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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
1.1. NÁZOV: TransFúzia, o.z.
1.2. SÍDLO: Karpatská 2, 811 05 Bratislava
1.3. IČO: 422 694 66
1.4. DIČ: 1079833766
1.5. PRÁVNA FORMA:
Občianske združenie zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky pod č. VVS/1  900/90  41162

1.6. KONTAKTY:
Poštová adresa: Karpatská 2, 811 05 Bratislava
Email: transfuzia@gmail.com
www.transfuzia.org
Bankové spojenie: 2924901086/1100

2. ČLENSTVO ORGÁNOV
PREDSEDNÍCTVO:
Roman Kollárik, predseda
Christián Havlíček, podpredseda
Jana Jablonická Zezulová, podpredsedníčka

KONTROLNÁ KOMISIA:
Wiktor Dynarski, člen
Lukáš Podhorčík, člen
Noel Aubrey, člen

3. POSLANIE A CIELE
3.1. POSLANIE:
Poslaním TransFúzie je iniciácia zmien v spoločnosti smerom k slobode (aj rodového)
prejavu a prežívaniu rodu vo všetkých jeho formách a variantoch.

3.2. CIELE:
● zasadzovať sa za dodržiavanie ľudských práv, najmä ľudských práv trans* ľudí
● odstraňovať predsudky a stereotypy voči trans* ľuďom a všetky formy diskriminácie
z nich vyplývajúce
● presadzovanie rodovej rovnosti a rešpektu k ľuďom všetkých variantov rodového
prejavu a rodového prežívania
● zlepšovať kvalitu života trans* ľudí na Slovensku
● presadzovať legislatívne zmeny umožňujúce dôstojný a slobodný prepis rodu bez
patologizácie
● zviditeľňovať trans* ľudí vo verejnom priestore
● vzdelávať, informovať, scitlivovať odbornú i laickú verejnosť v trans* téme
● vytvárať priestor pre budovanie trans* komunity, bezpečného priestoru a
poradenstva pre trans* ľudí

4. SPRÁVA O ČINNOSTI
4.1. Projekt: TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie
Cieľom projektu je budovanie kapacít organizácie TransFúzia. najmä vnútorné vzdelávenie
členov a členiek organizácie, vytvorenie vnútorných procesov pre efektívny a transparentný
chod organizácie, zabezpečenie technického vybavenia, vybudovanie komunikačného
portálu (webovej stránky a fóra), vytvorenie banky informácií pre rôzne cieľové skupiny a
dokončenie výskumu “Transrodoví ľudia v procese tranzície a zdravotnícka starostlivosť”.

Projekt bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z
Finančného mechanizmu EHP 20092014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej
spoločnosti  Open Society Foundation.
4.2. Projekt: Transrodoví ľudia v procese tranzície a zdravotnícka starostlivosť
Od roku 2012 TransFúzia realizuje unikátny výskumný projekt, ktorého cieľom je získať
prehľad o špecifikách ovplyvňujúcich situáciu trans* žien a trans* mužov na Slovensku a
identifikovať relevantné oblasti a autority, ktoré ovplyvňujú proces tranzície. Výskum má
kvalitatívny charakter a jeho zistenia budú slúžiť ako podklad pre advokačné účely pri
presadzovaní práv trans* ľudí v SR. TransFúzia si tiež vďaka výskumným rozhovorom
vybudovala užší kontakt s komunitou trans* ľudí, vďaka čomu lepšie pozná potreby
komunity.
Projekt bol podporený Slovenskočeským ženským fondom a Iniciatívou Inakosť.
4.3. Dúhový PRIDE Bratislava
TransFúzia sa v roku 2013 stala členkou platformy združení organizujúcich Dúhový PRIDE
Bratislava. Podarilo sa nám viditeľniť trans* tému v rámci LGB aj verejného priestoru
medializáciou témy v printových a televíznych médiách, organizovaním sprievodných
podujatí Dúhového PRIDE (Transparent večer, Diskusia o trans aktivizme na Slovensku a v
Poľsku, premietanie filmu “Screaming queens” s diskusiou) zameraných na trans* témy
alebo venované trans* komunite, a v neposlednom rade aj organizovaním komunity pod
transrodovou vlajkou v pochode Dúhového PRIDE.
4.4. Podporné skupiny pre trans* ľudí
Už tretím rokom TransFúzia v spolupráci s Qcentrom organizuje pravidelné stretnutia
podpornej skupiny pre trans* ľudí. Stretnutia sú bezpečným priestorom pre zdielanie
skúseností, získavanie informácií o situácii v SR a právnych či lekárskych postupoch a pre
spoločné hľadanie riešení.

