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PREDHOVOR 

 

Téme postavenia transrodových ľudí sa na Slovensku venuje niekoľko článkov v 

periodikách, či kapitol v knihách. No dosiaľ nevznikla publikácia zameraná primárne na túto 

tému, a to napriek jej spoločenskému významu. 

Predložený zborník má ambíciu zaplniť túto medzeru. Zborník obsahuje príspevky z 

konferencie, ktorá sa uskutočnila na pôde Univerzity Komenského v Bratislave v septembri  

2022, s názvom „Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v spoločnosti“. 

Konferencia bola súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0350/21, ktorý sa venuje etickým a 

právnym aspektom spojených s informovaným súhlasom transrodových maloletých osôb. 

Projektový riešiteľský tím pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte. 

Cieľom konferencie bolo zistiť, ktoré rôzne faktory vplývajú na to, ako sa žije 

transrodovým ľuďom na Slovensku. Vzhľadom na to, že problémy spojené so starostlivosťou 

o zdravie a kvalitu života transrodových ľudí je možné riešiť len komplexne, konferencia mala 

interdisciplinárny charakter. Vystúpili na nej odborníci a odborníčky z oblasti práva, 

psychiatrie, filozofie, teológie, ako aj matky transrodových detí.  

Teší nás, že uvedený interdisciplinárny rozmer odráža aj tento zborník, ktorý 

čitateľom a čitateľkám sprostredkováva väčšinu prednesených príspevkov. Veríme, že osloví 

široké čitateľské spektrum na akademickej pôde, v odbornej sfére i medzi tými, ktorých táto 

téma zaujíma. Naším cieľom je vniesť do diskusie o fenoméne transrodovosti vecný tón a 

odborný prístup. Pri tom všetkom by malo zostať na zreteli, že pri celej komplexnosti tejto 

témy nejde primárne o právo, psychiatriu, či teológiu, ale o konkrétnych ľudí, rodičov, ich detí, 

občanov tejto krajiny. Transrodoví ľudia na Slovensku predstavujú zraniteľnú skupinu. Pri 

zostavovaní zborníka nás viedla myšlienku sudcu a právneho teoretika Jeroma Franka v jeho 

diele A man's reach (1977): „Skúškou morálnej kvality civilizácie je to, ako sa správa k slabým 

a bezmocným.“ Iba čas ukáže, či a akým spôsobom prispela naša snaha k zlepšeniu 

postavenia transrodových ľudí na Slovensku. 

 

 

V Bratislave, 12. decembra 2022 

 

 

         za riešiteľský kolektív 

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. 
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INKONGRUENCIA RODU NEIMPLIKUJE ŽIADNU PSYCHOPATOLÓGIU: 

POHĽAD SÚČASNEJ PSYCHIATRIE NA RODOVÝ NESÚLAD1 

 

GENDER INCONGRUENCE IMPLIES NO PSYCHOPATHOLOGY: CONTEMPORARY 

PSYCHIATRY'S VIEW OF GENDER INCONGRUENCE 

 

Michal Patarák 

 

Abstrakt: Rodový nesúlad je výrazný a trvalý nesúlad medzi prežívaným rodom jedinca 

a jemu prideleným pohlavím, čo je stav, ktorý nie je charakterizovaný žiadnou 

psychopatológiou. Môže byť sprevádzaný dysfóriou, úzkosťou alebo depresiou, avšak nie 

kvôli nemu samému, ale pre konflikt so spoločnosťou, ktorý môže viesť k zvýrazneniu stresu, 

internalizovanej transnegativite alebo k maladaptácii. V 11. revízii Medzinárodnej klasifikácie 

chorôb je rodový nesúlad zaradený medzi stavy spojené so sexuálnym zdravím, kým predtým 

bol ako transsexualizmus medzi psychickými poruchami a poruchami správania. Táto zmena 

je nielen plne odôvodnená, ale má aj výrazný destigmatizačný potenciál.    

 

Kľúčové slová: rodový nesúlad, transsexualizmus, internalizovaná transnegativita, 

psychopatológia 

 

Abstract: Gender incongruence is defined as a marked and persistent incongruence between 

an individual’s experienced gender and the assigned sex, a condition that is not characterized 

by any psychopathology. This incongruence may be accompanied by dysphoria, anxiety or 

depression, not because of the condition itself, but because it conflicts with society, which 

may lead to accentuated stress, internalized transnegativity or maladaptation. In the 11th 

revision of the International Classification of Diseases, gender incongruence is now included 

in conditions related to sexual health after having been previously as transsexualism among 

mental and behavioral disorders as transsexualism. The change is both fully justified and has 

significant destigmatizing potential.   

 

Key words: gender incongruence, transsexualism, internalized transnegativity, 

psychopathology 

 

Úvod 

 

Transsexualizmus (angl. transsexualism, lat. transsexualismus) je 10. revíziou 

Medzinárodnej klasifikácie chorôb opísaný ako „túžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník 

opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
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pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním chirurgického a hormonálneho liečenia, ktoré 

by zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím“2. Konceptualizácia transsexualizmu je 

v súčasnosti mnohými nahliadaná ako zastaraná, avšak dôsledne pomenováva stav človeka, 

ktorého rodová identita presahuje, takpovediac až transcenduje, jeho pohlavie. Navyše, je to 

jediná nozologická kategória, ktorá je definovaná ľudskou túžbou, ak nerátame vyslovene 

sexuálnu túžbu v prípade jej straty (insufficientia sive perditio desiderii sexualis) alebo 

nadmernosti (cupido sexualis enormis). 11. revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb (zatiaľ 

iba v angličtine ako International Classification of Diseases 11th Revision; ICD-11) už nehovorí 

o transsexualizme, ale o rodovom nesúlade (gender incongruence), pričom ho koncipuje ako 

„výrazný a trvalý nesúlad medzi prežívaným rodom jedinca a prideleným pohlavím, ktorý 

často vedie k túžbe po tranzícii, aby jedinec mohol žiť a byť akceptovaný ako osoba 

prežívaného rodu, a to prostredníctvom hormonálnej liečby, chirurgických zákrokov alebo 

iných medicínskych služieb, aby sa telo jednotlivca v čo najväčšej možnej miere prispôsobilo 

prežívanému rodu“3. Ide o moderný a vyslovene deskriptívny koncept, ktorý opisuje nesúlad 

medzi rodom, ktorý je jedincom prežívaný, a pohlavím, ktoré je mu pridelené, hoci de facto 

možno skôr povedať: ktorým disponuje, pretože pohlavie je kategóriou, ktorá sa jedincovi 

nielen pripisuje pri narodení, ale ktorá má aj svoje objektívne a exaktné poňatie. Neurčuje sa 

len anatomicky prostredníctvom vonkajších a vnútorných pohlavných orgánov, ale aj 

geneticky, teda prostredníctvom prítomnosti pohlavných chromozómov (XX, XY) 

a prostredníctvom produkcie pohlavných hormónov (testosterón, estrogén, progesterón). 

