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ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava II v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr.
Zuzanou Korčekovou v právnej veci navrhovateľa Sándora Neszmériho, Rovniankova 15,
Bratislava, zastúpeného advokátom JUDr. Pavlom Hagyarim, Vlčkova 8/A, Bratislava, proti
odporcovi Ústav pamäti národa, Nám. SNP 28 , Bratislava, o ochranu osobnosti rozhodol

t a k t o :

Súd u r č u j e ,
ako agent neoprávnene.

že navrhovateľ je vedený vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti

Odporca j e
povinný
zverejniť toto rozhodnutie súdu na svojej úvodnej
internetovej stránke - www.upn.gov.sk do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.
Vo zvyšku súd návrh
Žiadny z účastníkov

zamieta.
nemá

právo

na náhradu trov konania.

Odôvodnenie
Návrhom podaným na súd dňa 1.7.2005 sa navrhovateľ domáhal, aby súd určil, že
navrhovateľ je vedený vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti ako agent neoprávnene. Ďalej
žiadal, aby súd uložil odporcovi povinnosť upustiť od neoprávnených zásahov do práva na
ochranu osobnosti navrhovateľa, odstrániť následky týchto zásahov a to tým, že odstráni zo
svojho archívu a internetovej stránky - www.upn.gov.sk navrhovateľov osobný zväzok
zavedený pod reg. číslom 20211 a uložil odporcovi povinnosť zverejniť rozhodnutie súdu na
svojej úvodnej internetovej stránke - www.upn.gov.sk spolu s ospravedlnením v tomto znení:
" Ústav pamäti národa sa touto cestou ospravedlňuje Sándorovi Neszmérimu, za uverejnenie
nepravdivej informácie na svojej internetovej stránke týkajúcej sa skutočnosti, že Sándor
Neszméri bol vo zväzkoch bývalej ŠTB neoprávnene vedený ako agent."
Navrhovateľ uviedol, že od roku 1976 pôsobil na území SR ako novinár týždenníka
NÖ. Jeho články boli podpisované celým menom Alexander Neszméri. Osobne sa dostal do
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styku s ŠTB až v roku 1982, keď bol zvolený za tajomníka Ústredného výboru Csemadoku..
Po zjazde zväzu major STB Štefan Danáš navštívil sídlo ÚV a za prítomnosti predsedu zväzu
Zoltána Sidóa, vedúceho tajomníka a dvoch tajomníkov im oznámil, že ako dôstojník ŠTB
bude s nimi v kontakte, čo odôvodnil nutnosťou kontaktu a to za účelom získania prehľadu o
masových akciách Csemadoku. Major ŠTB Štefan Danáš začal pravidelne navštevovať
ústredie zväzu - Csemadoku. Navrhovateľ bol nútený podávať mu informácie o
pripravovaných akciách v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a vzdelávacích akcií. Po
odchode majora Štefana Danáša do dôchodku, navrhovateľ bol povinný podávať predmetné
správy kapitánovi ŠTB Jánovi Lenártovi, avšak len v tom prípade, že kapitán Lenárt navštívil
sekretariát Csemadoku a oficiálne požiadal o stretnutie. Napriek tomu kapitán Lenárt označil
v roku 1986 navrhovateľa za agenta a spravil z toho záznam v registroch ŠTB. Navrhovateľ
nikdy nespolupracoval s dôstojníkmi ŠTB, ak podával informácie, tak nie ako súkromná
osoba, ale len oficiálnou cestou, ako tajomník Csemadoku, a to za prítomnosti predsedu a
