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Spišský Štiavnik/Poprad - O záz-
raku a š astí v era vo ve kom diskutovali
udia, ktorí poznajú Martina Farkaša. Ten

totiž ako jediný z vojenského lietadla, kto-
ré sa vracalo so slovenskými vojakmi z
Kosova, haváriu prežil.

„Mala som planý sen. Snívalo sa
mi s Martinkom, sedel na bielom koni.
Mala som strach, aj som si poplakala a
šla som sa ráno rýchlo za neho po-
modli  do kostola. Bola mi ve ká zima,
tak som sa ponáh ala domov, a vtom
prišiel vnuk Tomáško a povedal mi:
Babko, nepla , idem ti poveda  jed-
nu správu, aby si sa nevy akala,
keby si nie o po ula od cudzích,“
hovorí Emília Modríková zo Spišské-
ho Štiavnika. Správa o havárii ju vys-
trašila, ale fakt, že ako jediný prežil,
jej dodal nádej, že všetko sa na dobré
obráti.

Na vnuka Martina spomína ako
na „zlatého chlapca“. „Vždy mi po-
mohol, ke  cez prázdniny za mnou
prišiel, vždy mi drevo prichystal,
vodu nanosil, lebo ja tu žijem sama
a už mi je ažko všetko porobi ,“
dodáva 85-ro ná Emília Modríková.
Hovorí, že ke  sa Martin dal na dráhu
vojaka, mala trochu strach, najmä ke
mal ís  do nebezpe ných oblastí.
„Ale vždy ma upokojil, že ´,babko,
neboj sa, ja tam budem len v kan-
celárii sedie , výplaty vojakom ro-
bi ´,“ spomína Martinova stará ma-
ma.

Sedí nad h bkou fotografií, na kto-
rých je vnuk Martin, ob as ju zaplavia sl-
zy, potom odhodlane povie: „Verím, že je
v dobrých rukách a bude v poriadku.
Už len akám na ve er, aby mi prišli
poveda , o je nové.“

Aj starší udia zo Spišského Štiavni-
ka, kam siahajú korene Martinovho rodu
po mame, si na Martina Farkaša dobre
pamätajú. „Chodil k svojej starej ma-
me, vždy pomáhal všetkým okolo, je to
naozaj taký dobrý, stato ný chlapec,
žiadny lapaj,“ opisuje babkina suseda
Júlia Rusi áková. Ako priznala, ke  sa
dozvedela, že Martin sa má vráti  z Koso-
va, už sa so susedou tešili, že ho skoro
uvidia. „V správach dávali, o sa stalo,
tak som sa aj bála, ale pánbožko nad
ním držal ochrannú ruku. Je to dobrý
chlapec, nikomu nikdy neublížil, všetci
sa za neho budeme modli ,“ tvrdí pani
Júlia.

„A je to isté, že to on skuto ne
prežil?“ potešil KORZÁR dobrou správou
aj jeho alšiu príbuznú Magdu Modríkovú.
„Tak to mal ve ké š astie. My
sme sa ve mi ne-
vídali, sme tro-
chu vzdialenejší
príbuzní. Ale
viem, že je to
dobrý chlapec,
vždy sa usmieva, stále pozdraví,“ opi-
suje manželovho synovca Magda Modrí-

ková. Aj alšia príbuzná Marta Kériová
pozná Martina Farkaša ako veselého a
dobrého mladého muža. „Vždy rád po-
máha druhým, ani na babku nezabúda
a navštevuje ju. Ve mi ma potešilo, že
prežil, také š astie sa nedá ani opísa ,“
hovorí pani Marta.

„Viete, tu ho už pozná len pár udí,
vyrastal v Poprade, len pred asom sa
priženil k nám do obce. Ale chodieval
sem len ob as, práca mu nedovo ova-
la viac vo na. Je to však ve mi sympa-
tický mladý muž, slušný,“ potvrdili pra-
covní ky Obecného úradu v Spišskom
Štiavniku.

Ve kú nádej do lekárskej starostli-
vosti v košickej nemocnici vkladá celá
Martinova rodina. „Dúfame, že to dob-
re dopadne. Naozaj nepoznám lepšie-
ho chlapca,“ hovorí Martinova teta An-
na Martinková. Tvrdí, že Martin bol „hla-
vi ka na ekonómiu a ísla“, ako chlapec

spolo enský a ob úbený. Aj ona
priznáva, že ke  sa strojil na mi-
siu do Kosova, rodina to ažko
prežívala. „Mala som obavy,
predsa len napríklad riziko vý-
buchu míny tam bolo ve ké, ale
on nás vždy upokojoval,“ dodá-
va Martinova teta. Aj ona sa tešila
na jeho návrat. „Bol dlho pre ,
po škole už bol viac v Leviciach

ako doma, teraz sa s manželkou Miš-
kou tešili, že si kone ne zoženú spo-
lo ný byt, usadia sa a budú môc  po-
mýš a  aj na rodinu,“ dodáva Anna
Martinková.

