Otvorený list ministrovi vnútra SR pánovi JUDr. Róbertovi
Kaliňákovi

Vážený pán minister, v rozhovore s pani Monikou Tódovou a pánom Miroslavom
Kernom, ktorý bol publikovaný v SME 5.5.2010, ste označkovali pani Hedvigu
Malinovú ako "klamárku". Dovoľujem si Vás upozorniť, že ste vo funkcii ministra
vnútra SR a prípad Hedvigy Žákovej-Malinovej nebol právoplatne uzatvorený.
Podobne ako v roku 2006, kedy ste ju na tlačovej konferencii tiež verejne obvinili.

Ako psychiater som liečil pani Hedvigu Žákovú-Malinovú z posttraumatickej stresovej
poruchy, ktorá bola spôsobená tromi psychotraumami: samotným útokom, kedy bola
zbitá do bezvedomia; nátlakovým vyšetrovaním polície, kedy pochopila, že polícia ju
neberie ako obeť, ale páchateľku a v podstate chráni útočníkov; ďalšia psychotrauma
súvisela s brutálnym, rafinovaným zastrašovaním. Mal som (spolu s kolegyňou) s
pani Hedvigou Malinovou celkovo 47 terapeutických hodín, zoznámil som sa aj s jej
rodičmi, sestrou, priateľom (teraz už jej manželom),mal som možnosť preštudovať si
zdravotnú dokumentáciu, vrátane CD záznamu CT vyšetrenia, ktoré preukazuje
poranenia v tvári, preštudovať jej vyšetrovacie spisy, vrátane dvoch zjavne
podvodných lekárskych znaleckých posudkov a je mi jasné, že skutok sa stal a
Hedviga Malinová je dôveryhodná osoba a hovorí pravdu!
Nie je pre mňa ľahké konštatovať, že v jej prípade klamete alebo z nejakých
záhadných (?) dôvodov jednoducho nehovoríte pravdu, pretože mám asi prirodzenú
tendenciu vážiť si človeka, ktorý sa podujme vykonávať takú náročnú a zodpovednú
funkciu ako je úrad ministra vnútra. Ide predsa o bezpečie a slobodu občanov.
Človek - občan by rád veril, že sa môže spoľahnúť na statočnosť svojho ministra
vnútra... Táto potreba je o to naliehavejšia, že úrad ministra vnútra bol celé
desaťročia zneužívaný proti vlastným občanom a ich slobode počas totalitných
režimov a žiaľ aj počas Mečiarovej vlády.
Medzi niektorými kolegami teraz prebieha diskusia, či veríte nepravdám, ktoré tvrdíte
alebo či klamete vedome, prípadne, či ide o kombináciu oboch možností. Je to čisto
akademický spor, pretože je jasné, že máte možnosť dostať sa k serióznym
informáciám, z ktorých Vám musí byť jasné, že pani Hedviga Malinová neklame.
Takže mne to v úvahách vychádza tak, že ste sa vedome rozhodli klamať a dokážete

to robiť s určitou ľahkosťou. Možno Vám vo vžívaní sa do tejto roly pomáha podpora
šéfa a politického okolia. Napĺňanie vytýčenej línie. Tímová solidarita.
Ako občan, ktorý má v úcte hodnoty demokracie, právneho štátu, bezpečia a slobody
jednotlivca, som považoval za svoju občiansku povinnosť, napísať Vám tento list,
dať ho k dispozícii médiám a oboznámiť s ním špeciálne ľudí, o ktorých viem, že ich
prípad Hedvigy zaujíma a disponujú dostatočnou dávkou empatickej schopnosti, aby
si vedeli predstaviť, ako by sa cítili, keby išlo o nich samotných alebo im blízkeho
človeka. Skúsili ste si niekedy v rámci myšlienkového experimentu predstaviť, že to,
čo sa stalo Hedvige, by sa stalo Vám ako obyčajnému občanovi? Alebo Vašej
partnerke, sestre, či inej blízkej osobe? Prepáčte, že Vás nabádam k niečomu
takému stresujúcemu, ale takéto výkony patria k našej kompletnej integrovanej
ľudskosti.
Dovoľte spomenúť ešte jeden aspekt.
Vaše útoky na pani Hedvigu Malinovú, ktorá je občiankou Slovenskej republiky
maďarskej národnosti, potenciálne znamenajú aj zraňovanie národnej identity
ďalších občanov Slovenska maďarskej národnosti. Ide o ich pocit bezpečného
domova. Ale aj mnohých Slovákov, ktorí majú rozvinutú schopnosť empatie. Ak by
Vám alebo Vášmu predsedovi, prípadne Vašim poradcom, bol tento aspekt na
smiech, môžete si opäť urobiť imaginačný experiment (najlepšie v stave uvoľnenia a
pri zatvorených očiach). Predstavte si, že ste súčasťou slovenskej menšiny, žijete v
Maďarsku, jedného z Vás, povedzme priamo Vás, zbijú do bezvedomia dvaja
vyholení Maďari. Keď sa preberiete, pamätáte si len, že než začali prichádzať údery,
počuli ste za sebou tých dvoch: "V Maďarsku po maďarsky!", opakovane. Potom
neskôr by Vaši kamaráti zistili, že na chrbtovej časti košele máte nápis: "Slováci pred
Dunaj, MR bez parazitov." Samozrejme všetko po maďarsky. Po pár dňoch by ste sa
dozvedeli, že ste si to celé vymysleli, lebo ste sa chceli vyhnúť práci. Neváhali ste
pošpiniť dobré meno MR, minister vnútra by Vás vyhlásil za klamára, atď.
Ak Vás Váš šéf a Vaši poradcovia majú radi, tak by si mohli predstaviť, že toto sa
stalo ich priateľovi Slovákovi alebo jednoducho len niekomu, kto má slovenskú
národnú identitu.
Opäť Vás asi potenciálne stresujem takýmito mentálnymi cvičeniami resp. návodmi
k nim. Nedovolil by som si to a nedovolil by som si Vám niečo radiť, keby som si
nerobil nádeje, že ešte stále máte otvorenú cestu k prirodzenej ľudskosti. Veď ako
ľudia sme všetci omylní. Ak by ste sa rozhodli ospravedlniť Hedvige, jej rodine a
Maďarom na Slovensku, ale aj slovenským občanom vôbec, verím, že by si mnohí

úľavne vydýchli a Vaši voliči by Vás kvôli tomu určite neprestali voliť. Naopak, mohli
by byť na Vás oprávnene hrdí.
Vaše tvrdenie, že "tí dvaja medializovaní údajní útočníci v pohode prešli na
detektore lži" ,sa mi ani nechce komentovať. Ak by ste mali záujem, urobím to.
Nemal som v pláne napísať Vám taký dlhý list. Život je krátky. Ale stručnejšie to akosi
nešlo.
S pozdravom
Jozef Hašto
Trenčín
17.5.2010
PS: Lekár nemá právo informovať o záležitostiach týkajúcich sa zdravotného stavu
pacienta tretiu stranu, ak nemá jeho /jej súhlas. Pani H. Malinová –Žáková mi takýto
súhlas dala.
Jozef Hašto

