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Civilný sporový  
poriadok   
Veľký komentár 
2. vydanie
 
Široký autorský kolektív pod vedením 
prof. JUDr. Marka Števčeka, PhD. tvorený 
uznávanými odborníkmi v oblasti civilného 
práva s bohatými skúsenosťami nielen  
v právnej teórii, ale aj v praxi vytvoril dielo 
výnimočného rozsahu, ktoré reflektuje vývoj 
aplikačnej praxe, judikatúry či doktrinálne 
posuny a tiež novely prijaté od prvého 
vydania komentára.

NOVINKA

Druhé, 
rozšírené 

a aktualizované 
vydanie

http://www.beck.sk
http://www.beck.sk
https://www.beck.sk/civilny-sporovy-poriadok-komentar-2-vydanie
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Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára 
k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod 
vedením prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. obsahuje 
komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť  
a jednotlivé ustanovenia tohto základného predpisu  
pracovného práva vrátane zmien zavedených zákonom  
č. 222/2022 Z. z., č. 248/2022 Z. z. a tiež č. 350/2022 Z. z. 
Výklad ustanovení komentára je podrobný, zrozumiteľný,  
prakticky zameraný a aktuálny. Reaguje na najnovšie legisla-
tívne zmeny, akými je napríklad zavedenie inštitútu otcovskej 
dovolenky či príspevku na štátom podporované nájomné 
bývanie. Okrem doplnenej bohatej a aktuálnej judikatúry 
slovenských a českých súdov a tiež Súdneho dvora EÚ  
a Európskeho súdu pre ľudské práva obsahuje ako prílohu  
aj zákon o kolektívnom vyjednávaní.

Helena Barancová a kol.
 

Zákonník práce
Veľký komentár
3. vydanie
2022  I  viazané s prebalom  I  1 624    I  149 eur

 obj. číslo SO_EVK16

Vrátane zmien  
zavedených zákonom 

č. 222/2022 Z. z., 
248/2022 Z. z. 

a tiež 
č. 350/2022 Z. z.

NOVINKA
Autori so špecializáciou na pracovnoprávnu oblasť 
spracovali do ucelenej publikácie vybrané témy 
skončenia pracovného pomeru s dôrazom na určité 
výpovedné dôvody a ponúkajú praktický pohľad na 
túto stále aktuálnu tematiku, ktorá sa dotýka každého 
zamestnávateľa a jeho HR oddelenia. Príručka obsahuje 
okrem kvalitného a dôkladného rozpracovania proble-
matiky skončenia pracovného pomeru najmä z pohľadu 
zamestnávateľa aj viacero základných vzorov, ktoré 
pomôžu rýchlo sa zorientovať v tejto oblasti.

Nitschneider/Csongrádyová

Skončenie pracovného 
pomeru

2022  I  brožované  I  160   I  19 eur
 

obj. číslo SO_PP33

http://www.beck.sk
https://www.beck.sk/zakonnik-prace-komentar-3-vydanie
https://www.beck.sk/skoncenie-pracovneho-pomeru
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Potásch/Hašanová/Vallová/Milučký/Medžová 

Správny poriadok 
Komentár. 4. vydanie 
 

2022  I  viazané v plátne  I  688    I  79 eur 

   obj. číslo SO_EKZ791

Dielo uznávaného autorského kolektívu 

Štvrté, aktualizované vydanie komentára k Správnemu 
poriadku je významné nielen svojím doplneným, resp. 
prepracovaným obsahom, ale tiež zložením autorského 
kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov nielen 
z akademickej oblasti, ale aj verejnej správy, súdnictva 
či advokácie. Výklad komentára reflektuje na zmeny 
v rozhodovacej praxi orgánov verejnej moci a reaguje aj 
na aktuálne doktrinálne trendy. Je určený širokej odbornej 
verejnosti, tak na strane správnych orgánov, ako aj na 
strane poskytovateľov právnych služieb (ako zástupcov 
účastníkov konania).

