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Košice/Bratislava/Budapeš  -
Haváriu slovenského armádneho lietadla
Antonov 24 medzi ma arským mestom
Gönc a obcou Telkibánya prežil v era ve-
er jediný zo 43 lenov posádky. Zrane-

ného previezli do košickej fakultnej ne-
mocnice na Rastislavovej ulici, ktorá je
bližšie, než zodpovedajúca ma arská
nemocnica v Miskolci. Lietadlo viezlo na-
šich vojakov z kosovskej Prištiny do Ko-
šíc. Velite  slovenského práporu v Koso-
ve informoval, že lietadlo vyštartovalo z
Prištiny v era o 17.15 hod. 

Išlo o jedno z dvoch vojenských lieta-
diel, ktoré odleteli z Kosova. Na palube zrú-
teného AN-24 sa nachádzalo 28 vojakov, 7
pomocných síl a 8 lenov posádky, vä šinou
to boli vyšší dôstojníci a 10 z nich pochádza-
lo z trebišovského regiónu. Prvé lietadlo s 29
pasažiermi bez problémov pristálo v Koši-
ciach. Oficiálne informácie neboli ešte v era
v noci podané ani rodinným príslušníkom.

Stroj sa zrútil z dosia  nezistených prí-
in, letel vraj v nízkej letovej hladine a za al

horie . Informoval o tom hovorca ma arské-
ho ministerstva obrany István Bocskai. Lie-
tadlo narazilo do kopca vysokého asi 800
metrov v neobývanej zalesnenej oblasti.
Ma arské stredisko riadiace vzdušnú pre-
mávku ho stratilo z obrazovky radaru okolo
19.30 hod., údajne sa už pripravoval na
pristátie na košickom letisku, kam mu zostá-
valo len pár minút letu. Neš astie sa stalo
desa  kilometrov od slovenských hraníc, 25
od Košíc a tri kilometre od najbližšej dediny
Hejce. Katastrofu vraj okamžite spozorovali
madarskí pohrani níci, ktorí zaistili jej mies-
to. Po nich dorazili na miesto hasi i zo su-
sedného Encsu, a to okolo 22. hodiny, po-
vedal hovorca ma arského ministerstva
vnútra Sándor Orodán.

Záchranné práce s ažuje mimoriadne
ažký terén, kam sa hasi i nemôžu dosta  s

technikou a mnohé veci prinášali na miesto
neš astia v rukách. Ako povedal jeden z
ma arských hasi ov, lietadlo pri páde urobi-
lo v lese pás široký 40 a dlhý 600 metrov.
Pod a informácie pracovníka ma arskej
štátnej záchranárskej organizácie na mieste
neš astia vybudovali osvetlenie a pod a je-
ho vyjadrenia záchranárske práce potrvajú
minimálne do rána. 

O ití svedkovia nehody tvrdia, že lie-
tadlo letelo ve mi nízko. Kr márka z obce
Hejce novinárom zhromaždeným ne aleko
miesta nehody povedala, že lietadlo letelo
tak nízko, až sa z akla, že narazí do ich do-
mu. O chví u už po ula výbuch. 

Deti z obce zvyknú pravidelne máva
lietadlám, ktoré ponad ich domy lietajú na
bežnej trase do Košíc. V era ve er si nie-
ko ko z nich všimlo, že slovenský stroj letí
príliš nízko. 

Ne aleko miesta nehody boli sloven-
skí záchranári, priamo pri havarovanom
stroji však zasahovali len ich ma arskí kole-
govia. Okrem záchranárov bolo nablízku
mnoho slovenských novinárov. Pod a neo-
verených informácií odvážali obete havárie
do nemocnice v ma arskom Miskolci. 

Hovorca Ochrany proti katastrofám Ti-
bor Dobson v era neskoro ve er informo-
val, že záchranárske jednotky našli doteraz
16 obetí. 

V Kosove pôsobí okolo 100 sloven-

ských vojakov. Bývajú v tábore v Šajkovaci
ne aleko hraníc so Srbskom spolu s ech-
mi. Ich hlavnou úlohou je zabezpe ova
mierové spolunažívanie medzi vä šinovými
Albáncami a srbskou menšinou. V oblasti
pôsobia od roku 2002 a ministerstvo plánu-
je ich po et ešte zvýši . “Vojaci, ktorí od-
lietali o 17.15 hod. domov po 6 mesia-
coch služby, sa ve mi tešili,” povedal pre
STV velite  slovenského kontingentu misie
KFOR v Kosove pplk. Gabriel Kerekeš.
“Povolil som všetkým vojakom, ktorí v
Kosove zostali, telefonova  domov, na
Slovensko, aby informovali svojich prí-
buzných, že oni sú v poriadku.”

(knm, pm, lyv, sita, tasr, stv)
ítajte aj na strane 2

Zahynulo 42 ľudí, 
prežil jediný!

Živého priviezli 
do košickej 
nemocnice

Jeden z cestujúcich z havarovaného lietadla kontaktoval svoju
manželku na Slovensku. Tá v era ve er poskytla televízii TA 3 tele-
fonický rozhovor.

“Manžel ma kontaktoval zhruba o pol ôsmej, že lietadlo, s
ktorým letel z Kosova, sa zrútilo. Povedal, že mám zalarmova  políciu a zachranárov. Povedal mi, že je ži-
vý, ale dokrvavený. Žia , nestihla som sa opýta , prerušilo nás, kým som to stihla. Povedal mi, že je niek-
de v lesoch. Ni  bližšie sama neviem, už sa mu neviem dovola . Chodil vraj okolo horiaceho lietadla, h a-
dal signál, aby mi mohol zavola  a požiada  o pomoc, potom sa spojenie prerušilo,” povedala rozrušená
manželka Michaela Farkašová. Ako uviedla pre TASR, “chodil okolo horiaceho lietadla, h adal signál, aby mi
mohol zavola  a požiada  o pomoc.” (ren) 

Zrútilo sa naše vojenské lietadlo!

Žiadal 
o pomoc

Vojak, ktorý prežil, volal žene
hneď po tragédii!
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