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Tragicky zahynul psychiater plk. MUDr. Martin Háber
(22.4.1948–19.1.2006)

Dňa 19. januára 2006 v neskorých večerných hodinách zasiahla Slovensko správa o leteckej tragédii, ktorá sa stala
o 19.30 h na maďarskom území asi 5 km od našich hraníc.
Krátko pred pristátim na košickom letisku havarovalo jedno
z dvoch lietadiel, ktoré viezli do vlasti vojakov mierovej misie v Kosove. Ešte v noci sa potvrdilo, že MUDr. Martin
Háber bol v lietadle, ktoré havarovalo. Zahynulo 42 osôb.
Krátko po havárii sa rozbehli záchranné akcie. Zrazu
akoby prestali existovať hranice. Vrtulník našej záchrannej
služby počas letu zmenil smer a posádka išla hľadať miesto
nešťastia, ktoré bolo v lese na zasneženom kopci. Sanitka
z blízkej maďarskej dediny priviezla jediného zachráneného
vojaka do FNsP v blízkych Košiciach. Na miesto nešťastia
prichádzali maďarskí a slovenskí záchranári a vojaci. Nikomu
ďalšiemu už nemohli pomôcť.
Martin Háber vyštudoval medicínu v rodnom meste v Košiciach. Po promócii sa upísal psychiatrii. Veľmi rýchlo sa
stal špičkovým reprezentantom v tomto odbore. Pôsobil
ako zástupca prednostu (primár) Psychiatrickej kliniky LF
UPJŠ v Košiciach. Bol známy, vážený a obľúbený medzi
psychiatrami nielen na východe Slovenska. Zviditeľnil sa
aj v Bratislave, kde sa pripravoval na atestáciu II. stupňa
(v 80. rokoch), a to aj svojou zaujímavou sociálnopsychiatrickou atestačnou prácou. Prekvapil, keď sa vzdal úspechu
a sľúbnej kariéry a išiel pracovať do väzenského zdravotníctva v Košiciach. Neskôr prevzal vyššiu funkciu na Ministerstve zdravotníctva SR, čím znovu prekvapil.

Tí, ktorí nechápali, prečo išiel pracovať do úradu, si však
veľmi rýchlo uvedomili, že je dobré, keď na ministerstve pracuje vysoko kvaliﬁkovaný psychiater a slušný človek. Psychiatria je totiž odborom nielen ťažkým, ale aj veľmi zraniteľným, neustále ohrozeným zvonku i zvnútra. Z ministerstva odišiel do vojenského leteckého zdravotníctva v Košiciach a nakoniec do vojenského útvaru. Tam sa zrejme pripravoval na mierovú misiu v Kosove, kam ho zaviedla jeho
nepokojná duša. Po tragédii sme v televízii videli ﬁlmové zábery o činnosti slovenských vojakov v Kosove. Martin chodil
ošetrovať obyvateľov blízkych obcí, ktorí potrebovali lekársku pomoc. Martin sa nikdy nechválil. V krátkom rozhovore
sa vtedy priznal, že má zo svojho pôsobenia v Kosove dobrý
pocit.
Zanechal dcéru, vnučku, matku, brata a širšiu veľmi súdržnú rodinu, ale aj množstvo priateľov, pre ktorých sa vďaka
svojej povahe stal nezabudnuteľným.
Mŕtvi boli ocenení vysokými vojenskými vyznamenaniami. V misii pôsobili spoločne slovenskí a českí vojaci. Tí,
ktorí zahynuli dostali aj vyznamenanie českej armády. To
všetko už nepomôže. Martin ostáva v našich spomienkach
nielen ako priateľ, ale aj ako človek, ktorý reprezentoval Slovensko a slovenské zdravotníctvo v mierovej misii. Slovenská
psychiatrická spoločnosť sa pripája k tým, ktorí vyjadrujú
hlbokú sústrasť pozostalým.
Česť pamiatke psychiatra MUDr. Martina Hábera !
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

