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V zmysle rozhodnutia dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave 

prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc. (OVV/29/2014, zo dňa 13.1.2014) o mojom vymenovaní 

za oponenta vymenovacieho konania doc. JUDr. Daniely Nováčkovej, PhD., pedagogickej 

pracovníčky Katedry ekonómie a financií Fakulty managementu UK v Bratislave za profesora 

v odbore 3.3.15 manažment  som podrobne preštudoval poskytnuté materiály, a to:  

 zoznam publikačnej činnosti, 

 prehľad pedagogickej činnosti, 

 doklad o vlastnej vedeckej škole, 

 kritériá UK v Bratislave pre menovanie za profesorov. 

Pri posudzovaní plnenia kritérií na vymenovanie za profesora som zohľadnil aj moje osobné 

poznatky o aktivitách doc. JUDr. Daniely Nováčkovej, PhD., ktoré som získal v rámci 

dlhodobej spolupráce s FM UK v Bratislave (doktorandské skúšky, obhajoby doktorandských 

a habilitačných prác, vymenovania za profesorov,  atď.). 

 

1. Hodnotenie pedagogickej činnosti 

 

Z pohľadu kritéria dĺžky pôsobenia v pedagogickom procese spĺňa kandidátka požiadavku 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 27.4.2009. Na Fakulte 

managementu UK pôsobila ako externý pedagogický pracovník v rokoch 1997-2004, ako 

pracovníčka Ministerstva financií SR. Od roku 2004 pracuje ako vysokoškolský učiteľ na 

riadne ustanovený pracovný čas. Zabezpečuje výučbu na bakalárskom a inžinierskom štúdiu 

4 disciplín a to: „medzinárodné právo verejné“, „medzinárodné ekonomické právo“, 

„európske právo“ a „vnútorný trh“. Je spoluautorkou študijného programu Medzinárodný 

manažment. 

Osobitne chcem vyzdvihnúť jej aktivity ako vedúcej nemeckého programu v študijnom 

programe Medzinárodný manažment a jej dlhoročnú spoluprácu s univerzitami v Rakúsku 

a SRN pri organizovaní výmenných študijných pobytov študentov a organizovaní 

študentských vedeckých konferencií v nemeckom jazyku na FM UK v Bratislave. To 

potvrdzuje nielen jej odbornú, ale tiež jazykovú kompetentnosť. Doc. JUDr. Daniela 

Nováčková, PhD. počas doterajšieho pôsobenia na FM UK bola školiteľkou 80 diplomových 

prác a 12 úspešne obhájených dizertačných prác. Menovaná je členkou, resp. predsedníčkou 

komisií pre štátne bakalárske a magisterské skúšky ako aj členkou komisie pre obhajoby 

dizertačných prác v odbore Podnikový manažment. 



2. Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti 

 

Vedecko-výskumná činnosť inaugurantky je zameraná na problematiku zviazanú s európskou 

integráciou. Prvým výstupom jej vedecko-výskumnej činnosti v danej oblasti boli výsledky jej 

doktorandskej práce na tému „Európsky finančný priestor.“ Výstupom boli odporúčania pre 

Ministerstvo financií SR, ako postupovať v procese prípravy na vstup do EÚ v nadväznosti na 

negociačnú dohodu „Voľný pohyb kapitálu.“ Následne sa inaugurantka venovala 

problematike zosúlaďovania slovenského právneho rámca v oblasti finančných služieb 

a kapitálu, ďalej transformácii podnikateľského prostredia v SR a otázkam štátnej pomoci. 

Osobitne chcem vyzdvihnúť aktívnu spoluúčasť inaugurantky na riešení medzinárodných 

projektov, a to: 

- Projekt Tempus realizovaný na Katedre medzinárodného práva a politiky Právnickej 

fakulty UK v spolupráci s univerzitami v Brémach, Ríme, Madride a Toulous so 

zameraním na zosúladenie učebných osnov štúdia európskej integrácie. 

- Projekt Tempus realizovaný na FM UK v spolupráci s UMB v Banskej Bystrici 

a zahraničnými univerzitami v Udine, Salzburgu, Paríži a Ekonomickej univerzity vo 

Viedni. Výstupom riešenia bolo zavedenie kompatibilného štúdia európskej 

integrácie na FM UK. 

- Medzinárodný projekt „Matra“ zameraný na vydávanie časopisu „Slovenské 

a Európske právo“. 

- Projekt financovaný EÚ „Posilnenie nezávislosti súdnictva“ zameraný na analýzu 

súdneho manažmentu a na možnosti riešenia sporov mimosúdnou cestou. 

- Projekt „Právo a ekonómia v podmienkach EÚ“ realizovaný v spolupráci s Ekonomickou 

univerzitou v Bratislave s cieľom hľadania ciest na znižovanie nezamestnanosti 

mladých ľudí do 25 rokov. 

- Projekt VEGA, zameraný na marketingový manažment firiem a zmeny v európskom 

trhovom prostredí. 

Konštatujem, že doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. tak pri riešení domácich, ako aj 

medzinárodných projektov vedecko-výskumnej činnosti potvrdila vysokú úroveň svojej 

spôsobilosti riešiť aktuálne a náročné úlohy spojené s európskou integráciou a  

medzinárodným manažmentom. Súčasne konštatujem, že všetkých 12 doteraz obhájených 

doktorandských prác, ktoré menovaná v rámci III. stupňa štúdia viedla, bolo zameraných na 

problematiku európskej integrácie a medzinárodný manažment, čím potvrdila existenciu 

vlastnej vedeckej školy. Súhlasím s názorom inaugurantky, že medzi najvýznamnejšie výstupy 

z jej doterajšej vedecko-výskumnej práce považuje výstupy uvádzané na strane 6 „Doklad 

vlastnej vedeckej školy.“ 

 

3. Hodnotenie publikačnej činnosti 

 

Výsledky vlastnej vedecko-výskumnej práce doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. 

systematicky predkladala odbornej verejnosti intenzívnou publikačnou činnosťou, vo 

všetkých jej formách. Celková publikačná produktivita predstavuje 109 publikovaných prác. 

Celkový počet ohlasov (citácií) predstavuje 194 citácií. Najvyšší počet ohlasov sa viaže na 2 



monografie autorky (55 citácií) a ďalej na vysokoškolské učebnice (25 citácií). Možno 

predpokladať, že monografia „Podnikanie v európskom hospodárskom priestore“, ktorá bola 

vydaná v roku 2013 v spoluautorstve s doc. JUDr. Vlastou Kovalančíkovou,CSc., vzhľadom na 

jej vysokú odbornú úroveň, výrazne zvýši počet citácií. Celkový rozsah publikačnej činnosti 

i jej kvalitu hodnotím vysoko pozitívne.   

 

4. Celkové zhodnotenie a odporúčanie 

 

Na základe podrobného zoznámenia sa s aktivitami inaugurantky v oblasti výučby, vedecko-

výskumnej činnosti, publikačnej činnosti a ohlasov na túto činnosť, ako aj s jej aktivitami 

spojenými s vytváraním a udržiavaním kontaktov so zahraničnými univerzitami na jednej 

strane a stanovenými kritériami na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 

schválenými Vedeckou radou UK v Bratislave na strane druhej konštatujem, že doc. JUDr. 

Daniela Nováčková, PhD. jednoznačne spĺňa kritériá kladené na vymenovanie za profesora. 

 

Odporúčam preto vymenovať doc. JUDr. Danielu Nováčkovú, PhD. za profesora  

v odbore 3.3.15 manažment. 

 

 

Nitra 5.2.2014 

       prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD., v.r. 

 


