




Štandardy trans-inkluzívneho priestoru 
v systéme zdravotnej starostlivos

Úvod

TiTieto štandardy trans-inkluzívneho priestoru vznikli z predpokladu, 
že každý človek si zaslúži bezpečie a opmálnu zdravotnú starostli-
vosť. Ako poskytovatelia zdravotnej starostlivos hráte kľúčovú rolu 
v životoch mnohých transrodových ľudí. Keďže každý človek ocení 
profesionálny a ľudský prístup, ponúkame vám súbor odporúčaní, 
podnetov a návrhov, ako takýto prístup zaručiť aj trans ľudom, ktorí 
pravidelne opúšťajú ordinácie so sklamaním z prístupu lekárov. 

PríručPríručka slúži ako úvod do témy rodu, transrodovos a na priblíže-
nie trans ľudí ako rôznorodej skupiny. Jej cieľom je objasnenie situ-
ácie trans ľudí ako ľudí vystavených marginalizácii, ktorá sa premie-
ta do ich každodenného života, teda aj do situácií, kedy im je posky-
tovaná zdravotná starostlivosť. Vypracovali sme ež podnety, 
návrhy a odporúčania, ktoré by nemali byť náročné na realizáciu, 
ale môžu trans ľuďom výrazne uľahčiť využívanie služieb ZS. Príručk
sa opla  prečítať i v prípade, ak máte pocit, že tému starostlivos   
o trans ľudí máte zmapovanú.

Uvedomujeme si ež, že časť vymenovaných problémov je spoločná 
všetkým ľuďom využívajúcim zdravotnú starostlivosť. Naším cieľom 
je poukázať na to, že transrodovým ľuďom sa podobné veci dejú 
oveľa častejšie, pretože sú diskriminovaní nielen ako ľudia          

u
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s diagnózou duševnej poruchy, ale aj ako ľudia zažívajúci transfóbiu 
a homo/bifóbiu. Snažíme sa však poskytovať riešenia a sme otvore-
ní dialógu a spolupráci.

Prvá časť príručky obsahuje slovník s najčastejšie používanými po-
jmami, druhá časť obsahuje širší rámec zdravotnej starostlivos tý-
kajúcej sa tranzície a sexuológie a trea časť pozostáva z 5 bodov, 
ktoré sa venujú najviac rozšíreným problemackým situáciám           
v kontakte s lekármi. Pre dokreslenie situácie uvádzame citáty o ZS 
zozbierané od trans ľudí na Slovensku a na záver každého bodu 
ponúkame návrhy na riešenie konkrétnej situácie.
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Slovník

CisCisrodovosť (z angl. cisgender; cis- „na rovnakej strane“ a gender- 
„rod“) je stav, v ktorom sa osoba stotožňuje s tým, ako bola označe-
ná pri narodení, resp. aký rod jej bol pripísaný. O cisrodovej osobe 
alebo cis osobe hovoríme napr. vtedy, ak bol niekto pri narodení 
označený ako muž a má mužskú rodovú identu. Tento pojem sa 
týka výhradne identy, takže ak má napr. cisrodová žena maskulínny 
rodový prejav, stále ide o cisrodovú ženu.

Coming out je dlhodobý proces prijaa a zdieľania vlastnej identy, 
či proces iných ľudí, ktorí prijímajú identu danej osoby. Tiež sa tak 
často označuje okamih vyjadrenia, že daná osoba je transrodová 
alebo má inú sexuálnu orientáciu, než heterosexuálnu. Toto vyja-
drenie býva často verbálne: „som trans“, „som gej“, a pod.

Genitálna rekonštrukcia (z angl. genital reconstrucon surgery - 
GRS) je zákrok, ktorý pozmení tvar a vzhľad genitálu. Najčastejšie 
ide o vytvorenie vagíny (vaginoplaska), alebo vytvorenie penisu 
(faloplaska, metoidioplaska).

HormonálnaHormonálna terapia (Hormone Replacement Therapy - HRT) je 
užívanie synteckých hormónov kvôli ich očakávaným účinkom na 
vzhľad tela, teda maskulinizáciu alebo feminizáciu. Dobrovoľné uží-
vanie HRT a následné telesné zmeny vo väčšine prípadov výrazne 
zmiernia príznaky rodovej rozlady.
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Kastrácia/sterilizácia je odstránenie reprodukčnej schopnos od-
ňam reprodukčných orgánov (kastrácia – hysterektómia, orchiek-
tómia) alebo zamedzením plodnos (sterilizácia – napr. následok 
hormonálnej terapie).

PripísaPripísaný rod (z angl. assigned gender) je rod, ktorý bol človeku pri-
písaný pri narodení na základe tvaru genitálií. Týmto pojmom pou-
kazujeme na to, že pripísanie rodu prebieha zvonku a nemusí zod-
povedať skutočnému, prežívanému rodu človeka.

Rodová identa (z angl. gender identy) je hlboký a individuálny 
spôsob prežívania seba a pomenovania skúsenos s rodovou štruk-
túrou spoločnos. V súvislos s ním sa najčastejšie stretávame s ka-
tegóriami žena a muž, avšak existujú aj identy, ktoré prekračujú 
rámce týchto dvoch rodov, sú ich kombináciou, alebo eto kate-
górie nepovažujú za dôležité. Tieto identy sa pre naše účely môžu 
nazvať nebinárne. Rodová identa je jeden z najpodstatnejších spô-
sobov prežívania, určovania svojich vzťahov a pozície v spoločnos.

Rodová rozlada alebo rodová dysfória (z angl. gender dysphoria) 
označuje negavne pocity plynúce z neuznania rodovej identy       
a nemožnos ju vyjadriť. Označuje ež negavne pocity voči     
vlastnému telu v prípade, že nezodpovedá rodovej idente človeka 
a/alebo spoločenskej predstave o telách ľudí s určitou rodovou 
identou. Môže sa prejaviť napr. ako túžba mať penis a semenníky, 
nemať prsia a vagínu, mať výraznejšie ochlpenie a svalstvo, a pod. 
TiTieto túžby však nie sú univerzálne.Ti
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Rodový prejav (z angl. gender expression) je súbor vizuálnych 
znakov, vzorcov správania a iných vyjadrovacích prvkov, ktorými 
jednotlivá osoba komunikuje vzťah k rodovej štruktúre spoločnos 
a jej stereotypom. Jednoducho povedané, je to spôsob pohybu 
tela, úpravy vzhľadu, výberu oblečenia, hlasu a rečového prejavu, 
atď. Rodový prejav je postavený na uvedomovaní si a vytváraní 
toho, čo sa v spoločnos označuje ako maskulínne, feminínne, an-
drdrogýnne.

Sexuálna orientácia je súhrnný názov pre citovú, romanckú a fy-
zickú náklonnosť k iným osobám. Najčastejšie sa spája s pojmami 
hetero-, homo-, bi- a asexualita.

Test skutočného života (Real life test/RLT alebo Real life experien-
ce/RLE) je časovo ohraničené obdobie, v ktorom je trans človek 
subjekvne hodnotený poskytovateľom alebo skupinou poskytova-
teľov ZS za prebrae buď mužskej alebo ženskej rodovej roly.

Transsexualizmus je súhrnná medicínska diagnóza (F64.0), ktorá si 
kladie za cieľ pomenovať dôsledky rodovej rozlady. Podľa MKCH-10 
je definovaná ako „túžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opač-
ného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastné-
ho anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranos a želaním 
chirurgického alebo hormonálneho liečenia, ktoré by zladilo telo 
pacienta s preferovaným pohlavím.“ Ide o jedinú diagnózu, na ktorú 
jeje v súčasnos viazané poskytovanie zdravotnej starostlivos  súvi-
siacej s tranzíciou. V tejto definícii je veľmi významné slovo „zvyčaj-
ne“, ktoré vyjadruje, že eto znaky nie sú prítomné u každej osoby, 

drogýnne.
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ktorá potrebuje zdravotnú starostlivosť súvisiacu s procesom tran-
zície a zmenu idenfikačných dokumentov.

Transrodovosť (z angl. transgender; trans- „cez“ a gender- „rod“) je 
stav, v ktorom sa osoba nestotožňuje s tým, ako bola označená pri 
narodení, resp. ktorý rod jej bol pripísaný. O transrodovej osobe 
alebo trans osobe hovoríme napr. vtedy, ak bol niekto pri narodení 
označený ako žena, ale má mužskú rodovú identu.