Spolu s celou rodinou a známymi bu-
de netrpezlivo aka  na správy o Martino-
vom stave. „Len aby obstál, za to sa ja
modli  budem,“ uzavrela vojakova bab-
ka zo Spišského Štiavnika. (kim, afo)

Košice - Pracovníci Záchrannej služby Košice sa
o neš astí dozvedeli okolo pol deviatej ve er. O trištvrte
na devä  vyrazili k hranici štyri sanitky, z toho tri s leká-
rom. Chví u akali na príchod alších zložiek, ale ke
nikto nechodil, tri vyrazili s ma arskými pohrani níkmi
za hranice. Jedna ostala pri hraniciach kvôli spojeniu.
Lekár Ladislav Šimák bol na mieste neš astia ako prvý
zdravotník.

„Bol som na výjazde v Barci, ke  sme dostali
informáciu o páde lietadla. Okamžite som stiahol
všetky sanitky do Ma arska a požiadal námestníka
záchrannej služby o stiahnutie alších kolegov do
služby v Košiciach. Kontaktoval som aj opera né
stredisko integrovaného záchranného systému, aby
zariadili prechod cez hranicu

a poslali alšie
zložky. akali sme tam asi
pä  minút, potom sme šli
za hranicu s pohrani ník-
mi,“ hovorí Ladislav Šimák.

Aj ke  vzdušnou ia-
rou bolo miesto neš astia
od hranice iba asi pä  kilo-
metrov, po cestách to bolo
asi 35 kilometrov, z toho
osem po lesnej ceste. Kvôli
neprístupnému terénu sa
žiadna sanitka nedostala
priamo k miestu havárie,
slovenské však došli alej
ako ma arské, pretože ma-

li náhon všetkých štyroch kolies.
„Pohrani níci s malým terénnym vozidlom pri-

viezli zraneného vojaka, ktorý im vôbec nerozumel.
Bol otrasený a podchladený, ale v stabilizovanom
stave. Chodil, krvácal z ruky a s ažoval sa na boles-
ti v bruchu a hrudníku. Mal som podozrenie na neja-
ké vnútorné zranenia, to, že ich nemal, je pod a
m a zázrak. Už to, že sa ako jediný zachránil, sa
nedá vysvetli ... Po ošetrení som sa pýtal na ostat-
ných. Muž však nevidel, ale vraj po ul nejaké výkri-
ky. Po našom príchode na miesto však už nebol ži-
vý nikto,“ dozvedeli sme sa.

Ke že ma arské sanitky boli v náro nom teréne
nepoužite né, naložili zraneného vojaka po ošetrení do
jednej z nich a poslali do Košíc. MUDr. Šimák následne
požiadal pohrani níkov, aby ho vzali svojím vozidlom na
miesto neš astia kvôli prípadnej záchrane ostatných.
Ke  tam však dorazili, vôbec nikto nejavil žiadne znám-
ky života. V tom ase mohlo by  asi pol desiatej v noci -
ostatní záchranári sa tam dostali pešo asi o dve hodiny
neskôr. „Bol to smutný poh ad na obhorené a zde-
vastované telá. Skontrolovali sme ich asi iba dvad-
sa , viac sme ich nenašli,“ poznamenal Ladislav Ši-
mák, ktorý sám stratil pri neš astí priate a. S Koši anom
Martinom Háberom hovoril iba týžde  predtým, o sa
mal vráti  z polro nej misie v Kosove. Aj ke  chcel veri
tomu, že bol tento lekár v druhom lietadle, opak bol
pravdou.

Košice - Vo vojenskom lietadle AN-24, ktoré sa zrútilo vo štvrtok ve er pri
obci Telkibánya na severovýchode Ma arskej republiky iba nieko ko kilometrov
od slovenských hraníc, zahynul pri návrate z kosovskej Prištiny aj generálny vikár
Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov (OSaOZ) SR 45-ro ný pplk. Michal Štang.
Ako nám v era povedal ordinár OSaOZ, biskup František Rábek, na celom Slo-
vensku si po as bohoslužieb k azi s veriacimi pripomenú život a pastora nú
službu M. Štanga.

„V pondelok v bratislavskom Dóme svätého Martina bude o 17.30
hod. svätá omša pre širokú verejnos , ktorá bude odvysielaná televí-
ziou na celom území SR,“ uviedol F. Rábek. Ten už v era o 13.00 hod.
odslúžil v sídle ordinariátu v Marianke pri Bratislave zádušnú omšu za vo-
jakov, ktorí zahynuli pri leteckom neš astí. Zádušnú svätú omšu odslúži v
pondelok o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety aj košický arcibiskup Mons.
Alojz Tká .

