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OPONENTSKÝ POSUDOK 

pre vymenúvacie konanie za profesora 

 

Na základe listu prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc. OVV/27/2014 z 13.01.2014, ktorým 

ma poveril oponentom vymenovacieho konania doc. JUDr. Daniely Nováčkovej, PhD. pre 

vymenúvacie konanie za profesora na Univerzite Komenského v odbore 3.3.15 manažment 

predkladám ďalej uvedený obsah oponentského posudku. Uvádzam, že mi boli poskytnuté 

vybrané podklady k žiadosti uchádzačky o začatie vymenúvacieho konania a to prehľad 

pedagogickej činnosti, prehľad publikačnej činnosti a iných vedeckých aktivít a súbor 

vybraných publikácií.   

 

Pedagogická činnosť  

Doc. JUDr. Danielu Nováčkovú, PhD. poznám osobne z rôznych vedeckých a pedagogických 

podujatí. Realizovali sme úspešne spolu projekt s názvom „Právo a ekonómia v podmienkach 

Európskej únie“, ktorý bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Súčasťou projektu 

bol aj vzdelávací program a kurz, ktorý na záver hodnotili jeho účastníci. Vedúca kurzu 

z radov účastníkov hodnotila obsah a priebeh kurzu, ktorý pripravila a viedla doc. JUDr. D. 

Nováčková, PhD. nasledovne :  

„Týmto spôsobom by som sa Vám rada poďakovala za odborné vedenie kurzu Právo a 

ekonómia v podmienkach Európskej únie. Vaše prednášky patrili k tým najlepším, aké som 

kedy absolvovala a chcem sa poďakovať nielen za teoretické vedomosti, ktoré ste sa nás 

snažili naučiť, ale hlavne za ľudský prístup, ktorý si vysoko vážim a som veľmi rada, že som 

mala česť sa s Vami stretnúť.“ Nina Vančíková 10.júl 2006. 

Nezávislé vyjadrenie študentky potvrdzuje, že menovaná D. Nováčková je fundovanou 

osobnosťou s atribútmi vysokoškolského učiteľa. Jej neoceniteľnou prednosťou sú jej 

desaťročné skúsenosti a poznatky z praxe z pôsobenia na Ministerstve financií SR, kde 

pracovala v pozícii štátneho radcu a venovala sa otázkam európskej ekonomickej integrácie 

a medzinárodným investičným vzťahom. Okrem toho v rámci európskych projektov 



TEMPUS realizovala študijné pobyty na renomovaných univerzitách v Nemecku (Brémy) 

v Rakúsku (Salzburg, Graz), Taliansko (Rím), aby na týchto pracovných cestách prerokovala 

a prekonzultovala metodiku, obsah a štruktúru výučby predmetu Vnútorný trh EÚ 

a medzinárodné ekonomické právo. Doterajšie výsledky jej pedagogickej práce svedčia o  jej 

kompetentnosti viesť prednášky a semináre na požadovanej vysokoškolskej úrovni. Jej 

aktívne pedagogické pôsobenie na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte 

managementu oceňujú najmä študenti študijného programu Medzinárodný manažment. Iný 

vysoko významný rozmer inagurantky predstavuje aj skutočnosť, že v rámci pedagogického 

procesu sprostredkúva študentom aktuálne poznatky z hospodárskej praxe a najmä realizuje 

so študentmi FM UK exkurzie do inštitúcií Európskej únie, aby získali reálny obraz 

o fungovaní Európskej únie. Ako vyplýva z prehľadu pedagogickej činnosti zabezpečuje 

výučbu povinných predmetov (Európskeho právo, Vnútorný trh EÚ, medzinárodné 

ekonomické právo), ktoré majú spoločenský význam , najmä pokiaľ ide o členstvo Slovenskej 

republiky v Európskej únii. Keďže má nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti 

s činnosťou medzinárodných organizácií je autorkou viacerých učebníc o politikách 

Európskej únie. V kontexte pedagogickej činnosti je potrebné vyzdvihnúť, že Doc. JUDr. 

