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Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly Daniela Nováčková ( Rajtárová), Doc., JUDr., PhD.  

Dátum a miesto narodenia 14.4.1958, Zlaté Moravce 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 1981 ukončenie štúdia - Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta 

1982 Rigorózna skúška-  Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta 

2000 Ukončenie doktorandského štúdia v odbore 

3.3.15. podnikový manažment, Univerzita 

Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 

2003 Habilitačné konanie v odbore 3.3.15. podnikový 

manažment, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Fakulta managementu 

Ďalšie vzdelávanie 1987 štátna skúška z jazyka nemeckého 

Univerzita Komenského, Bratislava – Rektorát – 

Katedra jazykov 

Priebeh zamestnaní Univerzita Komenského v Bratislave 

Rektorát 

1985 - 1994 

Ministerstvo financií SR 

1994  - 2004 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta 

managementu, katedra ekonómie a financií 

1.2.2004 do dnes 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta managementu 

Katedra ekonómie a financií  

Medzinárodné právo verejné 

Medzinárodné ekonomické právo 

Európske právo 

Vnútorný trh EÚ 

Od 1997 – 2004 – čiastočný úväzok 

Výučba predmetov 

Európske právo  

Odborné alebo umelecké zameranie V pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti sa 

venujem problematike európskej ekonomickej 

integrácii a medzinárodnému ekonomickému právu.  

V danej oblasti som publikovala viaceré vedecké 

a odborné štúdie, články, monografie, učebnice a iné. 

Medzinárodné a národné projekty, ktorých bola 

spoluriešiteľkou sú zamerané na problémy európskej 

ekonomickej integrácie.  

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia 

podľa smernice č. 13/2008-R o bibliografickej 

registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, 

umeleckej činnosti a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 109): 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (1) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách (2) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách (5) 

BCI Skriptá a učebné texty (6) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov (194): 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v 

citačných indexoch (1) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (31) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (153) 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (9) 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

Doktorandi školení – 3 

Doktorandi ukončení - 12 



 

Profesijný životopis 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                

 Podpis uchádzača, v.r. 
 

 

Kontaktná adresa Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta managementu 

Odbojárov 10 

820 05 Bratislava 