Tranzícia je proces vyjadrenia vlastnej rodovej identy. Delí sa na 
sociálnu tranzíciu (coming out, používanie preferovaného rodu pri 
adresovaní seba, zmena obliekania, etc.) medicínsku tranzíciu (uží-
vanie hormónov, operavne zákroky, etc.) právnu tranzíciu (zmena 
údajov v dokumentoch).

Trans muž je muž, ktorého pri narodení označili ako ženu. Používa 
sa ež pojem female-to-male (FtM). Na rozdiel od tohto pojmu však 
pojem trans muž identu daného muža potvrdzuje a neupriamuje 
pozornosť na pripísané pohlavie, resp. neznie, že daný muž je doži-
votne v procese tranzície.

Trans žena je žena, ktorú pri narodení označili ako muža. Používa sa 
ež pojem male-to-female (MtF). Na rozdiel od tohto pojmu však 
Pojem trans žena potvrdzuje identu danej ženy a neupriamuje po-
zornosť na pripísaný rod, resp. neznie, že daná žena je doživotne      
v procese tranzície.
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Transfóbia je znechutenie, strach, hnev alebo nepohodlie pociťova-
né alebo dávané najavo trans ľuďom, alebo ľuďom s rodovo neste-
reotypným správaním.

Zmena pohlavia – pojem užívaný v legislave SR, ktorý vedie              
k úradnému uznaniu rodu transrodových ľudí. Pojem však v le-
gislave nie je ďalej špecifikovaný. Zvyčajne sa spája s predstavou 
„transsexuálov“, ktorí podstupujú genitálne operácie. V tomto 
kontexte je tento pojem pohlavie často spájaný priamo s genitália-
mi. Napriek tomu, že pre niektorých trans ľudí sú eto operácie po-
trebné, pre iných nielenže nie sú potrebné, ale sú pro ich predsta
ve o vlastnom tele. Na Slovensku sa takež genitálne operácie 
(okrem kastrácie a sterilizácie) nevykonávajú a nie sú vyžadované 
pre právne uznanie rodu.

Na
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Súčasné prístupy k poskytovaniu zdravotnej 
starostlivos

PPrávo na ochranu zdravia a bezplatnú zdravotnú starostlivosť na zá-
klade poistenia prináleží podľa Ústavy Slovenskej republiky každej 
osobe. Skúsenos trans ľudí sú však v rozpore s týmto právom.         
K tomuto stavu prispieva fakt, že proces medicínskej tranzície nie je 
legislavne ukotvený, čo nedáva poskytovateľom ZS možnosť oprieť 
sa o jej právnu úpravu v prípade problémov. Pre trans ľudí to zna-
mená postup, ktorý nezodpovedá štandardom ľudských práv, ba 
naopak – sú počas neho veľakrát porušované. Korektné informácie 
o trans zdraví a trans ľuďoch väčšinou nebývajú dostupné ani pre 
lekárov špecialistov a pomáhajúce profesie, na ktoré sa významná 
časť trans ľudí obracia. Dostupné informácie často vykresľujú trans 
ľudí nerealiscky a bez ohľadu na ich individuálne potreby.

Legislava upravujúca proces medicínskej tranzície neexistuje. Na 
právnu a medicínsku tranzíciu v SR sa viažu eto tri platné zákony:

- Určenie mena a priezviska podľa § 2 ods. (2) zákona č. 300/1993 Z. z. 
o mene a priezvisku, ktorý hovorí, že „nemožno osobe mužského 
pohlavia určiť ženské meno a naopak“.

-- Zmena mena na neutrálne podľa § 6 ods. (6) zákona 300/1993 Z.z. 
o mene a priezvisku, ktorý hovorí, že „fyzickej osobe, u ktorej pre-
bieha zmena pohlavia, povolí obvodný úrad používať neutrálne 
meno a priezvisko na základe jej žiados a potvrdenia zdravotnícke-
ho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha“. Osoba 

naopak
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v procese tranzície si teda smie dať meno, z ktorého nebude jedno-
značne pochopiteľné, či ide o muža alebo ženu.

- Zmena rodného čísla na idenfikačných dokumentoch podľa § 8 
ods. (2) písm. b) zákona 301/1995 Z.z. o rodnom čísle, ktorý hovorí, 
že „ministerstvo vykoná na požiadanie zmenu rodného čísla na zá-
klade lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby“. Pojem „zmena 
pohlavia“ však nie je nikde definovaný, preto ostáva zvyčajne na po-
skytovateľoch ZS, aby si tento pojem interpretovali po svojom.

Najčastejšia forma procesu tranzície na Slovensku má eto kroky: 
diagnoska, test skutočného života, medicínske zákroky (hormo-
nálna terapia, kastrácia/sterilizácia, atď.) a následná zmena idenfi-
kačných dokumentov. Genitálna rekonštrukcia sa v SR nevykonáva, 
ani nie je legislavou či lekármi požadovaná ako podmienka pre 
zmenu dokumentov.

TTento model však nezodpovedá potrebám mnohých trans ľudí. Pre 
niektorých je nutné vyhľadať niektoré zákroky v zahraničí, napr. 
spomínanú genitálnu rekonštrukciu. Pre iných sú kastrácia/sterilizá-
cia, či hormonálna terapia nežiadúcimi zákrokmi kvôli ich zdra-
votnému stavu. Pre iných zas kvôli cieľom, ktoré ohľadom vlastné-
ho tela majú, alebo kvôli možnos splodiť de. Keďže eto kroky sa 
často normavne vyžadujú od všetkých bez ohľadu na ich individuál
ne potreby, označujeme ich za nútené zdravotné zákroky, napr. 
nútená kastrácia/sterilizácia, či nútená hormonálna liečba. Juan 
Méndez (2013), Osobitný spravodajca OSN pre mučenie a iné 
kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie 
označil nútenú sterilizáciu u trans ľudí za mučenie (Méndez, 2013).
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Transsexualizmus vs. transrodovosť

SpocSpochybňovanie toho, že telá a rodové identy ľudí sú jednoducho 
zaraditeľné ako čisto mužské alebo ženské máva negavnu odozvu 
od laickej i odbornej verejnos. Transsexualizmus je vnímaný ako 
extrémny prípad. Pri ňom sa hranice tohto zaradenia síce prekročia, 
ale iba za podmienky, že to nenaruší existovanie dichotomických 
kategórii „muž“ a „žena“. Žijeme tož v kultúre, ktorá rozpoznáva 
mužov a ženy na základe fixných predstáv o ich tele a správaní. 
PodľaPodľa tejto teórie majú muži penis a funkčné semenníky, nemajú 
prsia, sú maskulínni, dominantní, citovo chladní a zaujímajú sa          
o ženy; ženy zas majú vagínu, schopnosť rodiť de, majú prsia, sú 
feminínne, submisívne, citovo angažované a zaujímajú sa o mužov. 

Transsexualizmus je podľa desiatej revidovanej verzie Medzinárod-
nej klasifikácie chorôb (2012) definovaný ako „túžba žiť a byť  akcepto-
vaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná poci-
tom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho ne-
primeranos a želaním chirurgického alebo hormonálneho lieče-
nia, ktoré by zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím“ (ako 
cituje Národné centrum zdravotníckych informácií, 2012). Tent
koncept zapadá do najrozšírenejšieho modelu vnímania el,               
v ktorom je telo každého človeka vykreslené ako objekvne mužské 
alebo objekvne ženské a neberie do úvahy individuálnu variáciu. 
Zdá sa teda, že trans ľudia sa tranzíciou snažia o niečo nepochopi-
teľné a nedosiahnuteľné. Jediné vysvetlenie ich konania poskytuje 
verzia „omylu prírody“, či „ženského mozgu v mužskom tele“. Tento 
model ež úplne odstraňuje možnosť interpretovať a pomenovať 
vlastné telo, teda slobodu prejavu.

Podľa

Tento

vlastné
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Ďalším problémom je, že rodovú identu nie je možné objekvne 
určiť, takže súčasťou procesu medicínskej tranzície je aj podvolenie 
sa každej požiadavke poskytovateľa ZS. Trans ľuďom sa kedykoľvek 
môže stať, že ak nenapĺňajú stereotypné požiadavky na mužov          
a ženy, alebo odmietnu podstúpiť niektorý zákrok (napr. kastráciu), 
bude to považované za dôkaz toho, že nie sú trans a budú vylúčení 
z procesu medicínskej tranzície. Takýto postup neexistuje u žiadnej 
inejinej diagnózy. Ak by sme tento princíp analogicky aplikovali v prípa-
de inej diagnózy, napr. rakoviny, mohli by sme z neochoty pacienta 
podstúpiť chemoterapiu vyvodiť záver, že rakovinu nemá a problém 
spočíva v niečom inom.

