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Vzdelanie a kvalifikácia:

1977 – Ukončenie štúdia na SvF SVŠT, odbor IKDS

Odborná prax:

•Od r. 1977 do roku 1991 zamestnanec š.p. Inţinierske stavby Košice,  

Projektová správa Košice, projektové stredisko Prešov v rôznych funkciách

•V rokoch 1980-1982 – postgraduálne štúdium na univerzite 17. novembra

•V rokoch 1982 – 1984 zahraničná odborná prax v Iraku.

•Od roku 1992 pracovník a konateľ spoločnosti ISPO ako nástupnickej 

organizácie projektového strediska IS v Prešove.

•Spolupráca s technickými a projektovými úsekmi v rámci ISGR – SSŢ Praha, 

DS Olomouc, Doprastav 

•Člen NK FIP ČSSR

•Zakladajúci člen SACE od roku 2002

•Člen predstavenstva SKSI v rokoch  2004-2008

•Od roku 1994 pravidelná účasť na kongresoch FIP – FIB



• Podiel na projekčnej činnosti infraštrukturálnych projektov – hlavne dopravné stavby a zvlášť mosty, 
priemyselné komplexy a parky, vodohospodárske stavby – protipovodňové úpravy , pozemné stavby –
vybavenosť 

• V minulosti stavby a komplexy špeciálnych stavieb pre obranu

• Odlišný prístup k seizmickému namáhaniu – oddelenie NK od spodnej stavby využitím vlastností 
elastomérov aj pre ťažké monolitické mosty stredných a veľkých rozpätí

• Spolupráca na návrhu a vypracovaní typových podkladov pre tyčové prefabrikáty NK mostov DOPRASTAV 
a Inžinierske stavby 

• V poslednom období konzultačné služby poskytované v súvislosti s realizáciou atómovej elektrárne, návrhy 
na využívanie ocelí vyšších pevností s použitím niobia.



• Podiel na proj. príprave niektorých objektov aj stavieb:

• D1 Hrádok – Hybe

• D1 Vrtížer – Hričovské Podhradie

• D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

• D1 Lietavská Lúčka – Višňové

• D1 Jánovce – Jablonov

• D1 Prešov – Košice

• D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov

• D3 Žilina Strážov – Brodno

• R3 obchvat Horná Štubňa

• R4 severný obchvat Prešova

• Privádzač Žilina Strážov

• Privádzač Poprad - Kežmarok

• Množstvo projektov na cestách 1. 2.  3.  4. triedy 

a projekty pre samosprávy. Projekty pozemkových úprav 


