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Kamenica nad Cirochou/Dlhé nad Cirochou - Slzy smútku
a zúfalstva zo smrti milovaného, jediného syna prežíva Regina
Balogová z Kamenice nad Cirochou (okres Humenné). „Janík sa
mi už nikdy nevráti. To najlepšie, o som v živote mala, som
stratila. Musím ho pochova  do zeme. Do konca môjho živo-
ta sa s jeho smr ou nevyrovnám, tých myšlienok sa nezba-

vím. Bol to ve mi dobrý syn. Bol starostlivý, myslela som si,
že sa práve on o nás s manželom postará v starobe.“ Pod a
slov pla úcej matky Jána išli na letisko do Košíc aka  jeho sestry.
S manželom sme mu doma ustlali poste  a tešili sme sa na jeho
príchod. Ján sa najviac tešil na svoje dve malé deti, hoci nežili s
ním v spolo nej domácnosti. Ve mi túžil ma  ich pri sebe, boli ce-

lým jeho životom. Za 31-ro ným Jánom okrem jeho blíz-
kych smúti aj jeho pes: „Zavýja, akoby nie o tušil.“ J.
Balog pod a slov jeho matky na misie ís  nechcel. „Dostal
však podmienku. Bu  pôjde, alebo musí z armády. a-
som si tam zvykol. Našiel si tam z miestnych kamará-
ta, staršieho pána. Poprinášal si odtia  suveníry. Už
iba tá cesta spä  domov nevyšla.“

Dvaja synovia Jozefa a Magdalény Gumenických z
Dlhého nad Cirochou (okres Humenné) sú profesionálny-
mi vojakmi. O jedného z nich vo štvrtok tragicky prišli.
Trúchliaca matka žiali nad fotografiou svojho syna, 31-ro -
ného Daniela. „Manžel mal ís  po Danka do Trebišova.
Okolo ôsmej mali pristá  na letisku. Pretože nám syn
nevolal, ustlali sme mu poste  a akali ho.“ O havárii
lietadla sa dozvedeli z televízie. Daniel bol v Kosove už
druhýkrát. „Predtým tam boli ve ké nepokoje a vrátil
sa živý a zdravý. Teraz sa mu to nepodarilo.“ (tim)

Prešov - Pätnás ro nú Michaelu pripravila hrozná tragédia o mamu.
Za nadporu í kou Adrianou Joppovou z Prešova smúti jej rodina, kolego-
via i priatelia. 

„Odhovárala som
ju, aby nešla na misiu.
S úbila, že ke  sa vrá-
ti, tak sa stretneme a
oslávime to,“ povedala
nám kamarátka voja -
ky, ktorá sa z kosovskej
misie už nevrátila. Pri-
tom mala možnos  vrá-
ti  sa už pred pol ro-
kom. Ostala však dlh-
šie, pretože za u ne-
mali náhradu. 

Kondolen né listiny
s fotografiami Adriany
Joppovej, Róberta Letka
a velite a slovenského
kontingentu uboša Ba-
luchu boli vystavené na
ich pôsobisku, vo vesti-
bule mechanizovanej
brigády gen. Rudolfa
Viesta v Prešove.    (frk)

Michaela prišla o mamu - 
nadporučíčku Adrianu Joppovú
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Balogovci prišli o jediného syna, Daniel Gumenický
mal jednu misiu za sebou

Regina Balogová Nadporu í ka Adriana JoppováMagdaléna a Jozef Gumenickí

Foto k článku: Janka ŠTEFKOVÁ

Prešov - Velite  jednotky pplk. uboš Balucha sa tešil
na Vianoce. Svojich chlapcov v Kosove nechcel opusti ,
preto sa tešil na to, že strávi oneskorený Štedrý de  v kru-
hu najbližšej rodiny hne  v piatok po návrate. Jeho man-
želka a tri dcéry sa ho však už nedo kali. Najstaršia dcéra
je maturantka, práve na jej stužkovej slávnosti sa uboš
Balucha videl so svojou rodinou naposledy. 