Častým argumentom za ponechanie diagnózy transsexualizmu        
(v niektorých krajinách diagnózy poruchy rodovej identy) je to, že 
zaručuje zdravotnú starostlivosť a hradenie potrebných zákrokov 
poisťovňou. To sa však nedeje ani zďaleka v takej miere, v akej by sa 
malo. Veľa potrebných zákrokov je považovaných za „kozmecké“  
a diagnoscké kritériá nezohľadňujú individuálne potreby jednotli-
vých trans ľudí, ktorí sa o zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tranzí-
ciou uchádciou uchádzajú. 

Na Slovensku je podstúpenie ktorejkoľvek čas medicínskej tranzí-
cie viazané na stanovenie diagnózy transsexualizmu, ktorá je zara-
dená medzi poruchy osobnos. Transrodovosť ako taká je týmto za-
radením sgmazovaná, hoci ide o prirodzenú variáciu ľudského 
prežívania. Pre trans ľudí samotných vedie takéto zaradenie k doži-
votnej sgmazácii a nezriedka k zhoršeniu psychického stavu člo-
veka. Nemecký výskum organizácie LesMigraS (2012) potvrdzuje, 

inej

ciou uchádzajú. 
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že 63% opýtaných považuje diagnózu duševnej poruchy za výrazný 
zdroj ťažkos (LesMigraS, 2012).

PPreto je ohľaduplnejšie hovoriť o transrodovos než o transsexualizme, 
alebo, ešte horšie, o „transsexuáloch“. Niektorí trans ľudia sa              
s touto kategóriou stotožňujú, no značná časť sa ňou cí sesnená 
alebo nie je užitočná pre pomenovanie ich skúsenos alebo ident. 
A napokon, niektorých transrodových ľudí sa nedá ani len zahrnúť 
do kategórie mužov a žien, pretože nimi na základe svojej rodovej 
identy nie sú.

Zmena pohlZmena pohlavia vs. tranzícia

SS diagnózou transsexualizmu sa aj v právnom, aj medicínskom dis-
kurze spája pojem „zmena pohlavia“, hoci nie je definovaný. Naj-
skôr ide o zastaraný a nesprávny názov pre tranzíciu. Pojem „pohla-
vie“ je často považovaný za synonymum genitálií a rovnako sa pred-
pokladá, že „zmena pohlavia“ sa týka genitálií. Redukuje tak kom-
plexný proces, akým spravidla tranzícia býva, na genitálnu rekon-
štrukciu. Tento pojem je prinajlepšom znehodnocujúci, prinajhor
šom vytvára medzi trans ľuďmi hierarchiu na základe počtu a rozsa-
hu zákrokov. Pre genitálnu rekonštrukciu sa nerozhodne každá 
trans osoba, no každá si zaslúži mať svoju rodovú identu a telesnú 
autonómiu rešpektovanú. Pojem tranzícia podobné obmedzenia 
nemá a rešpektuje každú individuálnu voľbu, ktorou trans človek 
svoju identu vyjadrí.
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Normavny vs. afirmavny model tranzície

NeNeexistuje legislavna úprava, ktorá určuje, akými štandardmi 
zdravotnej starostlivos sa majú poskytovatelia ZS riadiť. V takto 
nastavenom systéme je poskytovanie ZS transrodovým ľuďom 
veľmi komplikované. Na jednej strane chýba poskytovateľom ZS 
ochrana, ktorá by jasne určovala zodpovednosť za postup a výber 
jednotlivých krokov; na druhej strane to spôsobuje, že sa postup      
a podmienky líšia od jedného lekára k druhému, vedú k porušova-
niuniu ľudských práv a bránia k plneniu skutočných potrieb klientov. 
Poskytovatelia ZS sa zväčša opierajú o svoje skúsenos s trans 
ľuďmi, ktoré sú založené na subjekvnom dojme a vlastných pred-
stavách o trans ľuďoch a medicínskej tranzícii. Trans človek prežíva 
obavy, či bude vyhodnotený ako „dostatočne trans“ na to, aby mu 
bola možnosť medicínskej tranzície poskytnutá.

Neexistuje nijaká metóda, ktorou by bolo možné objekvne určiť 
vnútorné prežívanie rodovej identy. Preto je najpoužívanejší, resp. 
normavny model zdravotnej starostlivos pre osoby v tranzícii za-
ložený na požiadavke neustáleho a dlhodobého dokazovania svojho 
vnútorného prežívania poskytovateľovi ZS. Tento model často zly-
háva v samotnom poskytnu pomoci týmto ľuďom, pretože je po-
stavený na nedôvere, neustálom testovaní „pravos“ prežívania      
a spĺňaní nárokov poskytovateľov ZS, ktoré často vyplývajú z ich 
osobných predstáv o mužoch a ženách. Nároky sa týkajú najmä 
toho, aké má mať trans osoba predstavy a priania ohľadom svojho 
tela; musí chcieť veľmi konkrétne telesné zmeny, po ktorých bude 
jej telo vnímané ako jednoznačne mužské alebo ženské. Tieto požiadav

niu
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ky sú však pre mnoho trans ľudí podobne škodlivé, ako keď im nie 
je poskytnutá žiadna zdravotná starostlivosť.

AAko oveľa lepší sa osvedčil afirmavny model ZS a informovaný 
súhlas. Trans osoba je v afirmavnom modeli zodpovedná za podstúpe-
nie jednotlivých krokov a prípadných následkov súvisiacich s týmto 
rozhodnum. Táto zodpovednosť je vytváraná právne pomocou po-
skytnua písomného informovaného súhlasu. Poskytovateľ ZS      
zaujíma pozíciu asistenta, ktorý napomáha urobiť informované    
rozhodnua o jednotlivých krokoch. Činí tak pomocou poskytova-
niania odborných informácií a vysvetľovania dostupných možnos, in-
formovaním o výhodách a nevýhodách, účinkoch a následkoch   
jednotlivých krokov a pod.

Poskytovateľ ZS je ež zodpovedný za kvalitu poskytovania ZS. Ne-
rozhoduje však o tom, ktoré kroky a v akom poradí klient podstúpi, 
ani o tom, ktoré zákroky môže alebo musí klient podstúpiť. Tieto 
veci nie sú v jeho kompetencii. Takež nerozhoduje o tom, či má 
klient právo získať povolenie na zmenu mena a idenfikačných do-
kumentov. Klien majú takto možnosť otvorene hovoriť o svojich 
skutočných pocitoch a potrebách, majú dostatok času na zváženie 
kkaždého hľadiska a nemusia sa obávať vylúčenia z procesu na zákla-
de ich individuálnych potrieb, pretože to, či niektoré kroky pod-
stúpia, je ich rozhodnue.

Medzi problémy s normavnym modelom tranzície patrí aj to, že 
postupuje od najkomplikovanejších krokov k najjednoduchším. Na-
priek tomu, že v procese tranzície je z hľadiska závažnos zásahov 
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do tela tým najjednoduchším krokom zmena mena a označenia 
rodu v idenfikačných dokumentoch, tento krok je ponúkaný ako 
„odmena“ za to, že človek podstúpi závažné zásahy do tela (hormo-
nálna terapia, kastrácia a pod.). V predstavách mnohých poskytova-
teľov ZS znamená podstúpenie týchto závažných zásahov „dôkaz“  
o pravos prežívania trans ľudí.

Postup v normavnom modeli nie je prekážkou pre každú trans 
osobu, dokonca niektorým vyhovuje, avšak u mnohých trans ľudí 
ide pro ich potrebám. Títo ľudia to však často ani nemôžu vyjadriť, 
pretože na základe odlišnos svojho prežívania od predstáv posky-
tovateľov ZS môžu byť z procesu tranzície vyradení. Radšej           
podstúpia zákroky tak, ako sú požadované, aby získali povolenie na 
zmenu mena a idenfikačných dokumentov.
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Problémy v súčasnej praxi

V tejto kapitole menujeme niekoľko problémov, ktoré v starostli-
vos o transrodových ľudí pretrvávajú. Pre ilustravne účely použí-
vame anonymne zozbierané príbehy z výskumu organizácie Trans-
Fúzia (2015), ktorý prebiehal v rokoch 2012 až 2015 (TransFúzia, 2015).