V medicíne poznáme stavy, pri ktorých nie je možné jednoznačne určiť pohlavie jedinca 

v takto rozvrhnutej binárnej schéme. Avšak transsexualizmus, respektíve rodový nesúlad, sa 

netýka priamo týchto stavov. Ide v ňom o to, že rodová identita a expresia jedinca nie je 

konzistentná s biologickým pohlavím jedinca, teda nie je s ním v súlade. Nie všetci jedinci 

s takýmto nesúladom však spĺňajú diagnostické požiadavky rodového nesúladu. Mohli by 

sme povedať, že rodová inkongruencia je akýkoľvek nesúlad medzi prežívaným rodom 

jedinca a prideleným pohlavím, ktorý ešte nemusí spĺňať diagnostické požiadavky alebo 

kritériá rodového nesúladu, hoci je jeho jadrom. Zmyslom tohto príspevku je upovedomiť, že 

takáto inkongruencia nie je inherentne spojená so žiadnou psychopatológiou, a teda, že 

rodový nesúlad nie je možné chápať ako psychickú poruchu per se.  

 

1. Rodová inkongruencia a psychické zdravie 

 

„Psychické zdravie je stav, v ktorom jedinec dokáže uskutočňovať svoje schopnosti, vie 

zvládať stresové udalosti každodenného života, dokáže produktívne pracovať a prispievať do 

života spoločnosti.“4 Doteraz nebola vymyslená optimálna a uspokojujúca definícia 

 
2 SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA: Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných 
zdravotných problémov. 10. revízia. 1. diel. Bratislava: Obzor, 1992, s. 253 - 254. 
3 WORLD HEALTH ORGANIZATION: International Classification of Diseases 11th Revision. ICD-11 for Mortality 
and Morbidity Statistics. Version 02/2022, HA 60. 
4 WORLD HEALTH ORGANIZATION: Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice (Summary 
Report). Geneva: World Health Organization, 2004, s. 12.  
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psychického zdravia. Aj uvedená definícia má svoje chyby. Jednak je príliš výkonovo 

zameraná, jednak sa príliš orientuje na sociálnu kontribúciu, teda schopnosť prispievať do 

života spoločnosti. Aktívny, primeraný a zmysluplný vzťah jedinca k spoločnosti zvykneme 

vnímať ako dôležitý atribút psychického zdravia. Čo ak však ide o jedinca, v prípade ktorého 

je to naopak, v prípade ktorého nemá spoločnosť primeraný vzťah k nemu, dokonca sa proti 

nemu obracia? Môže ísť o imigranta, člena z nejakého dôvodu neželanej komunity, 

znevýhodňovanej skupiny, môže ísť o člena sexuálnej menšiny, v našom prípade 

o transrodového človeka. V takom prípade vzťah k spoločnosti prestáva byť lakmusovým 

papierikom zdravia. Naopak, pôsobí ako faktor, ktorý potenciálne bráni jeho plnému rozvoju, 

a to napokon aj v zmysle uskutočňovania schopností jedinca aj jeho schopnosti zdolávať 

stresové udalosti každodenného života. Dokonca sa tento sociálny konflikt alebo sociálna 

inkongruencia podieľa na zvýšenom množstve stresu, ktorý jedinec zažíva. Nie je vylúčené – 

vlastne sa to stáva často – že tento stresový faktor, ktorý sa odzrkadľuje v makro- i v mikro- 

spoločenskom prostredí, podmieňuje vznik alebo udržiavanie psychickej poruchy. Takáto 

psychická porucha však nevzniká priamo následkom rodovej inkongruencie, ale 

mechanizmom sociálnej inkongruencie, teda v dôsledku tlaku spoločnosti na jedinca.  

 

2. Adaptačné mechanizmy 

 

Iste, na každého z nás má prostredie isté požiadavky. V niektorých prípadoch oprávnene 

hovoríme o zvýšených nárokoch prostredia, v niektorých zas o nárokoch minimálnych, teda 

o takzvanom skleníkovom prostredí. Ak chápeme psychické zdravie ako dynamický proces, 

tak je to proces, ktorý je výsledkom úspešnej adaptácie jedinca na tieto nároky.5 Adaptácia je 

pojem, ktorý sa týka aktívneho prispôsobenia sa prostrediu. Jej rozšírenou súčasťou je 

prispôsobovanie prostredia svojim potrebám a prianiam. V prvom prípade hovoríme 

o „autoplastickej adaptácii“, v druhom o „aloplastickej adaptácii“. Ak schopnosti človeka 

adaptovať sa na nároky prostredia zlyhávajú alebo sú nedostatočné, hovoríme 

o „maladaptácii“6. Úspešnou aloplastickou adaptáciou môže byť pre trans človeka jeho 

coming out a následná snaha o zmenu najbližšej, ale možno aj širšej spoločnosti (aktivizmus). 

Autoplastická adaptácia je v tomto prípade nevýhodnou stratégiou, ktorá síce zníži trecie 

plochy so spoločnosťou, ale v podstate vedie k prebratiu spoločenských motívov či 

stereotypov a k prispôsobeniu sa nepriaznivému spoločenskému naratívu na úkor 

slobodného a autentického sebavyjadrenia sa trans človeka. Hovoríme priamo o prebratí 

spoločenskej stigmy, o zvnútornení spoločenskej negativity, respektíve o „internalizovanej 

transnegativite“. To síce môže redukovať napätie medzi jedincom a spoločnosťou, ale 

zvyšuje napätie v samotnom jedincovi. Tento stav človek nemusí zvládnuť, teda nemusí ho 

vedieť adekvátne spracovať. Výsledkom je zlyhanie adaptačnej stratégie a daň v podobe 

symptómov psychickej poruchy. 

 

 
5 JANÍK, A., DUŠEK, K.: Diagnostika duševních poruch. Praha: Avicenum, 1987, s. 49.  
6 PATARÁK, M. Úvod do psychiatrie. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2021, s. 13.  
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3. Rodová inkongruencia a psychická porucha 

 

„Psychická porucha je klinicky rozpoznateľný súbor príznakov alebo správania, vo väčšine 

prípadov spojený so subjektívnymi ťažkosťami a so zasahovaním do osobných funkcií.“7 

Opísaný dej môže viesť k subjektívnym ťažkostiam, ale nie je špecifický pre rodovú 

inkongruenciu, nech už ide o úzkostnú, depresívnu alebo akúkoľvek inú poruchu. Nejde o 

prejavy rodovej inkongruencie per se, nejde o symptómy, ktoré by nevyhnutne sprevádzali 

rodovú inkongruenciu, ale hlavne, nejde o symptómy, ktoré by pre ňu boli indikatívne alebo 

ktoré by ju priamo definovali alebo z nej vyvierali. Môže ísť o manifestáciu intrapsychického 

konfliktu, avšak pre internalizovaný konflikt so spoločnosťou, respektíve jej istými 

fragmentami alebo  postojmi. Liečba a prevencia psychickej poruchy v takomto prípade teda 

vyslovene súvisí s bojom proti stigme, respektíve s harmonizovaním spoločnosti 

a vykorenením nepriateľských postojov v nej. Prevencia je tu predovšetkým sociálnou 

intervenciou.  

Môže sa stať, že identifikácia s iným rodom, než aký prislúcha pohlaviu jedinca, je 

prejavom psychickej poruchy, avšak vtedy nehovoríme o rodovej identite sensu stricto. 