„Bol to fantastický lo-
vek a otec. Nepotreboval ka-
marátov, nepotreboval zá-
bavky, mal rodinu a svoju
prácu. Vojakom bol telom aj
dušou, a aj tak skon il,“ hovorí so slzami v o iach jeho manželka Magdaléna Baluchová. Sil-
ný zármutok nad smr ou manžela a otca troch detí sa jej nedarí potla i . A nie je sama. „Dcé-
ry to ve mi ažko znášajú,“ konštatuje vdova podlomeným hlasom. Letecká tragédia nekom-
promisne zasiahla do života rodiny Baluchovcov. Zatia  sa ani nepozerali na fotky, nezapli ani
televíziu i rádio. Rany sú prive mi erstvé a budú sa ažko hoji . A úplne sa zahoji  nedajú.
„Nau íme sa s tým ži , ale nezmierime sa s tým nikdy,“ pla e Magdaléna Baluchová, pod-
a ktorej aj okolie poznalo jej manžela ako ve mi dobrého a schopného loveka. Svoj život zas-

vätil vojsku. Od pätnástich rokov bol vojakom, odkedy nastúpil na vojenské gymnázium. Mal vy-
sokú školu, práve sa pripravoval na alšiu. 

Tragicky zosnulý podplukovník bol rešpektovanou osobnos ou v armádnych kruhoch.
„Vždy mal na tvári úsmev. To bol on. Nikdy nekri al, aj ke  bol roz úlený, nedal to naja-
vo. Raz v živote sa rozkri al, dodnes si na to všetci pamätajú, že raz videli Baluchu roz-
úleného,“ spomína na svojho kamaráta a niekdajšieho kolegu kapitán v zálohe Milan Záhor-

ský. Ani on sa neubránil slzám po tom, o sa dozvedel, aká tragédia sa stala. (frk)

Prešov -  S nevýslovnou boles ou v srdci
prežíva stratu svojho manžela Mária Letková. Na
Vianoce, po as manželovej dovolenky, sa tešili
zo spolo ných plánov do budúcnosti. Obrovská
tragédia všetko zmenila. Ke  naposledy odchá-
dzal 35-ro ný vojenský policajt Róbert Letko spä
do Kosova, lú il sa so svojou milovanou manžel-
kou týmito slovami: „Mamka, už to vo ajako vy-
drž. O tri týždne som doma.“ Žia , domov už
nikdy nepríde.

Ich deti, trojro ný Robko a desa ro ná Domi-
nika, sa na príchod svojho
tatka ve mi tešili. Už sa ho
však nedo kajú. M. Letková
so slzami v o iach vraví:
„Deti vyzdobili celú izbu
balónikmi. Na dvere napí-
sali: Vitaj doma, tatko!“

Krutú pravdu sa M. Let-
ková dozvedela v piatok rá-
no z esemesky od eských
vojakov, s ktorými Róbert
pôsobil v misii. „Pri rozlú -
ke v Kosove si vymenili
telefónne ísla. Dal im
zrejme moje. Ráno som
dostala takúto správu:
Ahoj, žijete? Teraz ítam

na internete, že spadlo lie-
tadlo An-24.“ R. Letko si mi-
siu v Kosove vybral preto, že
je najbližšia a relatívne naj-
bezpe nejšia. „Vo svojom povolaní sa vi-
del. Mal ho rád. Na svoju pracovnú pozí-
ciu a na to, že bol práve v tejto zložke oz-
brojených síl, bol ve mi hrdý,“ spomína
manželka. Róbert sa venoval bojo-
vým umeniam. Pôsobil aj ako
inštruktor pre výcvik vojakov.
Jeho nadriadený, ná elník
Vojenskej polície v Prešo-

ve Peter
ech nám o
om pove-

dal: „Bol to
ve mi dobrý

lovek.
Svoju

prácu si vykonával na úrovni,
zodpovedne.“ Po jeho náv-
rate z misie ho P. ech plá-

noval vymenova  do jednej
z riadiacich funkcií.

Vranov nad Top ou Modlitby zneli v rodnom
dome tragicky zosnulého 27-ro ného Petra Krišta-
na vo Vranove nad Top ou, ktorý bol ešte 6. januára
na návšteve u rodi ov. Vo štvrtok mal domov prís
nastálo. Z návštevy odchádzal s úsmevom na tvári.
Nikto netušil, že domov sa už nikdy nevráti. 

