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Europass - životopis
Osobné údaje
Priezvisko(á) / Meno(á)
Adresa
Mobil
E-mail(y)
Štátna(e) príslušnosť(ti)
Dátum narodenia
Pohlavie
Stav
Prax
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Od - do

Doc. RNDr. Rusko Miroslav, PhD.
Tajovského 11, 917 08 Trnava 8, Slovensko
0905 365 519
miroslav.rusko@stuba.sk
mirorusko@centrum.sk
Slovensko
12. novembra 1953
Muž
Ženatý, deti: Miroslav (1980,†), Peter (1982), Eva (1985), Mirela (2008), Mirek (2010)
2001 →
♦ vysokoškolský pedagóg
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická 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 [menovací dekrét ministra - predsedu SKŽP ev. č. 387/90-2 z 20.12.1990]
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

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie ♦ vedúci odborný referent pre životné prostredie
Názov a adresa zamestnávateľa Skloplast n. p., Trnava
Od - do 1979 - 1979
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie ♦ vedúci odborný referent pre životné prostredie
Názov a adresa zamestnávateľa Generálne riaditeľstvo VHJ Tatrasklo, Trnava
Od - do 1978 - 1979
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie ♦ odborný referent
Názov a adresa zamestnávateľa Mestská správa Slovenského štatistického úradu
Vzdelávanie a príprava
Dekrét STU vedecko-pedagogický titul
docent
Habilitačné konanie vo vednom odbore
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Od - do
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do

11. december 2013
V odbore: 8.3.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Názov habilitačnej práce: Environmentálne a bezpečnostné značenie produktov a produkcie v kontexte
udržateľnej prosperity
1999 - 2006
Environmentalistika
Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, Košice
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa; doktorandské štúdium vo vednom odbore "Environmentalistika 39-15-3" - vedecko-akademická hodnosť philosophiae doctor (PhD.)
1996
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Hlavné predmety / profesijné zručnosti Risk Assessment
Názov a typ organizácie poskytujúcej Risk Assessment Training Course - U.S. EPA
vzdelávanie a prípravu
Od - do 1996
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Od - do
Hlavné predmety / profesijné zručnosti

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

Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Od - do
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Od - do

postgraduálne štúdium Ochrana životného prostredia
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

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
Od - do 1986
Hlavné predmety / profesijné zručnosti Rigorózne konanie; štátna rigorózna skúška v študijnom odbore "ochrana prírodného prostredia"
Názov a typ organizácie poskytujúcej Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava
vzdelávanie a prípravu
Od - do 1984 - 1986

1984 - 1986
kurz managementu rezortu Ministerstva priemyslu SSR, Bratislava
Ministerstvo priemyslu SSR, Bratislava
1973 - 1978

Hlavné predmety / profesijné zručnosti biológia , vedecký smer
Názov a typ organizácie poskytujúcej Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
medzinárodnej klasifikácii
Osvedčenie: . ♦ 1992 - Federálneho ministerstva vnútra ČSFR - nebol evidovaný ako osoba uvedená v § 2 zákona č.
41/1991 Zb. [ev. č. 1D-4347/1-031/1-LU-92 z 24.11.1992]
♦ 1992-1993 - v zmysle Nariadenia vlády SR č. 163/1992 Zb. o absolvovaní štúdia osobitnej odbornej
spôsobilosti v odbore/funkcii:
(a) prednosta úradu životného prostredia a výkon štátnej správy pre životné prostredie
(b) ochrana prírody a krajiny [evid. č. 158/ŠOP/93 z 27.4.1993]
♦ 1997 - "Teamwork", Jumis Žilina
♦ 2000 - "Time management", Jumis Žilina
♦ 2002 - "Six Hats", Carrier Development, Bratislava
♦ 2003 - " Effective Communication ", Carrier Development, Bratislava
Osobná spôsobilosť
Materinský(é) jazyk(y) slovenčina
Ďalší(ie) jazyk(y) - sebahodnotenie
Porozumenie
Európska úroveň (*)
Počúvanie
Čítanie
nemčina
ruština
angličtina

B
2
B
2
B
1

Samostatný
používateľ
Samostatný
používateľ
Samostatný
používateľ

B
2
B
2
B
1

Samostatný
používateľ
Samostatný
používateľ
Samostatný
používateľ

Hovorenie
Ústna interakcia
Samostatný ústny
prejav
B
Samostatný
B
Samostatný
2
používateľ
2
používateľ
B
Samostatný
B
Samostatný
2
používateľ
2
používateľ
B
Samostatný
B
Samostatný
1
používateľ
1
používateľ

