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Absolvent Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 

odbor Konštrukcia zdvíhacej a manipulačnej techniky (1972). 

Absolvent postgraduálneho štúdia v odbore Plánovanie a riadenie 

na ČVUT Praha (1979). Kandidát ekonomických vied na ČVUT 

Praha (1986). V rokoch 1992 - 1994 absolvoval manažérske 

školy v Ashridge vo  Veľkej Británii, Antverpách v  Belgicku a 

na City University Bratislava. V rokoch 1973 - 1986 manažér 

odboru riadenia kvality v ZTS Bardejov, v rokoch 1986 – 1990 

vedúci odboru riadenia kvality v ZŤS Košice. V roku 1992 

transformoval štátny podnik ZŤS Košice na akciovu spoločnosť VSS, a.s., ako Generálny 

riaditeľ (1990 – 1996). Od roku 1996 konateľ spoločnosti IDEEX – Kalibračné laboratórium, 

s.r.o. (akreditované kalibračné laboratórium dĺžok, rovinného uhla, momentu sily) a IDEEX 

PLUS, s.r.o. (poradenstvo implementácie integrovaných manažérskych systémov). 

Habilitovaný na docenta v odbore Kvalita a bezpečnosť technických systémov na Technickej 

univerzite v Košiciach (2002). 

Mimoriadny profesor a prorektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

(2006 – 2015) a zmluvný profesor Społecznej Akademie Nauk v Tarnobrzegu /Poľsko v rokoch 

2013 – 2020. Od roku 2003 - doposiaľ vedúci audítor certifikačnej spoločnosti Quality Austria  

na Integrované manažérske systémy, od r. 2013 - 2020 technický expert spoločnosti CIS – Cert 

Wien na systémy informačnej bezpečnosti ISMS. V roku 2012 implementoval do 

manažérskeho systému VŠBM v Košiciach prvky ISO 9001 a IWA, na základe čoho škola 

získala Certifikát QMS medzinárodne akreditovanej certifikačnej autority Rakúska a ďalšie 

medzinárodné ocenenia z Veľkej Británie a Francúzska.  

Od roku 2017 – doposiaľ garantuje spoločnosti IZOMETRIC, s.r.o., akreditovaný kurz 

potrubárov a prírubarov pre zvlášť rizikové pracoviská energetického priemyslu, vrátane 

odborného akreditovaného školenia SCC (Safety Certificate Contractor). V októbri 2020 bol 

vymenovaný za profesora VŠBM v oblasti ochrany ekonomických záujmov v makroekonomike 

a mikroekonomike, ako aj v oblasti komplexnej bezpečnosti organizácií. Vykonáva funkciu 

zmocnenca pre vnútorný systém kvality VŠBM v Košiciach, v súlade so zákonom č. 269/2018 

Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, v zhode so štandardmi Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a v zhode s medzinárodnou normou systému 

manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015. 