Bratia Peter a Pavol boli jednovaje né
dvoj atá. Len nedávno, 16. decembra, os-
lávili svoje 27. narodeniny. Peter bol mladý
chlapec plný života. Spolu s bratom radi
športovali. „Naposledy sme boli na Sil-
vestra s kamarátmi na lyžova ke. Bavi-
lo nás aj rybár enie a hubár enie,“ spo-
mína na spolo né zážitky brat Pa-
vol. 

Na misii v Kosove boli
bratia spolu. „Služba bo-
la náro ná, ale pre-
behla v pohode, ni
sa nestalo.“ Bratia
boli velite mi druž-
stva. „Boli sme tam
spolu krásnych se-
dem mesiacov.
Podporovali sme
jeden druhého, ako
sme vedeli,“ spomína

so slzami v o iach Pavol. „Ja som sa vrátil do-
mov a Peter ešte ostal.“ O obrovskej tragédii sa
dozvedel neskoro. „Zavolal mi kamarát, i som
po ul, že spadlo lietadlo. Nevedel som o ni-

om.“ Pavol akal na Petrov telefonát. „Mal som
ho ís  aka  do Trebišova,“ hovorí a v

o iach sa mu lesknú slzy. Brat však neza-
volal. Sta ilo len pár okamihov a život sa
zmenil na drámu.

Pre o sa bratia vybrali na misiu? 
„Dôvodom bola nezamestnanos ,“

hovorí Pavol a v myšlienkach sa vracia do
ias, ke  z Kosova domov letel on. „Mal

som strach. Technika je zasta-
raná. Báli sme sa v tom le-

tie . lovek tri hodiny t p-
ne vo vzduchu, i vôbec
pristane.“ Viacerých chlap-
cov, ktorí pri leteckom neš-
astí zahynuli, Pavol poz-

nal. „Všetko to boli dobrí
a mladí chlapci.“  Boles
nad stratou brata a milova-
ného syna je obrovská.
„Ke  rodi ia pozrú na
m a, vždy budú vidie  Pet-
ra, ktorý sa už nevráti.“ (jšt)

Prešov-Nižná Šebastová - ierna zásta-
va visí aj na leteckej základni v prešovskej as-
ti Nižná Šebastová. Len vlani oplakávali vojaci
z tejto základne svojich kolegov, ktorí zahynuli
vo vrtu níku. Teraz došlo k alšiemu neš astiu.
V pastora nej a duchovnej miestnosti leteckej
základne visí parte s kondolen nou listinou.
Na fotografii pod krížom je 27-ro ný vojak
Dušan Pa uch z Kojatíc (okres Prešov).
Jeho snom bolo zú astni  sa misie
ako profesionálny vojak. Svoj životný
sen si splnil, žia , s trpkým koncom.
Doma v Kojaticiach boli z jeho úmr-
tia nesmierne zdrvení. 

Tragédia im zmenila život.
Dušan mal prís  kone ne
domov, namiesto toho
ho už nikdy neuvidia.
Po návrate z misie sa
Dušan Pa uch chcel
oženi . 

„Na leto si nap-
lánovali so svojou
snúbenicou Števkou
svadbu. Zú astnili
sa aj televíznej šou
Svadba snov,“ pove-
dala nám jeho kamarát-
ka Lucia Vyso anová z
Kojatíc. Aj ona mala o i
plné s z, stále nedoká-
že pochopi , o sa sta-
lo. V televíznej Svadbe

snov skon il Dušan
so snúbenicou na
druhom mieste. Pre-
to sa neženil za
asistencie televíz-
nych kamier, ale ne-
chal si to na návrat

domov z Kosova.
Svojej Svadby snov sa

už nedožil, všetky plány
ukon ila hrozná havária lie-
tadla na ma arskom kopci
Borsó.  (frk, tim)

Pavol Krištan sa brata 
Petra - svojho dvojčaťa nedočkal

Foto: Ingrid TIMKOVÁ

Svojej Svadby snov sa Dušan
Paľuch nedožil  

Kamarátka: Chcel sa ženi
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Dušan Pa uch

Róbert Letko

Dominika a Robko sa ocka 
Róberta Letka nedočkali

Manželka Mária:
Deti sa tešili
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Ingrid TIMKOVÁ
Na dvere napísali: Vitaj doma, tatko!

Podplukovníka Balucha 
čakali doma Vianoce

Manželka Magda je zdrvená

Za otcom smúti 
manželka a tri dcéryFo

to
 k

 č
lá

n
k

u
: 

a
u

to
r

2006


