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Patrí k dlhoročným vedecko-pedagogickým pracovníkom 

Žilinskej univerzity, do roku 2020 pracoval na Katedre 

krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva 

Žilinskej univerzity v Žiline. Pochádza z Malej Vísky v 

Pošumaví. Po absolvovaní gymnázia v Klatovoch (ČR) 

študoval na Vysokej škole zemědělskej (VŠZ) v Prahe. Pôsobil 

v poľnohospodárstve a vo výrobnom podniku. Väčšiu časť 

svojej profesionálnej kariéry realizoval v armáde, kde dosiahol 

hodnosť podplukovníka. Vyštudoval Vojenskú politickú 

akadémiu v Bratislave a získal titul doktora sociálnych vied. 

Titul magister v odbore psychológia získal po absolvovaní 

Vysokej vojenskej pedagogickej školy v Bratislave. Neskôr vyštudoval Filozofickú fakultu 

UPJŠ v Prešove odbor vzdelávanie dospelých v špecializácii personálny manažment. 

Na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave získal titul PhD. v odbore 

podnikový manažment. Habilitoval a titul docent získal v odbore Občianska bezpečnosť 

na Fakulte špeciálneho inžinierstva v Žiline. Počas vojenskej kariéry vykonával rôzne 

veliteľské a štábne funkcie od veliteľa čaty po vedúceho oddelenia sociálneho riadenia, 

pôsobil v poddôstojníckych školách, v útvare čestnej stráže pražskej posádky a v 

železničnom vojsku. Od r. 1999 pracoval ako starší učiteľ katedry sociálno-humanitných 

vied, neskôr ako odborný asistent katedry vševojskových predmetov. Vojenskú kariéru 

ukončil ako učiteľ na Katedre občianskej bezpečnosti Fakulty špeciálneho inžinierstva 

Žilinskej univerzity. Garantoval predmety manažment, personálny manažment, 

manažérske metódy a techniky. Podieľa sa na obsahovej a metodickej príprave kurzov 

pre vybrané subjekty verejnej správy a pre súkromné organizácie. Vo vedecko-

pedagogickej práci sa zameriaval na problematiku uplatnenia všeobecných princípov a 

metód manažmentu v podmienkach riešenia krízových situácií a vzdelávania krízových 

manažérov, podieľal sa na riešení viacerých výskumných projektov a ďalších vedecko-

výskumných úloh. Je spoluautorom terminologického slovníka krízového manažmentu, 

ktorý bol schválený vládou SR. Publikuje v domácich i zahraničných vedeckých a 

odborných časopisoch, ako aj na pôde medzinárodných vedeckých konferencií. Je 

spoluautorom štyroch vedeckých monografií, autorom a spoluautorom piatich 

vysokoškolských učebníc a desiatok ďalších domácich a zahraničných publikácií 

zameraných predovšetkým na problematiku manažmentu v krízových situáciách a na 

formovanie kompetencií krízových manažérov. Na jeho práce je evidovaných viac ako 

200 domácich a zahraničných ohlasov. V súčasnosti pôsobí ako lektor a konzultant 

v Zväze civilnej ochrany, je členom redakčnej rady časopisu Civilná ochrana – Revue 

pre civilnú ochranu obyvateľstva.  
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