
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

2008 Právo

2012 Trestné právo

2020 Verejná politika a verejná 

správa

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

2020 - trvá

2013 - 2020

2012 - trvá

IV.c Rok / Year

2010

2011

2014

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Bučianska 4/A, 917 01 Trnava

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3 https://orcid.org/0000-0001-9061-6201

III.b Inštitúcia / Institution

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

Materiálovotechnologická fakulta STU

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees doc. JUDr. PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1985

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Katedra verejnej správy, Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave

Docent

Odborný asistent

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation 

Agency for Higher Education (SAAHE) applications.

II.4 Titul docent / Associate professor Fakulta socálnych vied UCM v Trnave

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university

Politické vedy

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

I.7 Pracovné zaradenie / Position docent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address bystrik.sramel@ucm.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14078

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher 

education

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Jesenná škola práva, názov kurzu: Spravodlivosť v 

európskej právnej kultúre

Odborný asistent

Jesenná škola práva, názov kurzu: Premeny právneho 

štátu
KomPrax - Kompetencie pre prax

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied

Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

I.1 Priezvisko / Surname Šramel

I.2 Meno / Name Bystrík
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V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

Bc. Politické vedy

Bc. Politické vedy

Bc. Politické vedy

Bc. Politické vedy

Mgr. Politické vedy

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

2

0

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom 

akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university 

in the current academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe Verejná správa

Verejná správa

Verejná správa

Verejná správa

Verejná správa

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

39

1

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

56
V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile 

courses taught in the current academic year according to study programmes 

Správne právo II.

Orgány ochrany práva

Základy práva

Správne právo I.

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

5
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

38

8

131

26

1

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2019 - trvá

2020 - trvá

2017 - 2018

2014 – 2018

2014 - trvá

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Constitutional and Legal Foundations for Local Self-Government Law-making: Does the Slovak Republic Need More Precise Legal Regulation? [print, electronic] 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Peculiarities of prosecution and indictment of the president of the Slovak Republic: Is current legal regulation really sufficient? [electronic] / Bystrík Šramel, 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Slovak criminal justice and the philosophy of its privatization: an appropriate solution of problems of Slovak justice in the 21st century? [electronic] / Bystrík 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Supervision of public prosecution service over public administration: The case study of Slovakia [print] / Jaroslav Mihálik, Bystrík Šramel, 2018. DOI DOI 

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

[1] KLIMEK, Libor. Mutual Recognition of Judicial Decisions in European Criminal Law. Cham : Springer, 2017, s. 148. ISBN 978-3-319-44375-1. Scopus  

[ohlas na dielo Európsky verejný prokurátor - nevyhnutný ochranca Európy? / Bystrík Šramel. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - 
[1] PRESINSKY, L. Electoral Engineering and Local Government in Slovakia. In Development, Democracy and Society in the Contemporary World. Bologna: 

Filodiritto, 2018, pp. 309-313. ISBN 978-88-85813-08-3. WoS

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii / Libor Klimek, Bystrík Šramel ; Recenzenti: Jozef Čentéš, Jaroslav Fenyk. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters 

3

26

163

8

118

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited 

lectures at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

[1] ČERNY, P. Comparative Study of Local Self-Government Models (Case Study of the Slovak and Czech Republic). In Development, Democracy and Society in 

the Contemporary World. Bologna: Filodiritto, 2018, pp. 114-119. ISBN 978-88-85813-08-3. WoS
[1] Alman, T. - Volochová, J.: Transparentná samospráva – právo verejnosti na informácie ako forma priamej demokracie. In: Scientific Papers of the University 

of Pardubice. Faculty of Economics and Administration. No. 1/2020. Vol. XXVIII, s. 5, 15, ISSN 1804-8048.

Príprava nových kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy, OP Technická pomoc, OPTP-PO1-SC1-2016-11

Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989, ID: 21710077, Visegrad Fund

KEGA č. 017UCM-4/2017 "Dynamika premien politického systému SR"

KEGA č. 001UCM-4/2019 "Dynamika premien verejnej správy v Slovenskej republike"

Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU, ITMS 26110230023, ESF projekt

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

Člen Rady pre kvalitu Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a 

Metoda v Trnave

Člen Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave

Člen Akademického senátu Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a 

Metoda v Trnave

Člen Rady vysokých škôl Slovenskej republiky

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

Fakulta sociálnych vied UCM

Fakulta sociálnych vied UCM

Fakulta sociálnych vied UCM

Fakulta sociálnych vied UCM

Rada vysokých škôl SR

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

[1] VLACHOVIC, Ladislav. Private charge according to foreign law regulations. In: Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo. Praha: Leges. 2014, s. 148, 154. ISBN 

978-80-7502-017-8.

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Constitutional and Legal Foundations for Local Self-Government Law-making: Does the Slovak Republic Need More Precise Legal Regulation? [print, electronic] 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii / Libor Klimek, Bystrík Šramel ; Recenzenti: Jozef Čentéš, Jaroslav Fenyk. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters 

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

Člen redakčnej rady časopisu Slovak Journal of Political Sciences, ISSN 

1335-9096

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus 

databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Supervision of public prosecution service over public administration: The case study of Slovakia [print] / Jaroslav Mihálik, Bystrík Šramel, 2018. DOI DOI 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Slovak criminal justice and the philosophy of its privatization: an appropriate solution of problems of Slovak justice in the 21st century? [electronic] / Bystrík 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Peculiarities of prosecution and indictment of the president of the Slovak Republic: Is current legal regulation really sufficient? [electronic] / Bystrík Šramel, 
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VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

29. máj - 2. jún 2017 pozvánka na prednáškový pobyt

9. - 14. september 2019 pozvánka na prednáškový pobytWałbrzych, Poľsko

Kielce, Poľsko
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poľsko

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

Dňa 16. apríla 2013 bola uchádzačovi odovzdaná ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Cena Karola Planka. Cena Karola Planka predstavuje spôsob verejného ocenenia autora v oblasti právnej vedy za súbor prác, ktorý priniesol nové a zároveň podnetné pohľady na právnu prax.

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa 

w Wałbrzychu, Poľsko

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study
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