TransFúzia
Stanovy občianskeho združenia
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. TransFúzia je nezávislé občianske združenie, ktoré pôsobí na území Slovenskej republiky a v
zahraničí.
2. Oficiálny názov združenia je TransFúzia.
3. Sídlom združenia je Karpatská 2, 811 05, Bratislava I Staré Mesto
4. TransFúzia má právnu subjektivitu.
Článok 2
Vízia, Misia, Ciele
1. Víziou TransFúzie je spoločenské usporiadanie, v ktorom nebude hodnota ľudí, kvalita ich
životov, prístup k zdrojom a stupeň kontroly nad vlastným životom závisieť od ich rodu, rodovej
identity, rodového prejavu, či sexuálnej orientácie, a v ktorom bude rodová politka vychádzať
z rešpektu k rôznorodosti a odlišnosti týchto aspektov.
2. Misiou TransFúzie je zvyšovať kvalitu života trans* a intersex ľudí vo všetkych oblastiach života,
najmä činnosťou vedúcou k prijatiu a uplaňovaniu legislatívnych úprav, ktoré by zabraňovali
patologizujúcim a iným škodlivým praktikám v zdravotnej starostlivosti, zabezpečovali plné
pokrytie zdravotnej starostlivosti poistením a vytvorili také administratívne postupy, ktoré by plne
rešpektovali jedinečnú rodovú identitu a rodový prejav každej osoby, a teda aj individuálne
požiadavky na telesné zmeny, a umožnili všetkým ľuďom prístup k prepisu rodu (zmene
pohlavia) v identifikačných dokumentoch na základe princípu sebaurčenia.
3. Cieľmi TransFúzie sú:
a) združovať ľudí, ktorých spájajú zásady dodržiavania ľudských práv, najmä ľudských práv trans*
ľudí vo všetkých oblastiach spoločenského života,
b) podporovať princípy rovného zaobchádzania, odstraňovať všetky formy diskriminácie trans* ľudí,
odstraňovať škodlivé stereotypy, predsudky a mýty o trans* ľuďoch
c) kriticky pristupovať k a zverejňovať dôsledky hierarchie vyplývajúcej z heteronormatívneho
usporiadania spoločnosti,
d) podporovať rešpekt k rôznorodosti skúseností a slobode jednotlivých ľudí rozhodovať o vlastných
telách, rodových prejavoch a identitách,
e) ovplyvňovať veci verejné a zapájať trans* ľudí a ich perspketívu do rozhodovacích procesov
v spoločnosti,
f) pomáhať rozvíjať občiansku spoločnosť založenú na rešpekte k ľudským a občianskym právam,
g) šíriť čo napravdivejšie informácie súvisiace s rodom, rodovou identitou, rodovým prejavom
a sexuálnou orientáciou,
h) iniciovať a podporovať spoločenské zmeny pozitívne vplývajúce na situáciu intersex ľudí.
Článok 3
Činnosť
1. Činnosť TransFúzie sa riadi Stanovami TransFúzie, ďalšími dokumentmi schválenými orgánmi
TransFúzie a právnym poriadkom SR.
2. Činnosť združenia sa uskutočňuje:
a) kampaňami,

