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Košice - Ako prvé pre ítal na stretnutí s novinármi Martin Farkaš vyhlá-
senie, ktoré si predtým pripravil. Jeho prvé slová patrili spomienke na nebo-
hých kolegov a ich blízkych.

“V prvom rade by som chcel vyjadri  svoju úprimnú sústras  rodi-
nám a blízkym svojich kolegov, ktorí zahynuli pri leteckom neš astí mi-
nulý štvrtok. Je mi naozaj ve mi úto, že sa podarilo preži  len mne,
hlavne z toho dôvodu, že sme tam v Kosove vytvorili ve mi dobrú partiu,
dobrý kolektív. O to viac ma mrzí tragická udalos , ktorá sa stala,” kon-
štatoval. 

M. Farkaš zárove  po akoval ma arským záchranárom, ktorí dorazili
na miesto nehody ako prví i tým, ktorí sa postarali o jeho prevoz do košickej
nemocnice.

“Takisto chcem po akova  celému lekárskemu tímu tejto nemocni-
ce, ktorý sa o m a staral a ktorý okrem nespornej profesionality mal ku
mne zárove  aj ve mi udský a citlivý prístup. Tým pomohol ve mi v re-
konvalescencii nielen mne, ale aj mojej rodine,” dodal. (jg) 

Košice - Pod a lekárov je Martin Farkaš už mimo aké-
hoko vek rizika, aj ke  neskoršie komplikácie nemožno nik-
dy vylú i . o bude alej, ukáže to najbližší as. 

“Pacient je vo ve mi dobrom klinickom stave. To,
že si nepamätá okolnosti úrazu, súvisí s jeho mozgo-
vým poranením. ažko predpoklada , do akej miery sa
mu pamä  vráti, je zázrak, že takýto mechanizmus úra-
zu vôbec prežil,” konštatoval prednosta Kliniky úrazovej
chirurgie FN L. Pasteura Miroslav Kitka (na snímke vpravo).

Na tomto pracovisku bol pacient prvotne ošetrený, po-
tom bol kvôli ventila nému režimu preložený na oddelenie
anestéziológie a intenzívnej medicíny. V utorok sa jeho
zdravotný stav nato ko zlepšil, že mohol by  preložený opä
na úrazovku, kde strávi už len krátky as. Už dnes alebo
zajtra by ho totiž mohli preloži  do vojenskej nemocnice. 

Pacient ešte potrebuje dodiagnostikovanie a dolie e-
nie. Aj ke  je na tom ve mi dobre, lekári odhadujú, že jeho
práceneschopnos  vzh adom k okolnostiam môže trva  aj
nieko ko mesiacov. S jeho telesným i duševným stavom sú
však spokojní a prajú mu skoré uzdravenie a návrat do
bežného života. (jg)

Pán Farkaš, pamätáte si okolnosti
nehody?

“Prepá te, oh adom priebehu le-
tu a udalostí po nehode vám odpove-
da  nebudem z profesionálnych aj
osobných dôvodov.”

Pamätáte si to?
“Pamätám si ve mi málo.”

o si myslíte, že vás zachránilo?
“Ve ké š astie.”

o si pamätáte?
“Sedel som na sedadle a bol som

pripútaný.”
V ktorej asti lietadla? 
“V zadnej.”
Pamätáte sa na to, ako ste po ha-

várii telefonovali s manželkou?
“ iasto ne.”

o sa dialo po havárii?
“Prepá te, na tieto otázky naozaj

nemôžem odpoveda .”
Veríte v Boha?
“Áno.”
Nemôžete odpoveda , pre-

tože to máte zakázané, alebo
preto, že si to nepamätáte?

“Neodpoviem vám na to
z osobných dôvodov, je to
pre m a ešte ve mi erstvé.”

Ako sa teraz cítite?
“Fyzicky sa cítim už rela-

tívne dobre.”
A duševne?
“Tiež relatívne dobre na

to, o sa stalo.”
o bolo prvé, o ste pove-

dali manželke, ke  ste sa stret-
li v nemocnici?

“Najprv som ju nespoz-
nal, bolo to trošku humorné,
potom sme sa zvítali.”

Mohla by poveda  manžel-
ka, ako prebiehalo prvé stretnu-
tie?  

“ o povedal? Miška,
ahoj...”

o vás viedlo na misiu a
ako vidíte svoju alšiu budúc-
nos ?