Takýto stav vlastne vylučuje transsexualizmus, respektíve rodový nesúlad. Hovoríme 

o bludnom transsexualizme, bludnej rodovej identifikácii, pseudo-transsexualizme 

a podobne. Terminologické uchopenie týchto stavov nie je v súčasnosti ešte dostatočne 

vykryštalizované, avšak, čo je dôležité poznamenať, psychiater v týchto prípadoch 

nediagnostikuje rodový nesúlad, ale inú psychickú poruchu, ktorá ho môže v istých aspektoch 

napodobňovať. Existencia týchto stavov teda nie je argumentom pre spájanie 

psychopatológie s rodovým nesúladom.  

 

Záver 

 

Zaradenie rodového nesúladu v ICD-11 mimo kapitolu psychických porúch (Mental, 

behavioural or neurodevelopmental disorders) do kapitoly stavov súvisiacich so sexuálnym 

zdravím (Conditions related to sexual health) bolo z pohľadu témy tohto príspevku 

mimoriadne múdrym krokom, pretože ak pre určitý stav nie je charakteristická žiadna 

psychopatológia, potom nemôže byť psychickou poruchou. To neznamená, ako bolo 

uvedené, že by jedinec s rodovým nesúladom nemohol trpieť psychickou poruchou. 

Samozrejme, že môže, avšak ide o komorbiditu z rozličných príčin, nie priamo konzekvenciu 

mechanizmu inkongruencie medzi rodovou identitou a pohlavím. 

 

 

 

 

 

 
7 WORLD HEALTH ORGANIZATION: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical 
descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization, 1992, s. 5.  
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MOŽNOSTI A LIMITY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  

O TRANSRODOVÝCH ĽUDÍ  

V KONTEXTE LEGISLATÍVY SLOVENSKA1 

 

POSIBILITIES AND LIMITATIONS OF TRANSGENDER HEALTHCARE IN THE CONTEXT 

OF SLOVAK LEGISLATION 

 

Barbora Vašečková 

 

Abstrakt: Lekár je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s dostupnými 

poznatkami lekárskej vedy pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta. V prípade 

poskytovania zdravotnej starostlivosti jedincom, ktorých rodová identita presahuje rámec 

rodovej binárnosti, môže dochádzať k situáciám, kedy logickým vyústením liečby, ale aj 

prostriedkom na zmiernenie nepohody a utrpenia je potrebná aj akceptácia stavu 

spoločnosťou, v tomto prípade legislatívne uznanie zmeny rodu/pohlavia. Súčasťou procesu 

zosúlaďovania rodových prejavov sú aj telesné zmeny, ktoré sa dosahujú rôznymi 

medicínskymi intervenciami, okrem iného aj liečbou hormonálne aktívnymi látkami či 

chirurgickými zákrokmi. V Slovenskej republike je podmienkou právneho uznania zmeny 

pohlavia vystavenie lekárskeho posudku. V príspevku sú prezentované základné zákonné 

a podzákonné právne predpisy, ktoré túto situáciu upravujú z pohľadu poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti. 

 

Kľúčové slová: transrodovosť, transsexualizmus, tranzícia, legislatívna zmena pohlavia 

 

Abstract: The doctor is obliged to provide health care in accordance with the available 

knowledge of medical science, considering the individual condition of the patient. In the case 

of providing health care to individuals whose gender identity goes beyond the gender binary, 

there may be situations where the logical outcome of treatment, but also a means to alleviate 

discomfort and suffering, is the acceptance of the condition by society, in this case legislative 

recognition of gender – gender reassignment. Part of the process of harmonizing gender 

expressions are bodily changes that are achieved through various medical interventions, 

including treatment with hormonally active substances or surgical procedures. In the Slovak 

Republic, a medical certificate is a condition for legal recognition of gender reassignment. 

The paper presents the basic legal and by-law regulations that regulate this situation from 

the point of view of the health care provider. 

 

Key words: transgender, transsexual, transition, gender reassignment 

 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
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Úvod 

 

Transrodovosť zahŕňa širokú škálu rodových prejavov, pri ktorých sa jedinec trvalo alebo 

prechodne stotožňuje s iným rodom/pohlavím, ako mu bolo priradené pri narodení. Časť tejto 

pomerne heterogénnej skupiny predstavujú ľudia, ktorí sa snažia zmeniť svoje rodové 

vyjadrenie nielen na úrovni rodovej expresie, ale aj o zmeny telesných znakov, pri ktorých je 

potrebná asistencia zdravotníckeho systému. Z medicínskeho pohľadu ide o osoby, ktoré 

spĺňajú diagnostické podmienky pre diagnózu Transsexualizmu (diagnóza F64.0 podľa 

označenia Medzinárodnej klasifikácie chorôb, 10 revízie)2 alebo Rodového nesúladu 

(diagnóza HA60, Gender incongruence podľa novšej, 11 revízie Medzinárodnej klasifikácie 

chorôb).3 Logickým vyústením týchto zmien je aj oficiálne uznanie tohto stavu a teda zmena 

identifikačných a právnych dokumentov, tzv. právna tranzícia. Tento proces sa v legislatíve 

Slovenskej republiky uvádza ako zmena pohlavia (správnejší názov by bol zmena rodu, avšak 

táto kategória nie je v zákonodarstve uvedená). Problematiku zmeny osobných údajov 

z dôvodu zmeny pohlavia upravujú dva zákony: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

o mene a priezvisku č. 300/1993 Zbierky zákona4 (ďalej ako Zákon o MaP) a Zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky o rodnom čísle v znení neskorších predpisov č. 301/1995 Zbierky 

zákona5 (ďalej ako Zákon o RČ). Obe právne normy patria do gescie Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. Podľa § 7 Zákona o MaP povolí zmena mena bez rozhodnutia z dôvodu 

zmeny pohlavia a na tento úkon je potrebné predložiť lekársky posudok. Problémom 

aplikácie týchto zákonov je skutočnosť, že základné charakteristiky toho lekárskeho posudku 

nie sú v žiadnych zákonných ani podzákonných normách stanovené, čo v praxi jednoducho 

znamená, že nie jasné, kto a za akých podmienok môže tento posudok vystaviť. Túto situáciu 

sa snažilo vyriešiť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré vydalo Odborné 

usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov 

poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku 

o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného na matrike6 (ďalej ako Odborné 

usmernenie). Dokument bol v platnosti od 6. apríla 2022, kedy bol uverejnený vo Vestníku 

MZ SR, čiastka 18 - 20, ročník 70 do 18. mája 2022, kedy bol vo Vestníku MZ SR, čiastka 28 - 

29, ročník 70 uverejnený oznam o pozastavení platnosti a účinnosti predmetného Odborného 

usmernenia7, Ako dôvod tohto postupu je uvádzaná potreba „zadefinovania štandardných 

postupov správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe s diagnózou F 64.0 v súlade 

s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

 
2 Medzinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Diagnostická kriteria pro 
výskum Praha, Psychiatrické centrum 1996, s. 179. 
3 WORLD HEALTH ORGANIZATION: International Classification of Diseases 11th Revision. ICD-11 for Mortality 
and Morbidity Statistics. Version 02/2022. 
4 Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/300/vyhlasene_znenie.html 
5 Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/301/ 
6 Dostupné z: https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr 
7 Dostupné z: https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr 
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zákonov v znení neskorších zákonov“. Podmienkou obnovenia platnosti je uverejnenie 

Štandardného postupu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostickú 

jednotku F 64.0 transsexualizmus s odvolaním sa na § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o 

zdravotnej starostlivosti. Podľa tohto paragrafu je poskytovateľ povinný poskytovať 

zdravotnú starostlivosť správne, čo znamená, že sa „vykonajú všetky zdravotné výkony na 

správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby 

alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so 

štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a 

štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta“. 

