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Krátky životopis
Meno: Martin Farkaš
Rodinný stav : dvakrát ženatý, má 
dve deti
Funkcia : profesionálny vojak, 
finančný dôstojník
Štúdium : obchodná akadémia, tá 
ho však nebavila, neskôr vojenská 
akadémia
Ako vojak slúžil najskôr v Trenčíne, 
Leviciach, neskôr v Kosove, 
znova v Leviciach, Bratislave, 
Afganistane, momentálne slúži v 
Bratislave. 

Fonedoskop: Ako Vám nehoda 
zmenila život?
Martin: Určite mi ho zmenila, 
vyrovnával som sa s tým 2 roky, 
ale som optimista – samozrejme, 
že mi všetci chýbajú, ale život 
musí ísť ďalej. Zo začiatku som 
síce počúval výčitky, prečo som 
ja prežil a nie „môj syn“, ale bral 
som to prirodzene, rátal som s 
tým, že to príde na rad. Veď predsa 
zomrelo 42 ďalších dobrých ľudí 
a bolo nad slnko jasné, že pozos-
talí budú smútiť a padnú výčitky. 
Bola však pri mne rodina, priatelia 
a tí ma držali nad vodou, pomohli 

mi dostať sa z toho. Čo ma však 
poznačilo dodnes, je lietanie. Ak 
treba niekam letieť, sadnem do 
lietadla, ale so zimomriavkami a 
zaťatými zubami – stále sa bojím. 
Mnohí ma titulujú ako hrdinu, ale ja 
sa tak necítim, nie som hrdina, nie 
som ani výnimočný. A ako mi ešte 
zmenila nehoda život? Rozhodol 
som sa s pomocou viacerých ľudí 
napísať knihu „An-24 nedoletel“. 
Dúfam, že čoskoro ju vydáme.

Fonedoskop: Ste hrdý, že ste boli 
v Afganistane? Ste hrdý na svoju 
prácu?
Martin: To nie je o tom, že ja si 
poviem, že idem do Afganistanu 
a idem. Všetko závisí od politikov, 
to oni posielajú vojakov do týchto 
miest. Ale áno, som hrdý aj na 
svoju prácu, aj na to, že som tam 
mohol byť. Afgánci sa vyjadrili o 
Slovákoch, že sú ľudskí, majú ku 
všetkému super prístup, sme tam 
neskutočne obľúbení. 

Fonedoskop: Aký je Váš pohľad na 
médiá a novinárov po nehode?
Martin: V prvom rade mi vadí, že 
som mediálne známy. Druhou 
vecou je, že v novinách je vždy 
len 50% pravda – zvyšok je výmy-
sel. Pamätám si, ako sa riešilo v 
médiách, že určite som bol v čase 
nehody na toalete, a preto som 
prežil. Negatívnu skúsenosť mám 
aj po rozvode, kedy sa riešilo, kto 
má milenku a kto má nasadené 
parohy. Pritom to bol obyčajný 
rozvod, žiadne scenáre, s bývalou 
manželkou vychádzam dobre, sme 
v kontakte, ale každý z nás má už 
svoj vlastný život. Čo už, novinár je 
kapitola sama o sebe  .

Fonedoskop: Vrátili ste sa späť. 
Prečo ste ostali vo svojom povo-
laní?
Martin: Nebolo to kvôli vojakom, 
skôr by som povedal, že náhoda. 
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V rámci Štúrovho pera sme mali 

možnosť opýtať sa pár otázok 

profesionálneho vojaka a 

finančného dôstojníka Martina 

Farkaša. Určite ho minimálne 

polovica z vás pozná. Ako 

jediný zo 42 vojakov prežil pád 

lietadla, ktoré sa vracalo späť 

na Slovensko z misie v Kosove. 

Nehoda sa stala 19.1.2006 v 

obci Hejce pri maďarských hra-

niciach.  Dnes na mieste ne-

hody stojí pamätník venovaný 

zosnulým vojakom. Každý rok 

sa zúčastňuje na pietnej spo-

mienke v Hejciach a ako sym-

bol si obuje „kanady“, ktoré mal 

obuté v čase tragédie.