b) publikačnou, výskumnou, analytickou činnosťou,
c) usporadúvaním školení, seminárov, workshopov, prednášok, konferencií,
d) inými vzdelávacími aktivitami,
e) odbornými, spoločenskými a voľno časovými aktivitami,
f) koordináciou aktivít organizácií s podobným zameraním,
g) advokačnou a komunitnou činnosťou,
h) psychologickým a sociálnym poradenstvom,
i) monitorovaním.
Článok 4
Vznik členstva
1. Riadne členstvo v TransFúzii vzniká na základe písomnej žiadosti po schválení Predsedníctvom
TransFúzie.
Článok 5
Podmienky členstva
4. Členom združenia môže byť osoba, ktorá dosiahla vek 15 rokov a súhlasí s cieľmi a dokumentmi
TransFúzie.
5. Členstvo v TransFúzii je nezlučiteľné s členstvom a spoluprácou s takými združeniami a spolkami,
ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú ľudské práva alebo otvorene vyzývajú na ich
nerešpektovanie.
Článok 6
Zánik členstva
1. Členstvo v TransFúzii zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením zo združenia v deň doručenia písomného oznámenia o vystúpení
Predsedníctvu TransFúzie,
b) vylúčením člena, ktoré je možné, ak:
- člen porušil dokumenty TransFúzie,
- hrubo porušil právny poriadok SR,
- svojím konaním poškodzuje dobré meno organizácie,
- člen koná v rozpore s cieľmi TransFúzie,
- po vzniku členstva nastali také skutočnosti, pre ktoré členstvo v TransFúzii nie je
možné,
c) úmrtím.
2. O vylúčení má právo rozhodnúť:
a) Predsedníctvo TransFúzie jednomyseľným rozhodnutím na podnet ktoréhokoľvek člena
TransFúzie,
b) Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou.
3. Rozhodnutie o vylúčení člena nadobúda účinnosť po 14 dňoch od jeho prijatia.
4. Vylúčený člen Predsedníctvom TransFúzie sa môže so žiadosťou o prešetrenie vylúčenia zo
združenia obrátiť na Kontrolnú komisiu TransFúzie. Podaním žiadosti o prešetrenie vylúčenia sa
účinnosť tohto rozhodnutia odkladá až do definitívneho rozhodnutia Kontrolnej komisie, ktorá má
právo takéto rozhodnutie s konečnou platnosťou potvrdiť alebo zrušiť. V čase od prijatia takéhoto
návrhu Kontrolnou komisiou sa členovi, o ktorého vylúčení sa rozhoduje, pozastavuje členstvo až
do definitívneho rozhodnutia Kontrolnej komisie v tejto veci.
5. Pred zánikom členstva je člen povinný vyrovnať všetky svoje záväzky voči TransFúzii.

Článok 7
Práva a povinnosti členov
1. Práva členov:
a) podieľať sa na činnosti TransFúzie a ovplyvňovať chod združenia,
b) zúčastňovať sa na aktivitách TransFúzie,
c) za podmienok stanovených Stanovami TransFúzie navrhovať kandidátov, voliť a byť volený do
orgánov združenia,
d) využívať výhody, ktoré združenie poskytuje,
e) byť informovaný o činnosti TransFúzie a jej orgánov,
f) podávať návrhy, pripomienky a odporúčania,
g) podávať podnety na Kontrolnú komisiu vo veci podozrenia z porušenia stanov TransFúzie
a ďalších dokumentov prijatých orgánmi TransFúzie.
2. Povinnosti členov sú:
a) dodržiavať Stanovy a ďalšie dokumenty TransFúzie,
b) podľa svojich schopností a možností obhajovať zásady a presadzovať ciele TransFúzie,
c) chrániť záujmy a majetok TransFúzie.

Článok 8
Ústredné orgány
1. Ústrednými orgánmi TransFúzia sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) Predsedníctvo,
c) Kontrolná komisia.
Článok 9
Valné zhromaždenie
1. Najvyšším orgánom TransFúzie je Valné zhromaždenie (VZ).
2. Riadne VZ TransFúzie sa schádza jedenkrát za tri roky. Presný termín konania VZ stanoví
Predsedníctvo TransFúzie.
3. Mimoriadne VZ TransFúzie musí byť zvolané v prípade, že o to písomne požiada najmenej jedna
tretina riadne zaregistrovaných členov TransFúzie alebo o tom rozhodne Predsedníctvo
TransFúzie. Mimoriadne VZ TransFúzie sa uskutoční najneskôr do troch mesiacov od splnenia
podmienok pre jeho zvolanie. Jeho presný termín určí Predsedníctvo TransFúzie.
4. VZ s hlasovacím právom sa môžu zúčastniť všetci členovia TransFúzie, ktorí sú najmenej dva
mesiace pred konaním VZ riadne zaregistrovaní Predsedníctvom (ďalej len „delegáti“).
5. VZ TransFúzie:
a) nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov schvaľuje rokovací poriadok, ktorého súčasťou
je volebný poriadok,
b) volí a odvoláva členov Predsedníctva TransFúzie,
c) volí a odvoláva troch členov Kontrolnej komisie a jedného náhradníka,
d) schvaľuje alebo mení stanovy občianskeho združenia dvojtretinovou väčšinou prítomných
delegátov,
e) trojpätinovou väčšinou delegátov rozhoduje o zániku združenia alebo o zlúčení s iným
občianskym združením,
f) nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov rozhoduje o definitívnom vylúčení člena zo
združenia,

g) rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov o prijatí uznesení alebo v iných
otázkach, pokiaľ rokovací alebo volebný poriadok neustanoví inak.
6. VZ TransFúzie môže začať rokovať a hlasovať, ak je v miestnosti prítomná nadpolovičná väčšina
delegátov.
Článok 10
Predsedníctvo
1. Predsedníctvo TransFúzie tvorí:
a) Predseda / Predsedníčka
b) 1. Podpredseda / Podpredsedníčka
c) 2. Podpredseda / Podpredsedníčka
2. Predsedníctvo TransFúzie:
a) prijíma strategické rozhodnutia a riadi činnosť združenia v čase medzi zasadaniami VZ,
b) zvoláva Valné zhromaždenie TransFúzie, a oznámi termín konania všetkým členom
združenia minimálne mesiac pred jeho konaním,
c) schvaľuje nových členov na základe písomnej žiadosti, vedie register členov, ruší členstvo
na základe dôvodov vymedzených Stanovami,
d) predkladá výročnú správu TransFúzie Valnému zhromaždeniu, ktorá pozostáva z finančnej
správy o hospodárení a správy o aktivitách združenia,
e) rozhoduje o uzatváraní a vypovedaní dohôd a zmlúv s inými občianskymi združeniami,
organizáciami alebo hnutiami,
f) riadi hospodárenie organizácie,
g) schvaľuje vnútorné predpisy s výnimkou stanov,
h) koordinuje realizáciu projektov, akcií a podujatí TransFúzie,
i) schvaľuje tlačové vyhlásenia.
3. Predsedníctvo TransFúzie sa stretáva operatívne podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva
mesiace. Zasadnutie Predsedníctva zvoláva ktorýkoľvek člen Predsedníctva.
4. Predsedníctvo TransFúzie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
Predsedníctva. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
Predsedníctva TransFúzie.
5. Funkčné obdobie členov Predsedníctva TransFúzie sú tri roky. Tie isté osoby môžu byť pritom za
členov Predsedníctva TransFúzie zvolení aj opakovane.
6. Členstvo v Predsedníctve zaniká:
a) ak člen Predsedníctva písomne predloží demisiu,
b) zvolením nových členov Predsedníctva,
c) v prípade zániku členstva v TransFúzii.
Článok 11
Predseda
1. Predseda TransFúzie je najvyšším predstaviteľom TransFúzie. Reprezentuje organizáciu navonok i
dovnútra. Zastupuje združenie vo vzťahu k orgánom verejnej správy, zastupiteľským zborom,
občianskym združeniam, politickým stranám a zahraničným organizáciám.
2. Predseda TransFúzie:
a) riadi a koordinuje činnosť Predsedníctva,
b) zvoláva rokovania Predsedníctva,
c) zastupuje združenie vo vzťahu k tretím subjektom.
3. V mene TransFúzie Predseda koná a podpisuje tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému
názvu „TransFúzia“ pripojí svoje meno, priezvisko, podpis a presné označenie funkcie.
4. Predsedu zastupuje počas jeho neprítomnosti jeden člen Predsedníctva, ktorého určí Predsedníctvo.