Problém s chýbajúcimi „národnými“ štandardnými postupmi pre diagnostiku a liečbu však 

nie je výnimkou ani pri iných diagnózach. Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia 

obsahuje vyše 12 tisíc diagnóz a k dnešnému dňu bolo v rámci projektu Štandardných 

a diagnostických postupov na MZ SZ schválených 374 štandardných postupov pre rôzne 

diagnózy a špecifické zdravotnícke situácie8. Je zrejmé, že väčšina zdravotnej starostlivosti 

sa odohráva v situáciách chýbajúcich národných štandardov, ale asi nikto nespochybňuje 

napr. liečbu zápalu pľúc či slepého čreva napriek tomu, že tieto štandardy ešte vypracované 

neboli alebo sú v príprave. Preto sa zdá skôr pravdepodobné, že za pozastavením účinnosti 

Odborného usmernenia sú dôvody, ktoré nie sú primárne odborné, ale tlaky istej skupiny 

politického spektra zneužívajúcich transrodových ľudí v súboji ideológií. Slovenská 

psychiatrická spoločnosť, Sexuologická spoločnosť a ďalšie odborné spoločnosti dlhodobo na 

problém nielen upozorňujú, ale sa aj aktívne spolupodieľajú na snahách o zlepšenie 

poskytovania zdravotnej starostlivosti transrodovým ľuďom (viď napr. Otvorený list 

zástupcom Ministerstva zdravotníctva vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti 

transrodovým osobám z dňa 31. 3. 2022.9 Pre úplnosť treba dodať, že v súčasnosti prebieha 

proces schvaľovania Štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment 

zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (ďalej ako Štandardné 

postupy). 

 

1. Úloha lekára v procese tranzície 

 

Napriek nejasnostiam pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počet žiadateľov 

o asistenciu pri tranzícii narastá. Tento nárast je možné vysvetliť zhoršením dostupnosti 

zdravotnej starostlivosti len do istej miery, pričom v štúdiách sa opakovane ukazuje nárast 

prevalencie transrodovosti v priebehu ostatných 50 rokov. Základnou otázkou úvodu 

diagnostiky a liečby je špecializácia lekára, na ktorého sa transrodová osoba obracia. 

Tradične táto problematika bola v kompetencii sexuológov, tých je však na Slovensku akútny 

nedostatok. Je to odrazom viac ako 10-ročného výpadku možnosti vzdelávania, medzi rokmi 

2011 až 2021 nebola možnosť špecializačného ani subšpecializačného štúdia v študijnom 

odbore sexuológia. Túto situáciu riešilo spomínané Odborné usmernenie tak, že 

 
8 Dostupné z: https://www.standardnepostupy.sk/schvalene-standardne-postupy/ 
9 Dostupné z: http://www.psychiatry.sk/cms/File/2021/otvoreny%20list_MZ_31_3_2021.pdf 
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kompetencia na poskytovanie starostlivosti pre transrodovú osobu bola rozšírená okrem 

sexuológa aj na psychiatra s najmenej 5-ročnou praxou v špecializačnom odbore. Jeho úlohou 

je nielen diagnostika stavu, ale aj vedenie liečby v súlade s individuálnymi potrebami 

konkrétneho pacienta, zodpovedá za komplexný manažment diagnostiky a zdravotnej 

starostlivosti, ak sa vyskytnú komorbídne psychické poruchy, lieči ich. V jeho kompetencii je 

tiež vydanie lekárskeho posudku na zmenu pohlavia. Nosnou v celom procese je však 

vzájomná spolupráca v rámci multidisciplinárneho tímu. V rôznych fázach sa zapájajú lekári 

a zdravotnícki pracovníci ďalších špecializácií: endokrinológie, všeobecného lekárstva, 

klinickej psychológie, urológie, gynekológie, chirurgie, plastickej chirurgie, foniatrie... 

Nezastupiteľná je úloha sociálnych pracovníkov, zdravotných sestier, psychoterapeutov 

a ďalších špecialistov. 

 

1.1 Diagnóza 

Klasifikovanie stavu a teda určenie diagnózy má v medicíne zásadný význam pre pacienta 

aj lekára. Tým najmarkantnejším je legitimizácia liečby. Tento fakt nie je v rozpore 

s princípom depatologizácie transrodovosti ako stavu per se. V súvislosti s diagnostikou 

transrodovosti však v poslednom období dochádza k posunom. Pôvodná diagnóza podľa 

Medzinárodnej klasifikácie chorôb, 10. revízie zaraďovala tento stav v skupine duševných 

porúch pod diagnostickým kódom F64.0, s názvom Transsexualizmus. Pozitívny 

destigmatizačný posun nastáva v novej verzii klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie, 

11. verzii, kde dochádza vyčleneniu stavu zo skupiny psychických porúch do samostatnej 

skupiny „Stavy spojené so sexuálnym zdravím“ (Conditions Related to Sexual Health) a zmene 

názvu diagnózy na „Rodový nesúlad“ (Gender Incongruence). Jej podkladom je značný a trvalý 

nesúlad medzi prežívaným rodom a priradeným pohlavím, ktorý sa prejavuje minimálne 

dvomi z nasledujúcich znakov: jedinec pociťuje silný odpor alebo nepohodu s primárnymi 

alebo sekundárnymi pohlavnými charakteristikami v dôsledku nesúladu s prežívaným 

rodom, jedinec pociťuje silnú túžbu zbaviť sa niektorých alebo všetkých primárnych a/alebo 

sekundárnych pohlavných charakteristík, jedinec pociťuje silnú túžbu mať primárne alebo 

sekundárne pohlavné charakteristiky prežívaného rodu. Samotné rodovo variabilné 

správanie nepostačuje na určenie diagnózy. 

Je škoda, že vznikajúce Štandardné postupy a ani Odborné usmernenie túto zmenu 

klasifikačných systémov nereflektujú. Slovenská republika ešte nezačala proces 

implementácie novej klasifikácie do praxe, čo znamená, že v rámci tranzičného obdobia budú 

potrebné ďalšie úpravy štandardných postupov aj z tohto dôvodu. 

 

1.2 Liečba 

Cieľom liečby je umožniť transrodovej osobe život v preferovanej identite a zladenie s 

novou rolou tak, aby dosiahla čo najvyššiu kvalitu života a uspokojivé zaradenie do 

spoločnosti. Podľa odporúčaní World Professional Association for Transgender Health má 

umožniť úľavu transrodovým osobám od nepohody a pomôcť nájsť vyhovujúce rodové 

vyjadrenie. Tieto postupy majú byť individualizované, a teda prispôsobené potrebám 
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konkrétneho jednotlivca. Ich súčasťou môžu byť aj postupy, ktoré menia telesné 

charakteristiky, ako je hormonálna liečba či operačné zákroky. 