Písanie

B
2
B
2
B
2

Samostatný
používateľ
Samostatný
používateľ
Samostatný
používateľ

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)
Organizačné zručnosti a kompetencie realizácia zriadenia (personálne, materiálne a administratívne) a zabezpečenia chodu nasledovných
organizácií
♦ 1990; Okresný národný výbor Trnava - odbor životného prostredia
♦ 1991-1993; Okresný úrad životného prostredia Trnava a podriadené Obvodné úrady životného prostredia
v Trnave, Hlohovci a Piešťanoch
♦ 1993-1996; Slovenská agentúra životného prostredia, oblastná pobočka Trnava a podriadené strediská v
Galante, Dunajskej Strede, Senici, Trenčíne, Správa CHKO Malé Karpaty v Modre a Správa CHKO Biele
Karpaty v Nemšovej
♦ 1996-1999; Centrum environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov a technológií SAŽP, Trnava
♦ 1999; Centrum environmentálneho manažérstva SAŽP, Trnava
♦ 2000-2001; Úrad pre štátnu pomoc, Bratislava - sekcia horizontálnej pomoci
><><><
♦ koordinácia organizačného zabezpečenia a moderovanie 106 monoseminárov (organizovaných SSŽP,
SAŽP, SZS, SFS) v Trnave a Bratislave (obdobie 1993-2001)
♦ koordinácia organizačného zabezpečenia viacerých seminárov a konferencií organizovaných SAŽP, resp.
SSŽP a editovanie zborníkov z týchto akcií
Účasť na konkurzoch 1990 - úspešne - na funkciu vedúceho odboru životného prostredia Okresného národného výboru Trnava
1990 - úspešne - na funkciu prednostu Okresného úradu životného prostredia, Trnava
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2000 - úspešne - na funkciu riaditeľ sekcie horizontálnej pomoci Úrad pre štátnu pomoc SR
Účasť na prijímacích skúškach ♦ 1989 - úspešne - externá vedecká ašpirantúra, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava,
odbor 15-21-9 "ekológia"
♦ 1999 - úspešne - doktorandské štúdium vo vednom odbore "Environmentalistika - 39-15-3", Technická
univerzita Košice
Vodičský(é) preukaz(y) skupina B
Doplňujúce informácie
Členstvo v redakčných radách časopisov ♦ od 2005 Environmental Management for Education and Edification, Banská Bystrica, vydavateľ: Fakulta
prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ISSN 1336-5762
♦ od 2005 Euro Zpravodaj, Plzeň, Česká republika, vydavateľ: EuroNova & Partner´s, ISSN 1213-6913
♦ od 2003 Environmentálne značení, Praha, Česká republika, vydavateľ: České ekologické manažerské
centrum, ISSN 1212-4761
♦ od 2013 Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management, Slovak Society of
Environment, Bratislava
Členstvo v zahraničných profesných ♦ International Association for Landscape Ecology (IALE-International) - od 2008
organizáciách ♦ International Association for Landscape Ecology (IALE-Europe); Európska asociácia pre krajinnú ekológiu od 2008
♦ Goodeid Working Group - od 2012
Členstvo v profesných organizáciách ♦ Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (Societas botanica slovaca, od 1977)
♦ Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV (od 1997)
♦ Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (1977 - 1995)
♦ Vážska únia (1991-1999)
♦ Futurologická spoločnosť na Slovensku (od 1999)
♦ Slovenská spoločnosť pre životné prostredie ZSVTS (od 1986, od 2010 predseda)
♦ Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-SK) - od 1.1.2006
Súčasné funkcie v profesných ♦ Predseda (od r. 2010) - Slovenská spoločnosť pre životné prostredie / člen Zväzu slovenských vedeckoorganizáciách technických spoločností, Bratislava
Zahraničná spolupráca ♦ 1989; Spoločný program ČSFR - UNIDO, kurz - Technická pomoc v rámci systému OSN, Praha
♦ 1993-1995; ICLEI - The International Council Environmental Initiative, Germany
♦ od 1999 The United Nations University, Washington, The Millennium Project - State of the Future
Expertná činnosť ♦ 1994 člen Rady malých grantov Ministerstva životného prostredia SR
♦ od 1998 člen technickej normalizačnej komisie TNK 72-Environmentálne manažérstvo Slovenský ústav
technickej normalizácie[menovanie GR SÚTN na návrh SAŽP, resp. STU]
♦ od 1999 The United Nations University, Washington, The Millennium Project - State of the Future
♦ 2002-2006 člen - neposlanec Potravinárskej komisie Výboru pre pôdohospodárstvo Národnej rady
Slovenskej republiky [menovanie predsedom výboru]
♦ 2003-2006 a 2007-2010 člen - neposlanec Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava [menovanie primátora]
♦ 2003-2006 externý poradca ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre oblasť stratégie a rozvoja so
zameraním na životné prostredie [menovanie ministra]
♦ 2003-2005 člen medzinárodných prírodovedeckých expedícií (Nicaragua, Costa Rica, Panama, Dominica,
Saint Lucia, Martinique, Brasil, French Guyane)
♦ 2005-2006 člen "Certification committee" certifikačnej spoločnosti Bureau Veritas Certification Slovakia
[menovanie BVQI Slovakia]
♦ od 2006 lektor Ministerstva životného prostredia SR pre spoločnú časť a pre príslušný úsek štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie (rozhodnutie ministra životného prostredia SR z 29. mája 2006, č.
19/2006-1.5)
♦ 2007-2010 člen - neposlanec Komisie pre životné prostredie a rozvoj vidieka, Zastupiteľstvo Trnavského
samosprávneho kraja
♦ od 2010 člen Komisie dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia
SR [menovanie ministra]
♦ od 2009 člen Komisie nestrannosti certifikačnej spoločnosti 3EC International a.s. Bratislava [menovanie
3EC International]
♦ od 2013 člen Komisie výboru pre technologický rozvoj a inovácie Národnej rady Slovenskej republiky
Projekty SR ♦ 1995 - projekt IUCN, Národná ekologická sieť Slovenska - NECONET, odborná a technická spolupráca
♦1999-2000 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja v SR, člen riešiteľského tímu
♦ VEGA 1/0448/13 „Transformácia ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a
využitím modulov QMS, EMS a HSM“
♦ VEGA 1/1216/12 "Výskum a vývoj aplikačných procedúr pre riešenie akustického dizajnu strojárskych
výrobkov"
♦ VEGA 1/0798/08 "Environmentálne dopady hasiacich pien pri hasení požiarov v prírode"
♦ VEGA 1/2069/05 "Progresívne, environmentálne vhodné metódy zhodnocovania a zneškodňovania
materiálov strojárenského priemyslu"
♦VEGA 1/0990/15 " Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy
manažérstva kvality ISO 9001: 2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001: 2014", vedúci
projektu
Projekty - zahraničie ♦ FOCUS - Foresight Security Scenarios: Mapping Research to a Comprehensive Approach to Exogenous EU
Roles. Proposal no. 261633, topic SEC-2010.6.3-2
♦ International Council Environmental Initiative – Germany
♦ The Millennium Project, The United Nations University, Washington, The Millennium Project - State of the

