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ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava II, v Bratislave, v konaní pred sudcom JUDr. Ivanou Štiftovou,
v právnej veci navrhovateľa: Tibor Borský, Socháňova 4, Bratislava, zastúpeného: JUDr.
Jánom Čarnogurským, advokátom, Dostojevského rad 1, Bratislava, proti odporcovi: v I.
rade: Ústav pamäti národa, Nám SNP 28, Bratislava, v II. rade: Slovenská republika
zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, o ochranu
osobnosti, dňa 26.1.2007, takto

r o z h o d o l :

U r č u j e, že navrhovateľ je neoprávnene evidovaný v registračných protokoloch
bývalej štátnej bezpečnosti ako jej agent.
Odporca v I. rade je p o v i n n ý zverejniť výrok rozsudku na svojej intemetovej
stránke do troch dní od právoplatnosti rozsudku.
Odporca v I. rade je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania,
10.668,-Sk, k rukám právneho zástupcu navrhovateľa, JUDr. Jána Čarnogurského, advokáta,
do troch dní od právoplatnosti rozsudku.
Vo zvyšku návrh

zamieta

Proti odporcovi v II. rade návrh z a m i e t a
Odporcovi v II. rade sa náhrada trov konania

nepriznáva.
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Odôvodnenie
Navrhovateľ sa návrhom podaným na tunajšom súde dňa 5.5.2005, špecifikovaným na
pojednávaní súdu dňa 16.11.2005 domáhal určenia, že je neoprávnene evidovaný v
registračných protokoloch bývalej štátnej bezpečnosti ako jej agent. Ďalej žiadal, aby súd
určil že vedome nespolupracoval s bývalou štátnou bezpečnosťou ako jej tajný
spolupracovník a zaviazal odporcu v I. rade zverejniť výrok rozsudku na svojej internetovej
stránke do 3 dní a v registračnom protokole pri mene uviesť poznámku o súdnom rozhodnutí.
Návrh odôvodnil tým, že odporca v I. rade uverejnil zoznam spolupracovníkov bývalej
štátnej bezpečnosti bývalého Západoslovenského kraja a Bratislavy, v ktorom je uvedený ako
agent pod registračným 16527 s krycím menom "Reportér". Ako agent je vedený od apríla
1975 do mája 1976. Svoju registráciu považuje za neoprávnenú a neodôvodnenú, pretože
spolupráce s bývalou štátnou bezpečnosťou sa nedopustil.
Po ukončení štúdia, koncom roku 1968 nastúpil do zamestnania v redakcii "Svet" ako
fotoreportér. Popri tomto zamestnaní spolupracoval ako výtvarník s rôznymi organizáciami a
vydavateľstvami. Jedno z tých vydavateľstiev pravidelne organizovalo autobusové zájazdy na
knižný veľtrh do Frankfurtu (NSR). V r. 1974 sa takéhoto zájazdu zúčastnil so svojim
kamarátom a spolužiakom, kameramanom Dodom Šimončičom. Cestou na veľtrh prespali v
Mníchove a večer keď sa ubytovali, Šimončič telefonicky zavolal svojmu bratrancovi a ich
spoločnému spolužiakovi z FAMU Igorovi Lutherovi, ktorý sa v tej dobe nachádzal v
Mníchove, aby pre nich prišiel a išli si sadnúť "na kus reči". Igor Luther bol svetoznámy
kameraman a v tom čase filmoval v Mníchove, kde vycestoval legálne a mal povolenie tam
filmovať.
Asi mesiac po návrate zo zmieneného zájazdu mal telefonát domov, kde ho nejaký
muž, ktorý sa predstavil ako pracovník ŠtB žiadal, aby ich navštívil na "Februárke", pričom
uviedol deň aj hodinu návštevy. Vtedy to bral relatívne kľudne, pretože bolo bežné, že keď sa
niekto vrátil z pobytu na "západe", "eštebáci" si ho predvolali na pohovor. Predvolanie
prebehlo hladko, pretože otázky sa týkali toho, či sa stretol on alebo niekto iný zo zájazdu s
nejakými emigrantami. Keďže odpovedal nie, mohol ísť domov.
Po pár mesiacoch na to si ho v redakcii zavolal k sebe šéfredaktor a spýtal sa ho, či
mal v Nemecku nejaký problém, ukázal na stôl, kde mal zvesený telefón s tým, že sa o ňom
informuje "vnútro". V telefóne sa ozval nejaký muž, povedal, že je z ŠtB a oznámil mu, že si
s ním chce vydiskutovať nejaké veci, či sa môžu večer stretnúť v kaviarni. Navrhovateľ mu
oznámil, že jeho žena je v pokročilom štádiu tehotenstva, má skúšku na vysokej škole, že
večer musí byť doma. Na to mu ten muž odpovedal, že to nebude dlho trvať, že sa stretnú v
kaviarni "ZORA", ktorá sa nachádzala v blízkosti ich bytu. V podvečer v dohodnutú hodinu
sa postavil pred vchod kaviarne a čakal. Prišli dvaja muži, ktorí ho oslovili, usadili sa v
kaviarni a jeden z nich mu začal vyčítať, že zatajil stretnutie s emigrantami počas pobytu v
Nemecku, zatajil, že sa stretol s Lutherom. Navrhovateľ reagoval tak, že Luther v Nemecku
filmuje s povolením orgánov a až vtedy sa dozvedel, že Luther mal povolenie iba na dobu