1. Problém: Odmietanie a nezmyselne dlhé čakanie v procese 
tranzície

„Lekárka sa ma opýtala, prečo si myslím, že by ma mala 
zobrať ona, keď ma iná lekárka odmietla, a so slovami „my 
si pacientov nepreberáme“ ma poslala preč.“  
(Anonym, 30)

„„Lekár mi povedal, že mi nevie pomôcť, pretože na Sloven-
sku sa v podstate nič také nerobí, ale že si niečo zis. Cel-
kovo to vysvetlil veľmi zmätene. Povedal, nech prídem za 
pol roka „a uvidíme čo sa s tým dá robiť“.“ 
(Anonym, 28)

„Kontaktoval som 16 lekárov z Braslavy a okolitých miest 
a dedín. Viacero z nich mi napísalo, že s ľuďmi ako ja ne-
spolupracujú vôbec, že [o možnosach tranzície v SR] nič 
nevedia, nie sú vyškolení, alebo mi napísali, že ani nemajú 
záujem sa  mnou stretnúť.“
(Anonym, 20)
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Trans ľudia sa rozhodujú pre medicínsku tranzíciu v rôznom veku     
a z rôznych dôvodov. Rozhodnue „ísť do toho“ býva v drvivej väčši-
ne výsledkom dlhého a intenzívneho uvažovania, prehodnocova-
nia, často i mnohoročných pokusov o potlačenie svojich najhlbších 
túžob a potrieb. Sú si vedomí, že vyjadriť svoju rodovú identu, prí-

„[Lekárkina] idea bola, že keď som prežila do tohto veku 
bez problémov, tak nechápe, prečo som prišla až teraz. 
Vraj sa treba nad tým zamyslieť. Hovorila, že [transsexuál-
ny] človek to vie už od detstva.” 
(Anonym, 45)

„Samotná lekárka povedala, že [užívať hormonálnu tera-
piu] začnem v septembri, a nič z toho. Problém je vraj         
v tom, že sme sa málo krát videli, ale ona mi mala dať    
častejšie termíny. Neskôr povedala, nech zavolám a dá mi 
výmenný lístok na vyšetrenie. Tak volám, a ona rozhorče-
ne spus, že je to stále priskoro.” 
(Anonym, 30)

„Vedel som presne, čo chcem. Dva roky som chodil na se-
denia, prvý rok sa mi zdalo, že sa [lekárka] zaujíma, ďalší 
rok to bolo u len také naťahovanie. Sám som za ňou prišiel 
s požiadavkou o hormonálnu terapiu, pretože už prešli dva 
roky a ona o tom stále nehovorila. Na rok mi dala tabletky. 
Po roku som prišiel, že necím nijaké zmeny a chcem injekcie. 
Celý proces trval vyše štyroch rokov.” 
(Anonym, 25)
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padne podstúpiť medicínsku tranzíciu nie je jednoduché, no dúfajú, 
že sa aspoň v prípade poskytovateľov ZS stretnú s ústretovým a em-
packým prístupom.

O to horšie veľa trans ľudí znáša, keď sú ich skúsenos presne 
opačné. Odmietanie najčastejšie pramení z nedostatku skúsenos  
s trans ľuďmi, za čo je zodpovedný vzdelávací systém, ktorý vníma 
transrodovosť ako málo významnú a okrajovú tému. Ďalšia prekáž-
ka spočíva v neodbornom prístupe aj tých ľudí, ktorí s trans ľudmi 
pracujú. Mnoho trans ľudí týmito prekážkami jednoducho neprejde 
alebo ich negavne skúsenos iných trans ľudí odradia aj vtedy, ak 
súsú si is, že ich život by sa po tranzícii výrazne zlepšil. Trans ľudia, 
ktorí nemajú kapacity bojovať s nedostupnosťou zdravotnej sta-
rostlivos teda prichádzajú o možnosť viesť kvalitný život, hoci jedi-
nou prekážkou je mnohokrát prístup poskytovateľov ZS.

Na to, aby človek chcel podstúpiť tranzíciu, nemusí byť v situácii, že 
vyčerpal všetky svoje možnos a je na pokraji samovraždy. Nane-
šťase to býva často práve tak. Podľa organizácie PACE (2014) sa vo 
Veľkej Británii reálne pokúsilo o samovraždu až 48% trans ľudí do 
26 rokov (ako cituje Strudwick, 2014). Výskum Haas, Rodgersa           
a Herman (2014) z Americkej nadácie pre prevenciu samovrážd zas 
hovorí o 41% vo všetkých vekových skupinách (Haas, Rodgers, 
Herman,Herman, 2014). Alarmujúci počet transrodových ľudí vstupuje do 
procesu tranzície s depresiou, úzkosťami a inými psychickými pro-
blémami, no predpokladá sa, že všetky sú spôsobené transrodovosťou 
samotnou. Transrodovosť ako taká však nie je problémom, problé-
mom je rodová rozlada a diskriminácia voči trans ľuďom, ktorá        
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sa častokrát prejavuje aj tým, že nevedia nájsť odbornú a rešpektujúcu 
zdravotnú starostlivosť.

Ešte ťažší prístup k ZS za účelom tranzície majú transrodoví ľudia, 
ktorí sú v spoločnos marginalizovaní aj iným spôsobom, než na zá-
klade trans statusu – na základe veku, etnicity, sexuálnej orientácie, 
HIV statusu, sú telesne, mentálne, či zmyslovo poshnu, trpia du-
ševnými chorobami alebo závislosťami.

Odmietanie psychicky chorých trans ľudí alebo trans ľudí so závislosťa-
mi je bežnou skúsenosťou. Je im vyjadrené, že si niečo namýšľajú, 
sú nabádaní, aby skúsili žiť v role, ktorá im bola pri narodení určená 
na základe genitálií. Celkovo je snaha vykresliť transrodovosť ako 
určitú formu psychózy, dôsledok závislos, či zlých životných okolnos 
veľmi častá. Možným vysvetlením sú obavy poskytovateľov ZS o to, 
že adekvátne nevyhodnoa, či daná osoba tranzíciu zvládne. 
ObObavy, že poskytovateľ ZS urobí nesprávne rozhodnue a umožní 
tranzíciu osobe, ktorá nie je transrodová, sú dôsledkom systému ZS. 
Rozhodovanie o tranzícii má byť tož na človeku, ktorý sa o tranzí-
ciu uchádza, no momentálne je na pleciach poskytovateľa ZS. 
Úloha poskytovateľa ZS v procese tranzície však nemá spočívať     
v rozhodovaní za trans osoby, ale ich sprevádzaní týmto proce-
som.

V prípade, že by mali všetci ľudia priestor rozoberať svoje potreby 
súvisiace s tranzíciou s odbornou podporou a bez strachu, že na ich 
základe budú odmietnu a vylúčení z procesu tranzície, poskytova-
telia ZS by nemuseli mať takéto obavy. Ak by sa klien nemuseli 
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obávať nesplnenia konkrétnych požiadaviek a namiesto toho sa 
mohli skutočne venovať svojim potrebám, mohli by sa sami najkva-
lifikovanejšie rozhodnúť. Nikto nie je odborníkom na potreby, 
rodovú identu a rodový prejav iného človeka. Najčastejšie to býva 
práve nedostatok dôvery a podpory zo strany poskytovateľov ZS, 
ktorý trans ľuďom chýba a vďaka ktorému by v procese tranzície 
pokročili ďalej.

Dôsledky nedôvery a neodbornos najhoršie doliehajú na samot-
ných trans ľudí. Nemálo trans ľudí má skúsenos s ľubovoľným 
predlžovaním niektorej fázy, s váhaním s poskytnum hormonálnej 
terapie, alebo iným bolesvým predlžovaním procesu tranzície. 
Doba, po ktorej sa jednotlivé trans osoby dostanú k hormonálnej 
terapii alebo potrebným zákrokom sa výrazne líši. Väčšine trans ľudí 
bolo dané najavo, že si majú vážiť, že vôbec nejakú starostlivosť 
majúmajú a nemajú sa sťažovať, pretože o ňu môžu kedykoľvek prísť.    
Zo strany poskytovateľov ZS teda išlo o otvorené vydieranie.

