Pro mente sana s.r.o.
Palackého 21, 911 01 Trenčín
IČO: 36 340 821
Mgr. Hedviga Žáková Malinová
Ulica Sv. Alžbety 5771/17
929 01 Dunajská Streda
V Trenčíne dňa 03.01.2013
Vec: Vyjadrenie k žiadosti
Vážená pani Mgr. Hedviga Žáková Malinová,
na základe Vašej žiadosti Vám ako Váš ošetrujúci lekár, ktorým som od roku 2006, dávam
nasledujúce vyjadrenie, pričom zároveň vyjadrujem súhlas, aby ste toto vyjadrenie predložili
orgánom činným v trestnom konaní a do konania pribratým znalcom.
Potvrdzujem, že sme pani Mgr. Hedvigu Žákovú Malinovú, za slobodna Hedvigu Malinovú,
narodenú 29.04.1983 , bytom Ulica Sv. Alžbety 5771/17, 929 01 Dunajská Streda, v rokoch
2006 - 2008 liečili, pretože trpela na posttraumatickú stresovú poruchu. Ako hlavný
traumatizujúci zážitok sa dal identifikovať psychický a fyzický útok na jej osobu 25.08.2006
v ranných hodinách. Priebeh poruchy a liečebný proces bol sťažovaný obviňujúcim štýlom
vyšetrovania 9.9.2006 a tiež obviňujúcimi a znevažujúcimi vyjadreniami politikov.
Pokračovanie vyšetrovania, teraz dokonca v pozícii obvinenej a naviac aj s tendenciou
vyšetrovať ju psychiatricky a klinicko-psychologicky v rámci súdnoznaleckého dokazovania,
ba dokonca pod hrozbou nedobrovoľného hospitalizačného ústavného pozorovania, pôsobia
ohrozujúco na jej zdravotný stav a je tu až riziko nového vzplanutia symptómov
posttraumatickej stresovej poruchy, čo by znamenalo vážne poškodenie zdravia, funkcií
centrálneho nervového systému s dopadmi na fungovanie v sociálnej, rodinnej a pracovnej
oblasti (problém retraumatizácie a recidívy, ako je známy z klinickej praxe a z
psychotraumatologickej odbornej literatúry, ktoré hrozia bez ohľadu na odbornosť a etiku
vyšetrujúcich, keďže tu je podstatný kontext – nedobrovoľné vyšetrovanie v réžii Generálnej
prokuratúry Slovenskej republiky po šiestich rokoch stresovania).
Zo zdravotného hľadiska považujem u pani Hedvigy Žákovej Malinovej za nevhodné
súdnoznalecké psychiatrické a klinicko-psychologické vyšetrovanie.
Ak súdnych znalcov z odboru psychiatria a klinická psychológia zaujímajú zdravotné aspekty
stavu, diagnostického a terapeutického procesu, vrátane premorbidnej osobnosti pani Hedvigy
Žákovej Malinovej použiteľné pre súdnoznalecký posudok, odkazujem na moju výpoveď pre
Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky pod prísahou. Podrobnejšie je prípad rozobraný
v knihe J. Hašto, H. Vojtová: Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálne aspekty,
EMDR a autogénny tréning pri pretrvávajúcom ohrození, prípadová štúdia, 2. vydanie,
Vydavateľstvo F, Trenčín 2012 (špeciálne strany 31 až 65 a tiež strany 69 až 74, kde je doslov
od doc. MUDr. Petra Smolíka, CSc., medzinárodne uznávaného experta na psychiatrickú
diagnostiku). Prvé vydanie knihy: Univerzita Palackého v Olomouci 2012.
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Vo vyšetrovacom spise odporúčam do pozornosti súdnoznalecké posudky podpísané dekanom
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorých je skotomizovaný otras
mozgu, fotky tváre, klinický lokálny nález na hlave a CT hlavy svedčiace pre čerstvé násilie
pôsobiace na ľavú spánkovú a zygomatickú oblasť.
Vzhľadom na vyjadrenia MUDr. Čerňana pri prvom stretnutí s pani Mgr. Žákovou Malinovou
považujem za dôležité poznamenať, že z odborného hľadiska sa kombinácia otrasu mozgu a
následnej posttraumatickej stresovej poruchy nevylučujú, je to otázka dĺžky retrográlnej
amnézie.
Ešte poznámka k hypotéze zmieneného súdneho znalca z odboru chirurgie o možnej zvýšenej
krvácavosti u Mgr. Žákovej Malinovej. Na tvári nešlo o krvnú podliatinu. Dôkladné
hematologické vyšetrenie je v norme.
Na záver tohto vyjadrenia uvádzam, že ako lekár psychiater pôsobím od roku 1973, pričom
počas celej mojej praxe som sa neustále stretával so žiadosťami orgánov činných v trestnom
konaní, aby som sa vyjadril k možnosti vypočuť obvineného alebo svedka. Moje vyjadrenia
boli vždy akceptované a nikdy mi nebolo vyčítané, že by som zaujal k takejto žiadosti
neodborné stanovisko.
Verím, že v prípade pani Mgr. Hedvigy Žákovej Malinovej bude rešpektované moje
stanovisko a rešpektované jej právo na ochranu psychického zdravia. Považujem za
neobvyklé, že od roku 2006, konkrétne mesiaca november, kedy som sa stal ošetrujúcim
lekárom pani Mgr. Hedvigy Žákovej Malinovej, až doposiaľ ma nikto nepožiadal o odborné
vyjadrenie k prípadným rizikám, ktoré sú spojené s úkonmi trestného konania na jej
psychické zdravie.

MUDr. Jozef Hašto, PhD.
psychiater
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