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VEDECKO – PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

JUDr. Jakub Neumann, PhD.  

 

Vzdelanie a profesionálny postup: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, odbor, stupeň 

vzdelanie, alebo iné potrebné údaje) 

 

- 2012 – 2017 – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – 2. stupeň VŠ 

štúdia(odbor „právo“), udelený akademický titul Mgr.; 

- 2019 –  Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, rigorózna skúška, udelený 

akademický titul doktor práv JUDr.; 

- 2017 – 2020 – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – 3. stupeň VŠ štúdia, 

doktorandské štúdium v študijnom program Ústavné právo; úspešná obhajoba 

dizertačnej práce na tému: Materiálne jadro ústavy; udelený akademický titul PhD.;  

 

Pedagogická činnosť a akademické funkcie: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, 

odbor, stručne popis, alebo iné potrebné údaje) 

 

- 2020 – súčasnosť; odborný asistent na Katedre teórie práva a ústavného práva PF TU 

v Trnave; 

- 2019 – 2021 – člen Akademického senátu PF TU v Trnave;  

 

Významné pracoviská: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, odbor) 

 

- 2020 – súčasnosť, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra teórie 

práva a ústavného práva; 

- 2019 – súčasnosť, Ústav štátu a práva SAV v Bratislave, vedecký pracovník v rámci 

Oddelenia verejného práva; 

 

Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 

(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 

konferencia, názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, 

príp. uviesť, či bol publikovaný) 

 

- Brno, ČR, 21. – 22. 11. 2019, medzinárodná konferencia Dny práva 2019 (Days of Law 

2019), organizátor PF MU Brno, aktívna účasť v sekcii 100 let brněnské školy 

normativní teorie, pozvaný príspevok na tému: Materiálne jadro ako sine qua non 

modernej ústavy?; 

 

Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: (uviesť 

mesto, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká konferencia, názov 

podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, príp. uviesť, či bol 

publikovaný) 
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- Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodný vedecký kongres „Trnavské právnické dni“ 

na tému: „Právny štát – medzi vedou a umením (Dies Iuris Tyrnavienses – Rule of Law 

– Between Science and Art)“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, aktívna účasť 

v sekcii teória práva a ústavné právo na tému „Princíp legality v materiálnom právnom 

štáte (In memoriam prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.)“, pozvaný príspevok na tému: 

Materiálne limity ústavodarnej moci; 

- Bratislava – 18.03.2019, Kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR vo veci sp. zn. PL. 

ÚS 21/2014 (tzv. predpoklady sudcovskej spôsobilosti): pozvaný príspevok na tému: 

Ústavný súd ako efektívny ochrana ústavnosti pri zásahu do materiálneho jadra ústavy 

(?);  

 

Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 

(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 

konferencia, názov podujatia, organizátorov) 

 

Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: (uviesť 

mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 

konferencia, názov podujatia, organizátorov) 

 

- Bratislava, 12. 4. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Sloboda združovania – 

verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, organizovaná v rámci riešenia projektu 

VEGA č. 1/0172/17, organizátor Katedra teórie práva a ústavného práva PF TU Trnava, 

účasť; 

 

- Piešťany, 3. – 5. 4. 2019, medzinárodná konferencia „Zmeny v chápaní práva: pluralita 

systémov, prameňov, perspektív...“, organizátor Ústav štátu a práva SAV Bratislava, 

účasť; 

 

Účasť v rigoróznom konaní: (uviesť časový údaj – napr. 2001 – doteraz, inštitúciu, odbor, 

členstvo/oponovanie prác) 

 

- člen komisie pre rigorózne skúšky na Právnickej fakulte TU v Trnave;  

 

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: (uviesť časové údaje /postačuje 

rok/, názov a číslo projektu, inštitúciu, ktorá grant/projekt pridelila/vyhlásila; inštitúciu, na 

ktorej bola úloha riešená, hlavného riešiteľa príp. ďalších spoluriešiteľov; v prípade 

ukončeného výskumu stručne uviesť výstup) 

 

- Názov projektu:  „Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo 

verejnoprávnych vzťahoch a súkromnoprávnych vzťahoch". Grantová schéma: 

VEGA – všeobecná výzva Číslo projektu: VEGA č. 1/0172/17 Doba riešenia: 2017 

– 2019 Pozícia: člen riešiteľského kolektívu;  
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- Názov projektu: Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva Grantová schéma: 

APVV – Všeobecná výzva VV2015 Číslo projektu: APVV-15-0267 Doba riešenia: 