Future - na príslušných projektoch pracujem od 1999
Publikačná činnosť ♦ monografie, vedecké a odborné články, vysokoškolské učebnice (2), skriptá (2), e-learningový modul (2),
editorovanie zborníkov z konferencií (12) [v databáze STU je evidovaných 247 záznamov], populárnoodborné články a state (56)
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♦ recenzné posúdenie publikácií, vysokoškolských učebníc, vedeckých a odborných článkov
Ocenenia ♦ ocenenia za vedenie bakalárskych a diplomových prác
♦ 2013 – Pamätný list SSZP/ZSVTS ku Dňu Zeme
♦ 2014 – Diplom SSŽP/ZSVTS za dlhoročnú aktívnu prácu
♦ 2015 - Pamätná minca k 25. výročiu založenia ZSVTS
Pedagogická činnosť
Pedagogická činnosť / pôsobenie na VŠ ♦ 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 auditP/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 / vedenie prác ♦ Vedenie bakalárskych prác : 58/úspešne obhájené (2 práce získali pochvalné uznanie za vynikajúcu prácu
od dekana MTF STU)
♦ Vedenie diplomových prác: 87/úspešne obhájené
♦ Vedenie prác v rámci ŠVOČ, úspešné obhájenie s ocenením na úrovni fakulty a SR
♦ Vedenie rigoróznych prác: 1
Pedagogická činnosť / vedecko- ♦ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta Trnava - pedagogické
pedagogické aktivity pôsobenie v študijných odboroch "Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci", "Integrovaná bezpečnosť",
"Inžinierstvo životného prostredia", "Environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo"
♦ 1998-2012 člen komisie pre štátne záverečné skúšky, Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta študijný odbor "Environmentálne manažérstvo", "Environmentálne inžinierstvo" a "Technika ochrany
životného prostredia"
♦ od 2007 člen komisie pre štátne záverečné skúšky na bakalárskom a inžinierskom stupni Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta Trnava (2007/2010, 2011/2014) v
študijných odboroch "Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci", "Integrovaná bezpečnosť", "Inžinierstvo
životného prostredia", "Environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo"
♦ 2010 člen komisie pre štátne záverečné skúšky v študijných odboroch "Ochrana a využívanie krajiny" a
"Životné prostredie", Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
♦ 2012 člen komisie pre obhajoby magisterských prác a štátne skúšky v II. stupni štúdia v študijnom odbore
Environmentálny mamažment v študijnom programe Environmentálne manažérstvo, Univerzita Mateja Bela,
Fakulta prírodných vied
♦ 2011 člen hodnotiacej komisie ŠVOČ MTF STU
♦ 2004-2007 člen poroty ŠVOČ, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita Zvolen
♦ oponent bakalárskych, diplomových, rigoróznych a dizertačných prác
Pedagogická činnosť / prednášky a Základy environmentalistiky (cv: 2005-2006), Environmentálna informatika (P/cv: 2005 ls), Základy
cvičenia na MTF STU environmentálnej informatiky (P 2005 ls), Obnova narušených ekosystémov (P/cv: 2002-2007),
(obdobie od 2005/ls - 2012/ls) 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),
5 najvýznamnejších publikácií za ♦♦ Alena Manová - František Čacho - Ernest Beinrohr - Miroslav Rusko - Vojtech Kollár - Jana Kotovicová posledných päť rokov Magdalena Vaverková: Preconcentration of Hg in waters for ET AAS in a flow-through electrochemical cell. Polish Journal of Environmental Studies, 2012, vol. 21, No. 5, 1313-1318
♦♦ Rusko Miroslav - Králiková Ružena: Environmentally reporting of organizations of the SR enterprises
having EMS/EMAS implemented. - Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23nd International
DAAAM Symposium, 24-27th October 2012,Zadar, Croatia (accepted, in print)
♦♦ Rusko, Miroslav - Tureková, Ivana - Očenášová, Dominika: Integrated prevention and pollution control in
Slovak Republic. In: Machines, technologies, materials. - Sofia : Scientific -Technical Union of Mechanical
Engineering. - ISSN 1313-0226. - Year V, Iss. 1-2. , 2011, [4]
♦♦ Procházková, Dana - Wessely, Emil - Rusko, Miroslav - Králiková, Ružena: Human System Safety
Management and Environmental Management Relation. In: DAAAM International Scientific Book. - ISSN
1726-9687. - 2011.Vol. 10. - , 2011. - ISBN 978-3-901509-84-1, s. 103-118
♦♦ 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
5 najvýznamnejších publikácií ♦♦ Králiková, Ružena - Wessely, Emil - Rusko, Miroslav: The use of Six Sigma method within the framework
of environmental management. In: Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium. - ISSN 17269679. - Vol. 22, No. 1. Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM
Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity", 23-26th
November 2011, Vienna, Austria. - Vienna : DAAAM International Vienna, 2011. - ISBN 978-3-901509-83-4,
s. 0187-0188
♦♦ Rusko, Miroslav: Life cycle assessment, ecodesign, ecolabelling and green marketing as a voluntary
regulative tools of the environmental oriented product policy. Posudzovanie životného cyklu, ekodizajn,
ekolabeling a zelený marketing ako dobrovoľné nástroje environmentálne orientovanej výrobkovej politiky.
In: Environmental Management for Education and Edification. - ISSN 1336-5762. - Vol.II, No. 2., 2005,
s. 61-71
♦♦ Rusko, Miroslav - Kotovicová, Jana: Life cycle assessment of floors for the food industry.