5. NAPÍSALI O NÁS
5.1. WEBNOVINY 14. 9. 2013
Dúhový PRIDE sa ponesie aj pod vlajkou transrodových osôb
Hnutie transrodových ľudí sa začína zviditeľňovať už aj v strednej Európe a Bratislava sa k
nemu pridáva.
Dúhový PRIDE Bratislava sa bude tento rok niesť nielen pod známou vlajkou dúhových
farieb, ale i v ružovobielomodrých farbách trans vlajky.
Výzdoba pódia, alegorického vozu a sprievodu zvýraznia túto tému aj pre Slovensko.
Agentúru SITA o tom informoval aktivista Christián Havlíček.
Hoci boli transrodoví ľudia súčasťou všetkých doterajších Dúhových PRIDE sprievodov,
tento rok bude ich prítomnosť viditeľná, píše Havlíček.
Podporu svojou účasťou prídu vyjadriť transrodoví ľudia z okolitých krajín  Maďarska,
Poľska a Česka."Pozývame všetkých, ktorí chcú podporiť tému, upozorniť na našu
situáciu a porušovanie našich práv, aby s nami kráčali pod spoločnou vlajkou," hovorí
Havlíček, ktorý pôsobí ako spolupredseda organizácie TransFúzia.
Farby trans vlajky symbolizujú nielen tradičné farby mužov a žien, ale aj tých ľudí, ktorých
identita sa nezmestí, či nespadá do tradičných očakávaní kladených na mužov a na ženy.
Teda ich kombinujú alebo sa pohybujú niekde medzi nimi, dodáva Havlíček.
Dúhový PRIDE Bratislava organizujú v roku 2013 občianske združenia Queer Leaders
Forum, Iniciatíva Inakosť, NoMantinels a TransFúzia. Uskutoční sa 21. septembra od 13:00
na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Kompletný program Týždňa sprievodných
podujatí i samotného Dúhového PRIDE sa nachádza na webovej stránke
www.duhovypride.sk.

5.2. SME 20. 9. 2013
Mladík dosiahol, že už nie je ženou
Dúhový pride upozorňuje aj na transrodových ľudí. Christián Havlíček opísal, čo
prežíval, kým ho úrady uznali za muža.
„Za každým vyučujúcim som prišiel a povedal tri vety. Zmenilo sa mi meno. Som
transčlovek. Prosím, aby ste vedeli, som to ja, len odteraz sa budem inak podpisovať do
prezenčných listín.“
Dvadsaťsedemročný Bratislavčan takto pred pár rokmi oznamoval svojim učiteľom na
vysokej škole, že si konečne vybavil občiansky s menom Christián Havlíček.
Pre úrady bol od narodenia ženou. V puberte si začal uvedomovať, že mu je bližšie byť
mužom. Nové doklady si však mohol vybaviť, až keď sa dal preoperovať na muža.
Nútená kastrácia?
„Musel som podstúpiť nútenú kastráciu. Bolo to jediné riešenie, ako získať doklady,“ vraví
Christián.
Pre ťažkú operáciu sa rozhodol, aby už nemusel každý deň vysvetľovať, prečo sa správa a
vyzerá ako muž, keď má byť ženou.
Matrika priznáva iné pohlavie, až keď transrodoví ľudia prinesú potvrdenie od sexuológa.
Ten ho však vydá iba po operácii.
Tohtoročný Dúhový pride je venovaný aj transľuďom. Organizátori apelujú na štát, aby
rešpektoval ich ľudské práva a nevnucoval im operačné zákroky, ak chcú nové meno.
Operácie zdravotné poisťovne preplácajú.
Christián vraví, že úrady by mali umožniť meniť rod aj bez nich. Viacerí jeho kamaráti vraj
mali po zákrokoch psychické aj fyzické problémy.
„Niekomu môže vyhovovať iba odstránenie prsníkov a k tomu hormonálna terapia,
nepotrebuje operáciu.“
Niekoľko rán do hlavy