Napriek enormnému množstvu prekážok a diskriminácie vníma 
veľa poskytovateľov ZS ako dôležité to, že trans osoba žije usporia-
daným životom a jej okolie vie o jej trans statuse. Podpora okolia 
má svoje zjavné výhody, no táto požiadavka na akceptujúce okolie 
je často nerealiscká. Trans ľudia ostávajú bez domova, opúšťajú 
ich partneri, prichádzajú o priateľov. Ich pracovný alebo školský 
výkon ako taký utrpieť nemusí, napriek tomu však môžu byť v práci 
aa škole diskriminovaní, alebo rovno vyhodení. Nič z tohto sa nezao-
bíde bez citových strát, a je úlohou poskytovateľa ZS trans ľudí citli-
vo viesť k hľadaniu podpory ľudí v podobnej situácii všade, kde sa 
dá, napr. kontaktovaním miestnej organizácie, či podpornej skupiny 
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pre trans ľudí, alebo poskytnum zdrojov (webové stránky, fóra, 
diskusné skupiny, a pod).

Riešenie:

2. Problém: Jednotné požiadavky na ľudí v procese tranzície

„Lekárka vyjadrovala, že chce proces [tranzície] prispôso-
biť mne. Snažila sa pôsobiť, že je otvorená komunikácii, no 
zdalo sa mi, že mi iba dáva čas na to, aby som s ňou súhla-
sil a v podstate sa zmieril s tým, čo ma čaká. Očakávala, že 
sa budem o svojom tele vyjadrovať istým spôsobom, ktorý 
je veľmi nenávistný. Očakávala asi aj to, že budem submi-
sívny, že odovzdám svoju telesnú autonómiu do jej do 
rúk.” 
(Anonym, 24)

„Človek si musí [na nový rodový prejav] navyknúť, no 
lekári ho vyžadovali hneď bez ohľadu na to, že môže obná-

Vytvárajte siete s ostatnými poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivos, ktorí sú ochotní ju trans ľuďom poskytovať.

Kontaktujte miestne podporné skupiny, či organizácie pre 
podporu trans ľudí a nadviažte spoluprácu.

Poskytujte relevantné zdroje informácií, ktoré reflektujú 
potreby trans klientov.
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Drvivá väčšina trans ľudí si volí medicínsku tranzíciu ako cestu, 
ktorá im uľahčí fungovanie vo vlastnom tele. Mnoho z nich ide do 
medicínskej tranzície so spoločensky rozšírenou predstavou o muž-
skom a ženskom tele a odlíšiteľne mužské alebo ženské telo je 
presne to, čo si vo výsledku prajú. Ale aj trans ľudia sú tak rôzni, ako 
len ľudia môžu byť. Nedá sa predpokladať, že každý chce rovnaký 
postup v tranzícii a rovnaké zákroky, hoci existujú určité preferen-
cie. Ak trans ľudí rozdelíme na mužov a ženy a predpokladáme, že 
ich prežívanie navlas zodpovedá tomu, ako sa prežíva cisrodový 
muž a cisrodová žena, môže nám ujsť celé spektrum komplexných 
ľudských skúsenos. Toto obzvlášť škodí trans ľuďom, ktorí nechcú 
alebo nemôžu podstúpiť medicínsku tranzíciu.

šať nepríjemné reakcie. Vystavujú človeka zbytočnému 
riziku. Spĺňam ich podmienky, ale ocitám sa v nebezpe-
čenstve – od fyzického násilia až po to, že ma vyhodia          
z práce. To nie je test skutočného života, to je skúška 
odvahy a odhodlania.” 
(Anonym, 30)

„Nebolo to tak, že by som sa potreboval zbaviť [repro-
dukčných] orgánov, lebo mi to strašne vadí. Nechcel som 
ísť do zamestnania s neutrálnym menom, zase vysvetľo-
vať, prečo mám také meno, prečo mám také rodné číslo. 
Nakoniec som si už povedal, že keď sa chcem zamestnať, 
tak musím na tú operáciu. [S lekárkou] som ani nemal 
chuť sa o tom baviť, lebo som nemal pocit, že mi pomáha. 
Ona len tak prehodila, že „to musíš prežiť“.“ 
(Anonym, 27)
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Niektorí trans muži potrebujú penis k tomu, aby sa cíli v poriadku, 
iní nie. Niektoré trans ženy potrebujú vagínu, iné majú svoje genitá-
lie rady také, aké sú. Toto pla aj o iných časach tela a nezávisle od 
rodovej identy. Niektorí trans ľudia môžu chcieť telo, ktoré nie je 
jednoznačne rozpoznateľné ako mužské alebo ženské, alebo telo, 
ktoré viditeľne kombinuje mužsko-ženské znaky. Hoci na idenfiká-
cii s nenormavnym telom nie je nič patologické, väčšina poskyto
vateľov ZS by to ako patologické vyhodnola a osobe by do procesu 
tranzície neumožnila vstúpiť.

Ďalším mimoriadne škodlivým dôsledkom predpokladu, že trans 
ľudia majú jednotné požiadavky na tranzíciu sú nútené zákroky: 
nútená hormonálna terapia, nútená kastrácia, nútená genitálna re-
konštrukcia. Veľmi často sa odmietanie niektorého zákroku alebo 
postupu v tranzícii interpretuje spôsobom, že daný trans človek 
„ešte nie je pripravený“ alebo, v horšom prípade, že vlastne nejde  
o trans človeka. Či sú trans ľudia „skutočne trans“ sa pri tomto po-
stupe nesprávne hodno na základe vôle podstupovať jednotlivé 
zákroky a ochoty prispôsobiť sa nadštandardným požiadavkám na 
mužov a ženy, ktoré nemusia spĺňať ani cisrodoví ľudia.

Trans ľudia musia dokazovať, že sú súčasne „v neporiadku“ i „v poriad-
ku“. Musia nenávidieť svoje telo, trpieť pri pohľade naň, hanbiť sa 
za svoju transrodovosť, túžiť po tele, ktoré je cisrodové; zároveň 
musia byť dostatočne „v poriadku“ na to, aby dokázali fungovať        
v bežnom živote, tzn. chodiť do práce, študovať, venovať sa záľu-
bám. Aby toho nebolo málo, trans ľudia sú tlačení do napĺňania        
a potvrdzovania rodových stereotypov. Častokrát sa prezentujú hy
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perfeminínne alebo hypermaskulínne aj pro svojej vôli, pretože sú 
si vedomí, že od toho závisí ich ďalší postup v tranzícii.

PPočas tranzície sú trans ľudia nútení absolvovať test skutočného 
života, kedy sú tlačení do napĺňania rodových stereotypov aj mimo 
ambulanciu. Ako uvádza príklad z úvodu, spĺňať rigídne podmienky 
poskytovateľov ZS sa málokedy zaobíde bez problémov. V období 
testu skutočného života sa od trans ľudí v tranzícii očakávajú naj-
väčšie sociálne zmeny, no prístup k hormonálnej terapii má len 
málo z nich. Tá by im však umožnila plynulejší prechod z jednej sociál-
nej kategórie do druhej a pomohla s tým, aby ich ľudia nečítali ako 
viditeľne trans osobu, ak o to nemajú záujem. Požadovaný postup 
vystavuje násiliu ľudí, ktorí už aj tak zažívajú vysoké riziko násilia.     
V hre je bezpečnosť a zdravie transrodových osôb, takže argu-
ment, že ide o test toho, či spoločenskú tranzíciu daná osoba 
zvládne, neobstojí. V mnohých krajinách je test skutočného života 
úplne vypustený z podmienok pre poskytovanie ZS súvisiacej              
s tranzíciou. Trans ľuďom musí byť umožnené odkladať coming out 
a sociálnu tranzíciu až do bodu, v ktorom nadobudnú istotu a v ktorom 
ich to vystaví značne menšiemu riziku násilia.