2016-2019 Dotácia: 117.038,- EUR Pozícia: člen riešiteľského kolektívu (za SAV); 

 

- Názov projektu: Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej 

kultúry Grantová schéma: APVV – Všeobecná výzva VV2017 Číslo projektu: 

APVV-17-0056 Doba riešenia: 2018-2022 Dotácia: 157 124,- EUR Pozícia: člen 

riešiteľského kolektívu; 

 

- Názov projektu: Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu Grantová 

schéma: APVV – Všeobecná výzva VV2019 Číslo projektu: APVV-19-0090 Doba 

riešenia: 2020-2024 Dotácia: 210.000, - EUR Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 

(za SAV); 

 

- Názov projektu: Vplyv „Kopernikovských obratov“ vo filozofii na zmeny právnych 

paradigiem Grantová schéma: VEGA – všeobecná výzvy Číslo projektu: VEGA č. 

2/0080/21 Doba riešenia: 2021 – 2023 Dotácia: Pozícia: člen riešiteľského kolektívu; 

 

 

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác:  

 

Vedenie doktorandov – školiteľ: (uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný odbor, 

inštitúciu, v prípade ukončenia štúdia uviesť dôvod – napr. skončenie štúdia, úspešná obhajoba 

dizertačnej práce a pod.) 

 

Oponovanie dizertačných prác a členstvo v komisiách pre obhajobu dizertačných prác: (uviesť 

časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo o 

oponovanie alebo o členstvo v komisii) 

-  

 

Účasť v habilitačnom a vymenúvacom konaní za profesora: (uviesť časové údaje /postačuje 

rok/, meno uchádzača, odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo o oponovanie alebo o členstvo v 

komisii) 

-  

 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch a 

organizáciách a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis 

participácie)  

-  

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 

a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis participácie) 

-  

 

Legislatívna a normotvorná činnosť: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, príp. stručný 

popis participácie)  
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Členstvo vo vedeckých radách: (uviesť časové údaj /od – do/, inštitúciu) 

-  

 

Členstvo v redakčných radách: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu) 

-  

 

Organizovanie vedeckej činnosti, členstvo v programových výboroch podujatí: (uviesť 

dátum konania, charakter a názov podujatia, organizátorov podujatia, fakt, či sa jednalo o 

prizvanie do programového výboru) 

 

- Bratislava, 12. 4. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Sloboda združovania – 

verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, organizovaná v rámci riešenia projektu 

VEGA č. 1/0172/17, organizátor Katedra teórie práva a ústavného práva PF TU Trnava, 

spoluorganizátor; 

- Smolenice, 23. – 24. 9. 2021, on-line medzinárodná vedecká konferencia XV. Lubyho 

právnické dni / XV. Luby Law Days k 30 výročiu založenia Nadácie Štefana Lubyho 

na tému: „Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve (Loss of 

Life and its Compensation in Private Law)“ v rámci riešenia projektu VEGA č. 

1/0535/19,  organizátor Právnická fakulta TU, Nadácia Š. Lubyho a ÚŠaP SAV 

Bratislava, spoluorganizátor; 

 

 

Najvýznamnejšie výsledky: (podľa vlastného uváženia)  

Ocenenia: 

- víťaz Ceny Ernesta Valka 2015  

- víťaz Ceny Ernesta Valka 2016  

- víťaz Ceny Ernesta Valka 2017  

- víťaz Ceny Ernesta Valka 2018  

- študentská osobnosť Slovenska 2018/2019 (kategória právo) 

 

Zahraničné študijné pobyty: 

- Heidelberg, Spolková republika Nemecko, absolvovanie výskumného pobytu v trvaní 

od 01.03 do 01.05 2018; 

 

Ďalšie vzdelávanie:  

 

- Trnava, 12. 2. – 19. 3. 2021 – online vzdelávací kurz pre pedagógov TU, Právnickej 

fakulty pod spoločným názvom „Etické aspekty v procese výučby práva“ – v rámci 

cyklu prednášok „Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva“ (12. 2. 2021, 26. 2. 2021 a 

19. 3. 2021), lektorka Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., Ústav štátu a práva 

SAV Bratislava, účasť; 

- Trnava, 11. 10. 2021 – absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich a študentov 

doktorandského štúdia na tému „Skúmanie vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi“ 
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(rozsah 2 vyučovacie hodiny) a „Rozdiely vo vysokoškolskej výučbe“ (rozsah 2 

vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef 

Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogicky a sociálnej pedagogicky, Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikáty); 


