
Životopis 
 

 narodil sa v Levoči 21. októbra 1942 

 detstvo a mladosť sa viazali 

k Spišskému Podhradiu, kde získal základné 

vzdelanie 

 vyučil sa v Prakovciach za strojného 

zámočníka 

 po vyučení pracoval v SEZ Krompachy na  

strojnej údržbe 

 nasledovala práca v rušňovom depe 

v Spišskej Novej Vsi - pôsobil ako 

rušňovodič  elektrických a motorových 

rušňov 

 práca na železnici si ho plne získala 

 najprv bol revízorom bezpečnosti 

železničnej dopravy 

 od 1. septembra 1972 bol náčelníkom 

Pobočného rušňového depa v Poprade a  od 

roku 1975 sa stal náčelníkom Rušňového 

depa v Poprade 

  neskôr pracoval ako inžinier železničnej 

dopravy až do roku 2001, kedy odišiel do 

dôchodku 

 profesionálne získal plnú kvalifikáciu 

diaľkovým štúdiom na Vysokej škole 

dopravnej v Žiline, a to v odbore Elektrická 

trakcia a energetika v doprave 

 profesionálna činnosť na železnici sa 

stala aj obsahom jeho publikačnej činnosti 
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Výtvarná tvorba 
 výtvarnej tvorbe sa venuje od roku 

1960 

 na začiatku to boli väčšinou perokresby 

blízkych ľudí a akvarely s tematikou jeho 

rodiska 

 najviac na neho pôsobil  a inšpiroval ho 

vo výtvarnej tvorbe štátny notár vo 

výslužbe  Štefan Bijacovský, ktorý sa 

amatérsky venoval výtvarníctvu a žil 

v Spišskom Podhradí 

 oveľa neskôr, v 70. rokoch 20. stor., 

prejavil záujem o výtvarnú tvorbu, ale 

v celej plnosti sa prejavil až keď odišiel 

do dôchodku 

 venuje sa krajinomaľbe – prírode v jej 

rozmanitosti a  nadpozemskej kráse 

  uchvacuje ho od jari do zimy  svojou 

zeleňou, zrením do plnosti klasu a pokojom  

pod snehom  pokrytou zimnou nádherou 

 rád maľuje zátišia, zaniknuté domčeky  

v podtatranských obciach, romantické 

zákutia a chrámy na Spiši 

 svojimi obrazmi chce potešiť 

a obdarovať jeho blízkych a priateľov 
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