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Oponentský posudok pre konanie za vymenovanie profesora som vypracoval na základe 

vymenovania Vedeckou radou Fakulty managementu UK v Bratislave zo dňa 16.12.2013, 

s využitím doručenej dokumentácie a v súlade s požiadavkami Vyhlášky MŠ SR z 21. 

decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠSR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov „docent“ a „profesor“. 

 

Ako podklady pre vypracovanie oponentského posudku som mal tiež k dispozícii : 

1. zoznam publikačnej činnosti a inauguračnú prácu (monografiu) 

2. prehľad pedagogickej činnosti 

3. doklad o vlastnej vedeckej škole 

4. stručnú charakteristiku najdôležitejších vedeckých výsledkov 

 

Hodnotenie pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov 

 

Doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. začala vykonávať pedagogickú činnosť na riadne 

ustanovený pracovný čas  na Fakulte managemente UK v Bratislave na Katedre ekonómie 

a financií od roku 2004, avšak na Fakulte managementu UK v Bratislave zabezpečovala 

výučbu ako externý učiteľ od roku 1997. V súčasnosti zabezpečuje výučbu povinných 

predmetov (prednášky a semináre) v študijnom programe Medzinárodný manažment. 

Z hľadiska obsahového zamerania sa menovaná orientuje na problematiku európskych 

a medzinárodných ekonomických vzťahov, a to na problematiku vnútorného trhu Európskej 

únie, medzinárodného ekonomického práva a pod., ktoré majú priamu súvzťažnosť 

s medzinárodným manažmentom. Významne ovplyvnila profilovanie a tvorbu predmetov 

Vnútorný trh EÚ a Medzinárodné ekonomické právo, pretože jej skúsenosti získané 

v zahraničí a v hospodárskej praxi v daných oblastiach prispeli k modernizácii procesu 

výučby a študijného programu Medzinárodný manažment. 

 

Významnou súčasťou pedagogického pôsobenia D. Nováčkovej je vedenie záverečných prác 

a efektívna práca pri školení doktorandov (12), prostredníctvom ktorých si postupne budovala 

vlastnú vedeckú školu. Témy dizertačných prác boli zamerané na medzinárodné investičné 

vzťahy a na problematiku európskej ekonomickej integrácie. V oblasti pedagogického 



pôsobenia je významná aj tvorba odbornej študijnej literatúry. D. Nováčková je autorkou 

a spoluautorkou 5 učebníc  a 6 skrípt vydaných v domácich vydavateľstvách.  

Odborná erudovanosť, jej praktické skúsenosti, pedagogická vyspelosť a skúsenosti získané 

počas študijných pobytov na Univerzite v Brémach, Gráci a Salzburgu a odborné stáže na 

Európskej komisii v Bruseli vytvorili predpoklad, že doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.  

zabezpečuje na požadovanej úrovni vzdelávací proces v študijnom programe Medzinárodný 

manažment. Ako vysokoškolský učiteľ so širším právno-ekonomickým rozhľadom bola a je 

prizývaná za členku komisií pre štátne záverečné skúšky na Fakultu medzinárodných vzťahov 

EU v Bratislave, na Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a na 

obhajoby dizertačných prác na Právnickú fakultu UK v Bratislave. 

Získané vysokoškolské vzdelanie, ako aj ukončenie doktorandského štúdia, poznatky 

hospodárskej praxe, cieľavedomé rozvíjanie svojich pedagogických kompetencií, 

nadobudnuté pedagogické skúsenosti a pomerne bohatá posudzovateľská činnosť sú 

dôležitými predpokladmi pre vykonávanie pedagogickej činnosti doc. JUDr. Daniely 

Nováčkovej, PhD.  

 

Neoddeliteľnou súčasťou pedagogickej činnosti D. Nováčkovej sú aj činnosti súvisiace 

s organizovaním a zabezpečením vedeckých študentských konferencií, ktoré sa konajú pri 

príležitosti Dňa Európy na fakulte a zúčastňujú sa ich študenti nielen zo Slovenska, ale aj 

z Nemecka a Rakúska. 

 

 

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti a jej výsledkov 

 

Doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. sa zapájala do vedecko-výskumnej činnosti na fakulte 

od roku 1999, kedy sa začal  realizovať projekt Európskej únie TEMPUS/EÚ S-JEP 12172/97 

s názvom Európska integrácia a európske štúdiá. Jedným z realizačných výstupov tohto 

projektu je aj monografia, na ktorej sa podieľali aj odborníci z Rakúska a Talianska s názvom 

„Európska integrácia od Ríma cez Maastricht po Amsterdam“. 

V období rokov 2000-2002 sa menovaná aktívne zapojila do riešenia medzinárodného 

projektu MATRA ( Holandsko), ktorého cieľom bolo vydávanie prvého odborného časopisu 

na Fakulte managementu UK v Bratislave  s pomerne silným medzinárodným zastúpením 

v Redakčnej rade.  

Významným spôsobom sa doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. v období rokov 2006-2007 

zapojila do projektu Európsky sociálny fond JPD BA Ciel 3 2004/4-043, kód projektu - 

13120120131, ktorého zámerom bolo odstraňovanie nezamestnanosti na Slovensku.  

Okrem projektov medzinárodného významu bola aj spoluriešiteľkou slovenského projektu 

VEGA číslo projektu: 1/4616/07  2007-2009. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti doc. 