Ďalšie príklady takež potvrdzujú, že súčasná prax ľuďom škodí        
a neposkytuje možnosť slobodného rozhodovania o vlastnom tele 
a živote. Obzvlášť tým, ktorí nezapadajú do predstavy poskytova-
teľa ZS o tom, aké zákroky má trans človek chcieť. Veľa trans osôb 
sa ocitá v dileme, či vôbec proces tranzície začnú, ak im na jeho konci 
bude odobratá kapacita mať vlastné de (nútená sterilizácia/kastrácia). 
Na jednej strane intenzívne pociťujú nutnosť zmeniť svoje telo do-
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stupnými medicínskymi prostriedkami tak, aby ho dokázali akcepto-
vať, na druhej strane tým vstupujú do procesu, ktorý nemôžu ukon-
čiť podľa potreby. Podľa Thomasa Hammarberga (2009), Komisára 
Rady Európy pre ľudské práva, ide takáto prax jednoznačne pro 
ľudským právam na telesnú integritu, sebaurčenie a dôstojnosť 
(Hammarberg, 2009).

Sterilizácia sa nazýva nútenou vtedy, ak ju daná osoba nechce.          
V prípade, že o ňu má záujem, má byť plne dostupná a trans človek 
má byť plne informovaný o rizikách. V tejto oblas súčasná prax 
takež zlyháva. Je alarmujúce, že nijaký trans človek nedostal od 
poskytovateľov ZS o kastrácii/sterilizácii viac informácii, než že 
prídu o reprodukčnú schopnosť, je to potrebné pre zmenu doku-
mentov a že nejaký čas pobudnú v nemocnici. Zdravotným rizikám 
uu trans ľudí, ktorí užívajú HRT a u ktorých neprebehla sterilizácia sa 
pritom nevenuje nijaká dlhodobejšia štúdia, no veľa trans ľudí sa 
stretlo s vyhláseniami typu „je to dobré dať von“, za ktorými nena-
sledovala nijaká diskusia, nijaké rozoberanie rizík spojených so sa-
motným zákrokom. Informovanému súhlasu musí podľa § 6 ods. (2)  
zákona 576/2004 Z. z. predchádzať poučenie podané „zrozumiteľ-
ne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom 
slobodne sa rozhodnúť“, nie implicitné spoliehanie sa na to, že 
trans človek daný zákrok automacky chce a je si vedomý rizík.    
Nie je ež akceptovateľné vystavovať trans ľudí nátlaku a vydiera-
niu formou odoprea zmeny dokumentov, ako sa často deje. Ak si 
je poskytovateľ ZS vedomý, že zmena dokladov je pre trans človeka 
nevyhnutná, nesmie túto skutočnosť zneužívať.

u
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Ako nedostupnosť ZS, aj rigídny model tranzíce zaručuje, že mnoho 
ľudí do procesu jednoducho nevstúpi. Takýto proces, s obmenami 
nanajvýš v poradí zákrokov, je neprijateľný pre mnoho ľudí: pre 
ľudí, ktorí si neprajú hormonálnu terapiu alebo si ju prajú užívať iba 
dočasne (napr. na dosiahnue určitých nezvratných zmien); pre 
ľudí, ktorí si prajú iba zmenu mena, na ktorú sa medicínska tranzícia 
nanešťase viaže; pre ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom vybočujú    
z z predstavy poskytovateľa ZS o trans ľuďoch. Z hľadiska ľudských 
práv je veľmi dôležité zabezpečiť, aby trans osoby neboli do nijaké-
ho zákroku tlačené, ale aby boli dostupné e, ktoré potrebujú.

Riešenie:

Prijmite najmodernejšie, siedme vydanie Štandardov sta-
rostlivos o transsexuálnych, transrodových a rodovo ne-
konformných ľudí (WPATH).

Prehodnoťte, ako sú v štandardoch používané slová 
„môže“, „často“, „väčšinou“, „niekedy“ a pod. Týmto 
pojmom treba venovať zvýšenú pozornosť, pretože vyjad-
rujú, že kritériá nemusí spĺňať každá osoba, čo však dané 
osoby nevylučuje z poskytovania ZS.

Nepredpokladajte, že všetci trans ľudia vnímajú svoje telo 
ako inherentne zlé.
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3. Problém: Rigídne požiadavky na rodovú identu, sexuálnu 
orientáciu a rodový prejav v procese tranzície

„Lekárka sa na mňa osopila, vraj prečo som neprišla oble-
čená ako žena, keď sa ženou cím.“ 
(Anonym, 50)

„Prvá lekárka po mne chcela, aby som jej ukázala spodné 
prádlo, na základe ktorého vyhodnola, že vlastne nie 
som trans. Druhá [lekárka] zasa začala s tým istým, že sa 
ako žena neobliekam, [ani tak] nevyzerám, nepôsobím. Na 
budúce stretnue sa mám vraj podstatne lepšie obliecť     
a namaľovať. Zvykla mať poznámky typu „ten sveter nie je 
moc ženský“ a neustále sa ma snažila tlačiť do toho, aby 
somsom sa obliekla viac žensky. Na poslednom stretnu ma 
zastavila: „ja by som vám dala diagnózu, ale pravidlá hovo-
ria jasne: [musíte byť] heterosexuálna žena“.“ 
(Anonym, 30)

„Lekárka mi viackrát vyjadrila, že nespĺňam jej požiadavky 
na vzhľad. Chcela, aby som zmenil svoj výzor a svoj celkový 
prejav. Povedala, že mám zmeniť vlasy, vadilo jej moje    
obliekanie, aj keď nosím veci, ktoré považujem za celkom 
neutrálne ladené. Povedala, že [tranzícia] nie je o mojom 
šťas, ale o zapadnu do spoločnos.“ 
(Anonym, 24)

som
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Napĺňanie stereotypnej predstavy o mužskos alebo ženskos je     
u všetkých trans ľudí v tranzícii bez výnimky vyžadované. Považuje 
sa za nevyhnutné, aby trans osoba okamžite a definivne prešla       
z mužskej kategórie do ženskej, alebo naopak. V súlade s týmto sa 
automacky očakáva, že transrodová osoba sa neuspokojí len so 
zmenou mena a idenfikačných dokumentov, prípadne sociálnou 
tranzíciou, ale že bude jednoznačne vyjadrovať odpor k niektorým 
svsvojim telesným charakteriskám a strániť sa určitých prejavov.

Ako sme už spomínali, príslušnosť k mužskému alebo ženskému 
rodu sa v našej kultúre dokazuje telom a správaním. Prehnane 
mužské a ženské správanie, ktoré sa od trans ľudí vyžaduje má byť 
náhradou za to, že telo trans človeka nemá „správnu“ podobu.         
O podobu tela, ktorá je trans ľuďom vnucovaná aj kultúrou, aj po-

svojim

„Niekedy mi pripadá, že cis ženy môžu chodiť len v rifliach 
a tričku, ale keď trans žena chce naozaj dokázať svoju žen-
skosť, musí chodiť vymaľovaná ako klaun, musí chodiť        
v šatôčkach ako Barbie a robiť zo seba pomaly to, čo nie je, 
len aby presvedčila svoju sexuologičku. Prečo keď sa 
nejaká žena, či už cis alebo trans, cí dobre v rifliach, 
prečo by nemohla chodiť v tých? Uberá to snáď z jej žen-
skos?“ 
(Anonym, 45)

„Vždy som sa maľovala, keď som išla k lekárke, s čím bola 
veľmi spokojná. Vraj čakala, že „príde nejaký chalan, ktorý 
má iba prefarbené vlasy a myslí o sebe, že je žena“.“ 
(Anonym, 20)
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skytovateľmi ZS pritom nemá záujem každý trans človek uchádzajú-
ci sa o medicínsku tranzíciu. Svojím telom, svojou rodovou iden-
tou, sexuálnou orientáciou a svojím rodovým prejavom majú trans 
ľudia spĺňať nároky poskytovateľov ZS na mužov a ženy. Tým sa stá-
vajú zraniteľnými voči núteným zákrokom, vydieraniu formou odo-
pierania starostlivos, a pod. 

Trans ľudia musia poskytovateľom ZS neustále dokazovať, že ich 
prežívanie je skutočné. Iné ako stabilne mužské a ženské rodové 
identy sa však za skutočné nepovažujú. Akákoľvek iná rodová 
identa býva zdrojom zmätenos a podozrenia, no možno ani nie 
tak u človeka s danou identou, ale u okolia. V prípade, že sa takýto 
trans ľudia snažia dostať k možnos medicínskej tranzície, musia 
zanechať celú komplexnosť svojej identy pred prahom ambulancie 
a a jednoznačne tvrdiť niečo, čo možno s ich vnútorným prežívaním 
nemá nič spoločné.

