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Študoval na VVLŠ-SNP v Košiciach, v odbore „Letiskové technické
zabezpečenie“, kde v roku 1977 promoval ako inžinier prevádzky vojenskej
leteckej techniky. V roku 1979 bol prijatý ako asistent katedry LTZ na VVLŠ
SNP v Košiciach. V tom istom roku absolvoval kurz pedagogiky a
psychológie pre vysoké školy. Do roku 1998 postupne prešiel funkciami
asistent, odborný asistent, starší učiteľ – docent, náčelník predmetovej
skupiny, vedúci katedry LTZ, vedúci Katedry inžinierskeho leteckého a
prevádzkového zabezpečenia VLA Košice. Funkciu vedúceho katedry
nepretržite zastával 11 rokov. V roku 1986 úspešne ukončil externú vedeckú ašpirantúru na VAAZ Brno,
Česká republika, so zameraním na prevádzku leteckej zabezpečovacej techniky. V priebehu rokov 1987
a 1988 absolvoval vyšší akademický kurz na Vojenskej akadémii J. Gagarina v Monine. Na základe
dohody medzi VVLŠ g .M.R. Štefánika a VŠDS v Žiline v priebehu 1993 spracoval habilitačnú prácu na
tému: „Modelovanie systému pozemného zabezpečenia leteckej prevádzky na letiskách so spoločnou
prevádzkou civilného a vojenského letectva“ a bol menovaný za docenta v odbore „Dopravná technika
a technológia“. Do odchodu do výsluhového dôchodku v hodnosti plukovník letectva, absolvoval rad
kurzov a zahraničných stáží, z ktorých za najdôležitejšiu sa považuje stáž na Leteckej akadémii v
Coloráde v USA. Už v priebehu činnosti na VLA začal externe učiť na TU Košice a pripravoval sa na
prechod do civilného zamestnania. Začiatkom roka 1998 požiadal o prepustenie do zálohy a nastúpil
do pedagogickej funkcie na TU Košice, Katedra environmentalistiky a riadenia procesov. Zároveň ako
akreditovaná osoba podľa zákona 379/1997 Z.z. garantoval prípravu a ďalšie vzdelávanie pracovníkov
bezpečnostných služieb. Od roku 1996 – 2000 sa podieľal na rozvoji environmentálneho manažérstva
na Slovensku, a to pedagogickou, lektorskou ako aj publikačnou činnosťou. V roku 2001 sa stal
vysokoškolským pedagógom na Žilinskej univerzite v Žiline. V roku 2003 na základe inauguračného
konania a obhájení inauguračnej prednášky na tému: „Bezpečnostný manažment a jeho praktická
aplikácia v súčasných podmienkach“ mu bol dňa 12. júna 2003 udelený vedecko – pedagogický titul
univerzitný profesor v odbore „Občianska bezpečnosť“. V rokoch 2001 až 2006 pôsobil na Fakulte
špeciálneho inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline, ako vedúci Detašovaného pracoviska v
Košiciach, ktorého bol zakladateľom. Zároveň bol garantom študijného programu „Bezpečnostný
manažment“ v 2 a 3 stupni. V roku 2006 založil súkromnú vysokú školu v Košiciach s názvom „Vysoká
škola bezpečnostného manažérstva“, ktorá v roku 2017 oslávila už 11 rokov úspešnej pedagogickej
činnosti a pripravila už približne 9000 absolventov v študijnom programe „Riadenie bezpečnostných
systémov“. Na tejto škole pôsobil vo funkcii rektora 2 volebné obdobia a v súčasnosti je Prezidentom

školy a garantom študijného programu. V roku 2012 získal vedecký titul Doktor právnych vied (DrSc) a
Kyjevská univerzita mu udelila titul Akademik. V roku 2013 Vysokej škole bezpečnostného manažérstva
v Košiciach udelila spoločnosť EBA, so sídlom v Qxforde, prestížne ocenenie „Best University“ a za
vedenie tejto školy bol jej zakladateľ ocenený cenou „Manažér roka“. V roku 2014, bol na návrh
univerzity v Oxforde, ocenený titulom Name in Science Oxford (meno vo vede) so zápisom do zoznamu
vedcov 21. storočia. Je členom rôznych vedeckých rád doma a v zahraničí, redakčných rád a komisií.