Daniela Nováčková, PhD. ako prvá zaviedla na Slovensku do pedagogického procesu výučbu 

o politike štátnej pomoci, ktorá má európsky rozmer. Zároveň je autorkou prvej slovenskej 

učebnice o medzinárodnom ekonomickom práve. Z hľadiska posudzovania kritérií 

pedagogickej činnosti spĺňa inaugurantka požadované pedagogické kritériá. V kontexte 

pedagogickej činnosti je potrebné vyzdvihnúť aj organizovanie študentských konferencií pre 

študentov v jazyku nemeckom, ktoré sú obvykle realizované pod záštitou veľvyslanca 

Rakúskej republiky na Slovensku. Vysoká je aj jej angažovanosť v pozícii školiteľky viac ako 

80 záverečných prác študentov. 

Publikačná činnosť 

O vedecko–odbornej činnosti doc. JUDr. Daniely Nováčkovej, PhD., jej raste a profilovaní 

osobnosti svedčí rozsiahla publikačná činnosť. V rámci širokého spektra publikovala vedeckú 

monografiu vydanú v zahraničnom vydavateľstve, 2 monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách, je autorkou a spoluautorkou viacerých vysokoškolských učebníc (5) 

a učebných textov (6),jej práce boli publikované aj zahraničných recenzovaných zborníkoch 

a domácich recenzovaných zborníkoch, výsledky svojej práce prezentovala na viacerých 

zahraničných konferenciách (8) a domácich konferenciách (15), publikovala viacero prác vo 

vedeckých domácich a zahraničných časopisoch a v odborných domácich a zahraničných 



časopisoch. Na jej vedecké a odborné výstupy existuje 193 citácií a ohlasov neregistrované 

v citačných indexoch a 1 citácia v domácich publikáciách registrovaná v citačných indexoch. 

Najviac citovaným dielom (28) je monografia vydaná v domácom vydavateľstve s názvom 

Európska integrácia: od Ríma cez Maastricht po Amsterdam (2000). Druhým najviac 

citovaným dielom je monografia Základy európskeho práva a vnútorný trh Európskej únie 

(2004). Na monografiu je 27 citácií neregistrovaných v citačných indexoch. 

Vedecká a výskumná činnosť 

Ako vyplýva z predložených podkladov, a aj z mojich osobných poznatkov, vedecké 

pôsobenie doc. JUDr. Daniely Nováčkovej, PhD. je charakteristické predovšetkým výraznou 

orientáciou na problémy spojené s európskou ekonomickou integráciou, s medzinárodnými 

investičnými vzťahmi, s medzinárodnými ekonomickými vzťahmi. V nadväznosti na túto 

orientáciu bola spoluriešiteľkou viacerých projektov. Realizovala projekt VEGA zameraný na 

problémy marketingového manažmentu firiem na zmeny v európskom trhovom prostredí. V 

rámci Európskeho sociálneho fondu riešila projekt s názvom Právo a ekonómia 

v podmienkach EÚ, kde bola v pozícii spolugaranta. V spolupráci s Ministerstvom 

spravodlivosti SR riešila projekt s názvom Posilnenie nezávislosti súdnictva. V rámci 

holandského programu MATRA v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Holandska 

riešila projekt, ktorého zámerom bolo vydávanie prvého odborného časopisu s názvom 

Slovenské a európske právo. Vzhľadom na to, že časopis mal silné medzinárodné zastúpenie 

v redakčnej rade bol pozitívne hodnotený odbornou verejnosťou. Nie menej významné sú dva 

európske projekty TEMPUS, ktorých bola spoluriešiteľkou. Uvedené projekty boli zamerané 

zavedenie predmetov o európskej ekonomickej integrácii do riadneho vyučovacieho procesu 

na Fakulte managementu UK v Bratislave a na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V rámci 

týchto projektov realizovala aj viaceré študijné pobyty na partnerských univerzitách. 

Oceniteľný je aj jej prínos v príprave učebných textov pre študentov, pretože v rámci projektu 

TEMPUS S-JEP 12172/97 vznikla aj medzinárodná monografia s názvom „Európska 

integrácia od Ríma cez Maastricht po Amsterdam“. 

Z hľadiska vývoja vedeckej osobnosti vysoko hodnotím vedecké výsledky doc. JUDr. 

Daniely Nováčkovej, PhD. kde nosné teoretické prínosy sú najmä v oblasti európskej 

ekonomickej integrácie a medzinárodných investičných vzťahov. Jej vedecké pôsobenie 

dokumentuje vyhranenosť kontinuity jej odborného a vedeckého profilu, svojimi výsledkami 



formovala vývoj poznania v uvedených oblastiach, ktoré majú priamu súvislosť 

s podnikovým manažmentom a manažérskou praxou.  