20160427_Europass_Miroslav_Rusko_-bibliogr-.doc

Strana 4 z 5

Posledná tlač 2016-03-31

© Rada Európy: Spoločný európsky referenčný rámec (CEF)
EURÓPSKE ÚROVNE – TABUĽKA SEBAHODNOTENIA

In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science
and Technology Slovak University of Technology in Trnava. - ISSN 1336-1589. - Č. 26 (2009), s. 63-73
♦♦ Rusko, Miroslav - Chovancová, Jana - Duchoň, Martin: Spectrum of voluntary tools used in application of
environmental policy in organization`s practice. In: Machines, technologies, materials. - ISSN 1313-0226. Iss. 6-7 (2007), s. 28-31
♦♦ Rusko, Miroslav: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. - 1.vyd. - Žilina : STRIX, 2006. - 389 s.
- 2. vydanie - Žilina: Strix, 2007, ISBN 978-80-89281-05-3, 3. vydanie - Žilina: Strix, 2008, ISBN 978-8089281-37-4. - 4.revidované vydanie ISBN 80-969257-9-2, 335 s.

V Trnave dňa 2016-03-31

Miroslav Rusko

20160427_Europass_Miroslav_Rusko_-bibliogr-.doc

Strana 5 z 5

Posledná tlač 2016-03-31

