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ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný
súd Poprad, v konaní
pred samosudkyňou
JUDr.
Markétou
Marečkovou, v právnej veci navrhovateľa Ing. Petra Marcinka, nar. 4. 3. 1964, trvale bytom
L. Svobodu č. 2357/12, Poprad, zast. JUDr. Margitou Budzíkovou, advokátkou, Námestie sv.
Egídia č. 95, Poprad, proti odporcovi Ústav pamäti národa, so sídlom Nám. SNP č. 28,
Bratislava, v konaní o ochranu osobnosti, takto

rozhodol:

U r č u j e , že navrhovateľ Ing. Peter Mareinko, nar. 4. 3. 1964 je vedený vo
zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti ako agent neoprávnene.
Odporca je p o v i n n ý
zverejniť toto rozhodnutie súdu na svojej úvodnej
internetovej stránke - www.upn.aov.sk do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.
Odporca je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 386,63 eur
k rukám právnej zástupkyni navrhovateľa JUDr. Margity Budzíkovej, advokátky,
Námestie sv. Egídia 95, Poprad do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Odôvodnenie

Návrhom na začatie konania z 2. 7. 2009 navrhovateľ žiadal, aby súd určil, že
navrhovateľ j e vedený vo zväzku bývalej Štátnej bezpečnosti ako agent neoprávnene
a zároveň uložil odporcovi povinnosť zverejniť predmetné rozhodnutie súdu na svojej
úvodnej internetovej stránke - www.upn.tfov.sk do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku
a n a náhradu trov konania. Nárok odôvodnil tým, že navrhovateľ v čase podania návrhu na

