
II. Vyjadrenie k publikáciám a ohlasom, ktoré sú vyznačené v prílohe F (Zoznam pôvodných 

publikovaných vedeckých a odborných prác s uvedením ich ohlasov) 

Najvýznamnejšie vedecké práce 

 

AAA01 Kovalančíková, Vlasta 25% - Nováčková, Daniela 75%: Podnikanie v európskom hospodárskom 

priestore.  

1. vyd. - Györ : Palatia Nyomda and Kiadó, 2013. - 184 s. Lit. 41 zázn. ISBN 978-963-7692-41-3 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/MA/2013/vtls000271517.pdf 

 

Problematiku podnikania v európskom hospodárskom priestore so zreteľom na právne formy nadnárodných 

obchodných spoločností, na otázky spojené s podnikaním v Rakúsku a v Nemecku, so zreteľom na 

medzinárodnoprávny rámec zamedzenia dvojitého zdanenia som analyzovala v monografii s názvom 

Podnikanie v európskom hospodárskom priestore (2013).  

Monografia obsahuje aj analýzu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorou je Slovenská 

republika zmluvnou stranou a je ňou viazaná.  

Obsah monografie tvorí osem kapitol, ktoré sú členené do tematických celkov. Každá kapitola obsahuje 

teoretické východiská -  aspekty, objektívne a subjektívne prístupy, ako aj  kritické názory na danú 

problematiku. 

AEC01 Nováčková, Daniela 100%: International trade economic measures applied in Slovakia  

In: Czech yearbook of international law : Regulatory measures and foreing trade 2013. - Huntington : Juris 

Publishing, New York, 2013. - s. 143-157. - ISBN 978-1-57823-334-2 

Vykonávanie podnikateľskej činnosti nemá iba ekonomickú stránku, ale aj právnu stránku, najmä 

v nadväznosti na politiku štátnej pomoci a investičných stimulov. Článok obsahuje vedeckú analýzu 

ekonomických nástrojov – typu dumping zavádzané na slovenské výrobky, ktoré boli umiestňované na 

zahraničných trhoch ešte počas procesu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii a 

poukazuje na systémové opatrenia Európskej únie obmedzujúce slovenský export. Vedecký článok zároveň 

analyzuje ekonomické nástroje podpory slovenského exportu, tj. poskytovanie štátnej pomoci. 

 

AFC06 Nováčková, Daniela 100%: Sociálne podnikanie na Slovensku  

In: Socioekonomické a enviromentální aspekty udržitelného rozvoje. - České Budějovice : Vysoká škola 

evropských a regionálních studií, 2013. - S. 120-129. - ISBN 978-80-87472-47-7[Udržitelný rozvoj IV. - 

Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské únie v programovacím období 2007-2013 a perspektívy 

rozvoje 2014-2020. Mezinárodná vedecká konferencia. 4, České Budějovice, 21.-22.3.2013] 

Medzi významné výsledky výskumu možno zaradiť aj moju štúdiu o sociálnom podnikaní na Slovensku, ktoré 

je realizované s podporou finančných zdrojov štátu, t. j. štátnej pomoci.   

V danej štúdii som v meritórnom rozsahu  analyzovala pôsobenie sociálnych podnikov, ktoré fungujú na 

základe solidarity medzi regiónmi so zámerom vytvárania sociálnych a ekonomických hodnôt. Na základe 

analytického skúmania som dospela k záveru, že v zásade sú to „hybridné podniky“ s novou podnikateľskou 

kultúrou a novými vzťahmi zabezpečujúce sociálne istoty znevýhodneným skupinám a kohéziu. Tieto formy 

podnikania aplikujú nové organizačné formy a špecifický typ manažmentu, ako aj hodnoty sociálnej misie. 

Poskytovanie verejných zdrojov na fungovanie sociálnych podnikov vo forme štátnej pomoci má pozitívny 

stimulačný účinok a je súčasťou  regionálneho rozvoja. 

https://stella.uniba.sk/epc/MA/2013/vtls000271517.pdf


 

AED03 Nováčková, Daniela 100 %: Aktuálne problémy spoločnej obchodnej politiky EÚ  

In: Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Slovenská akadémia 

manažmentu, 2012. - S. 344-351. - ISBN 978-80-970759-2-7 

 

Aktuálne problémy spoločnej obchodnej politiky EÚ som analyzovala vo vedeckej štúdii, ktorá je súčasťou 

monografického zborníka z roku 2012. V danej vedeckej štúdii sa venujem otázkam  spoločnej obchodnej 

politiky EÚ a priamym zahraničným investíciám, ako aj medzinárodným investičným vzťahom. Objasňujem 

podstatu zmien, ktoré priniesla Lisabonská zmluva vo väzbe na priame zahraničné investície a na problémy, 

ktoré súvisia s riešením investičných sporov. Zároveň poukazujem na to, že členské štáty Európskej únie 

musia zohľadňovať skutočnosť, že medzinárodné zmluvy o ochrane a podpore investícií musia byť v súlade 

s relevantnou právnou úpravou EU a musia zohľadňovať aj spoločné ciele investičnej politiky Európskej únie. 

 

AFD04 Nováčková, Daniela 100%: Zosúlaďovanie platných medzinárodných zmlúv s európskym právom 

In: Bezpečnostné priority súčasnosti a nové pohľady na vývoj medzinárodného práva. - Bratislava : 

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011. - S. 207-212. - ISBN 978-80-7160-307-8 [Právo ako 

zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-23.10.2010] 

 

Medzinárodné zmluvy upravujúce problematiku  investícií sú významnými právnymi nástrojmi podporujúce 

rozvoj investičnej spolupráce. Bilaterálne investičné dohody sú medzinárodnoprávnymi nástrojmi na 

liberalizáciu investícií a sú nástrojmi právnej istoty, ktorá je nevyhnutná pre správne investičné rozhodnutia z 

hľadiska dlhodobých cieľov investora.Výsledky analytického skúmania o zlučiteľnosti medzinárodných 

investičných dohôd s relevantnými právnymi predpismi ES/EÚ som prezentovala na vedeckej konferencii 

v Bratislave. Vo svojom príspevku som za zamerala na problémy súvisiace s Dohodou medzi Českou 

a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane 

investícií, ktorá bola podpísaná 22. októbra 1991 vo Washingtone a nadobudla platnosť 19. decembra 1992. 

Táto dohoda obsahovala štandardné ustanovenia, ktoré sú typické pre tieto dohody, ale obsahovala aj 

ustanovenia, ktoré v merite veci odporovali európskemu právu so zreteľom na voľný pohyb kapitálu a na 

aktivity amerických podnikateľských subjektov, ktorí vykonávali podnikateľskú činnosť na území Slovenskej 

republiky. Uvedená dohoda bola pozmenená Dodatočným protokolom medzi Slovenskou republikou 

a Spojenými štátmi americkými k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou republikou a Spojenými 

štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií v dôsledku členstva Slovenskej republiky v 

Európskej únii. 

 


