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Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademic- 
kom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní 

1999 - 2006, vysokoškolské vzdelanie tretieho 
stupňa; doktorandské štúdium vo vednom 
odbore "Environmentalistika - 39-15-3", 
Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, 
Košice 
1986- št.rigor.skúška, PriFUK Bratislava 
1984-86, postgraduálne štúdium PriFUK 
1973-78 VŠ II. Stupňa, PriFUK Bratislava 
 

1996, Risk Assessment Training Course - U.S.  
EPA 

1996, Introdukcion Course in the Environmental 
Management Systems in Accordance with ISO 
14000 and EMAS, Det Norske Veritas 

1992 - 1993, v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
163/1992 Zb. absolvovanie štúdia osobitnej 
odbornej spôsobilosti a úspešné vykonanie 
skúšok pre výkon funkcií 
♦ prednosta úradu životného prostredia a 
výkon štátnej správy pre životné prostredie 
♦ výkon štátnej správy pre ochranu prírody 
a krajiny 

Údaje o priebehu zamestnaní  
 
 
 
 
 
 
 
 

Od 2001, vysokoškolský pedagóg, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave, 
Materálovotechnologická fakulta Trnava 

2000 - 2001, riaditeľ sekcie horizontálnej  
pomoci, Úrad pre štátnu pomoc, Bratislava 
 
 



  
1999 - 2000, tajomník, SZS, Bratislava 
 
 

1999 - 1999, riaditeľ, Slovenská agentúra 
životného prostredia, Centrum 
environmentálneho manažérstva Trnava 

1996 - 1999, riaditeľ, Slovenská agentúra 
životného prostredia, Centrum 
environmentálneho hodnotenia a označovania 
výrobkov a technológií Trnava 

1993 - 1996, riaditeľ, Slovenská agentúra 
životného prostredia, oblastná pobočka Trnava 

1991 - 1993, prednosta, Okresný úrad životného 
prostredia Trnava 

1990 - 1990, vedúci odboru životného 
prostredia, Okresný národný výbor Trnava 

1980 - 1990, vedúci odborný referent pre životné 
prostredie, Generálne riaditeľstvo VHJ Tatrasklo, 
Trnava 

1979 - 1980, vedúci odborný referent pre životné 
prostredie, Skloplast n. p., Trnava 

1979 - 1979, vedúci odborný referent pre životné 
prostredie, Generálne riaditeľstvo VHJ Tatrasklo, 
Trnava 

1978 - 1979, odborný referent, Mestská správa 
Slovenského štatistického úradu 

Údaje o priebehu pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

♦ 1993-1995 Trnavská univerzita, Pedagogická 
fakulta, Trnava 
♦ 1993-1995 Slovenská vysoká škola technická 
Bratislava Materiálovotechnologická fakulta 
Trnava a Fakulta odborných štúdií Trnava 
♦ 1999-2001 Technická univerzita Zvolen, 
Fakulta ekológie a environmentalistiky 
[Environmentálny audit- P/cv]  
♦ 2000-2001 Univerzita Mateja Bella, Banská 
Bystrica, Fakulta prírodných vied 
♦ 2006-2010 Stredoeurópska vysoká škola v 
Skalici, odborný asistent 
♦ 2011-2012 Univerzita Komenského, Fakulta 
manažmentu 
♦ Pedagogická činnosť / prednášky a cvičenia 
naMTF STU (obdobie od 2005/ls - 2012/ls): 
Základy environmentalistiky (cv: 2005-2006), 
Environmentálna informatika (P/cv: 2005 ls), 
Základy environmentálnej informatiky (P 2005 
ls),  Obnova narušených ekosystémov (P/cv: 



2006-2007), Environmentálny dizajn (P/cv: 2007-
2008), Vybrané kapitoly z riadenia BOZP 
v podniku (P/cv: 2006-2008), Základy 
bezpečnostného a environmentálneho 
manažmentu (P/cv: 2006-2008), Všeobecná 
ekológia (P/cv: 2006-2009), Environmentálny 
manažment (P/cv: 2005-2009), Posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie (P/cv: 2007-2010), 
Základy environmentálneho práva (P/cv: 2006-
2010), Právo životného prostredia (P/cv: 2005-
2008), Základy environmentálnej 
a bezpečnostnej informatiky (P/cv: 2006-2008), 
Environmentálne právo (P/cv: 2006-2009), 
Manažment nebezpečných činností (P/cv: 2009-
2010), Manažment rizika (P/cv: 2009-2010), 
Integrované manažérske systémy (P/cv: 2007-
2010), Environmentálne a bezpečnostné 
manažérstvo (P/cv: 2008-2012), 
Environmentálna a bezpečnostná informatika 
(P/cv: 2005-2012), Bezpečnostné manažérstvo 
(P/cv: 2010-2012), Manažment nebezpečných 
činností (P/cv: 2009-2010) 

Údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo 

Údaje o publikačnej činnosti 
(AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá 

