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Absolvoval 5 tříd obecné školy a 4 třídy školy měšťanské v Nových 
Zámcích. V letech 1936 až 1938 studoval Baťovu školu ve Zlíně. 
V letech 1947 až 1948 absolvoval školu SNB I. stupně. V roce 1951 
absolvoval odbornou politickou školu. V letech 1956 až 1957 absol-
voval operativní školu v SSSR.

Od roku 1946 v KSČ. V roce 1942 narukoval k maďarské armádě 
jako tankista. V roce 1944 dezertoval a do konce války se skrýval. 
V roce 1945 pracoval v Baťových závodech v Baťovanech. V roce 
1946 nastoupil do služeb Pověřenectva vnitra. V roce 1947 se 
účastnil bojů proti „banderovcům“. V roce 1948 působil na stanici 
SNB v Rimavské Sobotě. V roce 1949 sloužil v Komárně, odkud 
v roce 1950 přešel ke krajské správě StB Banská Bystrica (KS-StB). 
V témže roce byl podmínečně odsouzen k 10 měsícům vězení za 
machinace s benzinem a přijetí úplatku, trest byl později zahlazen 
amnestií. V roce 1953 zastával funkci náčelníka III. odboru (ochrana 
ekonomiky). Od roku 1954 zastával funkci náčelníka OŽD-MV 
Košice. V letech 1956 až 1957 absolvoval operativní školu v SSSR. 
V roce 1962 byl přemístěn k V. správě MV jako zástupce náčelníka. 
V roce 1963 působil jako zástupce náčelníka IV. správy MV. V roce 
1964 přichází na II. správu MV, kde se v roce 1969 stává 
náčelníkem. V době okupace vojsky Varšavské smlouvy se staví 
proti reformním tendencím ve straně a společnosti. V roce 1970 byl 
z funkce náčelníka II. správy FMV odvolán a dočasně převeden k 
V. správě FMV (Ochrana stranických a ústavních činitelů). V roce 
1972 byl přemístěn jako činná záloha k sekretariátu ministra vnitra 
a působil jako zástupce FMV v SSSR. V roce 1980 odešel ze služeb 
Sboru národní bezpečnosti do starobního důchodu. 
Během své služby v SNB získal řadu vyznamenání a ocenění (1955 
„Za službu vlasti“, 1960 „Za obranu vlasti“, 1970 „Řád Rudé hvězdy“, 
1971 „Čestný odznak SNB“, 1972 medaile „Za upevňování přátelství 
ve zbrani I. stupně“, 1975 „30 let SNB“ a 1980 medaili „Za službu 
v SNB“).
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