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Narodil sa 8. 1. 1947 v Spišskej Starej Vsi. Po ukončení základnej školskej dochádzky sa 
zamestnal v SĽUK-u ako tanečník. Stredoškolské vzdelanie získal formou večerného štú-
dia na Strednej škole pre pracujúcich v Bratislave. Po jej ukončení v r. 1965 začal študovať 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor aplikovaná geofy-
zika. Štúdium ukončil v roku 1971 na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe 
v odbore užitá geofyzika. Akademický titul RNDr. mu udelila PriF UK v Bratislave v roku 
1977 na základe obhajoby rigoróznej práce, ktorej predmetom boli štatisticky spracované 
rádiogeochemické charakteristiky granitoidov západokarpatskej sústavy. Vedeckú hodnosť 
kandidát geologických vied (CSc.) získal v roku 1986 na PriF UK v Bratislave po obhájení 
dizertačnej práce zameranej na definíciu základných geofyzikálnych reflexov horninových 
typov a mineralizovaných objektov geofyzikálnych polí v Spišsko-gemerskom rudohorí 
(SGR).

Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1971 ako odborný geofyzik vo vtedajšom 
Ústave užitej geofyziky Brno, závod Bratislava (neskôr Geofyzika, n. p.), kde pôsobil do 
r. 1973. V tom istom roku nastúpil do Uránového prieskumu, závod IX, v Spišskej Novej 
Vsi, kde zastával funkciu vedúceho geofyzika na úseku prognózovania rádioaktívnych su-
rovín. Venoval sa povrchovým vyhľadávacím rádioaktívnym metódam, najmä v tom čase 
novej terénnej metóde – gamaspektrometrii. Podieľal sa na prieskume uránového zrudne-
nia v severogemerickom perme pri Stratenej a spolu s kolektívom spolupracovníkov po-
dali geofyzikálno-geochemickú charakteristiku produktívneho uránového súvrstvia a jeho 
okolia v Novoveskej Hute.

V roku 1980 sa zamestnal ako vedúci geofyzik v podniku Geofyzika, n. p., závod Bra-
tislava, stredisko Spišská Nová Ves. Stal sa zodpovedným riešiteľom rozsiahlej úlohy 
SGR – geofyzika, ktorá komplexne riešila celý región Spišsko-gemerského rudohoria zo  
štruktúrno-tektonického, metalogenetického a montanistického hľadiska. Stála práca v te-
réne s geológom a geochemikom zásadným spôsobom ovplyvnila jeho profesijnú kariéru, 
predovšetkým z hľadiska geologickej interpretácie geofyzikálnych výsledkov. 

V  rokoch 1993 – 1999 pôsobil v súkromnom sektore ako odborný geofyzik, konateľ, 
spoluvlastník a výkonný riaditeľ firmy ECS Slovakia, s. r. o., so sídlom v Spišskej Novej 
Vsi, zameranej na riešenie ekologických problémov, geofyzikálne merania a interpretáciu 
geofyzikálnych údajov. 

V r. 2000 nastúpil do ŠGÚDŠ v Bratislave, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku 
31. 12. 2013. V ústave zastával významné odborné a riadiace funkcie. V r. 2000 – 2005 
pracoval ako geofyzik špecialista a mapujúci geológ na tvorbe máp a geologickej interpre-
tácii geofyzikálnych údajov. V rokoch 2005 – 2008 zastával post vedúceho geologického 



odboru, od 1. 5. 2008 do 31. 8. 2008 ho minister životného prostredia SR poveril riadením 
ŠGÚDŠ. V r. 2010 − 2012 zastával funkciu vedúceho oddelenia zahraničných vzťahov. 
Bol spoluautorom koncepcie budovania geoparkov v SR a zodpovedným riešiteľom me-
dzinárodných projektov 6. rámcového programu Európskej únie  (RP EÚ) za Slovensko 
ako CASTOR, GEOCAPACITY a CO2NET EAST. Bol aj členom projektového konzorcia 
projektu CGS Europe, paneurópskeho projektu o ukladaní CO2 (7. RP). V r. 2006 bol prezi-
dentom nezávislého klubu vedeckých pracovníkov EÚ (26 krajín), ktorý sa zaoberal využí-
vaním geoenergií. V rámci Asociácie európskych geologických služieb (EGS) bol aktívny 
v pracovnej skupine zameranej na klimatické zmeny a využívanie energií. V r. 2013 – 2014 
pracoval ako vedeckovýskumný pracovník, bol členom oddelenia zahraničných vzťahov 
a zastával funkciu hovorcu ŠGÚDŠ.