♦Vedecké práce v zahraničných monografiách: 
Tureková, Ivana - Rusko, Miroslav - Harangozó, 
Jozef : Materialization of the Storage Halls 
Lighting. Chapter 44. In: Advances in Physical 
Ergonomics and Safety. - : CRC Press-Taylor & 
Francis Group, 2013. - ISBN 978-1-4398-7038-9. - 
S. 386-395 
♦ Vedecké práce v domácich monografiách: 
Rusko, Miroslav [100%]: Environmentálna a 
bezpečnostná politika a manažérstvo. In: 
Paradigmy zmien v 21. storočí : Hľadanie kontúr 
v mozaike. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 
2012. - ISBN 978-80-7144-194-6. - S. 96-115 

Publikovanie vysokoškolskej učebnice: 
♦ Lumnitzer, Ervin - Badida, Miroslav - Majerník, 
Milan - Rusko, Miroslav: Ekologizácia výrobkov a 
výrob. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 
2005. 358 s. -(Edícia vedeckej a odbornej 
literatúry). - ISBN 80-8073-225-6 
♦ PIATRIK, M. – KOLLÁR, V. – RUSKO, M., 2008: 
Globálna a krajinná ekológia. – Skalica: 
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 
Vysokoškolská učebnica, ISBN 978-80-969700-4-
9, 315 s. 



Publikovanie skrípt: 
♦ Tureková, Ivana - Kuracina, Richard - Rusko, 
Miroslav: Manažment nebezpečných činností. - 
1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2011. 185 s. e-
skriptá.  ISBN 978-80-8096-139-8 
(https://is.stuba.sk) 
 
 
♦ Wittlinger, Viktor - Rusko, Miroslav: Základy 
environmentalistiky. - 1. vyd.  Trnava : 
AlumniPress, 2007. 130 s. E-skriptá. ISBN 978-80-
8096-030-8 (http://sweb.mtf.stuba.sk) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Spolu: 205 
♦ z toho domáce: 
Citácie v domácich publikáciách registrované v 
citačných indexoch Web of Science a databáze 
SCOPUS (1) 
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch (160) 
♦ z toho zahraničné: 
Citácie v zahraničných publikáciách registrované 
v citačných indexoch Web of Science a databáze 
SCOPUS (5)  
Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch ( 39 ) 

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie 
uskutočňuje 

8.3.5 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Téma habilitačnej práce  Environmentálne a bezpečnostné značenie produktov 
a produkcie v kontexte udržateľnej prosperity. 

Údaje o oponentoch HP a členoch habilitačnej 
komisie, meno a priezvisko, akademický titul 
a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul, pracovisko 

Predseda: prof.Ing.Karol Balog,PhD.-MTF STU Trnava 
Členovia:  prof.Ing.Hana Pascaiová,PhD.-SjF TU  
                   Košice 
                   prof.Mgr.Juraj Ladomerský,CSc. –Fakulta  
                   Ekológie a environment.TU Zvolen 
Oponenti: prof.Ing.Juraj Hraško,DrSc.-Učená  
                   spoločnosť  SAV Bratislava 
                    prof.Ing. Vojtech Dirner, CSc. – Hornicko- 
                    geologická fakulta VŠB TU Ostrava 
                    Dr.h.c.prof.Ing. Miroslav Badida, PhD.-SjF  
                   TU Košice 
 

Oponentské posudky Oponentské posudky 
Originály posudkov sú na odd.VVČ a ZV. Podpisy sa 
anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 
a nasl. Občianskeho zákonníka. 
 

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním 
udeliť/neudeliť titul docent v odbore  
 

Návrh habilitačnej komisie 
Originál návrhu habilitačnej komisie je na odd.VVČ 
a ZV. Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany 
osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

https://is.stuba.sk/
http://www.mtf.stuba.sk/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/posudky/OP_Rusko.pdf
http://www.mtf.stuba.sk/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2013/Navrh_komisie_Rusko.pdf


Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala  návrh na 
udelenie titulu „docent“ alebo návrh na vymenovanie 
profesora, meno a priezvisko, akademický titul 
a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul, vedecké hodnosti. 
Ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je členom 
akademickej obce tejto vysokej školy alebo ak člen 
vedeckej rady fakulty nie je členom tejto vysokej školy 
uvádza sa aj názov zamestnávateľa tohto člena. 
 
 
 

http://www.mtf.stuba.sk/sk/vedenie/vedecka-
rada.html?page_id=1891 

Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho 
odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné 
opätovné predloženie žiadosti podľa §2 ods.2  

Rozhodnutie VR MTF STU 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá 
o žiadosti rozhodovala 

Prezenčná listina 
Originál prezenčnej listiny je na sekretariáte dekana 
MTF. Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany 
osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou  
od 11.12. 2013  
 

Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky a  
dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej 
práce §1 ods.14 

7.10.2013 o 13.00 hod. MTF STU, Paulínska 16, 
Trnava, m. č. 105 

Kontaktná adresa :  MTF STU, Ústav bezpečnostného 
a environmentálneho inžinierstva, Botanická 49,  917 
24 Trnava 
miroslav.rusko@stuba.sk 

 
 

http://www.mtf.stuba.sk/sk/vedenie/vedecka-rada.html?page_id=1891
http://www.mtf.stuba.sk/sk/vedenie/vedecka-rada.html?page_id=1891
http://www.mtf.stuba.sk/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2014/navrh_na_vymenovanie_Rusko.PDF
http://www.mtf.stuba.sk/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2013/prezencna_listina_26.11.2013.pdf