M. Štang od 11. januára vykonával pastora né návštevy príslušníkov sloven-
ského kontingentu OS SR v misii KFOR v Kosove. V rámci metodickej pomoci
slúžil v jednotlivých táboroch sväté omše a s vojenským duchovným kontingentu
plk. Markom Trochanom urobil aj trojkrá ové požehnania vojakov, obytných kon-
tajnerov a kancelárií. (sam)

Košice - Lokalizova  miesto neš astia a preskúma  jeho
okolie pomohol vo štvrtok ve er vrtu ník Leteckej záchrannej
služby ATE. Košická posádka viezla do Bratislavy pacienta a
cestou spä  (v oblasti Sorošky) dostala okolo ôsmej ve er od ria-
diacej veže na košickom letisku informáciu, že v Ma arsku prav-
depodobne spadlo slovenské lietadlo. Záchranári akceptovali
požiadavku a zaleteli na predpokladané miesto, pri om h adali
ohe .

„Videli sme horiacu as  lesa, holé kmene stromov a
nie o pripomínajúce as  trupu a krídla lietadla. Obleteli
sme to dvakrát dookola, nevideli sme žiadne známky života.
Ke že nebolo bezpe né viac klesnú  s malým množstvom
paliva, ktoré sme mali už len na dolet do Košíc, preto sme
sa obrátili. Ale v aka nám veža vedela, kde presne sa na-
chádza miesto nehody,“ konštatovala lekárka Záchrannej služ-
by Košice, ktorá v osudný de  ve er slúžila na leteckej záchran-
ke.

Posádka vrtu níka bola prvá, ktorá videla miesto neš astia.
MUDr. Bodnárová odhaduje, že nad spadnutým lietadlom krúži-
li už asi 30 minút po jeho páde. (jg)

Košice - Medzi pasažiermi havarovaného lietadla bol aj košický lekár Mar-
tin Háber. V minulosti pracoval ako psychiater v košickej fakultnej nemocnici,
kde bol aj primárom psychiatrického oddelenia, potom v Leteckej vojenskej ne-
mocnici a tiež pôsobil ako velite  po nej nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Na
úväzok pracoval pred asom aj v neštátnom zdravotníckom zariadení Ergo-
med, kde plánoval nastúpi  po návrate z Kosova na plný úväzok. V misii praco-
val ako praktický lekár. (jg)

Miesto nehody lokalizoval
košický vrtuľník V troskách našiel smrť aj generálny vikár M. Štang
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Generálny vikár M. Štang (na snímke v strede) pred odletom na misiu

Košickí záchranári boli na mieste nehody medzi prvými

Ladislav Šimák: 
Bol to smutný pohľad

Jaroslava GAJDOŠOVÁ

Zahynul aj lekár Martin Háber

Popradčan Martin Farkaš prežil
haváriu ako jediný
Popradčan Martin Farkaš prežil
haváriu ako jediný

Vojakova babka: 
Mala som planý sen!

Suseda Júlia Rusi áková má tiež 
Martina ve mi rada

Babka Emília sa za vnukovo zdravie neustále modlí
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Košice - V umelom spánku leží na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny
FN L. Pasteura 27-ro ný Martin Farkaš, ktorý jediný prežil pád lietadla. Do košickej ne-
mocnice ho priviezli osi po polnoci v šokovom stave. Pracovníci kliniky úrazovej chirur-
gie urobili pacientovi potrebné vyšetrenia, ošetrili ho a stabilizovali. Muž so zdravotník-
mi komunikoval, neskôr sa však zistil opuch mozgu a musel by  uvedený do umelého
spánku. Pacienta teda preložili na OAIM, kde bol napojený na umelú p úcnu ventiláciu.

Michal Farkaš utrpel iba menšie zranenia hlavy a poranenia tváre a rúk. Na tvári a
pravej ruke mal aj popáleniny, tie však neboli takého rozsahu, aby bola potrebná hospi-
talizácia v popáleninovom centre. Muž mal stla ený hrudník, no vnútorné krvácanie sa
naš astie nepotvrdilo. Pod a primára OAIM Petra Beluša je ve ký zázrak, že muž vôbec
prežil. 

V era popoludní navštívil pacienta minister zdravotníctva Rudolf Zajac, ktorý vyjad-
ril spokojnos  so starostlivos ou o jeho zdravie. Ako odznelo následne na tla ovej bese-
de, popolud ajšie CT vyšetrenie potvrdilo, že je muž v rovnakom stave. Zlepšenie je
pod a primára Beluša záležitos ou nieko kých dní.

Pacientovi bol vzh adom na spomínaný opuch mozgu implantovaný sníma  vnútro-
lebe ného tlaku, ktorý slúži na stály monitoring stavu pacienta. Od neho sa bude odví-
ja  alšia terapia. K prognózam sa lekári zatia  nechcú vyjadrova . Ak sa zdravotný stav
pacienta nezhorší, za iatkom budúceho týžd a by ho mali za a  prebera  z umelého
spánku. (jg&mit)

Zranený vojak leží 
v umelom spánku

Zraneného vojaka v košickej nemocnici navštívil minister Zajac
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