
OSOBNÉ ÚDAJE 

Meno a Priezvisko: Ing. Rudolf Kurth 
Adresa:�· 
Telefón/fax/e - mail:/ 
Dátum narodenia:� 

ODBORNÁ PRAX 

Profesný životopis 

2021 - Trnavský samosprávny kraj - Odborník senior pre koncepciu nízkouhlíkovej stratégie 
Trnavskej župy 
2019 - RegioEnergy Východ, n.o. Expert metodológie LCA/LCC -- lektor pre účastníkov 
seminárov, konferencí v rámci prohektu ENPAUS - -
2018 - SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Expert pre Informačné a 
komunikačné technológie - hodnotenie projektov - Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na 
Slovensku 
2015 - Národná recyklačná agentúra Slovensko - Expert LCA/LCC metodológie NARA-SK -
konzultant pre verejné obstarávanie a cenotvorbu produktov firiem 
2012 - Entus Management s.r.o - Špecialista pre vývoj SW aplikácie LCC/TCO metody 
1994- 2007 CUB City University Bratislava - Lektor účtovníctvo, financie a riadenie 
1991-1993 Stavomontáže a.s. - Vedúci finančného odboru -
1987-1991 Ministerstvo kultúry SR- Vedúci kontroly 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA 

1991-1994 

1981-1986 

1977-1981 

OPEN UNIVERSITY - Profesionálny certifikát v manažmente 

Vysoká škola ekonomická Bratislava 

Stredná odborná škola chemická v Bratislave 

JAZYK(Y)/Ú ROVEŇ: rusky aktívne, a n I icky- pasívne 

PROFESIJNÁ PRAX A ZNALOSTI A SCHOPNOSTI: 
Príprava a riadenie projektov, krízový manažment podnikateľských aj rozpočtových organizácií 
cenotvorba a kalkulácie výrobkov, ekonomické analýzy výrobných, technologických, pracovných 
procesov, analýzy a návrhy zmien organizačných štruktúr, finančné audity, prognózy, 
Mikro a makro - ekonomické analýzy trhového prostredia, marketingové analýzy produktového 
mixu a cenotvorby. 

- Autor metodológie ENTUS v oblastiach Verejné obstarávanie, procesné a projektové riadenie 
(www.entus.sk) 
Vývoj a implementácia LCC ( Life cycle cost - náklady životn_�ho cyklu ) dynamických 
ekonomických modelov pre environmentálne hodnotenie 

REFERENCIE: 
VEREJNÉ SÚŤAŽE 2013- 2017 

1. Oprava, údržba, rekonštrukcie a stavebné úpravy miestnych komunikácií v meste Trnava, 
2. Údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste 

Trnava 
3. Prevádzkovanie zariadenia - technologickej linky na spracovanie komunálneho odpadu v Trnave 
4. Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň pre obec Píla 

S. Reštrukturalizácia vinohradov JM Doľany 
6. Interiérové vybavenie pre prezentačné a predajné priestory vinárstva Jozef Repa - Šenkvice 
7.  Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením moderných IT TAU-CHEM, s.r.o. 
8. Zvýšenie konkurenciechopnosti zavedením progresívnych výrobných technológii TAU-CHEM s.r.o. 
9. Revitalizácia areálu spoločnosti Persson s.r.o. 
10. Moderné informačné technológie O KROS s.r.o." 



11. Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby zateplením výrobnej haly a okien" B.M.Kávoviny s. r.o. 
12. Rekonštrukcia miestnej komunikácie MČ Devín 
13. Sanácia havarijného stavu Zigrayho kúria MČ Devín 
14. Komplexná protipožiarna bezpečnosť budov MHSR 
15. Rekonštrukcia obecnej budovy so znížením energetickej náročnosti Obec Píla 
16. Úprava verejného priestranstva pred Obecným úradom Dolný Vadičov" 
17. Doplnenie vybavenosti v areáli športu Mojš 
18. Náučný chodník obce Suchohrad 
19. Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku, opätovné použitie a 

zhodnocovanie BRKO produkovaného v domácnostiach - Zduženie miest a obcí malokarpatského 
regiónu Modra 