Pri odbornej práci využíval predovšetkým metódu vertikálneho elektrického sondovania 
(VES) ako priamu vyhľadávaciu metódu v anizotropných a nehomogénnych podmienkach 
SGR (prieskum novoobjaveného magnezitovo-mastencového ložiska v Gemerskej Polo-
me). Komplexom geofyzikálnych metód riešil aj vyhľadávanie karbonátových šošoviek 
v širšom okolí doteraz exploatovaného Fe-karbonátového ložiska Manó v Nižnej Slanej 
a v nadväznosti na metamorfný model stratiformného Fe-zrudnenia a zistenej geologickej 
stavby podal prognózu výskytu tejto suroviny v priľahlej oblasti. Z nerudnej problemati-
ky bolo dôležitou prácou vyhľadávanie grafitovej suroviny na styku veporika a gemerika 
v lokalitách Kadlub a Brádno, kde riešil aj vzájomnú pozíciu uvedených geologických 
jednotiek.

Z metodického hľadiska bol prínosom jeho návrh kvantitatívnej interpretácie VES a vy-
nútenej polarizácie (VP) a prvé uplatnenie 3D modelovania pri interpretácii magnetických 
hornín v SGR. Skúsenosti s výsledkami laboratórnej merkurometrie pôd mu umožnili určiť 
jej miesto a klasifikovať jej dôležitosť pri prieskumných prácach v rudnej či štruktúrnej 
problematike. Využil algoritmus riešenia úlohy magnetometrie na modelovanie regionál-
nych anomálií spontánnej polarizácie. Samotné modelovanie nepovažoval za samoúčelné, 
využíval ho na interakciu geofyzikálnych a geologických poznatkov, ktoré mali poslúžiť 
na zostavenie výstupu o predpokladanej geologickej realite, resp. na jeho modifikáciu.

Jeho odborné kvality charakterizoval široký záber pri riešení variabilného spektra geolo-
gických problémov, prechádzajúci prakticky cez všetky geofyzikálne metódy (s výnimkou 
seizmických) vrátane najnovšieho georadaru. Bol výborným organizátorom a spoluorga-
nizátorom niekoľkých odborných celoštátnych podujatí, človekom spoločenským, priateľ-
ským a športovo založeným. Bol aj dobrým učiteľom − niekoľko rokov externe vyučoval 
geofyziku na Strednej priemyselnej škole geologickej a baníckej v Spišskej Novej Vsi.

Z medzinárodných aktivít treba spomenúť najmä jeho pôsobenie na poste vedúceho 
geofyzikálnej časti expedície Kaduna State, ktorá v r. 1982 – 1983 riešila otázku vyhľadá-
vania zdrojov pitnej vody a projektovanie studní v Nigérii (Strojexport). Bol zástupcom 
vedúceho geofyzikálnej skupiny, ktorá v r. 1987 zabezpečovala v Sýrii prospekčné práce 
na diamanty a polymetalické zrudnenie v neovulkanitoch a karbonátoch Coastal Mts. a pri 
vyhľadávaní sulfidickej a chromitovej mineralizácie v ofiolitovej suite Bassit area (Geofy-
zika, n. p., Brno). Podieľal sa na vypracúvaní smernice EÚ o geologickom ukladaní CO2 
(2008) a spolupracoval na Atlase Európy – vyhľadávanie štruktúr vhodných na ukladanie 
CO2. 

Publikoval množstvo vedeckých a odborných článkov v domácich aj zahraničných od-
borných časopisoch, často v spoluautorstve, pretože bol dôsledným zástancom tímovej 
práce. V roku 2015 mu bol priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIA.

Až do postihnutia zákernou chorobou, ktorej podľahol 15. 2. 2017, bol príkladným 
vyznávačom aktívneho športu, histórie a kultúry.

Česť jeho pamiatke!