vedúceho tajomníka Csemadoku a výlučne o kultúrnych záležitostiach, ktoré boli verejne
známe. Uverejnením nepravdivých, neúplných a pravdu skresľujúcich informácií bolo
zasiahnuté do osobnej, profesionálnej, ako aj ľudskej dôstojnosti navrhovateľa.
Odporca s návrhom nesúhlasil, žiadal ho zamietnuť. Uviedol, že navrhovateľ
nepreukázal, že odporca sa dopustil neoprávneného zásahu do jeho osobnostných práv a
nepreukázal ani svoju aktívnu legitimáciu. Navrhovateľ nepredložil žiaden dôkaz o ujme
alebo škode, ktorú utrpel priamym zverejnením záznamu z registračných protokolov. Činnosť
odporcu sa riadi zákonom č. 553/02 Z.z., v ktorom je presne uvedené, akým spôsobom
odporca zverejňuje evidenčné podklady zo zachovaných alebo rekonštruovaných protokolov,
zväzkov a ďalších evidenčných pomôcok ŠTB. Jedná sa o zákonnú licenciu. Registračné
protokoly viedla Štátna bezpečnosť na základe vtedy platných predpisov. Podrobnosti o
podmienkach spolupráce, ako aj o evidencii upravovala smernica pre prácu s tajnými
spolupracovníkmi. Tieto smernice a prísna kontrola vylučovali možnosť neoprávnenej
evidencie. Ďalej odporca uviedol, že v jeho depozite sa nenachádza osobný zväzok, ktorý
viedla ŠTB na spolupracovníka Alexandra Neszmeryho. Odporca ďalej namietal nedostatok
pasívnej legitimácie s tým, že nie je pôvodcom zásahu, ani právny nástupca toho, kto mal
neoprávnene zasiahnuť do navrhovateľových práv na ochranu osobnosti. Odporca nie je
právnym nástupcom ústredného orgánu štátnej správy, ktorý vykonával pôsobnosť v oblasti
kontrarozviednej a rozviednej ochrany verejnej štátnej bezpečnosti. Spoluprácu navrhovateľa
s orgánmi štátnej bezpečnosti potvrdzuje dochovaná dokumentácia, ako aj výpovede svedkov.
Súd vo veci vykonal dokazovanie výsluchom navrhovateľa, štatutárneho zástupcu
odporcu a svedkov Štefana Danáša, Jána Lenárta, RNDr. Michala Škarbu a JUDr. Františka
Budaváryho a obsahom listinných dôkazov tvoriacich obsah spisu a zistil tento skutkový stav:
Odporca zverejnil na svojej internetovej stránke, KS ZNB - Správa Štb Bratislava
(Séria: II), na str. 26 prepis evidenčného záznamu, že KS ZNB, Správa Štb Bratislava
zaviedla zväzok na osobu menom Alexander Neszmery, nar. 17.11.1952 pod registračným
číslom 20211, druh zväzku - A (prevedené dňa 3.6.1986), krycie meno SAŠA (ŠAŇO).
V roku 1985 si major Štefan Danáš vyúčtoval služobné výdavky na heslo a evidenčné
číslo zväzku D ŠAŇO č. zv. 20211, a to v mesiaci júl sumu 50,- Sk, v mesiaci august sumu
500,- Sk, v mesiaci september sumu 47,- Sk (28.9.85), a kapitán Ján Lenárt si vyúčtoval
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služobné výdavky na to isté heslo a evidenčné číslo zväzku v mesiaci október sumu 110,- Sk
(29.10.85), v mesiaci november sumu 300,- Sk (15.11.85) a sumu 40,- Sk (29.11.85).
V roku 1986 si kapitán Ján Lenárt vyúčtoval služobné výdavky na heslo a evidenčné číslo
zväzku D ŠAŇO resp. SAŠA č. zv. 20211 v mesiaci január sumu 75,- Sk (31.1.86), v mesiaci
február sumu 30,- Sk (19.2.86), sumu 30,- Sk (25.2.86) a sumu 300,- Sk (25.2.86), v mesiaci