Etapy prípravy pre verejné obstarávanie 2017-2021 
1. Vývoj a aplikáciu dynamického modelu EZC cenotvorby nábytku BRIK a.s. 
2. Vývoj a aplikácia dynamického modelu TCO ceny recyklátov z textilného odpadu SK TEX a.s. 
3. Vývoj a aplikácia dynamického modelu cenotovorby LCC v poľnohospodárstve pre podporu 

kvality a využitia biotechnológií pri výrobe vína - Víno Rariga 
4. Expert NARA-SK pre zelené a sociálne verejné obstarávanie a viackriteriálne hodnotenie 
5. Ekonomická analýza a modelovanie alternatívnych návrhov pre koncepciu odpadového 

hospodárstva mesta Košice do roku 2035 

VYKONANÉ PROJEKTY V RÁMCI PORADENSTVA 
Ekonomická analýza a modelovanie nákladov životného cyklu (LCC- life cycle cost) 
alternatívnych návrhov spracovania odpadu pre mesto Košice v r. 2021. 
Analýza kritérií k nastaveným podmienkam výzvy Národného projektu UPSVAR Národný 
projekt 100 pre hromadne prepúšťaných pracovníkov v r. 2011 
Metodika hodnotenia projektov Fondu sociálneho rozvoja Fond sociálneho rozvoja 2009 
Popis procedurálnych postupov a procesov v súlade so zabezpečením odbornej garancie pri 
naplnení cieľov OPIS 2 a súčinnosti s MF SR Ministerstvo kultúry SR 
V oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu plány rozvoja obcí a projekty EU 
financovanie projektov infraštruktúry obcí a separovaný zber odpadu 10 úspešných projektov 
v roku 2003, rekonštrukcie hotelov a rozvoj stredísk cestovného ruchu 
V oblasti riadenia kvality a certifikácie ISO noriem Helika a.s. Praha, Hexpert s.r.o. Bratislava, 
IDS Sheer od roku 2004 - 2005 
V zdravotníctve (od 1999 doteraz) NsP F.D. Roosevelta, NsP Galanta, Slovenský červený kríž, NsP 
Žiar nad Hronom.Phare- financovanie primárnej starostlivosti a manažment v zdravotníctve, 
Príprava a realizácia krízového manažmentu pre podniky v konkurze od roku 1999, Matadorrol 
a.s. Bratislava, Agromed Veľký Meder, SAM a.s. Myjava, Adut- Adox a.s. Skalica, Strojáreň a.s. 
Piesok, PAS Partizánske, Relaxtur a.s. Martin, 
Spolupráca na poradenských projektoch v oblastiach financie a riadenie (1994-1995) v 
podnikoch Novácke chemické závody Nováky, Elektrovod Bratislava, Riadenie letovej prevádzky 
Bratislava, Tatratour, Holiday In Bratislava, ZŤS Lučenec. 

PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ 
2020 Zborník Energofutura - Hodnota a cena stavby v kontexte environmentálneho hodnotenia 
a hospodárskej praxe 
2019- Zborník Energofutura - Metodológia LCC - Life cycle cost pre environmentálne 
hodnotenie energetických investícií a produktov 
2018- konferencia INTRACO Special - Fenomém cena" Cenotvorba a kvalita potravín a 
bývania 
Cenotvorba LCC / TCO Entus - kľúč marketingu kvality Seminár Úspory prumyslu 2018 Ostrava 
Cenotvorba ako kľúčový nástroj marketingu kvality Vinársky seminár lprovin 2018 Strekov 
Ekoinovácie v obehovom hospodárstve Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2017 Bratislava 
Metodológia nákladov životného cyklu Vedecká konferencia TUZVO 2017 Zvolen 
Koncepcia cenotvorby ENTUS poľnohospodárskej produkcie Gazdovská konferencia 2016 
Bratislava 



Rozvoj cestovného ruchu v poľnohospodárstva" s Medzinárodná konferencia 2016 Nitra 
Mikroekonomické analýzy a modely v praxi -vedecká konferencia VŠ Sv. Alžbety (2012) 
Autor príspevkov Environmentálny manažment pre obce vydavateľstvo Raabe (2003,2004) 
Spoluautor publikácie Zdravotnícky manažment ( vydavateľstvo Raabe) 
Autor zborníku prednášok Finančné riadene a Controlling Rhinoceros a.s (1997,1998) 
Tútor predmetu Finančný manažment v praxi na CUB Bratislava (od r. 1994- 2002). 
Autor Rezidenčnej školy vo finančnom manažmente CUB Bratislava a NOU Praha (1997 2003 ). 
V energetike autor štúdie Ekonomické aspekty využitia bioplynu ( CUB 1997), 

Čestne prehlasujem o pravdivosti údajov uvedených v životopise 

V Bratislave 25.09.2021 