Podľa postupov v Slovenskej republike táto liečba prebieha vo viacerých fázach. Úvodná 

je zameraná na diagnostiku, kde sa posudzujú nielen diagnostické kritériá, ale aj pridružené 

telesné ochorenia a ďalšie stavy, ktoré by mohli negatívne vplývať na samotnú liečbu. Cieľom 

tejto fázy je aj vytvorenie ďalšieho plánu medicínskych postupov v súlade s potrebami 

a očakávaním pacienta. V diagnostickej fáze sa realizujú aj ďalšie vyšetrenia: psychologické, 

endokrinologické, genetické, urologické alebo gynekologické. Ďalšou fázou, v prípade 

preferencie a súhlasu pacienta je samotná intervenčná fáza. Za účelom rozvinutia fyzických 

charakteristík potvrdzujúcich rodovú identifikáciu sa podáva hormonálna liečba. Tieto 

postupy sú hodnotené ako čiastočne ireverzibilné. Možnosťou liečby sú aj chirurgické 

operačné výkony, čo sú zákroky s nezvratnými následkami, preto je nutná ich starostlivá 

a premyslená indikácia. Ich dostupnosť je v Slovenskej republike v súčasnosti obmedzená, 

rekonštrukčné a niektoré estetické zákroky nie sú dostupné vôbec. Ďalšou fázou liečby je 

následná starostlivosť. Tu prebieha hormonálna liečba, ktorá je dlhodobou, často 

celoživotnou a vyžaduje pravidelné kontroly a sledovanie endokrinológom. 

 

2. Administratívna zmena pohlavia 

 

Po prerušení platnosti Odborného usmernenia momentálne nie je jasné, akým spôsobom 

sa má administratívna zmena pohlavia uvedená v Zákone o MaP a Zákone o RČ realizovať a 

matriky v tomto postupujú veľmi nejednotne. Na úpravu tohto stavu je nevyhnutné 

obnovenie platnosti Odborného usmernenia. 

 

3. Výzvy do budúcnosti pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre transrodové 

osoby 

 

Do budúcna treba zabezpečiť pre transrodové osoby bezbariérový prístup ku komplexnej 

zdravotnej starostlivosti, vrátane segmentov, ktoré sú v súčasnosti nedostupné. Nielen 

slovenská spoločnosť, ale aj zdravotníctvo a jeho pracovníci sa musia podieľať na 

nediskrimatizujúcom a nepatologizujúcom prístupe, čo sa dá docieliť cez systematické 

vzdelávanie v tejto oblasti. Osvetové aktivity by mali byť zamerané aj na všeobecnú 

populáciu, pretože mnohé pridružené psychické poruchy sú práve následkom 

stigmatizujúceho prístupu a traumatizácie okolím transrodového človeka. Nevyhnutnou 

prerekvizitou akýchkoľvek pozitívnych zmien je obnovenie platnosti Odborného usmernenia 

a prijatia a aplikácie pripravovaných Štandardných postupov. Aktuálny stav nejasných 

kompetencií a z toho vyplývajúcej nedostatočne dostupnej zdravotnej starostlivosti vnáša 

nielen tenziu do terapeutického vzťahu lekár - pacient, ale môže potenciálne viesť aj 

k porušeniu princípu de lege artis medicinae. 
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Záver 

 

Zdravotná starostlivosť poskytovaná transrodovým ľuďom na Slovensku má závažné 

limity. Chýbajúce záväzné medicínske postupy v tejto oblasti ohrozujú zdravie a vedú 

k sekundárnej traumatizácii jednotlivcov a zároveň ohrozujú napĺňanie zahraničných 

záväzkov Slovenskej republiky. Cesty k náprave súčasného stavu sú jasne pripravené na 

odbornej úrovni, napriek tomu chýba dostatočná vôľa a odhodlanie zo strany volených 

zástupcov občanov Slovenskej republiky. 
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MEDICÍNSKY VERSUS (ĽUDSKO-)PRÁVNY DISKURZ 

O TRANSRODOVÝCH ĽUĎOCH1 

 

MEDICAL, LEGAL AND HUMAN RIGHTS DISCOURSE ON TRANSGENDER PEOPLE 

 

Lucia Berdisová 

 

Abstrakt: Základnou tézou tohto príspevku je tvrdenie, že hoci býva medicínsky diskurz 

užitočne použitý na udržanie a zlepšenie určitého štandardu ľudských práv, napríklad 

reprodukčných práv žien, to, čo potrebujeme predovšetkým, je ponorenie sa do ľudsko-

právneho diskurzu. Ten je v článku kontrastovaný s (ľudsko)právnym diskurzom. Medicínsky 

a (ľudsko)právny diskurz sú expertné a relatívne silno uzatvorené diskurzy, do ktorých sú 

pripustené tí a tie, ktoré vyhovujú istým odborným požiadavkám, typicky týkajúcich sa 

vzdelania. Ľudsko-právny diskurz je v príspevku vnímaný ako diskurz o ľudských právach 

a(ko) potrebách vertikálne nárokovateľných od verejnej moci - štátu, ale pôsobiacich aj 

horizontálne, pričom je výrazne otvorený. Ide o v podstate politický diskurz, respektíve jeho 

typ. Článok pomocou popisu charakteristík diskurzov, a to aj na pozadí odborného 

usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k prepisu pohlavia argumentuje, 

že medicínsky a právny diskurz o ľudských právach nemôže nahradiť ten ľudsko-právny. 

 

Kľúčové slová: medicínsky diskurz, transrodoví ľudia, prepis rodu, ľudské práva 

 

Abstract: The paper claims that although medical discourse is usefully employed to maintain 

and improve a certain standard of human rights, such as women's reproductive rights, we 

need an immersion in human rights discourse. The article contrasts the latter with the legal 

discourse on human rights. The medical and legal discourses are expert and relatively highly 

closed discourses to which only professionals have access. Human rights discourse is in this 

paper perceived as a discourse about human rights and needs vertically claimable from the 

public authority - the state, but also operating horizontally while being strongly open-ended. 

It is essentially a political discourse. By describing the characteristics of the discourses, also 

based on the Ministry of Health's expert guidance on gender reassignment, the paper argues 

that the medical and legal discourse on human rights cannot replace the human rights 

discourse. 

 

Key words: medical discourse, transgender people, gender reassignment, human rights 

 

 

 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu APVV-19-0090 Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu. 
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Úvod 

 

Vzťah medicínskych profesií a ľudských práv je komplexný a komplikovaný. Obsahuje 

mnoho línií a vrstiev. Niektoré z nich popíšem v príspevku, niektoré ostanú len naznačené 

a iné zas úplne opomenuté. Ako figúru tohto vzťahu si môžeme predstaviť lekára alebo 

lekárku a jeho pacienta alebo pacientku. V pozadí figúry však budeme vidieť spleť iných osôb 

a inštitúcií, vzťahov, lojalít a mocenských prepojení, ktoré budú kontrastovať s 

predstavovanou intimitou vzťahu lekára a pacienta.2 Oni vlastne nikdy nie sú sami. Vždy je tu 

s nimi nejaká lekárska inštitúcia, nejaká zdravotnícka politika, nejaká predstava a tom, čo 

konštituuje chorobu a čo treba liečiť, nejaké vedecké (a iné) poznanie, predstava o rolách, 

nejaká mocenská nerovnováha, nejaký medicínsky diskurz. 