Ale ani maskulínne ženy a feminínni muži sa za skutočných nepova-
žujú. Za najlepší spôsob, ktorým sa dá vlastné prežívanie dokázať, 
sa považuje dodržiavanie zastaraných štandardov. Poskytovatelia 
ZS neraz prišli s požiadavkou, aby trans osoba zmenila zamestnanie 
a záľuby na „ženskejšie“, alebo neustále tlačili trans človeka do no-
senia určitého oblečenia (vrátane niečoho tak osobného, ako je 
spodné prádlo) a účesu. Nálepky „mužské“ a „ženské“, resp. 
„vhodné“ a „nevhodné“ sú zrazu nalepené na všetko: správanie, 
činnos, záľuby, oblečenie, účesy, sexuálne preferencie, atď. 
Mnoho trans ľudí to vníma podobne, no je dôležité vyjadrovať re-
špekt aj tým, u ktorých nosenie určitých vecí a robenie istých        

a
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činnos nie je spojené s dokazovaním ich rodovej identy. Vyhýba-
nie sa veciam spájaných s pripísaným rodom a zdôrazňovanie vecí 
spájaných s preferovaným rodom sa zvykne v období medicínskej 
tranzície vyhroť. Je veľmi pravdepodobné, že trans ľudia si zvnú-
tornia očakávania poskytovateľov ZS, čo vedie k zvýšenému napäu 
a nemožnos sa uvoľniť a skúmať svoje pocity.

VVýrazne spochybňované sú aj homo- alebo bisexuálne osoby. Trans 
muž, ktorého priťahujú primárne muži je nezriedka považovaný za 
heterosexuálnu ženu. Trans žena, ktorú priťahujú primárne ženy je 
považovaná za heterosexuálneho muža. V prípade, že homosexuál-
nu orientáciu poskytovateľ ZS akceptuje, toto ešte ani zďaleka 
nemusí plať o bisexuálnej orientácii. Bisexuálni ľudia sú považova-
ní za zmätených, nerozhodných a ich hlboké vzťahy sú nezriedka 
zmetené pod koberec s názorom, že ide len o bisexuálne správanie. 
Dôsledkom homo/bifóbie bolo množstvo trans ľudí nútených opusť 
svojho dlhoročného partnera, boli nabádaní nájsť si vzťah podľa 
podmienok poskytovateľa ZS, alebo získali prístup k HRT až vtedy, 
keď si našli podľa poskytovateľa ZS vyhovujúci vzťah. Na Slovensku 
nie je uzákonená rovnosť manželsev, čo sa u trans ľudí prejavuje 
formou nútených rozvodov. Poskytovateľ ZS by mal trans osobám   
aa ich partnerom pomáhať vyrovnávať sa s následkami homo/bifó-
bie, nie ich zhoršovať, alebo homo/bifóbiu dokonca sám reprodu-
kovať.

Rodové stereotypy sú diskriminujúce a ničia životy, no s ich napĺňa-
ním veľmi úzko súvisí vôbec možnosť podstúpiť medicínsku tranzí-
ciu. Ako príklady potvrdzujú, trans ľuďom je neustále dávané 
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najavo, že dostanú možnosť postúpiť v medicínskej tranzícii až 
potom, ako splnia individuálnu predstavu poskytovateľa ZS. Zare-
gistrovali sme požiadavky na dokazovanie, že sa daná osoba snaží 
schudnúť, na chodenie do nákupných cener „aby sa pozreli, ako sa 
obliekajú ženy“, na návštevu „zoznamky“ za účelom zoznámenia sa 
s heterosexuálnymi mužmi u osoby, ktorú priťahovali z veľkej čas 
ženy, na zmenu zamestnania na „ženskejšie“ a pod. Pre veľkú časť 
ttrans ľudí je tranzícia jednoducho zmena tela na formu, v ktorej sa 
danej osobe žije lepšie a spokojnejšie. Zaťažovať tento proces spô-
sobmi, aké sme popísali, je v priamom rozpore s ľudskými právami.

Riešenie:

Akceptujte rodovú identu a rodový prejav daného trans 
človeka a jeho individuálne prejavy a potreby. Snažte sa 
pochopiť, že u niektorých ľudí eto veci nie sú prepojené 
a nespochybňujte ich rodovú identu rovnako, ako by ste 
nespochybňovali rodovú identu cisrodových ľudí, ktorí 
nie sú stereotypne maskulínni alebo feminínni.

ZZreflektujte vlastné postoje k homosexualite a bisexualite. 
Nech sú eto postoje akékoľvek, nedopuste znehodno-
covanie alebo spochybňovanie sexuálnej identy, orientá-
cie a správania u svojich klientov.
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4. Problém: Verbálne násilie, ponižovanie a indiskrétnosť

„Cíla som, že lekárka u mňa potrebuje udržovať povedo-
mie, že som chorý človek – nazvala ma hračkou prírody      
a deviáciou. Povedala, že kedysi ľudí ako ja vystavovali        
v cirkusoch. Neodmysliteľnou súčasťou každého sedenia 
bolo verbálne poníženie a uistenie ma v tom, kde sa voči 
nej nachádzam. A vlastne voči celej spoločnos.“ 
(Anonym, 30)

„„Lekárka na mňa necitlivo vybafla, že hysterektómiu     
podstúpiť musím, lebo taký je zákon. Keď som sa opýtal,            
o ktorý zákon ide, zahovorila to. Potom povedala, že či si 
viem predstaviť, že by muž mal dieťa, „šak to je nenormál-
ne.“ Dodala, „že takí ľudia by sa nemali rozmnožovať“.“ 
(Anonym, 24)

„[Lekárka] povedala, že som odpísaný, že nebudem mať 
ani rodinu. Útočila na mňa s tým, že nebudem mať biolo-
gické dieťa.“ 
(Anonym, 27)

„Jedna veta vyshuje celé naše stretnue... Citujem: 
„Predĺžené vlasy, make-up, vysoké opätky a ženské oble-
čenie z vás ženu neurobia“.“ (Anonym, 29)
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Mimo ordinácie si trans ľudia vypočujú množstvo nadávok a poni-
žovania. Príklady nás však uisťujú, že v ambulanciách lekárov si ich 
nevypočujú o nič menej. Problém pomáhajú vytvárať aj súčasné 
spoločenské normy, pretože transrodovosť je niečo, čo sa priamo 
dotýka našich kultúrnych hodnôt. Množstvo poskytovateľov ZS sa 
snaží s trans ľuďmi pracovať takým spôsobom, aby eto hodnoty 
nenarušili, pretože by to mohlo byť vnímané ako neslušné, či nemo-
rálne. Častokrát jediné možné východisko vidia v tom, označiť 
osobu eto hodnoty porušujúcu za niečo škodlivé, ponížiť ju a odsú-
diť, čím sa od nej dištancujú a celú váhu týchto „netradičných názo-
rov“ prenášajú na ňu.

Poskytovatelia ZS veľmi často necitlivo zapájajú do komunikácie       
s trans ľuďmi svoje osobné názory a presvedčenia, vrátane názorov, 
ako a podľa čoho nazývať ich telá. Veľmi častou skúsenosťou je spú-
šťanie príznakov rodovej rozlady u trans osôb tým, že ich telá po-
skytovatelia ZS označujú ako „mužské“ či „ženské“ v rozpore s ich 
identou, alebo komentujú trans ľudí spôsobom „aj tak z vás nikdy 
skutočná/biologická žena nebude“. Takýchto prejavov by sa mali 
poskytovatelia ZS jednoznačne zdržať.p

„Lekárka nechala otvorené dvere. Keď som povedala, 
prečo som tam prišla, každý v čakárni počul [o tom, že som 
trans].“ 
(Anonym, 50)
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5. Problém: Odmietanie a neprofesionálne poskytovanie od-
bornej zdravotnej a psychologickej starostlivos v procese 
tranzície

Riešenie:

„Lekárka povedala, že do budúcna mi zdravotnú starostli-
vosť poskytovať nebude. Vraj si to môžem nazvať výhra-
dou vo svedomí.“
(Anonym, 28)

„Lekár ma začal automacky volať v zlom rode. Keď som 
povedala, že nemám záujem o vaginoplasku, zatváril sa 
prekvapene a povedal „veď to všetci chcú!“ Neustále ma 
označoval za muža.“ 
(Anonym, 30)

Uvedomte si, že pracujete s výrazne marginalizovanou po-
puláciou. Ak v trans človeku aj napriek dobrým úmyslom 
spuste rodovú rozladu, ospravedlňte sa.