Najvýznamnejšie publikácie 

Komplexnejší pohľad na problematiku, ktorej sa doc. JUDr. D. Nováčková, PhD. venuje 

môžeme nájsť vo vedeckých článkoch publikovaných v domácich a zahraničných vedeckých 

časopisoch. K významným vedeckým článkom možno zaradiť nasledujúce články a state: 

Vykonávanie zmlúv o ochrane a podpore investícií v Slovenskej republike, Spoločná 

obchodná politika a priame zahraničné investície v kontexte Lisabonskej zmluvy, Aktuálne 

trendy dumpingového práva, Investičné služby vo svetle novej právnej úpravy ES. Pomerne 

významný je aj vedecký článok publikovaný v zahraničnom vedeckom zborníku 

vydavateľstvom Huntington v New Yorku s názvom International trade economic measures 

applied in Slovakia. 

Monografická publikácia s názvom Podnikanie v európskom hospodárskom priestore, v ktorej 

má autorský podiel v rozsahu 75%  je reálnym pohľadom na právne a ekonomické súvislosti 

podnikania v členských štátoch Európskej únie a štátoch patriacich do európskeho 

hospodárskeho priestoru. Monografia je významná najmä tým, že uvádza nadnárodné formy 

obchodných spoločností a zároveň analyzuje prípad porušenia pravidiel hospodárskej súťaže 

slovenskou obchodnou spoločnosťou pôsobiacou v európskom hospodárskom priestore. 

Monografia vhodným spôsobom uvádza podstatné zásady pri vykonávaní podnikateľskej 

činnosti v Nemecku a v Rakúsku a zároveň poukazuje na podstatné zistenia , že pod vplyvom 

práva Európskej únie sa mení aj podnikateľské prostredie na Slovensku. Ako som už uviedol, 

inaugurantka má nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti v oblasti medzinárodných 

finančných vzťahov. V monografii systémovou analýzou analyzuje problematiku 

medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré sú významným prameňom 

medzinárodného daňového práva, pretože regulujú daňové vzťahy medzi subjektmi 

vykonávajúcimi hospodársku činnosť v globálnom prostredí. Prínosom monografie pre 

hospodársku prax sú nové poznatky týkajúce sa podnikania v európskom hospodárskom 

priestore. Napríklad autorka poukazuje na nové formy obchodných spoločností ako je 

sociálny podnik alebo verejnoprávny podnik vykonávajúce činnosť aj na území Slovenska. 

Monografia obsahuje aj podstatné zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluvy vo väzbe na 

spoločnú obchodnú politiku. 



Osobný prínos 

Prínosy doterajšieho vedecko-výskumného pôsobenia doc. JUDr. Daniely Nováčkovej, PhD. 

možno charakterizovať v súčinnosti s rozvojom vedy o medzinárodnom manažmente, 

súčasťou ktorej sú aj medzinárodné investičné vzťahy. Jej prínosy pedagogického pôsobenia 

súvisia so zavádzaním nových metód a postupov do rozvoja  študijných programov na FM 

UK v Bratislave. Pre otvorenú ekonomiku SR s rastúcim významom väčšiny medzinárodnej 

ekonomickej integrácie si trh práce vyžaduje prípravu vysoko kvalifikovaných odborníkov 

schopných úspešne zvládnuť prácu v podnikateľských subjektoch, vládnych hospodárskych 

inštitúciách i medzinárodných organizáciách. Práve v tom vidím prínos pre spoločenskú prax 

D. Nováčkovej. 

 

Záver 

Na základe posúdenia výsledkov dosiahnutých vo vedecko-výskumnej, pedagogickej 

a riadiacej činnosti, konštatujem, že doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. spĺňa na vysokej 

úrovni požiadavky na vymenúvanie za profesora a 

odporúčam 

ustanovenej odbornej komisii predložiť Vedeckej rade Fakulty managementu UK v Bratislave 

návrh na vymenovanie doc. JUDr. Daniely Nováčkovej, PhD. za profesora v odbore 3.3.15. 

manažment. 

 

 

V Bratislave, 17.02.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


