Vážená pani ombudsmanka,
moje meno je Martin Kováč a popri civilnom zamestnaní pôsobím ako starokatolícky kňaz v Bratislave a Trnave - a
to konkrétne pod záštitou Starokatolíckej cirkvi v ČR, keďže naša cirkev z viacerých historických dôvodov v
súčasnosti na Slovensku nemá štátnu registráciu ani blízku partnerskú cirkev.
Jednou z hlavných prekážok je pre nás zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a
náboženských spoločností - konkrétne § 11 a § 12, d), podľa ktorých je na registráciu novej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti okrem iného predložiť čestné vyhlásenia najmenej 50 000 plnoletých členov, ktorí majú
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej
učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s
uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel.
Tento zákon považujeme za neprimerane prísny a tým aj diskriminačný. Ako malej cirkvi nám de facto znemožňuje
získať na Slovensku štátne uznanie a čo i len základnú právnu subjektivitu. Sme preto presvedčení, že sme
nespravodlivo znevýhodňovaní a naše práva sú porušované. Zároveň od začiatku otvorene deklarujeme, že nám
nejde o štátnu dotáciu na činnosť cirkví, keďže podporujeme finančnú odluku cirkví od štátu (viac napr. v
priloženom článku z Denníka SME).
Ako som Vás už pred časom informoval e-mailom, dňa 7. novembra minulého roka sme sa preto v tejto súvislosti
obrátili formou otvoreného listu na pani Annu Záborskú, ktorá bola 8. septembra 2021 menovaná do novovytvorenej
pozície splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Následne sme sa dňa 30.
novembra 2021 s pani Záborskou stretli cez Zoom, kde sme jej komunikovali naše problémy a požiadavky.
Pani Záborská sa s nami zhodla na tom, že ide o zložitú situáciu, no jej možnériešenie je výlučne politické - zmenou
aktuálne platného zákona v NR SR. Ako o možnosti do budúcna sme hovorili o zavedení tzv. dvojstupňovej
registrácie po vzore niektorých iných krajín, no je samozrejme otázne, nakoľko bude v na takýto krok politická vôľa.
Touto cestou by sme sa preto chceli obrátiť aj na Vás a podať podnet na preskúmanie aktuálne platného
zákona č. 308/1991 Zb. Sme totiž presvedčení, že aktuálne znenie zákona svojou neprimeranosťou porušuje naše
ústavné právo na slobodu vierovyznania.
Sme si vedomí, že už v roku 2008 vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka podal sťažnosť na Ústavný súd po
prvom sprísnení tohto zákona, keď NR SR v roku 2007 odsúhlasila zmenu podmienok registrácie z dovtedajších 20
000 podpisov sympatizantov na 20 000 čestných vyhlásení dospelých členov. Ústavný súd následne 3. februára
2010 rozhodol o tom, že cenzus je v súlade s ústavou (PL. ÚS 10/08-70). Za pozornosť však v tejto súvislosti stojí
aj odlišné stanovisko sudcu Lajosa Mészárosa.
Keďže sa však podmienky registrácie ohľadom požadovaného počtu čestných vyhlásení dospelých členov zmenili
zásadným spôsobom - z 20 000 čestných vyhlásení dospelých členov na 50 000 - domnievame sa, že by malo byť
možné obrátiť sa na Ústavný súd SR s novou sťažnosťou.
Pre lepšie porozumenie súvislostiam si dovoľujem v prílohe pripojiť aj krátky popis právneho vývoja na Slovensku v
tejto oblasti.
Vážená pani ombudsmanka, ako starokatolíčky a starokatolíci Utrechtskej únie na Slovensku Vám budeme veľmi
vďační za pomoc, keďže v tejto veci spolu s ďalšími náboženskými menšinami na Slovensku cítime krivdu a
každodenne zažívame nespravodlivosť.
Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, veľmi rád ich zodpoviem.
S pozdravom,
Martin Kováč
V kópii: Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolíckej cirkvi v ČR a biskup-delegát pre Slovensko
--Martin Kováč, PhD.
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