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 Narodil sa 3. marca 1934 v Nemšovej v roľníckej rodine. Po absolvovaní ľudovej školy 

v Nemšovej ukončil Osemročné gymnázium v Trenčíne. Z politických dôvodov sa dostal na Vysokú školu 

až zo zamestnania a v r. 1959 ukončil Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. V r. 1982 obhájil 

kandidátsku dizertačnú prácu na VŠLD vo Zvolene na základe čoho mu bol udelený titul CSc. R. 1994 

získal na VŠZ v Brne titul docent pre odbor ekonomika a riadenie.  

 Po ukončené vysokoškolského štúdia nastúpil pracovať do Výskumného ústavu energetických 

zařízení IBZKG v Brne, ako výskumný pracovník. Ďalej pracoval v CHZJD Bratislava ako projektant 

automatizácie a v Duslo Šaľa ako vedúci odboru organizácie a techniky riadenia a zodpovedný riešiteľ 

štátnej a rezortnej výskumnej úlohy z oblasti riadenia chemických procesov. R. 1969 nastúpil pracovať 

na ministerstvo priemyslu SSR ako vedúci oddelenia techniky riadenia. R. 1972 prešiel pracovať do 

Štátneho drevárskeho výskumného ústavu v Bratislave, kde pracoval ako vedúci oddelenia 

systémového inžinierstva a zodpovedný riešiteľ rezortných výskumných úloh. Od r. 1979 pracoval na 

GR Inžinierskeho staviteľstva vo funkcii vedúceho oddelenia koncepcie rozvoja VHJ s pôsobnosťou 

v celej ČSFR. 

 V rokoch 1990 – 1992 zastával štátnu funkciu námestníka ministra hospodárstva SR pre rozvoj 

a priemyselnú politiku, od r. 1993 pracoval v Investičnej a rozvojovej banke v Bratislave ako riaditeľ 

odboru stratégie a plánovania a od r. 1997 pôsobil znova v štátnej funkcii ako podpredseda Správy 

štátnych hmotných rezerv SR. 

Od r. 1999 pôsobí na fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity ako 

vysokoškolský učiteľ, člen vedeckej rady fakulty a na univerzite predseda Akademického senátu fakulty 

a člen predsedníctva AS TnU. 

 Počas svojho života vydal 4 samostatné vedecké práce, zúčastnil sa ako zodpovedný riešiteľ na 

18 – tich kolektívnych vedeckých prácach, vyriešil 12 vedeckovýskumných úloh, napísal 2 

vysokoškolské skriptá a 1 knižnú publikáciu. 


