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Turistické chodníky začal značkovať v roku 1957. Základné značkárske školenie
absolvoval v roku 1958, inštruktorom značenia je od roku 1961. Od roku 1990 bol
lektorom kurzov pre značkárov a pre spracovateľov turistického obsahu máp.



V rokoch 1957 – 1974 bol predsedom okresnej komisie značenia a od roku 1958 členom
krajskej komisie značenia. Od roku 1998 vykonával funkciu predsedu krajskej komisie
značenia. V rokoch 1991 – 2006 bol členom Komisie značenia ÚR KST.



Ako redaktor turistických máp úzko spolupracoval s komisiou značenia Zväzu turistiky
ČSZTV už od roku 1959.

Neskôr bol spracovateľom turistického obsahu máp

vydávaných VKÚ Harmanec a fi. SHOCart. Každoročne vyznačkoval 30 až 50 km
turistických chodníkov.


V roku 1959 bol vymenovaný za inštruktora cvičiteľov turistiky a za cvičiteľa zimnej
turistiky. V roku 1960 sa stal cvičiteľom vysokohorskej turistiky. Bol členom komisie
pešej a vysokohorskej turistiky a členom propagačnej komisie.
V roku 1974 organizoval turistickú štafetu po ceste hrdinov SNP, v roku 1975 bol
vedúcim slovenskej časti I. spartakiádnej štafety a v roku 1980 viedol slovenskú časť II.
Spartakiádnej štafety. V rokoch 1975 – 1988 viedol štafety turistických zrazov SNP
a organizoval zrazy vysokohorských turistov. Organizoval slovenskú časť štafety
EURORANDO v roku 2000 – 2001.
V rokoch 1974 – 2004 bol členom redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska. Publikoval
množstvo článkov o turistike, o značkovaní a spolupracoval pri tvorbe turistickej
sprievodcovskej literatúry a propagačných materiálov pre cestovný ruch. Je spoluautorom
viacerých turistických odznakov. Bol autorom a komisárom úspešnej výstavy „100 rokov
organizovanej turistiky v Modre“.
Bol iniciátorom , organizátorom a budovateľom turistickej rozhľadne na Veľkej homoli.



Má tieto ocenenia: Odznak Turista ČSR, odznak Turista ZSSR, verejné uznanie za
zásluhy o rozvoj Čsl. Telesnej výchovy I. stupňa, Čestné uznanie za prácu pre rozvoj
turistiky, Zlatý odznak Turista SSR, medaila Za zásluhy o Čsl. Spartakiádu, Tyršova

medaila, pamätnú plaketu mesta Pezinok, výročná cena mesta Modra, cena primátora
mesta Modra, plaketa KST k 75 narodeninám, ocenenie „Osobnosť v cestovnom ruchu“
za celoživotnú prácu v cestovnom ruchu Slovenskej republiky. Je držiteľom OTZ I. triedy,
a zlatého odznaku Turista-značkár.