“Vidím ju ako finan iak
na mechanizovanom prápore
v Leviciach. Na misiu ma
viedla hlavne možnos  kariér-

neho rastu, prípadne zarobenia si pe-
azí.”

Budete ešte niekedy zvažova  al-
šiu misiu?

“V sú asnosti je zákon postave-
ný tak, že nerozhodujeme my, i ide-
me na misiu alebo nie, dostávame to
rozkazom. Ale už sa ur ite na žiadne
výberové konanie hlási  nebudem.”

Sadnete si ešte niekedy do lietad-
la?

“To mi pod a m a robi  problém
nebude, pretože ak usúdi technik, že
lietadlo je v poriadku a pilot ním odle-
tí, nevidím v tom žiaden problém.”

Ako dlho budete spracováva  to, o
sa stalo?

“Neviem to odhadnú .” 
Môžete nám poveda  aspo  to, i

sa na palube dialo pred nehodou nie o
zvláštne?

“Nie, nedialo sa ni  zvláštne, pa-
novala tam ve mi dobrá nálada.”

Teraz sa ve a diskutuje o bezpe -
nosti lietadiel AN-24. Zistilo sa, že z tisíc
vyrobených kusov pä desiat spadlo. o
si myslíte o bezpe nosti týchto aeroplá-
nov?

“O tom vám, bohužia , ve a ne-
poviem, ja som ekonóm a nie tech-
nik.”

Pamätáte si na situáciu, ke  ste po
havárii telefonovali manželke?

“Iba ve mi hmlisto, možno sú to
viac dohady ako fakty.”

Otázka pre manželku: o vám
manžel vtedy povedal?

“Manžel mi volal o trištvrte na
osem a povedal mi, že lietadlo sa zrú-
tilo. Spojenie sa prerušilo, následne
som volala ja jemu a dozvedela som
sa, že sa naozaj zrútilo. Uverila som,

že sú v lesoch niekde
už asi na Slovensku, že
chodia okolo lietadla...
Takisto mi povedal, že
je v poriadku, žia , na
ostatných som sa už
nestihla opýta . Hne
nato som zastavila au-
to pri ceste - bola som
totižto na ceste do Tre-
bišova, ako ostatné ro-
diny, ktoré si išli po
svojich. Na najbližšom
odpo ívadle som obvo-
lala záchranku, letisko,
vojakov, všetkých, ktorí
mi v tej chvíli napadli.”

o ste vtedy preží-
vali?

“Nebolo to jedno-
duché, snažila som sa
dovola . Rozhodla som
sa pokra ova  alej v
ceste do Košíc, mám tu
brata, ktorý mi pomo-
hol. Prioritné bolo pre
m a zisti , o sa stalo.
Overi , i je to pravda a

i je môj manžel v po-
riadku. Na základe toho
telefonátu som vedela,
že tu je istá nádej.”

Kedy ste prvýkrát videli manžela a v
akom bol stave?

“Vtedy, ke  už po operácii ležal
na ARO. Bolo to v piatok nadránom
asi o tretej.”

Otázka pre Martina Farkaša: Pamä-
táte si stretnutie so slovenským záchra-
nárom, ktorý vás asi štyri kilometre od
miesta tragédie ošetroval?

“Pamätám si, že som sa stretol s
ma arským záchranárom, stretnutie
so slovenským si už nepamätám.”

Spomínate si, že ste po uli po ne-
hode nejaké hlasy?

“Áno, po ul som ich.”
Otázky pre manželku: Odkedy ste

spolu? Ovplyvní táto nehoda nejako váš
vz ah?

“Už sme spolu pä  rokov, ale
poznáme sa ešte dlhšie. Poldruha ro-
ka sme manželia. To, o sa stalo, náš
vz ah ur ite nejako ovplyvní, utuží
ho.”

Otázka pre M. Farkaša: Vraj ste
mali so sebou nejaký talizman od svojej
manželky.

“Mal som od nej štvorlístok, už
asi pä  rokov som ho nosil v preuka-
ze poistenca. i to malo nejaký vplyv,
o tom sa môžeme iba dohadova .”

Údajne nastúpilo do lietadla viac
vojakov, než bola jeho kapacita. o je
na tom pravdy?

“Nemám o tom žiadnu informá-
ciu. Sedeli sme všetci na miestach.”

Mohli by ste bližšie opísa  náladu,
ktorá tam vládla?