Ani vzťah právnických profesií a ľudských práv nie je jednoduchý. Snaha právničiek 

a právnikov ľudské práva presadzovať naráža na rôzne pochopenia a rôzne koncepcie 

ľudských práv, na ich limity porozumenia potrieb tých, ktorí sú neobľúbení a zraniteľní, často 

v menšine (a práve preto potrebujú ochranu svojich ľudských práv), na problémy prekladu 

medzi bežným jazykom a jazykom práva a stratu dôležitých informácií s prekladom 

súvisiacich, či na nekomplexné porozumenie ľudským právam iba cez texty právnych 

predpisov a súdnych rozhodnutí, ktoré majú v očiach právnikov autoritu už len preto, že sú, 

nie aké sú. Ak si ako figúru tohto vzťahu predstavíme právnika alebo právničku a jeho klienta 

alebo klientku, pozadie obrazu bude podobne pestré ako pri vzťahu lekár-pacient. Tu sa nám 

situácia mení a komplikuje ešte podľa toho, o akú právnickú profesiu ide. 

 

Cieľom tohto príspevku je viac navrhovať než dokazovať. Jeho tézou je tvrdenie, že hoci 

bol v našom (a nielen v našom) prostredí medicínsky diskurz užitočne použitý na zlepšenie 

respektíve udržanie určitého štandardu ľudských práv, napríklad reprodukčných práv žien, to, 

čo potrebujeme predovšetkým, je ponorenie sa do toho, čo nazývam ľudsko-právnym 

diskurzom. Ten navyše kontrastujem s (ľudsko)právnym diskurzom. Medicínsky 

a (ľudsko)právny diskurz pokladám za expertné a relatívne silno uzatvorené diskurzy, do 

ktorých sú pripustené tí a tie, ktoré vyhovujú istým odborným požiadavkám, typicky 

týkajúcich sa vzdelania.3 Ľudsko-právny diskurz je v tomto texte vnímaný ako diskurz 

o ľudských právach a(ko) potrebách vertikálne nárokovateľných od verejnej moci - štátu, ale 

pôsobiacich aj horizontálne, pričom je výrazne otvorený. Ide o v podstate politický diskurz, 

respektíve jeho typ. 

Na pozadí tohto textu tak vykukuje aj diskusia o vzťahu politiky a expertnosti. Naposledy 

sme sa s ňou veľmi výrazne celospoločensky stretli pri prijímaní protipandemických opatrení. 

Napríklad Zuzana Čaputová, Prezidentka Slovenskej republiky, konštatovala, že „pandémia 

je výsostne odborná, nie politická vec“ (zvýraznenie aut.).4  Jej výrok môžeme hádam vnímať 

 
2 Pokojne si všimnime aj to, že energiu figúry – mocenskú a inú dynamiku, ktorú si v pri nej predstavíme, 
ovplyvňuje aj rod. Konštelácia lekárka - pacient nesie iné predstavy než konštelácia lekár - pacientka. 
3 Pozri napríklad FOUCAULT, M.: Rád diskurzu. Bratislava: Agora s.r.o., 2006, s. 24. 
4 Vystúpenie zo 16. februára 2021, dostupné z: https://www.aktuality.sk/clanok/865934/prezidentka-po-
stretnuti-s-odbornikmi-pandemia-je-vysostne-odborna-nie-politicka-vec/ [14. október 2022]. 

https://www.aktuality.sk/clanok/865934/prezidentka-po-stretnuti-s-odbornikmi-pandemia-je-vysostne-odborna-nie-politicka-vec/
https://www.aktuality.sk/clanok/865934/prezidentka-po-stretnuti-s-odbornikmi-pandemia-je-vysostne-odborna-nie-politicka-vec/
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nielen ako výraz presvedčenia, ale aj ako pokus o presunutie moci rozhodovať 

o protipandemických opatreniach z vlády na odbornú a vedeckú obec. Ako snahu 

o vyvažovanie expertných a politických aspektov manažovania pandémie by sme, aspoň 

formálne, mohli ale vnímať aj rozdelenie typov opatrení na tie, ktoré prijímala vláda a tie, 

ktoré prijímal Hlavný hygienik Slovenskej republiky cez Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky. Takto však téma pôsobenia úradu mediálne rámcovaná nebola. 

Rôzne verzie apelu na odbornosť tém a teda na potrebu umiestnenie ich riešení do rúk 

odborníkov a odborníčok sa týkajú transrodovosti, ale napríklad aj umelého ukončenia 

tehotenstva.5 

Budem argumentovať, aspoň v istom zmysle, proti tomuto prúdu apelov. Tvrdím totiž, že 

je samozrejmé, že diskurz o transrodových ľuďoch a ich právach má byť kompetentný, 

takpovediac poučený, teda má ťažiť z medicínskeho a (ľudsko)právneho diskurzu. Ale to 

neznamená, že téma transrodovosti, a to ani podmienky prepisu rodu, obdobne ako téma 

umelého ukončenia tehotenstva, patrí iba do rúk odborníkom – lekárom a lekárkami a za 

istých okolností právnikom a právničkám. Neponúkam však žiadne ostré vymedzenie toho, 

ktoré otázky sú expertné a patria tak do expertného diskurzu a ktoré sú zjednodušene 

povedané, hodnotové, teda politické a koncepčné a sú teda riadnymi témami politického 

typu diskurzu. Iste, treba pripomenúť, že ani expertný diskurz nie je hodnotovo neutrálny, tak 

ako veda a „robotníci vedy“ nie sú hodnotovo neutrálni. A ani demokratický právny štát nie 

je hodnotovo neutrálny. 

V príspevku nevykonávam žiadnu formálnu analýzu diskurzu, je ale písaný z pohľadu 

účastníčky viacerých diskurzívnych praxí a rôznych typoch diskurzov (ne-neutralít, ktoré je v 

dobrej feministickej tradícii vhodné odhaliť) – právničky a filozofky, akademičky, bývalej 

poradkyne Ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky, bývalej poradkyne Ústavného 

súdu Slovenskej republiky, členky Výboru pre práva LGBTI osôb a spolupracovníčky 

s občianskym sektorom presadzujúcim reprodukčné práva žien a práva LGBTI+ ľudí. Toto 

pojednanie je teda poučené týmito skúsenosťami a vychádza z nich. 

