
 

 

Životopis 

doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc. plk v.v. 

Narodený:  22.2. 1936 v Bratislave 

Kvalifikácia: 

• 1951-53 Škola technického dorastu letectva Poprad. 
• 1953-55 letecké technické učilište Liptovský Mikuláš. 
• 1961-64 Stredná priemyselná škola strojnícka. 
• 1965-71 Vysoká škola technická, Strojnícka fakulta Košice. 
• 1974-80 Doktorandské štúdium na VŠT Košice, odbor „Dynamika strojov“. 
• 1983-84 Vojensko inžinierska letecká akademia N.J.Žukovského,  Moskva. 
• 1992      Inštitút vojenského vzdelávania NATO, Rím. 
• 2004     Obhajoba habilitačnej práce a menovanie docentom pre vedný odbor  

„Výzbroj a technika letectva“. 
• 2013-14 Kvalifikačná príprava a odborná skúška na Ústave súdneho 

inžinierstva Žilina pre menovanie Ministerstvom spravodlivosti do funkcie                    
súdneho znalca pre odbor Doprava - Vyšetrovanie leteckých nehôd.   

Pracovné aktivity 

• 1955-57 Učiteľ leteckej technickej prípravy, Letecké technické učilište,            
Liptovský Mikuláš. 

• 1958         Technik lietadla, 1. Letecký školský pluk, Prostějov. 
• 1959         Dlhodobá stáž vo výrobnom závode AERO Vodochody a Leteckom 

výskumnom a skúšobnom ústave Praha. 
• 1959-73   Učiteľ konštrukcie lietadiel a vrtuľníkov, častí strojov a mechanizmov 

a predmetu aerodynamika a mechanika letu, Vojenské letecké učilište Košice 
a detašované pracovisko Prešov.  

• 1972-73 Člen komisie pre tvorbu učebnej dokumentácie a materiálne 
zabezpečenie vznikajúcej Vysokej vojenskej leteckej školy SNP Košice. 

• 1973-82   Vysokoškolský učiteľ so zameraním na aerodynamiku a mechaniku 
letu lietadiel a vrtuľníkov. 

• 1982-90    Náčelník fakulty vojensko – inžinierskej pri VVLŠ SNP Košice 
• 1990-92    Zástupca rektora VVLŠ SNP pre vojenskú činnosť. 
• 1992          Člen komisie pre rozdelenie majetku vojenského školstva pri rozdelení 

Československej federatívnej republiky a vzniku Slovenskej republiky. 



 

 

• 1993-95    Riaditeľ Odboru vojenského vzdelávania a vedy a zastupujúci riaditeľ 
Sekcie sociálnych služieb  Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

• 1995-97    Zástupca riaditeľa Strediska strategických štúdií Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky.  

• 1997-2005 Samostatný vedecký pracovník, Vojenská letecká akadémia Košice; 
vedúci riešiteľ a realizátor projektu zadaného Ministerstvom obrany SR s názvom 
„Bezpilotný prieskumný vrtuľník OKO 1 a OKO 2“. 

• 2005-2021   Vysokoškolský učiteľ – docent a školiteľ doktorandského štúdia  pre 
odbor Základy letu lietadiel s pevnými a rotačnými plochami. 

• 2018-2021  Člen vedeckej rady Leteckej fakulty Technickej univerzity Košice.  
• 2006-2011 Zástupca Slovenskej republiky v medzinárodnej komisii NATO 

v Bruseli pre bezpilotné lietajúce prostriedky.  
• 2014-2021  Vykonávanie súdnoznaleckej  činnosti vypracovaním znaleckých 

posudkov pri vyšetrovaní príčin leteckých nehôd. 
• Za svoju pedagogickú prácu bol okrem iných ocenený: Medailou predsedu vlády 

ČSFR „Za rozvoj československej armády II.stupňa“, cenou „Zlaté krídla“ za 
rozvoj vzdelania a vedy, zlatou pamätnou medailou Leteckej fakulty, Technickej 
univerzity v Košiciach. 

• 2021             Po 43 rokoch vojenskej služby a 66 ročnej pedagogickej činnosti pri 
vzdelávaní vojenského lietajúceho a technické personálu a na Leteckej fakulte 
Technickej univerzity v Košiciach ukončenie pracovnej činnosti odchodom do 
dôchodku.                    