Katarína Valová a kol. 

Zákon o dobrovoľných  
dražbách 
Komentár. 4. vydanie

2022  I  viazané v plátne  I  536   I  79 eur

   obj. číslo SO_EKZ92

Komplexný a analytický výklad

Publikácia ponúka komplexný komentár a analytický 
výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách. Štvrté, 
aktualizované vydanie komentára je doplnené o nové súdne 
rozhodnutia a autori v ňom zohľadnili aj vývoj právnej  
vedy v danej oblasti. Rovnako ako predchádzajúce vydania 
obsahuje množstvo konkrétnych praktických príkladov  
a 19 aktualizovaných a doplnených vzorov najčastejšie 
používaných listín pri dobrovoľných dražbách.

Komentár má ambíciu slúžiť ako pomôcka pri správnej 
aplikácii Zákona o dobrovoľných dražbách pre všetky subjekty 
zúčastnené na dobrovoľných dražbách, najmä pre dražob-
níkov, navrhovateľov dražby, účastníkov dražby, vlastníkov 
predmetu dražby, ako aj pre notárov, ktorí osvedčujú priebeh 
dražby notárskou zápisnicou, sudcov, ktorí rozhodujú spory 
o neplatnosť dražby a advokátov, ktorí v týchto sporoch 
zastupujú klientov.

NOVINKA NOVINKA

Mária Mamojková 

Právo bezpilotných  
prostriedkov a súvisiace  
bezpečnostné aspekty

2022  I  brožované  I  176   I  20 eur

   obj. číslo SO_EPI59

Aktuálne téma

Monografia s jedinečnou a aktuálnou témou práva bezpilot-
ných prostriedkov ponúka komplexný pohľad na právne  
a bezpečnostné otázky, akými sú právna úprava bezpilotných 
prostriedkov, ochrana osobnostných práv v súvislosti  
s používaním dronov a neopomína ani trendy vývoja európs-
kej legislatívy. Autorka ponúka v publikácii multidisciplinárne 
poznatky, ktorých ucelené spracovanie v odbornej literatúre 
doposiaľ absentovalo. 

Publikácia je určená širokému okruhu čitateľov v rámci  
verejného sektora či súkromnej sféry, bezpečnostným  
expertom, policajným zložkám, držiteľom dronov,  
pedagógom a študentom vysokých škôl právneho, bezpeč-
nostného a tiež technického zamerania.

NOVINKA

http://www.beck.sk
https://www.beck.sk/spravny-poriadok-komentar-4-vydanie
https://www.beck.sk/zakon-o-dobrovolnych-drazbach-komentar-4-vydani
https://www.beck.sk/pravo-bezpilotnych-prostriedkov-a-suvisiace-bezpecnostne-aspekty
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Obsahuje 
modifikovaný, 

prehĺbený, doplnený 
a aktualizovaný 

výklad

NOVINKA

NOVINKA

Druhé vydanie veľkého komentára k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizova-
ný a rozšírený výklad. Toto dielo výnimočného rozsahu reflektuje vývoj aplikačnej praxe, 
judikatúry či doktrinálne posuny a tiež novely prijaté od prvého vydania komentára.* 
Obsahuje prehľadne a podrobne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom 
sporovom poriadku a tiež je doplnený o aktualizovanú judikatúru.

Na komentári sa podieľal široký autorský kolektív, ktorého členovia majú bohaté skúse-
nosti z rôznych oblastí pôsobenia počnúc sudcovskými skúsenosťami vrátane pôsobenia 
na Najvyššom súde SR, Ústavnom súde SR, Najvyššom správnom súde SR, skúsenosti 
z pôsobenia v advokácii, exekučnej činnosti, na prokuratúre či z akademickej pôdy.

