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Prešov - Ukrutný žia , slzy, pla  a zú-
falstvo zo straty blízkych a milovaných u-
dí sprevádzali spolo nú rozlú ku s nebo-
hými vojakmi, ktorí zahynuli po as nedáv-
nej leteckej havárie. Mestská hala v Pre-
šove, kde sa rozlú ka konala, bola
zaplnená do posledného miesta. Tí, o sa
do haly nevmestili, sledovali pietny akt na
ve koplošnej obrazovke pred budovou.

Ráno o pol ôsmej prišlo 42 pohreb-
ných áut do priestorov pred halou. Každé
pohrebné vozidlo bolo o íslované. V pries-
toroch haly na ploche v h adisku bol polo-
žený modrý koberec. Dve steny haly boli
zakryté iernymi plachtami. Na jednej z
nich bol v strede ve ký kríž s nápisom
“ es  vašej pamiatke” a dátumom tra-
gédie 19. január 2006. Na katafalkoch bo-
li položené truhly s nebohými vojakmi.
Rakvy boli usporiadané pod a abecedy.
Každá bola prikrytá vlaj-
kou Slovenskej republi-
ky. Pri každej truhle stá-
la sedem lenná estná
stráž. lenov estnej
stráže vystriedali vojaci
nesúci fotografiu zosnu-
lého a podušku s meda-
ilami. Pribudli na nej aj
vyznamenania, ktoré im
boli udelené in memo-
riam. 

Postupne vchádzali ro-
dinní príslušníci a blízki prí-
buzní obetí. Manželky a
matky obetí nedokázali skry
boles . Ke  prechádzali
okolo fotografie svojho blíz-
keho, nedokázali skry  bo-
les  a nahlas vzlykali. Kaž-
dá z rodín mala prideleného
vojaka z usporiadate skej
služby. 

Pietny akt za al presne
o jedenástej. Ako sa prítom-
ným prihovoril zástupca Oz-
brojených síl SR Milan Ma-
xim, “ne akaná a krutá tra-
gédia pred nás postavila
jednu z naj ažších úloh.
Pripravi  poslednú rozlú -
ky s týmito vojakmi.” Vy-
menoval všetkých zosnulých
vojakov. Pre ítal ich krátky
životopis a vyznamenania,
ktoré im boli udelené in me-
moriam. Svoj prejav ukon il
slovami: “Váš vo vä šine
osožný a plodný život vy-
hasol. Nikdy na vás neza-
budneme. Lú ime sa, žia ,
nie stiskom ruky, lebo od-

pove  by už neprišla. Lú ime sa boles-
tne, odpo ívajte v pokoji.” 

Smúto ná atmosféra bola pre mno-
hých neznesite ná. Nevo no prišlo nielen
pozostalým príbuzných, ale aj vojakom.
Záchranári ošetrili dovedna 14 udí. 

Prejav hlbokej sústrasti vyjadril aj ná-
elník generálneho štábu ubomír Bulík,

po ktorom sa pozostalým prihovoril aj ge-
nerálny tajomník NATO Jaap de Hoop
Scheffer. “Dnešok je ve mi, ve mi smut-
ný de  pre všetkých z nás,” za al svoj
príhovor. “Aliancia je jedna ve ká rodi-
na, preto aj my smútime. Aj nás toto
hrozné neš astie pripravilo o ženy a
mužov, ktorí chránili iných a pritom sa-
mi zaplatili najvä šiu cenu,” povedal ge-
nerálny tajomník NATO. 

