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Absolvoval 9 tříd základní školní docházky, 4 roky studia na Střední 
průmyslové škole chemické ve Svitě, které v roce 1969 zakončil 
maturitou. V roce 1970 absolvoval Poddůstojnickou školu v Bzenci. 
V roce 1974 absolvoval nástupní školu StB SOŠ F. E. Dzeržinského 
FMV ve Vinoři. Roku 1981 získal titul Ing. na Vysoké škole ekonom-
ické v Bratislavě. V roce 1984 absolvoval měsíční kurz náčelníků 
po linii X. správy na Vysoké škole F. E. Dzeržinského. V roce 1985 
ukončil studia na Večerní univerzitě marxismu-leninismu.

Od roku 1975 v KSS. Po absolvování základní vojenské služby 
v letech 1969 až 1971 a pracovní praxi v Závodech organických 
hnojiv v Košicích a u Komunálních služeb Košice, kde pracoval jako 
chemik a technik, nastoupil 15. 11. 1972 ke Sboru národní 
bezpečnosti. Od 15. 11. do 7. 1. 1974 sloužil jako starší referent na 
4. oddělení 2. odboru S-StB Košice. Od 8. 1. 1974 do 12. 7. 1974 
absolvoval nástupní školu StB SOŠ F. E. Dzeržinského FMV ve 
Vinoři. V letech 1975 až 1981 působil na 3. odboru S-StB Košice 
(kontrarozvědná ochrana ekonomiky). V roce 1978 mu byla udělena 
medaile „Za službu vlasti“. V letech 1981 až 1983 ve funkci staršího 
referenta až náčelníka Vnitřního odboru S-StB Košice. V roce 1983 
postupně zástupce náčelníka a poté náčelníkem 2. odboru S-StB 
Košice (kontrarozvědka). Ve stejném roce byl za svoji práci oceněn 
medailí „Za zásluhy o obranu vlasti“. V roce 1985 obdržel vyzna-
menání „Za upevnění přátelství ve zbrani II. stupně“ za spolupráci 
mezi S-StB Košice a Výborem Státní bezpečnosti Zakarpatské 
oblasti SSSR. K 1. 2. 1987 přeložen k X. správě SNB (Správa 
kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli). Zde pracoval na 
1. odboru (boj proti domácí opozici). Po vzniku Hlavní správy 
kontrarozvědky (II. správa SNB) v roce 1988 se stal náčelníkem 
10. oboru. V roce 1989 zástupce náčelníka II. správy SNB (řídil 
operativní odbory politického zpravodajství), kde se mimo jiné podílel 
na realizaci mimořádných bezpečnostních opatření proti občanským 
nepokojům v průběhu roku 1989. V roce byl 1990 v souvislosti 
s událostmi 17. listopadu 1989 propuštěn ze služebního poměru 
ve FMV. 
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