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Životopis
Osobné
údaje
Vzdelanie

Dátum a miesto narodenia: 5. 6. 1959, Trenčín.
Rodinný stav: ženatý
1978-1983 SvF STU (vtedy SVŠT) Bratislava, odbor priemyselná výroba stavebných hmôt
a dielcov,
1990 obhájenie dizertačnej práce na tému korózia cementových kompozitov roztokmi
kyseliny mravčej, získanie vedeckej hodnosti kandidát technických vied v odbore
náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách,
2001 habilitácia v odbore nekovové materiály a stavebné hmoty,
2013 inaugurácia v odbore stavebníctvo.
Zamestnanie 1983-doteraz Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedre materiálového inžinierstva
(pôvodne Katedre stavebných látok a dielcov),
1984-2000 tajomník Katedry materiálového inžinierstva,
2000-2003 zástupca vedúceho Katedry materiálového inžinierstva,
2003-2011 prodekan SvF STU pre vzdelávanie,
2008-doteraz vedúci Katedry materiálového inžinierstva,
2011-2014 predseda AS SvF STU.
Pedagogická Prednášanie predmetov: Stavebné materiály, Technológia stavebných dielcov,
činnosť
Technologické systémy, Technológia sanácie, Technológia betónu
Vedenie dizertačných prác, diplomových prác, bakalárskych prác a prác ŠVK.
Pôsobenie v komisiách pre štátne skúšky a obhajoby diplomových prác, dizertačných prác
a habilitačných prác. Prednášanie na špecializovanom štúdiu súdneho znalectva.
Vedecká
Spoluriešiteľ programu Copernicus „Recycling of Waste Galvanic Sludges into Building
a odborná
Materials”, spoluriešiteľ šiestich grantových úloh VEGA , z toho vedúci riešiteľ dvoch úloh
činnosť
a zástupca vedúceho riešiteľa 3 úloh, vedúci riešiteľ projektu AV.
Autor alebo spoluautor jednej vedeckej, 5 odborných monografií, dvoch vysokoškolských
učebníc, štyroch skrípt. Publikovanie článkov vo vedeckých časopisoch a na konferenciách,
prednášky na vedeckých konferenciách. Recenzie článkov vo vedeckých časopisoch a
príspevkov na vedeckých konferenciách, posudzovanie záverečných správ výskumných
úloh, návrhov grantových úloh pre GAČR a projektov VEGA, dizertačných prác.
Expertízna a súdnoznalecká činnosť. Pripomienkovanie návrhov technických noriem
z oblasti betónových výrobkov a sanácie betónových konštrukcií.
Iné činnosti 1997 - 2004 Tajomník Združenia pre sanácie betónových konštrukcií.
Organizovanie odborných seminárov a kurzov Sanácia betónových konštrukcií.
Člen technických komisií SUTN:
č. 5.2 Betónové konštrukcie. Technológia a zhotovovanie betónových konštrukcií,
č. 75 Kameň a kamenivo
Člen redakčných rád časopisov: Slovak Journal of Civil Engineering, Stavebné hmoty, Nový
stavebný trh.
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