
Narodil sa 21. februára 1940 v Ratkovskom 
Bystrom v roľníckej rodine. Základnú školu 
navštevoval v Otročku a Behynciach. Zmaturoval 
roku 1957 na Jedenásťročnej strednej škole 
v Tornali. Potom študoval slovenčinu a ruštinu na 
FF UK v Bratislave.

Pôsobil ako učiteľ - dva roky učil na Základnej 
škole v Hostoviciach. Po návrate z vojenskej 
základnej služby roku 1964 nastúpil ako 
stredoškolský profesor na Strednú 
všeobecnovzdelávaciu školu v Šafárikove. Roku 
1969 prešiel učiť na Strednú pedagogickú školu 
v Turčianskych Tepliciach, kde pôsobil až do roku 
1985. Potom sa stal vedúcim redaktorom 
pôvodnej umeleckej tvorby vo vydavateľstve 
Osveta v Martine. Roku 1992 sa vrátil na Strednú 
pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach. Žije 
v Turčianskych Tepliciach.

Výberová bibliografia pre dospelých:

Verše na pni (1966) – debutová zbierka 
prírodnej a ľúbostnej lyriky
Hlboko doma (1973)

Krajina človeka (1979)
Prekrývanie tvárí (1981)

Nebudem už zlý (1986) - v básnickom 
pásme prevažujú reflexie moralistického 
zafarbenia
Šiel učiteľ poza 
školu (1989) – 
zbierku básní 
charakterizujú 
obrázky 
z učiteľského života

Darované súkromie 
(1994) – v zbierke básní okrem iného autor 
prináša básnické pocty literárnym 
a kultúrnym osobnostiam

V zbierkach Nenechajte ma na pokoji 
(1995),  Aj kameň dušu má (1997),
Aj kalina je kvet, Aj kajku láka let 
(obidve 2000) k harmonizujúcej prírodnej 

a reflexívnej lyrike pribudli motívy 
aktuálnej povahy.
Aj kat si poplače (2001) – zbierka básní

Posmešníky (2006)
Píšem si namiesto teba (2007)

 Z tvorby pre deti:

Kde spí hnedé vajíčko (1987) – 
leporelo s prírodnou tematikou
Mám básničku na jazýčku (1988)
Riekanky do škôlky (1988)
Hádanky z lúky, hádanky z lesa (1990)



Nepotkni sa jazýček (1992) – básničky 
zamerané na nácvik výslovnosti
Kamaráti na dvore (1995)
Kamaráti z lesa (2001)
Kamaráti na lúke (2005)

Hádanky (2006) 
Od čoho má slnko klúče (2007)
Čo slniečko videlo (2008)
Veršíky o zvieratkách (2009)
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