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Narodil sa 10. marca 1927 v Nemšovej v rodine sklárskeho robotníka.  

Základnú školu navštevoval v rodisku, meštiansku školu v Trenčianskej Teplej, Baťovu školu 

práce v Bošanoch. Priemyselnú školu majstrovskú v Otrokoviciach študoval popri zamestnaní.  

V rokoch 1940 – 1944 pracoval ako učeň u firmy Bača v Bošanoch, v rokoch 1944 – 1946 

pracoval u tej istej firme ako robotník a od r. 1946 do r. 1948 u firmy Baťa Otrokovcie. V r. 1948 – 

1950 pracoval ako laborant vo výskumnom ústave gumárenskom v Zlíne. 

V rokoch 1948 – 1950 absolvoval popri zamestnaní Vyššiu priemyselnú školu chemickú v Zlíne 

a po jej absolvovaní študoval v č. 1950 – 1953 na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. R. 1953 bol promovaný za inžiniera chémie.  

V rokoch 1952 – 1995 pracoval v rôznych funkciách (asistent, docent, profesor, vedúci 

katedry, dekan – 5 rokov, rektor SVŠT – 20 rokov). 

V rokoch 1995 – 1997 pracoval ako riaditeľ Slovenského centra čistejšej produkcie 

v Bratislave. Od r. 1998 až doteraz pracuje ako profesor na Trenčianskej univerzite, dekan Fakulty 

sociálno-ekonomických vzťahov. 

Počas svojho pôsobenia získal tituly CSc., na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT (1957), 

DrSc., na Vysokom učení technickom v Brne (1971), Dr. h. c., na Moravskom energetickom inštitúte, 

Moskva (1997), Dr. h. c., na Salfordskej univerzite Salford, Veľká Británia (1983), Doc., na SVŠT 

Bratislava (1963), Prof. pre odbor technológia makromolekulových látok – mimoriadny, SVŠT 

Bratislava (1965), riadny SVŠT Bratislava (1970), Akademik SAV (1981) a Akademik ČSAV (1981). 

Za svoje vynikajúce výsledky mu boli udelené rôzne ocenenia a vyznamenania Laureát štátnej 

ceny za vedu – za vedecké výsledky v oblasti biopolymerov (kožných vláknitých bielkovín). 

Publikoval 24 knižných vedeckých monografií (v slovenčine, angličtine, ruštine, nemčine), 6 

knižných učebníc, 8 vysokoškolských skrípt, 302 pôvodných vedeckých prác v domácich 

a zahraničných časopisoch. Je autorom a spoluautorom 57 vynálezov patentovane chránených. 

Zúčastnil sa 48 vedeckých konferencií v zahraničí. Organizoval 18 vedeckých medzinárodných 

konferencií a veľký počet národných konferencií a seminárov. Pôsobil ako prednášateľ na 

zahraničných vysokých školách v 24. štátoch. 

Zaslúžil sa pre mesto Nemšová vybavením investičných prostriedkov pre výstavbu školy. V r. 

2001 založil v Trenčíne Slovenské centrum udržateľného rozvoja, prispel k založeniu Trenčianskej 

univerzity r. 1997.  

V rokoch 1970 – 1990 bol poslancom federálneho zhromaždenia ČSFR, neskôr členom 

predsedníctva FZ, predsedom výboru pre priemysel, dopravu a zahraničný obchod, predsedom 

Snemovne národov a podpredsedom FZ. 

  

  