 

1. Lekári a ľudské práva – figúra s interrupciami 

 

Predtým ako prejdeme k jadru textu, pojednaniu o troch spomínaných diskurzoch, 

pristavme sa pri dlhodobo u nás i v zahraničí rezonujúcej téme, ktorá sa stala javiskom 

interakcií lekárskej profesie a ľudských práv. Niektoré scény nám môžu pripomenúť to, čo sa 

odohráva v oblasti prepisu rodu pri faktickej absencii komplexnej právnej úpravy, a to čo sa 

u nás odohrávalo v kontexte prijímania Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva 

 
5 K umelému ukončenie tehotenstva pozri napríklad apel redaktorky na „odbornosť a právnosť“ v KOVAČIČ 
HANZELOVÁ, Z.: Právnička: Pokusy o sprísnenie interrupcií vychádzajú z falošnej predstavy o žene. In: SME, 6. 
november 2021, online, dostupné z: https://domov.sme.sk/c/22774071/pravnicka-berdisova-rozhovory-
zkh.html [14. október 2022]. K téme transrodovosti pozri vyjadrenia v ŽUREKOVÁ, M.: Kresťanské organizácie 
chcú zakázať tranzíciu. Transrodovým ľuďom to môže zničiť životy. In: SME, 13. november 2022, online, 
dostupné z: https://domov.sme.sk/c/23067706/transrodovi-ludia-tranzicia-zakaz-krestanske-organizacie.html 
[13. november 2022]. 

https://domov.sme.sk/c/22774071/pravnicka-berdisova-rozhovory-zkh.html
https://domov.sme.sk/c/22774071/pravnicka-berdisova-rozhovory-zkh.html
https://domov.sme.sk/c/23067706/transrodovi-ludia-tranzicia-zakaz-krestanske-organizacie.html
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Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene 

pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne 

evidovaného v matrike (ďalej len „odborné usmernenie“).6 

V prvej scéne sú lekári a lekárky spojencami reprodukčných práv žien, keď pri nedávnom 

rozhodovaní Najvyššieho súdu USA vo veci Dobbs7 o umelom ukončení tehotenstva 

v prospech existencie práva na interrupciu intervenuje niekoľko lekárskych združení. 

Poukazujú pritom, veľmi zjednodušene, na účinky reštriktívnych právnych úprav interrupcií 

na ohrozenie života a zdravia žien, na to, že zákaz by lekárom neumožnil realizovať zdravotnú 

starostlivosť podľa aktuálnych vedeckých poznatkov, či na hodnotu autonómie pacientiek.8 

V scéne však nastane obrat a objavia sa lekárske združenia, ktoré intervenujú aj opačným 

smerom a promujú prejudikovanie precedensu Roe9 zo sedemdesiatych rokov. Spochybňujú 

predošlú judikatúru súdu a jej delenie tehotenstva na semestre vrátane hranice 

životaschopnosti plodu.10 

V druhej scéne, spomienke zo sedemdesiatych rokov minulého storočia, ostávame 

v rovnakej oblasti, a to aj geograficky. Vo veci Roe sa postavenia účastníka konania domáha 

aj lekár, Dr. Hallford, ktorý je stíhaný za porušenie zákona zakazujúceho umelé ukončenie 

tehotenstva v Texase. Najvyšší súd USA však jeho účastníctvo nepripúšťa. Vydáva však 

rozhodnutie, ktoré je v línii požiadaviek mnohých lekárov sťažujúcich sa na nejasnú texaskú 

právnu úpravu, a teda hrozbu stíhania s jej vykonávaním v praxi spojenú. Súd konštatuje, že 

právo ukončiť tehotenstvo je implicitne zakotvené v Ústave USA v rámci práva na súkromie. 

Žena má preto právo sa rozhodnúť ukončiť tehotenstvo, štát ho však môže z dobrých 

dôvodov obmedziť. Súd vymedzuje aj relatívne technické až expertné delenie tehotenstva na 

trimestre a rámcový spôsob, akým majú štáty vážiť právo na súkromie ženy a záujem štátu 

na ochrane plodu pri prijímaní interrupčnej legislatívy. Vyslúži si za to kritiku, že judikatúrou 

sa snaží nahradiť legislatívu a medicínsku expertízu. 

Veľká časť feministiek toto rozhodnutie chváli a uvedomuje si, ako reprodukčné práva 

súvisia s rovnosťou a slobodou ako takou. Súd však, ak čítame pozorne, rozhodovanie 

o umelom ukončení tehotenstva v skutočnosti nezveril ani v nižšom štádiu tehotenstva iba 

do rúk ženy. Zveril ho do rúk ošetrujúceho lekára a ženy. Podobne ako pri nejasnej právnej 

 
6 Odborné usmernenie vyhlásené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2022 dňa 6. 
apríla 2022. V daný deň odborné usmernenie aj nadobudlo účinnosť a malo ju mať dva roky resp. kým sa 
nevypracujú štandardné diagnostické a terapeutické postupy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
transrodovým ľuďom. Účinnosť a platnosť odborného usmernenia bola pozastavená oznámením vo Vestníku 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. mája 2022 do prijatia Štandardného postupu Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostickú jednotku F 64.0 transsexualizmus, na ktorý odborné 
usmernenie odkazuje. Odborné usmernenie je dostupné z 
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2022/vestnik-2022-18-20.pdf. 
7 Dobbs v. Jackson Women's Health Organization No. 19-1392, 597 U.S. (2022). 
8 Pozri napríklad amicus curiae Amerického kolégia pôrodníkov a gynekológov a iných lekárskych združení, 
dostupné z: https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/19/19-1392/193074/20210920174518042_19-
1392%20bsacACOGetal.pdf [20. október 2022]. 
9 Roe v.Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
10 Pozri napríklad amicus curiae Amerického kolégia Pediatrov a Asociácie Amerických lekárov a chirurgov. 
Dostupné z: https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/19/19-
1392/185265/20210729133245734_Dobbs%20Amicus.pdf [20. október 2022]. 

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2022/vestnik-2022-18-20.pdf
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úprave, keď je úvaha lekára implicitne širšia a má preto nad rozhodovaním, teda nad 

realizáciou práva ženy rozhodnúť sa o počte a čase narodenia detí, väčšiu moc, moc lekárov 

(pred päťdesiatimi rokmi v zásade mužov) nad realizáciou práv žien tak ostáva v istom zmysle 

zachovaná. Je to však iná moc lekára, ako tá vyplývajúca z vágnej právnej úpravy. Vyššia moc 

lekára je totiž pri vágnej právnej úprave vykúpená vyššou neistotou, ako k jeho rozhodnutiu 

bude štát pristupovať. Zvyšuje sa tak často navonok paradoxne aj moc orgánov ochrany práva 

a disciplinovanie v rámci profesie na úkor expertnej moci lekára. 

V tretej scéne, za moc podieľať sa na realizácii práv žien lekári a lekárky vykonávajúci 

interrupcie v USA a nielen tam, čelia aj verbálnym aj fyzickým útokom zo strany niektorých 

proponentov práva na život. Navyše, pri právnych úpravách, ktoré sa ešte rozšírili po 

rozhodnutí Dobbs, a ktoré hranicu na umelé ukončenie tehotenstva vymedzujú 

bezprostredným ohrozením života ženy, sa lekári a lekárky dostávajú pod veľký tlak trestných 

stíhaní a odňatia licencií pri obrane svojho expertného názoru. Totiž, lekári pod tlakom 

právnej úpravy čakajú na zhoršenie zdravotného stavu ženy, hoci vedia, že nastane, a 

ohrozujú tak zdravie a život ženy a až potom vykonajú interrupciu, keďže až v tom momente 

sa bez pochyby naplní licencia ohrozenia života ženy.11 Scéna sa pokojne mohla odohrať 

u našich severných susedov.12 

V poslednej scéne ostaneme opäť v Poľsku a spomenieme si na USA. V tejto scéne z roku 

1993 poľská lekárska profesia aktívne pléduje za prijatie reštriktívnej úpravy interrupcií. A to 

podobne, ako jej tá americká v polovici devätnásteho storočia.13 

Tušíme teda komplikovanú sieť vzťahov medzi lekármi, lekárkami, pacientmi 

a pacientkami, legislatívou, orgánmi ochrany práva, najmä súdmi a širšie štátom. Do siete 

môžeme pokojne pridať aj združenia reprezentujúce lekárske profesie a predstaviteľov 

a predstaviteľky občianskeho sektora spoločnosti – neziskové organizácie.  