určitú, ktorú už dávno prekročil a v súčasnosti je vedený ako emigrant. Ďalšia debata sa viedla
stále okolo toho, s akými emigrantami sa spolu s Lutherom ešte stretli, pričom navrhovateľ im
vysvetľoval, že s Lutherom sa bavili iba o filme a potom išli spolu do kina na premiéru jeho
filmu "Plechový bubínek".
Vo zväzkoch je taktiež uvedené aj meno Vojtech Horváth, ktorý je taktiež jeho a
Lutherov kamarát a spolužiak a emigroval do NSR v roku 1968. Keďže s ním neudržiaval
žiaden kontakt a nevedel čo s ním je, spýtal sa Luthera, či o ňom niečo nevie. Na to Luther
zastal pri nejakom dome a ukázal mu, že tam pracoval Horváth, že firma skrachovala a že
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odvtedy je Horváth nezvestný. To je všetko, čo uviedol pri stretnutí s ŠtB. Žiadne iné
stretnutia s pracovníkmi ŠtB neboli, nebolo mu pridelené žiadne telefónne číslo ani žiadne
heslo na styk. Ďalšie mená uvedené vo zväzku nepozná. Na pravde sa nezakladá ani to, že po
stretnutí v kaviarni "ZORA" odišli autom do Rače, do nejakej Gazdovskej vinárne, ako sa
uvádza vo zväzkoch.
Za zmienku stojí napr. to, že navrhovateľovými najbližšími kamarátmi a
spolupracovníkmi boli podstatne zaujímavejšie osobnosti spoločenského života ako napr. Ivan
Štípala, Maroš Hrivňák, Juraj Jakubisko, ktorí nie sú uvedení vo zväzku, napriek tomu, že boli
evidovaní ako "rozvracači republiky".
V dobe normalizácie začal mať problémy, príchodom nového šéfredaktora sa zmenil
názov časopisu na "Svet socializmu". Nakoľko odmietal vstúpiť do KSČ v roku 1975 bol v
rámci vydavateľstva preradený do redakcie časopisu "Populár", kde mal o 2/3 nižší plat, hoci
bol na Slovensku jediným odborne vysokoškolsky vzdelaným fotografom. Keďže príslušníci
ŠtB dodatočne zistili, že nie je oddaný socializmu tak, ako to napísali v úvode jeho zväzku,
vymysleli si zámienku, že neočakávane ochorel na TBC v dôsledku čoho sa mal nachádzať
viac ako pol roka na liečení v Tatrách, aby mohol byť vyškrtnutý z evidencie. Navrhovateľ
však nikdy nebol chorý na TBC a o tomto nieje zmienka ani v jeho zdravotnej dokumentácii.
Naviac, jeho fotografie boli uverejnené v každom čísle časopisu Svet socializmu a nadväzne v
časopise Populár. Ak by bol na liečení, nutne by musela vzniknúť absencia jeho fotografií
buď v jednom alebo druhom časopise, čo sa však nestalo.
Za zásah do osobnostných práv navrhovateľa sú zodpovední ako odporca v I. rade, tak
aj odporca v II. rade, nakoľko odporca v I. rade v súčasnosti spravuje archívny materiál
bývalej štátnej bezpečnosti, pričom do zoznamu spolupracovníkov bývalej štátnej bezpečnosti
navrhovateľa neoprávnene uviedla bývalá štátna bezpečnosť ako organizačná zložka
Federálneho ministerstva vnútra CSSFv, odporca v II. rade sa stal jej právnym nástupcom,
pričom právomoc v oblasti vnútornej bezpečnosti a správy má Ministerstvo vnútra SR.
Uvedenie navrhovateľa v zozname spolupracovníkov bývalej štátnej bezpečnosti a
jeho uverejnenie na internetovej stránke odporcu v I. rade poškodzuje občiansku česť
navrhovateľa, jeho dobrú povesť, ľudskú dôstojnosť a navrhovateľ sa na každom kroku musí
hájiť a donekonečna vysvetľovať celú záležitosť.
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Odporca v I. rade návrh žiadal zamietnuť s poukazom na skutočnosť, že navrhovateľ
nepreukázal neoprávnený zásah do jeho osobnostnej sféry chránenej ust. § 11 Obč. zák.,
žalobný petit je nevykonateľný, pretože zákon č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o
činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o pamäti národa) nepozná termín "vedomá
spolupráca s bývalou štátnou bezpečnosťou ako jej tajný spolupracovník".
Odporca v II. rade návrh žiadal zamietnuť s poukazom na nedostatok pasívnej
legitimácie v konaní, nakoľko bývalá štátna bezpečnosť ako zložka Zboru národnej
bezpečnosti bola zriadená Federálnym ministerstvom vnútra ČSSR a na jej činnosť nemalo
Ministerstvo vnútra SSR žiaden vplyv. Ministerstvo vnútra SR nie je právnym nástupcom
bývalej štátnej bezpečnosti. Nedostatok pasívnej legitimácie odporcu v II. rade preukazuje i
uznesenie NS SR sp. zn. 1 Co 34/1995, podľa ktorého v prípade materiálov^ tvorcami ktorých
boli útvary v pôsobnosti bývalého Federálneho Ministerstva vnútra ČSSR, je pasívne
legitimovaný ten orgán Slovenskej republiky, ktorý archívny materiál bývalej Štátnej
bezpečnosti spravuje a má možnosť tento archívny materiál využívať.