-

2 -

17C/102/2009

začatie konania bol v služobnom pomere vo vzťahu ku Generálnemu štábu ozbrojených síl
Slovenskej republiky.
V dňoch 11. 6. 2009 a následne 24. 6. 2009 zamestnávateľ
s navrhovateľom vykonal pohovor so záverom, že bude prepustený zo služobného pomeru.
Dôvodom postupu bola skutočnosť, že zamestnávateľovi bol doručený spis bezpečnostného
úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z ktorého vyplýva, že navrhovateľa nemožno
považovať za bezpečnostne spoľahlivú osobu v zmysle Zákona o ochrane utajovaných
skutočností keď bolo zistené, že v minulosti navrhovateľ spolupracoval s bývalou Štátnou
bezpečnosťou. Meno navrhovateľa bolo vedené v archíve Štátnej bezpečnosti pod
registračným číslom 168 60, archívne číslo 11227 v kategórii agent. Navrhovateľ v súlade s §
17 ods. 1 zákona 553/2002 Z. z. o pamäti národa získal od Ústavu pamäti národa Slovenskej
republiky kópiu zachovaného osobného zväzku. Zo záznamov získaných k spolupráci z 19.
10. 1984 vyplýva, že s navrhovateľom bol vykonaný viazací akt, ktorý mal potvrdiť prejavený
súhlas, že prichádza do styku s pracovníkmi Štátnej bezpečnosti a bude im poskytovať štátno
- bezpečnostné poznatky. Navrhovateľ mal prijať krycie meno „Marcin". Podľa plánu
zamerania výchovy kontroly riadenia PS Marcin pre rok 1984 mal byť navrhovateľ získaný
k spolupráci s cieľom odhaľovať protisocialistické a protispoločenské činnosti v prostredí
poslucháčov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice a v prostredí
vysokoškolských
poslucháčov, ktorí boli ubytovaní v internáte UPJŠ Košice. Viazací akt mal navrhovateľ
potvrdiť podpísaním záväzku 18. 10. 1984. Navrhovateľ vylučuje, žeby sa bol kontaktoval
s príslušníkmi Štátnej bezpečnosti a tiež, žeby bol podpísal viazací akt. V zmysle § 11 a § 13
ods. 1 Občianskeho zákonníka navrhovateľ sa domáha práva na ochranu osobnosti.
Odporca s návrhom na začatie konania nesúhlasil. Tvrdil, že navrhovateľ bol ako
agent zaevidovaný podľa Smernice pre evidenciu, štatistiku a administratívu pri
konrarozviednej činnosti a Smernice pre prácu so spolupracovníkmi kontrarozviedky, ako
agent pôsobiaci v bývalej Štátnej bezpečnosti. K evidovaniu navrhovateľa v materiáloch
Štátnej bezpečnosti došlo zo strany bývalých federálnych štátnych orgánov. V zmysle
Ústavného zákona č. 542/1992 Zb. dňom 1. 1. 1993 zanikla Československá federatívna
republika a jej nástupnickými štátmi sa stala Slovenská republika a Česká republika.
Pôsobnosť Československej federatívnej republike, prešla na nástupnícke štáty. Na Slovenskú
republiku prešla zodpovednosť za neoprávnené zásahy federálnych orgánov a zložiek, ktoré
ku dňu 1. 1. 1993 zanikli. Tým je daná pasívna vecná legitimácia Slovenskej republiky.
Odporca poprel, žeby on bol právnym nástupcom Štátnej bezpečnosti, ako taký nezodpovedá
za správnosť, resp. nesprávnosť evidencii vedených Štátnou bezpečnosťou. Odporca nie j e
štátnym orgánom, ale verejnoprávnou ustanovizňou. V otázkach evidencie materiálov Štátnej
bezpečnosti odporca nerozhoduje o právach a povinnostiach, alebo právom chránených
záujmoch fyzických alebo právnických osôb. Za pasívne vecne legitimovaného účastníka
konania možno považovať buď Slovenskú republiku alebo ak došlo k evidovaniu
navrhovateľa v rozpore s vtedy platnými predpismi, konkrétneho príslušníka Štátnej
bezpečnosti. Odporca zverejnil na internetovej stránke elektronickú kópiu registračného
protokolu, ktorý obsahuje meno navrhovateľa a zároveň aj prepis registračného protokolu,
a to v zmysle § 19 ods. 1 zákona 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti
bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa. Odporca
nepozmenil, ani nijakým spôsobom neupravil príslušný registračný protokol, ani zväzok.
Odporca nie je pôvodcom informácie, ktoré sa nachádzajú v registračnom protokole
a zväzkov a nenesie za ne zodpovednosť.
Navrhovateľ k stanovisku odporcu uviedol, že nesúhlasí s tvrdením odporcu ohľadne
nedostatku pasívnej legitimácie odporcu. Poukázal na ust. § 8 ods. 1 § 8 ods. 2 Zákona
o pamäti národa, keď odporca ako jediný má výlučnú možnosť dispozície so zachovanými
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dokumentmi a v tejto oblasti plní úlohy , ktoré mu boli zverené štátom. Navrhovateľ poukázal
na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. lCo/34/1995 podľa ktorého
v prípade materiálov tvorcami, ktorých boli útvary v pôsobnosti bývalého federálneho
Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky je pasívne legitimovaný ten
orgán Slovenskej republiky, ktorý archívny materiál bývalej Štátnej bezpečnosti spravuje
a má možnosť tento archívny materiál využívať.
Právna zástupkyňa navrhovateľa na pojednávaní na podanom návrhu na začatie
konania trvala.
Uviedla, že nárok v predmetnom konaní
uplatnila v zmysle § 11
Občianskeho zákonníka z titulu ochrany osobnosti. Na strane navrhovateľa došlo k vážnemu
zásahu do práva na ochranu osobnosti tým, že bol neoprávnene vedený v evidencii bývalej
Štátnej bezpečnosti. Bola mu spôsobená jednak morálna ujma, jednak s navrhovateľom
v dôsledku tejto skutočnosti bol ukončený služobný pomer 8. 9. 2009 v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky. Navrhovateľ v dôsledku evidencie vo zväzku bývalej Štátnej
bezpečnosti bol vyhodnotený ako bezpečnostne nespoľahlivá osoba. Navrhovateľ v zmysle
zákona 553/2002 Z. z. získal od Ústavu pamäti národa kópiu zväzku evidencie Štátnej
bezpečnosti. Zo záznamu o získaní spolupráce z 19. 10. 1984 vyplýva, že s navrhovateľom bol
vykonaný viazací akt, ktorým mal navrhovateľ potvrdiť prejavený súhlas, že prichádza do
styku s pracovníkmi Štátnej bezpečnosti, a poskytovaním štátno - bezpečnostných poznatkov.
Navrhovateľ mal prijať krycie meno „Marcin". Bol získaný k spolupráci s cieľom odhaľovať
proti spoločenskú činnosť v prostredí poslucháčov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice
a v prostredí školského internátu. Skutočnosti uvedené v predmetnom zväzku nie sú pravdivé,
okrem osobných údajov navrhovateľa, okrem dátumu narodenia navrhovateľa, kde sa
nezhoduje mesiac narodenia, údaje o štúdiu sestry navrhovateľa a údaj o znalosti cudzích
jazykov navrhovateľa. K pasívnej legitimácii odporcu v konaní tvrdila, že je zrejmé, že
odporca archívny materiál bývalej Štátnej bezpečnosti spravuje. Má možnosť tento materiál
využívať a vykonať nápravu v prípade, ak niekto je vedený v evidencii bývalej Štátnej
bezpečnosti neoprávnene.
Poukázala na svedeckú výpoveď kľúčového svedka
Pavla
Heldáka, ktorý potvrdil, že navrhovateľ je vedený vo zväzku bývalej Štátnej bezpečnosti
neoprávnene a častokrát sa stávalo, že zväzky bývalej Štátnej bezpečnosti boli vytvárané
fiktívne.
Navrhovateľ na podanom návrhu na začatie konania trval. Uviedol, že od 1. 9. 1987
do 8. 9. 2009 pôsobil v Ozbrojených silách Slovenskej republiky ako vedúci dôstojník,
špecialista pre radiačnú chemickú a biologickú ochranu. Pôsobil v Generálnom štábe
ozbrojených síl v Bratislave. V minulosti počas pôsobenia v Ozbrojených silách Slovenskej
republiky prechádzal bezpečnostnými previerkami. Naposledy bezpečnostnou previerkou
bolo zistené, že jeho osobné údaje sa nachádzajú vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti. Bol
vyhodnotený ako bezpečnostne nespoľahlivá osoba. Uvedená skutočnosť pre neho znamenala
vážny zásah do súkromného života. Dňa 8. 9. 2009 z tohto titulu bol prepustený zo
služobného pomeru v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Od toho času je vedený ako
uchádzač o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny . Má problém nájsť si
zamestnanie. Stratil príjem. Vzhľadom na jeho kvalifikáciu, keď absolvoval vysokoškolské
štúdium vojenskej chémie, mal problém nájsť si primerané zamestnanie, pretože pri všetkých
takýchto zamestnaniach sa vyžaduje splnenie bezpečnostnej previerky. U navrhovateľa sa
prejavili problémy v rodinnom i osobnom živote. Má narušené vzťahy s kolegami z práce,
kamarátmi. Navrhovateľ poprel, žeby v minulosti
spolupracoval s bývalou Štátnou
bezpečnosťou. V školskom roku 1983/1984 začal študovať na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
v Košiciach. V Košiciach študoval spolu s budúcou manželkou, dňa 16. 2. 1985 uzavrel
manželstvo. Počas štúdia sa mu narodilo dieťa. Následne prerušil štúdium na obdobie jedného