Článok 12
Členovia Predsedníctva
Členovia Predsedníctva reprezentujú organizáciu navonok aj dovnútra. Spolu s predsedom koordinujú
aktivity združenia, spoluprácu s tretími subjektmi, inými organizáciami, združeniami alebo
iniciatívami na Slovensku a v zahraničí. Plnia úlohy v rámci poverenia Predsedníctva.
Článok 13
Kontrolná komisia
1. Kontrolu v rámci združenia uskutočňuje trojčlenná Kontrolná komisia TransFúzie (ďalej KK),
ktorá je vo svojich rozhodnutiach nezávislá.
2. KK koná a rozhoduje na základe podnetu členov alebo z vlastnej iniciatívy.
3. KK má prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú činnosti TransFúzie.
4. Právo obracať sa na KK s podnetmi a žiadosťami o prešetrenie majú všetci členovia TransFúzie
a všetky orgány TransFúzie.
5. Členovia KK sú volení Valným zhromaždením. Členovia KK si na prvom zasadnutí zvolia
spomedzi seba predsedu.
6. KK TransFúzie:
a) dohliada na dodržiavanie Stanov TransFúzie a ďalších dokumentov organizácie,
b) pôsobí ako zmierovací orgán v sporoch medzi členmi združenia, orgánmi združenia, orgánmi
združenia a jeho členmi,
c) rieši a rozhoduje o podnetoch orgánov a členov združenia,
d) má právo pozastaviť výkon rozhodnutia, ktoré je v rozpore so Stanovami a inými dokumentmi
TransFúzie,
e) na podnet vylúčeného člena z TransFúzie Predsedníctvom prešetruje a definitívne rozhoduje o
vylúčení člena zo združenia,
f) kontroluje činnosť orgánov TransFúzie a hospodárenie TransFúzie.
6. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za kalendárny rok.
7. Zasadnutie KK zvoláva ktorýkoľvek člen KK TransFúzia.
8. KK TransFúzia predkladá správu o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu TransFúzie.
Článok 14
Členstvo v KK TransFúzie
1. Členstvo v KK TransFúzie je nezlučiteľné s výkonom akejkoľvek inej funkcie v TransFúzii
vyplývajúcej zo Stanov.
2. Funkčné obdobie členov KK sú tri roky. Tie isté osoby môžu byť pritom zvolené za členov KK aj
opakovane.
3. Členstvo v KK TransFúzie zaniká:
a) písomným vzdaním sa člena Kontrolnej komisie Predsedníctvu TransFúzie,
b) zánikom členstva v TransFúzii,
c) zvolením novej Kontrolnej komisie,
d) zvolením do inej funkcie v TransFúzii vyplývajúcej zo Stanov TransFúzii.
3. V prípade zániku členstva v KK sa členom KK TransFúzie stáva náhradník, ktorý bol zvolený na
Valnom zhromaždení.
Článok 15
Základné pravidlá hospodárenia

1. TransFúzia vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. S
prostriedkami disponuje v súlade s platným právnym poriadkom SR, Stanovami TransFúzie a
ďalšími dokumentmi schválenými orgánmi TransFúzie.
2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom i s majetkom do jeho správy
zvereným.
3. Združenie má právo vyvíjať podnikateľské aktivity súvisiace s cieľmi združenia. Zisk z činnosti
môže byť vynaložený iba na podporu cieľov činnosti združenia.
Článok 16
Príjmy organizácie
1. Príjmy TransFúzie tvoria:
a) dotácie a granty
b) dary a iné príspevky,
c) príjmy z činnosti združenia,
d) výnosy z majetku združenia,
e) ostatné príjmy.

Článok 17
Zánik
1. Združenie zaniká rozhodnutím trojpätinovej väčšiny delegátov Valného zhromaždenia TransFúzie,
ktorý rozhodne o majetkovom vysporiadaní a právnom nástupníctve prípadne stanoví likvidátora.
2. Združenie sa môže zlúčiť s iným občianskym združením rozhodnutím trojpätinovej väčšiny
delegátov Valného zhromaždenia TransFúzie, ktorý stanoví podmienky tohto zlúčenia.
3. V prípade zániku TransFúzie je posledný predseda TransFúzie povinný oznámiť toto rozhodnutie
orgánu, ktorý združenie registruje.
Článok 18
Záverečné ustanovenia
1. Orgány TransFúzie nesmú prijímať rozhodnutia, ani dokumenty v rozpore s platnými Stanovami
TransFúzie, ani s platným právnym poriadkom SR.
2. Právomoci, kompetencie, vzťahy medzi jednotlivými organizačnými článkami TransFúzie, ktoré
neriešia Stanovy TransFúzie, upravujú vnútorné predpisy. Prijímajú ich príslušné orgány
TransFúzie v súlade so Stanovami TransFúzie. Vnútorné predpisy sú pre tieto organizačné články
TransFúzie záväzné.
Článok 19
1. Tieto Stanovy môže meniť len Valné zhromaždenie TransFúzie.
2. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením.

