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Narodený v roku 1957 v Prešove 

− Stredoškolské vzdelanie: Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove, 1972 - 1976, 
maturita s vyznamenaním 

− Vysokoškolské: Vysoká vojenská letecká škola SNP v Košiciach, 1976 -1980, odbor 
veliteľsko-inžiniersky, letecký pilotný, ukončený s červeným diplomom 

− V rokoch 1980 - 1990 pôsobil ako výkonný stíhací pilot v útvaroch na západe 
Československa. Získal kvalifikáciu I. triedy, inštruktora za všetkých poveternostných 
podmienok a bojového použitia na nadzvukových lietadlách. 

− V roku 1990 bol na vlastnú žiadosť premiestnený k školskému útvaru v Košiciach, ako 
učiteľ lietania. V roku 1992 bol ustanovený letovodom útvaru a podieľal sa na 
usporiadaní vzdušného priestoru vznikajúcej Slovenskej republiky. 

− V roku 1995 bol ustanovený zástupcom veliteľa 5. leteckej základne a v roku 1996 
veliteľom Výcvikového strediska letectva, ktoré vzniklo jej transformáciou. Útvaru 
velil do roku 1998, kedy bol vyslaný na postgraduálne štúdium na vyššiu štábnu školu 
v Spojenom kráľovstve. 

− Po návrate bol v roku 1999 ustanovený Náčelníkom správy letectva 3. zboru Letectva  
a PVO, kde pôsobil do roku 2001. V závere roku 2001 bol menovaný Náčelníkom 
odboru výcviku a cvičení Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

− V roku 2002 bol vyslaný na štúdium na Vojnovej škole letectva USA. Po návrate v roku 
2003 bol Prezidentom SR vymenovaný Rektorom Vojenskej leteckej akadémie gen. 
M.R. Štefánika v Košiciach. Hlavná úloha, ktorú plnil bola transformácia vojenskej 
školy na civilnú fakultu v rámci Technickej univerzity. Tento proces bol úspešne 
uzavretý v septembri roku 2004 a po likvidácii vojenských ostatkov odišiel z vojenskej 
služby v marci 2005. 

− Za podiel na rozvoji Technickej univerzity vznikom Leteckej fakulty bol v septembri 
2004 Akademickým senátom Technickej Univerzity v Košiciach odmenený Jablkom 
poznania TUKE. 

− Zamestnancom Leteckej fakulty sa stal od 1. marca 2005, spočiatku ako referent pre 
odborné kurzy, ale od septembra 2005 začal ako odborný asistent učiť odborné letecké 
predmety ako letecká navigácia, meteorológia, prevádzkové postupy a manažment 
letovej prevádzky. 

− Začal externé doktorandské štúdium, ktoré úspešne obhájil v roku 2010 s témou 
Kozmické aspekty spoločných operácií. Absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium, 
kurz vysokoškolskej pedagogiky a kurz kvality vzdelávania. 

− Počas akademickej kariéry 2005 - 2018 vyučoval a vyskúšal vyše 2000 študentov, 
úspešne viedol vyše 100 záverečných prác*. Publikoval 53 odborných článkov, hlavne 
v odbore letecká meteorológia, prevádzka a bezpečnosť. 

− V septembri 2018 odišiel do dôchodku. 
− Peter Kandráč nás navždy opustil 10.1.2021 vo veku nedožitých 64 rokov. 


