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Kvalifikačný rast
 Ing. 1957 – Fakulta pôdoznalectva a agrochémie Vysokej školy poľnohospodárskej
K. A. Timirjazeva v Moskve
 CSc. 1964, DrSc. 1979, docent 1997
Pracoviská
 Laboratórium pôdoznalectva – spoluzakladateľ (1959), neskôr Výskumný ústav
pôdoznalectva a výživy rastlín v Bratislave – zástupca riaditeľa (1969 – 1987) (dnešný
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave)
 Ústav experimentálnej ekológie a biológie SAV, neskôr Ústav krajinnej ekológie SAV
(1987 – 2003)
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 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Katedra pedológie
(1992 – 2005) a Katedra fyzickej geografie a geoekológie (2013 – 2015)
Profesijné aktivity
 komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd (1960 – 1970)
 mapovanie pôdnoekologických jednotiek (1970 – 1980)
 prihorská zonálnosť pôdy
 živinový režim pôd Slovenska a sveta
 garant výživy poľnohospodárskych pôd na Slovensku (1978 – 1987)
 zúrodňovanie pôd hnojením
 reacidifikácia vápnených kyslých pôd
 ekológia ochrany a využívania krajiny
 antropizácia pôdy (zakladateľ vedeckých seminárov a konferencií Antropizácia pôd –
Soil Anthropization)
 hygiena pôdy
 aberácia pôdy
 lokalizácia a charakteristika umbrizeme na Slovensku
Publikačná činnosť (autor alebo spoluautor)
 199 vedeckých a odborných prác
 867 vedecko-populárnych prác
 163 publikovaných referátov z konferencií
 12 vysokoškolských skrípt
 70 knižných publikácií
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Najvýznamnejšie publikácie
 Poľnohospodárske pôdoznalectvo (1968)
 Pôdotvorné procesy a pôdne režimy (1977)
 Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín v SSR (1977)
 Pôda (1984)
 Aplikované pôdoznalectvo (1988)
 Pôdne režimy (1989)
 Klasifikácia fosílnych pôd a pôdnych sedimentov Slovenska (1999)
 Environmentálne pôdoznalectvo (2002)
 Environmentálna pedológia (2005)
 Vhodnosť poľnohospodárskych pôd a krajiny Slovenska na pestovanie rastlín (2007)
 Pedogeografia: zákonitosti priestorovej diferenciácie pedosféry (2016)
Aktivity v odborných organizáciách
 Pedologická sekcia Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV – zakladajúci člen, tajomník, predseda
(1986 – 1990) a čestný člen (2000)
 Ekologická spoločnosť SAV – člen
 Poradňa záhradkára – pre verejnosť a Slovenský zväz záhradkárov
Vyznamenania
 medaila Juraja Fándlyho (1995)
 Štátna cena za vedecko-technický rozvoj (1984)
 Zlatá medaila Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1989)
 Adámiho medaila Veterinárnej univerzity v Košiciach (1989)
 Zlatá plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách (1998)
 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (2000)
 Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty UK za pedagogickú činnosť (2003)
 mnohé ďalšie rezortné, akademické, podnikové a literárne plakety, ceny a medaily
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