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Vzdelanie a kvalifikácia:
1975 - diplom stavebného inžinierstva, SVŠT
1986 - CSc., Stavebná fakulta SVŠT Bratislava
1989 - Doc., Stavebná fakulta TU Košice
2006 - vymenovanie za profesora prezidentom SR
2007 - Autorizovaný stavebný inžinier (SKSI)

Priebeh zamestnania a odborná praxe :
1975 - 77 Doprastav Bratislava, projektant na mostnom oddelení Technicko-projektovej správy
1977 - 78 Hydroconsult Bratislava, projektant na stredisku Košice
1978 - 96 Stavebná fakulta TU (pôvodne VŠT) Košice
1990 - 94 dekan Stavebnej fakulty TU Košice
1993 - 95 vedúci Katedry betónových konštrukcií a mostov (KBKaM)
1994 - 99 Inžinierske stavby, a.s. Košice ,vedúci Technickej skupiny , technický riaditeľ
1999 – 07 Stavebná fakulta TU Košice, vedúci Katedry betónových konštrukcií a mostov
2007 - Alfa 04 a.s. Bratislava, vedúci pracoviska Košice
2007 - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Košice, profesor, riaditeľ Ústavu technickej a technologickej bezpečnosti

Vedecké a odborné aktivity:
133 vedeckých a odborných článkov v časopisoch a zborníkoch z konferencií (z toho 72 v zahraničí), 3 monografie a učebnice, 3 skrípt, 21
výskumných úloh (z toho 5 medzinárodných), 63 expertíznych a odborných posudkov, 18 projektov realizovaných stavieb, vedenie asi 250
diplomantov

Najvýznamnejšie práce:
Ideový návrh a projekt prvého čiastočne predpätého mosta v Československu, otvorenie témy a rozsiahly výskum v oblasti nekovových
kompozitných výstuží (FRP) v betónovom staviteľstve

Činnosť v profesných organizáciách a odborných grémiách a poradných orgánov:
fib – viceprezident SNK; IABSE – delegát SR, člen stáleho výboru IABSE; Expert - Európskej komisie na hodnotenie vzdelávacích a výskumných
projektov; Predseda a člen komisií pre štátne skúšky, obhajoby dipl. a doktorandských dizertačných prác, habilitačné a inauguračné konanie
na STU v Bratislave a ŽU v Žiline, TU v Košiciach, VŠBM v Košiciach, ČVUT v Prahe; člen redakčnej rady (2002-2007 vydavateľ a šéfredaktor)
časopisu Inžinierske stavby