Nasledoval príhovor ministra obrany
SR Juraja Lišku. “V histórii Slovenska
ešte nebola taká udalos , aby sa pod
jednou strechou stretlo to ko bolesti a
utrpenia, ako je to dnes na tomto mies-

te,” povedal vo svojom
emotívnom prejave minis-
ter, ktorý chvejúcim sa
hlasom zdôraznil, že náv-
rat vojakov z ažkej misie
mal by  pre ich blízkych
sviato nou udalos ou.
Po ítali minúty, kým pris-
tanú. “Osud však rozho-
dol inak. Neprivítalo ich
svetlo letiska, ale svetlo
ve né.” S príslušníkmi
misie sa minister stretol
pri ich odchode do Koso-
va, aj pred Vianocami.
“Pamätám sa na od-
hodlanie vo vašich tvá-
rach, ke  sme vás po-
sielali na misiu. Vaša
prítomnos  dávala ko-
sovským i srbským
matkám nádej, že sa ich
deti vrátia zdravé zo
školy. Aj sa vracajú,
práve v aka vám...” Liš-
ka zdôraznil, že ke  má
Slovensko takých vojakov
a voja ky, nie je to malá

krajina. Zosnulým vojakom odkázal:
“Všetky rozkazy svojich velite ov ste
splnili. Posledný rozkaz znel: Vrá te sa
domov živí a zdraví. Chcelo by sa mi
na jeho splnení trva . Nedá sa. Sú vyš-
šie sily než sily rozkazu. Odpus te, vo-
jaci moji.” 

Smúto nému zhromaždeniu sa priho-
voril aj ordinár ozbrojených síl a ozbroje-
ných zložiek František Rábek a generálny
duchovný ozbrojených síl Tomáš Semko.
Zazneli slová Evanjelia pod a svätého Já-
na: “Ježiš povedal: Veru, veru, hovorím
vám, kto verí vo m a, bude ži  život
ve ný.” Nasledovali prosby: “Všemohúci
Bože, prosíme a za týchto služobní-
kov, ktorých si pozval k sebe. Odpus
im všetky viny a daj im nesmrte nosti v
Tvojom krá ovstve.”  Zhromaždenie pov-
stalo a takmer každý sa pomodlil Ot enáš,
Zdravas Mária a Odpo inutie ve né.
Evanjelický farár zaspieval žalmy. Gréc-
kokatolícki diakoni zaspievali: “Ve ná pa-
miatka.” Vonku zazneli delostrelecké sal-
vy, zvuk sirén a sálou znela hymna. Prezi-
dent republiky a ostatní slovenskí a zahra-
ni ní štátni, vojenskí a cirkevní
predstavitelia kondolovali pozostalým. Po-

as toho v sále znela piese  Flying Home
(“Letie  domov”). 

Oficiálna as  v hale skon ila. Prí-
buzní obetí prichádzali k rakvám, hladkali
fotografie svojich blízkych zosnulých a pla-
kali. Hodinu pred poludním sa preletom
troch vrtu níkov Mi 24 a troch lietadiel
L 39 vo farbách slovenskej trikolóry skon i-
la spolo ná rozlú ka so zosnulými vojakmi
v Prešove. Po nej nasledovali jednotlivé
pohreby v rôznych kútoch Slovenska.  

Okrem príbuzných obetí sa na smú-
to nom obrade zú astnili aj zástupcovia
lenských armád NATO, prezident Ivan

Gašparovi , predseda parlamentu Pavol
Hrušovský, predseda vlády Mikuláš Dzu-
rinda, lenovia vlády, zástupcovia parla-
mentu a štátni a vojenskí predstavitelia su-
sedných krajín - Ma arska, Po ska, eska
a Rakúska. Nechýbal ma arský prezident
László Sólyom s ministrom obrany Feren-
com Juhászom a eský minister obrany
Karel Kühnl. Cirkev zastupoval ordinár
Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR
biskup František Rábek. Spolo nej rozlú -
ky s vojakmi sa zú astnili aj zástupcovia
rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanje-
lickej i reformovanej cirkvi. 

Rozlúčili sme sa so 42 obeťami pádu lietadla
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V Mestskej hale stálo 42 katafalkov

Boles  pozostalých bola srdcervúca

Posledná cesta Príbuzní sa v era rozlú ili aj s Dušanom Pa uchom z Kojatíc

Minister obrany Juraj Liška:
“Odpusťte, vojaci moji!”