JUDr. Daniela Nováčková, PhD. prezentuje na vedeckých podujatiach národného 

a medzinárodného významu.  

Prevažná časť jej vedecko-výskumnej činnosti súvisí s jej niekdajším pôsobením na 

Ministerstve financií SR a aj jadro jej tém tvoria finančné vzťahy a medzinárodné investičné 

vzťahy.  

 



Hodnotenie publikačnej činnosti 

 

Výstupy vedeckej publikačnej činnosti uchádzačky sú v súlade s požiadavkami konania na 

vymenovanie za profesora. Za významné výstupy publikačnej činnosti považujem autorstvo 

a spoluautorstvo D. Nováčkovej na troch monografiách a na piatich vysokoškolských 

učebniciach. Nie menej významné sú aj pôvodné vedecké práce publikované v domácich 

časopisoch (24) a v zahraničných časopisoch (6), ako aj príspevky publikované na 

zahraničných vedeckých konferenciách (6) a príspevky publikované na domácich vedeckých 

konferenciách (8). O odbornej úrovni publikovaných prác uchádzačky svedčí aj značný počet 

citácií (194). Okrem vedeckých prác, D. Nováčková publikovala značné množstvo odborných 

prác, spomedzi ktorých významné miesto patrí aj prekladu odborných textov – 

medzinárodných zmlúv Európskej únie z jazyka nemeckého do jazyka slovenského v rámci 

európskeho projektu TEMPUS. 

 

Prínos pre FM UK v Bratislave 

 

Za významný prínos doc. JUDr. D. Nováčkovej, PhD. pre Fakultu managementu UK 

v Bratislave považujem jej osobitné aktivity podporujúce napĺňanie cieľov študijného 

programu Medzinárodný manažment – Nemecký program a jej mimoriadne zodpovedný 

prístup k rozvoju komunikačných schopností a zručností študentov tohto programu.  

Do výchovnovzdelávacieho procesu ako prvá na Slovensku zaviedla teóriu o štátnej pomoci 

v roku 2000, keďže sa podieľala na príprave a tvorbe tohto zákona počas svojho pôsobenia na 

Ministerstve financií SR.  

Do výchovno-vzdelávacieho procesu zaviedla na FM UK v Bratislave aj teóriu 

o Medzinárodnom ekonomickom práve podľa vzoru viacerých vysokých škôl ( Viedeň, Praha 

a Londýn), súčasťou ktorého sú aj medzinárodné investičné vzťahy. V rámci tejto disciplíny 

aplikuje aj vlastné praktické skúsenosti z oblasti bilaterálnych investičných zmlúv. 

Doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. svojou činnosťou v oblasti vedy a výskumu si získala 

dobré meno nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí, nasvedčuje tomu aj úspešná 

realizácia projektu MATRA, ktorého cieľom bolo vydávanie odborného časopisu v súčinnosti 

s Ministerstvom spravodlivosti Holandska a Ministerstvom zahraničných vecí Holandska 

v rokoch 2000-2002. 

 

Hodnotenie inaguračnej práce 

 

Doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. je spoluatorkou monografie s názvom Podnikanie 

v európskom hospodárskom priestore, vydanej v zahraničnom vydavateľstve v roku 2013 

(ISBN 978-963-7692-41-3).Monografia kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe poznatky 

o podmienkach podnikania v európskom hospodárskom priestore a v širších súvislostiach 

uvádza nadnárodné formy podnikania a ekonomické nástroje podpory podnikania uplatňované 

na Slovensku. Monografia okrem iného obsahuje analýzu medzinárodnej zmluvy o zamedzení 

dvojitého zdanenia, ktorá sa často používa v rámci rozvoja hospodárskych činností medzi 

štátmi patriacimi do európskeho hospodárskeho priestoru. Autorka sa v monografii venuje aj 



problematike spoločnej obchodnej politiky, ktorá bola v dôsledku zmien Lisabonskej zmluvy 

pozmenená.   

Prínosom monografie pre hospodársku prax je, že obsahuje analytické a syntetické 

zhodnotenie vykonávania hospodárskej činnosti v európskom hospodárskom priestore. 

Poukazuje na odstraňovanie prekážok vnútorného trhu medzi štátmi patriacimi do európskeho 

hospodárskeho priestoru, na správne zavádzanie opatrení štátnej pomoci v nadväznosti na 

hospodársku súťaž, na správne zavádzanie pravidiel medzinárodného obchodu, ako aj 

pravidiel spravodlivého obchodu, ktorého cieľom je poskytovanie príležitostí znevýhodneným 

krajinám. 

 

Záver  

 

So zreteľom na uvedené fakty a podstatné skutočnosti doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. 

je vyzretou osobnosťou, odborníčkou na medzinárodný manažment uznávanou akademickou 

komunitou ako aj odborníkmi z hospodárskej praxe. Celkovým posúdením jej pedagogických, 

vedecko-výskumných, publikačných a iných akademických aktivít som dospel k záveru, že 

odporúčam doc. JUDr. Danielu Nováčkovú, PhD., aby bola vymenovaná za profesorku 

v odbore 3.3.15. manažment.  

 

 

 

                                                                              prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., v. r. 

                                                                                      Katedra ekonómie a financií FM UK 

 

 

 

 

 

V Bratislave 20. 02. 2014 


