Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA - VIII. – A.41

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava – Karlova Ves

Adresa:

Staré grunty

Adresa popisom:

na kopci Sitina

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotné nehnuteľné

Názov pamätihodnosti:

Pomník leteckej havárie vrtuľníka

Číslo v zozname MČ:

nie je evidované

Foto:

Popis:
V ťažko prístupnom, lesnatom teréne na kopci Sitina je umiestnený jednoduchý pomníček
z hrubých, neopracovaných skál, zlepených maltou. Pomník má na čelnej strane mramorovú
dosku s rytým textom. Na nej sú napísané mená obetí leteckej havárie, ktorá sa stala na tomto
mieste 01.01.1998.
O tragédii, ktorá sa tu stala vieme nasledovné:
dátum: 1. január 1998

požiadavka: letecký transport z NsP Dolný Kubín
cieľ: Bratislava - Detská fakultná nemocnica s Poliklinikou Kramáre
meno dieťaťa: Večerková Michaela, narodená 31. decembra 1997
dôvod prepravy: dieťa s vrodenou srdcovou cyanotickou chybou
špeciálne vybavenie: inkubátor
Vrtuľník LZS Bratislava štartoval o 14:00 s posádkou v zložení:
pilot Jozef Maté
lekár MUDr. Karol Droppa
záchranárka Renáta Záhradníková.
Do Dolného Kubína prileteli o 15:30. Po prevzatí dieťaťa na palubu vrtuľníka štartovali z
Dolného Kubína o 15:45. Očakávaný prílet v Bratislave bol naplánovaný na 17:15 až 17:30.
Vrtuľník však priletel skôr. Motory bolo počuť už o 17:05. Bola už tma. Poveternostné
podmienky kritické - bola hmla.
Heliport na Kramároch bol osvetlený diaľkovými reflektormi cisternového vozidla a na
heliporte bol mechanik, ktorý sa snažil dávať svetelné návestie baterkou. Nesvietili pozičné
červené svetlá na Dérerovej NsP, ani na Detskej FN. Svietilo iba červené pozičné svetlo na
komíne teplárne Dérerovej NsP cca. 100 m juhozápadne od heliportu. O 17:08 prišiel
služobným vozidlom na heliport riaditeľ ZDZS MUDr. Ján Kovalčík. Reflektormi vozidla
dosvietil pristávací kríž a zapol na vozidle modrý maják.
Zvuk vrtuľníka bolo v tej chvíli počuť západne od heliportu. Zdravotníckou vysielačkou z paluby
vrtuľníka bola odoslaná informácia, že nie je vidieť. Po tejto informácii zvuk motorov zanikol.
Vysielačka na palube neodpovedala na selektívne volanie. Asi o 5 minút zdravotnícke operačné
stredisko dostalo od pracovníkov policajného zboru informáciu o núdzovom pristátí na
Poliankach niekde v okolí Veterinárnej polikliniky na ulici Pod brehmi. Tma a hmla sťažovali
orientáciu v teréne. V oblasti ulice Pod brehmi je les.
Bol vyhlásený stav tiesne a k miestu predpokladaného pristátia smerovali ambulancie, požiarne
a policajné vozidlá.
Miesto bolo lokalizované asi o 17:30 príslušníkmi policajného zboru. Tesne pod vrcholom
kopca Nad Sitinou na severovýchodnom svahu boli záchrannými skupinami objavené trosky
vrtuľníka Mi-2 OM-NIS. Vrtuľník ležal na ľavoboku s deštruovanou prednou časťou,
odlomeným chvostom a ďalšími následkami pádu z výšky cca 30m.
Zadné dvere boli otvorené a pod otvorom na zemi ležal MUDr. Droppa s početnými zraneniami
hlavy a s krvácaním z úst. Lapavo dýchal, nereagoval. Vyprostený spod trosiek bol naložený na
nosidlá a resuscitovaný.
Vo vnútri vrtuľníka bola zmes trosiek z prístrojov, vnútorného vybavenia a inkubátora. Pod
inkubátorom na ľavej vnútornej stene ležala záchranárka Renáta s dieťaťom na hrudníku.
Záchranárka i dieťa boli bez známok života. Renáta mala početné rezné rany, dieťa nemalo
známky zranenia. Pilot bol zakliesnený v troskách prednej časti, ležiaci na pravom boku na
predných sedadlách, bez známok života. Po uvoľnení trosiek vyprosťovacou technikou boli
prevezení na CPO Dérerovej NsP a dieťa na DFNsP, kde boli obhliadnutí súdnym lekárom.
Po zabezpečení miesta tragédie príslušníkmi policajného zboru sa záchranná akcia skončila
cca o 19:00.
Na miesto nešťastia neskôr prišli zástupcovia štátnej leteckej inšpekcie a Úradu vyšetrovania
policajného zboru.
Zápis robený 2. januára 1998 o 13:00.
(podľa: www.emergency-ba.sk/historia/havaria_vrtulnika_1998.html)
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