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V súčasnosti zastáva funkciu  ústredného  riaditeľa Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky 
a hlavného veterinárneho lekára. Zároveň je 
vysokoškolským profesorom na Univerzite veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach. Má bohaté vedecké, 
pedagogické a praktické skúsenosti vrátane legislatívnych 
noriem z oblasti zdravia zvierat a zdravotnej bezpečnosti 
potravinového reťazca z farmy na stôl. Zastupuje SR 
v mnohých medzinárodných organizáciách. Je členom 
poradných a odborných komisií, vedeckých rád univerzít 
doma a v zahraničí. 

Od roku 1988 pracuje v oblasti výživy a bezpečnosti 
potravín na Úrade verejného zdravotníctva SR. Od roku 
2017 doteraz pracuje ako vedúca sekcie ochrany a podpory 
zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia 
a  odborne vedie problematiku hygieny výživy a bezpečnosti 
potravín na Úrade verejného zdravotníctva SR 
a celoslovensky vo verejnom zdravotníctve. Spolupracuje 
pri riadení verejného zdravotníctva  v Slovenskej republike. 
Od r. 2004 zastupuje SR vo viacerých výboroch a 
organizáciách európskeho a svetového významu.  

Český a slovenský půdní biolog, zoolog a ekolog a 
ochránce přírody. Specializuje se na studium půdních 
organismů, zejména půdních roztočů pancířníků. Od roku 
2005 byl ředitelem ochrany přírody na DG Environment v 
Evropské komisi, po roce 2011 se stal náměstkem 
generálního ředitele pro zdraví a bezpečnost potravin 
Evropské komise, kde působí dodnes. Vyučuje půdní 
biologii a ekologii, ekologii obnovy (restoration ecology), 
ochranu životního prostředí a vztahy mezi politikou, vědou 
a ochranou životního prostředí na Přírodovědecké fakultě 
UK Praha a Univerzitě v Antverpách. 
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Od januára 2015 je predsedníčkou Slovenskej aliancie 
moderného obchodu Je absolventkou Chemicko-
technologickej fakulty na SVŠT v Bratislave, odbor 
potravinárstvo. Po ukončení štúdia pracovala v inšpekčnej 
kontrole pôvodnej Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej inšpekcie, neskôr dlhé roky v štruktúre 
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. pracovala 
v odvetvových združeniach obchodu, hlavne pre odbornú 
problematiku kvality a bezpečnosti potravín na domácom trhu. 
Je členkou hodnotiteľských komisií pre udeľovanie značky 
kvality pre potravinárske výrobky.  

Podpredseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko. 
Prezident Zväzu obchodu Slovenskej republiky. Od roku 
1975 začal pracovať na COOP Jednota Slovensko (v tom 
čase pod obchodným menom Slovenský zväz 
spotrebných družstiev ).  V tejto spoločnosti pracuje 
doteraz, od roku 1992 ako podpredseda predstavenstva. 
V máji 2017 bol zvolený za prezidenta Zväzu obchodu. 
V rokoch 1991-2004 bol členom  delegácie SR (za 
zamestnávateľov) na Medzinárodnej konferencii práce 
v Ženeve. Pôsobí najmä v oblasti ochrany práv a záujmov 
obchodníkov. 

V roku 2012  založil organizáciu  Spotrebiteľské  Centrum, 
ktorej  je generálnym riaditeľom. So zameraním na oblasť 
ochrany spotrebiteľov pôsobil ako poradca poslanca NR 

SR a 2014 - 2016 ako člen podvýboru EK pre online 

riešenie spotrebiteľských sporov. Právnické vzdelanie 
získal na PF Karlovej Univerzity v Prahe. Zastupuje 
občanov v súdnych sporoch, venuje sa právnemu 
poradenstvu a riešeniu spotrebiteľských sporov, 
pripomienkuje legislatívne návrhy v oblasti spotrebiteľskej 
politiky, prispieva  do odborných publikácií, je intenzívnym 
ochrancom  práv spotrebiteľov. 
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