Ministerstvo vnútra tvrdí, že terajšie zákony ľudské práva transľudí neporušujú.
„Zmena pohlavia a teda zmena identity je veľmi citlivá a osobná záležitosť každej dotknutej
osoby, ministerstvo má problematiku plne legislatívne ošetrenú,“ odpísal tlačový odbor.
Keď Christián v druhom ročníku počas štúdia sociológie na Univerzite Komenského prišiel
s novou identitou, profesori aj spolužiaci zmenu prijali normálne. „Reakcie boli veľmi
dobré.“
Ako sa predtým volal, nehovorí. Staré meno mu pripomína traumy z minulosti.
Dávno pred operáciou Christián o svojom prežívaní povedal rodičom a kamarátom. Tiež
sa stretol iba s pochopením.
Horšie to býva s cudzími, transrodové osoby často čelia pre inakosť násiliu.
„Aj mňa už zbili. Dvaja dospelí muži útočili na ľudí okolo mňa. Keď ma zbadali, začali ma
nazývať kríženec, na čo som sa ohradil a odišiel. Ale ešte si ma na ulici našli a dostal som
niekoľko rán do hlavy.“
Priateľka a deti
Christián má partnerku. Ako sa zmieril s tým, že už nemôže mať deti? „Keďže som bol
nútený ísť na zákrok, uzavrel som to a nepátram v sebe až toľko, či by som chcel byť
tehotný, vynosiť dieťa a porodiť ho.“
V Česku má kamaráta, ktorý ešte pred operáciou porodil tri deti.
Dnes pracuje Christián v združení TransFúzia, ktoré chce pomáhať ľuďom, ako je on, s
prijatím v spoločnosti.
Za jeden z najväčších problémov považuje, že ich lekári odmietajú, lebo nevedia, čo s nimi
robiť. Na Slovensku s nimi pracujú vraj len dve sexuologičky. Do učebných osnov medikov
by preto rád dostal túto tému.
Koľko transrodových ľudí u nás žije, nevedno. TransFúziu doteraz oslovilo do 60.

5.3. PRAVDA 27. 1. 2013
Prepis rodu
Christián Havlíček, TransFúzia
V roku 1990 sa lesby a gejovia dočkali. Homosexualita bola odstránená zo zoznamu
duševných chorôb.
O viac ako dve desaťročia neskôr, v decembri 2012, sa Americká asociácia psychiatrov
rozhodla, že ani Transsexualizmus nebude viac diagnózou. To znamená, že ľudia v USA
prechádzajúci procesom zmeny pohlavia, korektnejšie procesom prepisu rodu, už nemajú
nálepku duševne chorých. Trans identita sa tak stala jednou z legitímnych foriem
sebaurčenia. Niektoré európske krajiny zmierňujú nezmyselné požiadavky na ľudí v tomto
procese – napríklad nedávne zrušenie sterilizácie pre získanie prepisu rodu vo Švédsku.
Avšak v Európe patologizácia trans ľudí pretrváva. Francúzsko je jedinou krajinou, ktorá ju
ukončila. Dočká sa trans hnutie a trans ľudia, ktorí by povedali a celosvetovo už dlho
hovoria: „Nie sme chorí, nepotrebujeme diagnostikovať ani podstupovať vynútené a
nezvratné operácie,“ tejto veľkej zmeny aj v iných krajinách civilizovanej Európy?

5.4. PRAVDA 5. 9. 2013
Intersexuálne škrípanie
Roman Kollárik, Wiktor Dynarski, združenie TransFúzia
Ako ľudskoprávni aktivisti prežívame mnohé obavy. Keď kritizujeme vlády, že nekonajú,
bojíme sa, čo nakoniec urobia.
Rovnako je to s médiami. Ani média, ani vlády nás totiž naozaj nepočúvajú. Žiarivým
príkladom je Nemecko, kde vláda „vyšla v ústrety“ intersexuálnym ľuďom; po novom
predpisuje lekárom, aby deťom s nejasným pohlavím pri narodení neuvádzali pohlavie
vôbec. Médiá hneď zareagovali senzačnými správami o možnosti „určiť tretie pohlavie“. Za
krokom nemeckej vlády by sme radi cítili snahu zabrániť zbytočným normativizujúcim
operáciám; lekárov a rodičov to však pravdepodobne skôr donúti riešiť „bezpohlavnú“
situáciu ich dieťaťa operačne. Neuvádzať pohlavie bez akýchkoľvek ďalších systémových
zmien (meno dieťaťa, zápisy v dokladoch, budúce určenie pohlavia) nie je riešením ani pre

dieťa, ani pre rodinu. Cieľom je inklúzia bez nútených operácií s tým, aby dieťa neskôr
dostalo možnosť samo si vybrať označenie pohlavia v dokladoch.

6. HOSPODÁRENIE
6.1. Výnosy: 6 072 €
6.2. Náklady: 5 281 €
6.3. Hospodársky výsledok: 791 €
Hospodársky výsledok vo výške 791 € bol prenesený do roku 2014 a bude použitý v
súlade s poslaním a cieľmi činnosti organizácie TransFúzia.