“Všetci sme sa bavili družne, te-
šili sme sa domov, na svoje rodiny.”

Vedeli ste, že ste už blízko Košíc?
“To je ažko poveda , smerom k

nehode nemám už asovú predstavu,

asovú os, ako sa to dialo.”
Ale bol známy termín pristátia?
“Áno, boli sme chví u od Košíc.” 

o je pravdy na tom, že ste po ha-
várii dlhšie h adali s mobilom príjem sig-
nálu?

“Nebudem vám odpoveda  na tú-
to otázku.”

S kým prvým ste po nehode hovori-
li?

“Bu  to bola 158- ka alebo man-
želka, neviem, v akom poradí.”

A na mieste neš astia?
“Prišiel nejaký pán, ktorý hovoril

iba po ma arsky, tomu som nerozu-
mel. Potom prišiel alší, ktorý vedel
po anglicky.”

Snažili ste sa po nehode niekomu z
vašich kolegov pomôc ?

“Nebudem odpoveda  na otáz-
ku.”

Videli ste po nehode nejaké telá?
“Nebudem odpoveda .”
Máte pocit, že vám pomohla aj vaša

viera?
“Ur ite som sa po prežití tej ne-

hody pomodlil. i to malo nejaký
vplyv, si musí urobi  názor každý
sám.”

Zmenila tragédia váš postoj k životu?
“Myslím, že nie.”
Otázka pre Michaelu Farkašovú:

Súhlasili ste s tým, aby šiel manžel na
túto misiu?

“Áno, súhlasila som.”
Pán Farkaš, chceli by ste nie o od-

káza  pozostalým?
“Že im ve mi držím palce a že s

nimi súcitím.”

Martin Farkaš: “Zachránilo ma veľké šťastie”
JEDINÝ ŽIVÝ PREHOVORIL Mal pri sebe štvorlístok od manželky, sedel vzadu a pripútaný

Košice - Vyše pä desiat novinárov akalo v era v košickej fakultnej nemocnici na prvé slová Martina Farkaša, ktorý
jediný prežil pád vojenského lietadla. Tisli sa v malej miestnosti na Klinike úrazovej chirurgie, kde vedenie nemocnice na
naliehanie médií zorganizovalo tla ovú besedu. Zranený vojak súhlasil s tým, že na nej prvýkrát verejne prehovorí. Spo-
lo nos  mu pri tom robila jeho placho pôsobiaca manželka Michaela, ktorá mu po celý as zvierala pravú ruku.

Na za iatku tla ovej besedy pre ítal zranený muž vlastnou rukou napísané vyhlásenie, v ktorom vyjadril hlbokú ú-
tos  nad tým, že sa podarilo preži  iba jemu. Triasli sa mu pri tom ruky, na o ho manželka povzbudzujúco chytila za ko-
leno... Zárove  sa po akoval všetkým, ktorí sa podie ali na jeho záchrane, i už v teréne alebo v košickej nemocnici.
Následne odpovedal na otázky novinárov, ktorí sa ho pýtali na okolnosti tragédie i jeho pocity. 

Martin Farkaš v sebe nezaprel vojaka. Hovoril jasne a stroho, bez zjavných emócií. Na otázky súvisiace s pádom lie-
tadla z osobných dôvodov odmietol odpoveda . Nekomentoval ani, i sa svojich druhov pokúšal zachráni , ale potvrdil,
že po tragédii po ul nejaké hlasy. 

Muž mal na tvári po etné pozošívané rany a odreniny, s ktorými kontrastovali jeho blankytné o i. Bolo z nich cíti
melanchóliu, aj ke  vystupoval ako profesionálny vojak. Miestnos  opustil spolu s manželkou, z ktorej vyžaroval pocit
š astia, že jej muž žije. 

Novinári mali iba desa  minút na otázky pre M. Farkaša. Každý z prítomných mu chcel položi  aspo  jednu, preto sa
navzájom miešali. Prinášame vám len trošku upravený autentický záznam z tla ovej besedy: (jg)
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Martinovi Farkašovi sa pri ítaní vlastného vyhlásenia triasli ruky, 
manželka Michaela ho povzbudzujúco chytila za koleno... 

“Je mi ľúto, že sa 
podarilo prežiť len mne...”

Pacient je už mimo akéhokoľvek rizika

ZAZNAMENALA: 
JAROSLAVA GAJDOŠOVÁ