Zdržte sa vyjadrovania osobných presvedčení a hodnotení 
toho, čo je morálne, estecké a pod.

Počúvajte, ako transrodová osoba hovorí o sebe, svojej ro-
dovej idente a svojom tele. Používajte pojmy, ktoré použí-
va samotný trans človek a nevnucujte mu vlastné. 
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Trans ľudia musia v procese tranzície podstúpiť genecké, endokrinolo-
gické, psychologické, gynekologické alebo urologické vyšetrenie. Vy-
šetrenia bývajú pre väčšinu ľudí „behom na dlhé trate”, no trans ľuďom 
sa proces tranzície nedobrovoľne predlžuje, pretože bývajú odmietaní. 
Niektorí z nich bývajú odkazovaní na súkromné kliniky, ktoré ich finan-
čne veľmi zaťažujú, no ani v nich sa nestretnú s lepším prístupom. Je 
dôležité upozorniť na to, že s diskriminačným správaním sa trans osoby 

„Psychologička ma v posudku pre sexuologičku oslovovala 
v nesprávnym rodom, pričom mi odporučila podstúpiť 
krátkodobú terapiu, aby som lepšie „zvládala“ stres. Dúfam, 
že si uvedomuje tú iróniu.“ 
(Anonym, 25)

„„Na moje oznámenie, že nechcem vaginoplasku reago-
vala psychologička slovami „ale aspoň implantáty 
chcete?“, akoby každá žena musela chcieť veľké prsia. 
Neskôr sa ma začala pýtať na podrobnos, ako mám sex    
a otvorene vyjadrovala údiv. Povedala, že sa to pýta sú-
kromne, nie kvôli posudku [pre sexuologičku], no eto in-
formácie jej posudok určite skreslili. Ďalší psychológ v po
sudku uviedol, že vaginoplasku nechcem aj napriek mojim 
obavám a prosbe, aby to tam neuvádzal.“ 
(Anonym, 30)

„Lekárka napísala hore do správy moje staré, už neplatné 
meno, ktoré s ničím v správe nesúviselo.“ 
(Anonym, 24)
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nestretávajú iba v ambulanciách sexuológov, ale aj iných odborných le-
károv, všeobecných lekárov a psychológov.

Na Slovensku je nedostatok odborných lekárov, ktorí by dokázali trans 
ľuďom pomôcť a poskytnúť služby v čase, ktorý výrazne nepredlžuje ich 
už beztak dlhý proces tranzície. Najčastejším argumentom pro prijau 
trans osoby do starostlivos býva, že o danej téme nevedia nič alebo 
vedia veľmi málo. Chýbajú jasné odporúčania, o ktoré sa môžu pri práci 
s trans ľuďmi oprieť. Toto nú trans ľudí do vyhľadávania poskytova-
teľov ZS, ktorí im vedia poskytnúť špecializovanú zdravotnú starostli-
vosť, no zaobchádzajú s nimi necitlivo a znásobujú ich traumu z celého 
procesu a v konečnom dôsledku aj z lekárskeho prostredia. Dôvera 
trans ľudí v poskytovateľov ZS býva nezriedka po ukončení procesu me-
dicínskej tranzície hlboko narušená, čo im mnohokrát zabráni vykonať 
prevenvne opatrenia v súvislos so svojim zdravím. Toto je, samozrej-
me, v konečnom dôsledku zaťažujúce aj pre štátny rozpočet, aj samot-
ných trans ľudí.

Riešenie:

Prehodnoťte, či je Vaše odmietanie trans klientely movo-
vané negavnymi stereotypmi o trans ľuďoch.

Ak cíte alebo viete, že nemáte kompetencie vziať trans 
klientov do starostlivos, nenechajte ich čakať a pokúste 
sa ich odporučiť niekomu ďalšiemu.
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Vzdelávajte sa v téme transrodového zdravia, sledujte 
medzinárodné fóra, spoločnos a diskusie o trans zdraví. 
Oboznámte sa s najnovšími trendmi v trans zdraví a Štan-
dardmi zdravotnej starostlivos o trans ľudí.

Pokúste sa akvne vyhľadávať odborníkov, ktorí rešpektu-
jú trans ľudí a sú ochotní s nimi spolupracovať. Mnoho po-
skytovateľov ZS si doplnilo vzdelanie a začalo sa trans 
ľuďom venovať aj bez predošlej experzy, pretože ich 
nemali na koho iného odkázať.
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Všeobecné odporúčania

Používanie korektného rodu

        Používanie nekorektného rodu pri transrodových ľuďoch je forma 
diskriminácie a obťažovania, preto používajte preferovaný rod trans 
človeka v komunikácii s ním. Pokiaľ to administrava dovoľuje, čo 
najviac v nej používajte preferovaný rod. To aj v prípade, že vzhľad 
transrodovej osoby nespĺňa vaše osobné predstavy o tom, ako muži 
alebo ženy vyzerajú. Nikdy neadresujte trans ľudí zámenom „to“. 
Tým označujeme veci. Osobám to upiera základný rešpekt a hodno-
tu atu ako ľudských bytos.

   Používajte preferovaný rod trans osoby aj v jej neprítomnos – 
lepšie si ho nacvičíte a vyhnete sa chybám. Zároveň tým vyjadríte 
okoliu, že potreby trans osôb sú skutočné a rešpekt voči trans 
ľuďom považujete za dôležitý.

    Zabezpečte, aby prijímacie formuláre obsahovali možnosť uviesť, 
že klient je transrodový. Je možné to urobiť formou citlivých otázok 
(„Aké je pohlavie na vašich dokumentoch?“ „Ste transrodový?“) 
alebo dať možnosť špecifikovať pri kolónkach „Muž“ a „Žena“ napr. 
tým, že bude existovať možnosť dopísať detaily. Ešte väčšia úľava 
pre ľudí, ktorí sa neidenfikujú ani ako muži, ani ako ženy, by bola 
možnosť „Iné“. Ďalší vynikajúci spôsob adresovania potrieb transro-
ddovej klientely je opýtať sa na „Občianske meno“ a „Preferované 
meno“.

tu ako
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Diskrétnosť

    Nezverejňujte trans status iných ľudí bez ich explicitného zvolenia. 
Pre trans ľudí to býva vecou nielen psychickej pohody, ale aj bez-
pečnos. To isté pla v prípade, že daného trans človeka oslovujete 
pred inými ľuďmi, napr. v čakárni.

   Pýtajte si povolenie klásť otázky súvisiace s trans statusom. Pri-
pravte sa na to, že trans osoba ich môže odmietnuť. Pýtajte sa citli-
vo a poskytnuté informácie nezneužívajte.

    Ak potrebujete osobné informácie o danej osobe, pýtajte sa ich, 
pokiaľ možno, v súkromí a v čo najbezpečnejšej atmosfére. Zvážte, 
či informácie, na ktoré sa pýtate, sú skutočne potrebné alebo sú 
predmetom osobnej zvedavos.

   Akceptujte, že transrodový klient môže odmietnuť prehliadku 
alebo pozorovanie personálom, ktorý nie je priamo účastný na vy-
šetrení. Je nevhodné zvolávať personál, ktorý sa priamo nepodieľa 
na vyšetrení za iným účelom, než tréningu.

Citlivosť

     Zdržte sa poznámok o vzhľade, rodovej idente, rodovom preja-
ve či sexuálnej orientácii transrodových osôb. Snažte sa s transro-
dovým človekom komunikovať s rovnakým rešpektom, aký by ste 
dávali komukoľvek inému.
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   Neporovnávajte vzhľad jednotlivých trans ľudí, nevyjadrujte svoje 
predpoklady o tom, že všetci trans ľudia chcú určitý zákrok. Porovná-
vanie znamená, že existuje nejaký vzhľadový štandard, ktorý je ne-
vyhnutné dodržať, no nie každý má ambíciu vyzerať určitým spôso-
bom.

Nediskriminácia

     Prijmite nariadenia, ktoré zakazujú diskriminovať ľudí na základe 
rodu alebo rodového prejavu. Komunikujte toto nariadenie so svo-
jimi zamestnancami, aj s verejnosťou vo forme upozornenia na 
svojej stránke, v čakárni, v materiáloch na preštudovanie.
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