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PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS 
 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

 

 
 

Meno a priezvisko, 

rodné priezvisko, 

titul 

 

Hana Kováčiková 

rod. Petránová 

JUDr., PhD. 

 

 

Dátum a miesto 

narodenia 

 

 

16. 5. 1980 

Bratislava 

 

Vysokoškolské 

vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

 

 

2005-2009  

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium (PhD.) 

odbor: medzinárodné právo 

 

2005  

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, rigorózne konanie (JUDr.)  

odbor: právo 

 

1999-2004  

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr.)  

odbor: právo 

 

 

Ďalšie vzdelávanie 

 

 

2007 

Advokátska skúška 

 

 

Priebeh zamestnaní 

 

15.02.2016 – súčasnosť   

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta  

Ústav európskeho práva 

- odborný asistent 

- zástupca riaditeľa ústavu 

 

01.01.2008 – súčasnosť 

advokát 

 

16.09.2010 – 30. 11. 2015 

Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva  

Ústav medzinárodného a európskeho práva 

- odborný asistent 

 

06.10.2012 –  31.03.2013 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva 

- odborný asistent 

 

20.10.2010 – 31.03.2010 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva 

- odborný asistent 

 

01.07.2004 – 31.12.2007 

JUDr. Peter Petrán, advokát 

- advokátsky koncipient 
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Priebeh 

pedagogickej 

činnosti 

(pracovisko/ 

predmety) 

 

2016 – súčasnosť (odborný asistent) 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva:  

- Základy medzinárodného práva a práva EÚ 

- Európske právo  

- Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky, 

- Právna regulácia vnútorného trhu (Právo EÚ 1), 

- Hospodárska súťaž (Právo EÚ 2) 

- Verejné obstarávanie 

- Klinika verejného obstarávania 

- Klinika súťažného práva 

- Európske súťažné právo a štátna pomoc 

- Právo štrukturálnych a investičných fondov EÚ 1 

- Právo štrukturálnych a investičných fondov EÚ 2 

- Právo Európskej únie 1 

 

16.09.2010 – 30. 11. 2015 (odborný asistent) 

Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Ústav medzinárodného a európskeho práva: 

- Európske právo II (právo vnútorného trhu) 

- Európske právo III (súťažné právo) 

 

06.10.2012 –  31.03.2013 (odborný asistent) 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a európskeho práva: 

- Európske právo 

 

20.10.2010 – 31.03.2010 (odborný asistent) 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a európskeho práva: 

- Európske právo 

 

04.10.2005 – 16.09.2009 (doktorand) 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a európskeho práva: 

- Európske právo 

- Medzinárodné vzťahy 

 

 

Odborné alebo 

umelecké 

zameranie 

 

 

Medzinárodné právo, Európske právo 

 

Publikačná činnosť 

vrátane rozsahu 

(autorské hárky); a  

kategórie evidencie  

(napr. AAB, podľa 

vyhlášky MŠVVaŠ 

SR č. 456/2012 Z. 

z.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá 

 

 

1. monografia 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

 

AAB01 Hošoff, Boris (27%) - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (7%) - Hvozdíková, Veronika 

(9%) - Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (3%) - Kováčiková, Hana [UKOPAEP] (7%) - 

Lukáčková, Zdenka [UKOPAEV] (8%) - Ondrovič, Adrián (1%) - Sipko, Juraj 

(10%) - Staněk, Peter (11%)- Šikula, Milan (10%) - Vašková, Vanda (7%): 

Inštitucionálna pripravenosť na digitalizáciu a zmeny vonkajšieho prostredia = 

Institutional preparedness for digitalization and changes in the external environment. 

- 1. vyd. - Bratislava : Ekonomický ústav,2018. - 238 s. [print] 

ISBN 978-80-7144-292-9. - ISBN 978-80-7144-293-6 

 

AAB02 Kováčiková, Hana [UKOPAEP] (100%) : Harmonizácia pravidiel verejného 

obstarávania v práve medzinárodného obchodu [elektronický dokument]. - 1. vyd. - 

Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - 227 s. [online] Lit.: 86 zázn.  

ISBN 978-80-7160-575-1 

 

(súhrnný súčet 13,46 AH) 
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2. učebnica 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

 

ACB01 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (50%) - Kováčiková, Hana [UKOPAEP] (50%): 

Právna klinika súťažného práva [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : 

Právnická fakulta UK, 2019. - 76 s. [online] 

ISBN 978-80-7160-536-2 

 

 

 

ACB02 Kováčiková, Hana [UKOPAEP] (50%) - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (50%): 

Právna klinika verejného obstarávania [elektronický dokument]. - 1. vyd. - 

Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - 126 s. [online] Lit.: 3 zázn. 

ISBN 978-80-7160-535-5 

 

(súhrnný súčet AH: 6,74) 

 

3. skriptá 

0 

 

Ohlasy na vedeckú 

/ umeleckú prácu  

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (5) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (13) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (13) 

 

Počet doktorandov: 

- školených: 

- ukončených: 

0 

0 

0 

Kontaktná adresa Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava 

E- mail: hana.kovacikova@flaw.uniba.sk 

Tel.: + 421 907 752 784 

 

 

 