marec sumu 30,- Sk (4.3.86), sumu 30,- Sk (10.3.86), sumu 35,- Sk (13.3.86), sumu 35,- Sk
(24.3.86) a sumu 300,- Sk (24.3.86), v mesiaci apríl sumu 300,- Sk (3.4.86) a sumu 100,- Sk
(28.4.86), v mesiaci máj sumu 95,- Sk (23.5.86) a sumu 300,- Sk (30.5.86), v mesiaci jún
sumu 40,- Sk (17.6.86), sumu 40,- Sk (27.6.86), sumu 30,- Sk (29.6.86) a sumu 500,- Sk, v
mesiaci júl sumu 35,- Sk (3.7.86), sumu 35,- Sk (10.7.86) a sumu 30,- Sk (16.7.86), v mesiaci
august sumu 100,- Sk (14.8.86) a sumu 500,- Sk (7.8.86), v mesiaci október sumu 500,- Sk
(9.10.86) a v mesiaci november sumu 1.000,- Sk (6.11.86).
V roku 1987 si kapitán Ján Lenárt vyúčtoval služobné výdavky na heslo a evidenčné
číslo zväzku SAŠA č. zv. 20211, a to v mesiaci marec sumu 500,- Sk (30.3.87), v mesiaci máj
sumu 1.000,- Sk (28.5.87), v mesiaci jún sumu 90,- Sk (30.6.87), v mesiaci júl sumu 45,- Sk
(31.7.87) a kapitán Alexander Kováč si vyúčtoval služobné výdavky na to isté heslo a
evidenčné číslo zväzku v mesiaci september sumu 70,- Sk (17.9.87), sumu 34,- Sk (18.9.87) a
sumu 250,- Sk (18.9.87) a v mesiaci november sumu 37,- Sk (26.11.87).
V roku 1988 si kapitán Alexander Kováč vyúčtoval služobné výdavky na heslo a
evidenčné číslo zväzku SAŠA č. zv. 20211 v mesiaci január sumu 55,- Sk (15.1.88), v mesiaci
február sumu 41,- Sk (16.2.88), sumu 31,- Sk (24.2.88) a sumu 500,- Sk (24.2.88), v mesiaci
marec sumu 47,- Sk (15.3.88), v mesiaci máj rumu 35,10,- Sk (31.5.88) a kapitán Ján Lenárt
si vyúčtoval služobné výdavky na to isté heslo a evidenčné číslo zväzku v mesiaci január v
sume 37,-Sk (29.1.88).
Podľa potvrdenia obce Dolné Saliby - Matričného úradu Dolné Saliby zo dňa 7.2.2006
navrhovateľ na základe vlastnej žiadosti v súlade s § 19 ods. 3 zák. č. 154/94 Z.z. zmenil
svoje meno z Alexandra na Sándora dňom 13.12.1994.
Svedok Štefan Danáš, ktorý pracoval v Správe štátnej bezpečnosti ako starší referent
na úseku národnostnej politiky 32 rokov do roku 1986, uviedol, že spoznal navrhovateľa asi
pred 30 rokmi v rámci preventívnych opatrení. Prišiel s ním do styku asi 3 krát, ale vždy len v
rámci preventívnych opatrení, išlo o oficiálne kontaktovanie, navrhovateľ nebol tajným
spolupracovníkom. Vylúčil, žc by sa jednalo o vedomú spoluprácu, on ho ako agenta
nezaevidoval. Vylúčil, že by navrhovateľ pracoval v pozícii agenta. On nezaviedol registračaý
zväzok dôverník na Alexandra Neszmeryho v roku 1977.
Svedok Ján Lenárt, ktorý pracoval v Štátnej bezpečnosti od roku 1978 do roku 1980 v
Galante a od roku 1985 do roku 1989 v Bratislave, ako starší referent, špecialista, uviedol, že
pracovne prichádzal do styku s navrhovateľom iba pri oficiálnych stykoch, keď chodievali na
vtedajší Ústredný výbor Czemadoku. Vo väčšine prípadov tam bol navrhovateľ ako tretí
článok, väčšinou robili s inými funkcionármi. Navrhovateľ nebol tajným spolupracovníkom
Štátnej bezpečnosti, nebol agentom. Svedok nevedel o tom, že by bol s navrhovateľom
urobený viazací akt. Stávalo sa, že keď niekto pracoval s nejakým nomenklatúrnym kádrom,
tak ho nemohol evidovať, teda fiktívne tam mohol byť uvedený navrhovateľ, ako falošný