 
*  V čase tlače komentára bol prijatý odklad účinnosti reformy súdnej mapy z 1.1.2023 na 1.6.2023.
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Civilný sporový  
poriadok 
Veľký komentár
2. vydanie
2022  I  viazané s prebalom  I  1 752    I  149 eur

  obj. číslo SO_EVK15

Spracovanie aktuálnej tematiky zameranej na techno-
lógiu blockchainu z pohľadu ochrany osobných údajov 
predstavuje jedinečnú monografiu na knižnom trhu, ktorá 
spája svet technológií s právom. Hoci by sa na prvý pohľad 
mohlo zdať, že s anonymitou neustále spájaná technológia 
blockchain nemôže byť z hľadiska ochrany osobných údajov 
problematická, nie je to tak. Monografia poukazuje na 
viaceré problematické oblasti, navrhuje možné riešenia, ako 
sa vyhnúť porušeniu predpisov v oblasti ochrany osobných 
údajov pri využívaní technológie blockchainu a prináša 
možnosť nahliadnuť bližšie do tejto špecifickej, no stále 
viac pertraktovanej témy.

Daniela Hanousek

Blockchain z pohľadu ochrany 
osobných údajov

2022  I  brožované  I  112   I  15 eur
 

obj. číslo SO_EPI65

http://www.beck.sk
https://www.beck.sk/civilny-sporovy-poriadok-komentar-2-vydanie
https://www.beck.sk/blockchain-z-pohladu-ochrany-osobnych-udajov


Rozšírený a aktualizovaný výklad

19-členný autorský kolektív renomovaných 
autorov pod vedením prof. Patakyovej prináša 
prvý veľký komentár k Obchodnému zákonníku, 
ktorý reaguje na najnovšie legislatívne zmeny  
v oblasti obchodného práva vrátane novely  
č. 111/2022 Z. z. Čitateľom tak ponúka  
ucelený a komplexný výklad jednotlivých 
ustanovení tohto predpisu. Neodmysliteľnou 
súčasťou publikácie je aktuálna rozhodovacia 
prax súdov, pričom reaguje nielen na judikatúru 
súdov Slovenskej republiky, ale aj na rozhod-
nutia Súdneho dvora Európskej únie či súdov 
Českej republiky. 

 

Mária Patakyová a kol.

Obchodný zákonník
Komentár
2022  I  viazané s prebalom  I  1 792     I  149 eur

   obj. číslo SO_EVK12
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Bezkonkurenčne najaktuálnejší komentár  
k obchodnému právu

Jediný na trhu  
s novelou 

č. 111/2022  
Z. z.

beck-online

http://www.beck.sk
https://www.beck-online.sk/


V

NEPREHLIADNITE  
naše cenovo  
výhodné balíčky 2 v 1

Dostupné
s 15 % zľavou

len na 
www.beck.sk

 
Nakúpte bezkonkurenčne najaktuál
nejší komentár k Obchodnému zá
konníku a čerstvú novinku, druhé, 
rozšírené vydanie komentára  
k Civilnému sporovému poriadku  
s mimoriadnou zľavou.

Namiesto 298 €  
zaplatíte len 253,30 €!

 
Aj komentár k Trestnému poriadku, 
podrobné dielo 32členného  
autorského kolektívu a aktuali 
zované druhé vydanie komentára  
k Civilnému sporovému poriadku 
môžete kúpiť s výnimočnou zľavou.

Namiesto 338 €  
zaplatíte len 287,30 €!

 
Jediný komentár na trhu s novelou 
č. 111/2022 Z. z. môžete kúpiť  
v akčnej ponuke tiež s dvoj 
zväzkovým Veľkým komentárom  
k Občianskemu zákonníku.

Namiesto 348 €  
zaplatíte len 295,80 €!

VÝHODNÝ 
BALÍČEK 
so zľavou 
44,70 €

VÝHODNÝ 
BALÍČEK 
so zľavou 
50,70 €

VÝHODNÝ 
BALÍČEK 
so zľavou 
52,20 €

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka  I  Michalská 9, 811 01 Bratislava  I        +420 273 139 219  I       beck@beck.sk
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