 

2. Moc diskurzov 

 

2.1 Medicínsky diskurz o transrodovosti ako zdroj moci 

Neprivilegovaní sa často snažia požičať si moc od privilegovaných. Ak by sme použili 

slovník sociálnej teórie, môžeme hovoriť o zdieľaní rankov. Keďže jazyk, ktorým rozprávame 

o transrodových ľuďoch a vďaka ktorému ich ako transrodových identifikujeme je jazykom 

 
11 Pozri napríklad TANNE, J. H.: After Roe v Wade: US doctors are harassed, confused, and fearful, and maternal 
morbidity is increasing. In: BMJ 2022, 378, o1920. 
12 Pozri príbeh Izabely, ktorá zomrela po čakaní lekárov na smrť plodu vo WĄDOŁOWSKA, A.: „Thanks to the 
abortion law, there's nothing they can do,“ wrote woman before death in Polish hospital. Notes from Poland, 4. 
november 2021, online. Dostupné z: https://notesfrompoland.com/2021/11/04/thanks-to-the-abortion-law-
theres-nothing-they-can-do-wrote-woman-before-death-in-polish-hospital/ [25. október 2022]. Lekári, ktorí 
Izbele poskytovali zdravotnú starostlivosť boli obvinení za zanedbanie starostlivosti a jeden za zabitie. Pozri 
TILLES, D.: Doctors charged over death of pregnant woman that sparked protests against abortion law. In: 
Notes from Poland, 7. september 2022. Dostupné z: https://notesfrompoland.com/2022/09/07/doctors-charged-
over-death-of-pregnant-woman-that-sparked-protests-against-abortion-law/ [25. október 2022]. 
13 Pozri KRAJEWSKA, A.: Revisiting Polish Abortion Law: Doctors and Institutions in a Restrictive Regime. Social 
& Legal Studies, 2022, Vol. 31(3), s. 411 a TRIBE, L.: Abortion: The Clash of Absolutes. New York: W. W. Northon 
& Company, Inc., 1992, s. 30. 
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medicíny, jazykom medicínskeho diskurzu a jazykom diagnóz ako transsexualita, 

transvestizmus, či ešte skôr sexuálna inverzia14 je prirodzené, že medicínsky diskurz sa stáva 

miestom, cez ktoré sú síce transrodové identity patologizované, ale cez ktoré sa zároveň dá 

získať moc túto identitu alebo identity uchopovať a následne transformovať. Lekári a lekárky 

sú aj v tomto zmysle prirodzenými spojencami transrodových ľudí a ich ľudsko-právneho 

aktivizmu. 

Iste, vznikajú aj protidiskurzy. O pojem transrodovosti sa zápasí aj v komunite samotnej. 

Jakobsen, Devor a Hodge urobili kritickú analýzu diskurzu Tumbrl postov transrodových 

komunít vyjadrujúcich sa ku transrodovosti.15 Objavili relatívne ostré a občas emotívne 

prežívané vyčlenenie dvoch táborov. Jedna časť komunity trvala na rodovej dysfórii ako 

kritériu transrodovosti (označovali sa ako transmed alebo transmedicalist) a druhá časť trvala 

na tom, že transrodovosť nie je podmienená dysfóriou, ale je vecou identity – seba-

identifikácie (označovali sa ako anti-transmed).16 Ako je zrejmé, zjednodušene povedané, 

prvá skupina čerpala z medicínskeho diskurzu, druhá skôr vytvárala diskurz paralelný. Občas 

sa ale aj medzi anti-transmed časťou komunity vyskytol rekurz ku medicínskemu diskurzu, 

keď napríklad namiesto dysfórie ako kritériu bytia trans pripúšťali inkongruenciu inšpirujúc sa 

jedenástym vydaním Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných 

zdravotných problémov. Definovali ju ako odpojenie rodovej identity osoby od tela osoby, 

ktoré môže ale nemusí viesť k dysfórii.17 

Pripomeňme si, že pojem transrodovosti a transrodová identita nie sú abstraktnou 

otázkou hľadanie akejsi fakticity. Nejde tu o akúsi korešpondenčnú pravdu, ktorá sa 

v niektorých typov diskurzov (každý diskurz má vlastné kritériá pravdy) môže zlievať do 

tvrdenia pravdy ako korešpondencie pohlavia pripísanému pri narodení na základe 

pohlavných orgánov a rodu (ak vôbec slovo „rod“ taký diskurz používa). Ide, dalo by sa hádam 

povedať, o dočasnú stabilizáciu vo fluidite, ktoré je mocná v tom, že na svetlo sveta prináša 

skúsenosti a poznanie, ktoré predtým nebolo viditeľné. Umožňuje sa tak aj život a slovami 

Jakobsena a ďalších zápas o viditeľnosť, rešpekt a zdroje.18 

Vďaka sile medicínskeho diskurzu a spôsobu, akým vie prepožičať moc tým, ktorý ju bez 

neho nemali, hoci veľká časť moci im patologizáciou bola odňatá, je možné špecifickým 

spôsobom porozumieť aj zápasom pri prijímaní odborného usmernenia na pozadí fakticky 

neexistujúcej zákonnej úpravy, ktorá by prešla politickou deliberáciou.19 V tomto zmysle je 

 
14 Pre vývoj pojmov pozri napríklad PEARCE, R.: Understanding Trans Health: Discourse, power and possibility. 
Bristol: Policy Press, 2018, s. 21 a nasl. 
15 JAKOBSEN, K. - DEVOR, A. - HODGE, E.: Who Counts as Trans? A Critical Discourse Analysis of Trans Tumblr 
Posts. In: Journal of Communication Inquiry, 2022, Vol. 46(1), s. 60–81. 
16 Tamže, s. 68 a nasl. 
17 Tamže, s. 70. 
18 Porovnaj tamže, s. 60 a 63. 
19 V roku 2006 bol do legislatívneho plánu vlády zaradený aj zákon o využití biológie a medicíny v zdravotnej 
starostlivosti. Návrh zákona, ktorý mal upravovať aj zmenu pohlavia bol Ministerstvom zdravotníctva SR 
vypracovaný, ale nebol predložený vláde. Ministerstvo totiž po pripomienkovom konaní usúdilo, že spoločnosť 
je príliš polarizovaná v otázkach, ktoré návrh zákona normoval a je preto potrebné vyčkať na ukončenie 
spoločenskej diskusie a dosiahnutie akéhosi celospoločenského konsenzu. Pozri BERDISOVÁ, Lucia. Umelé 
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potom patologizácia prítomná v jazyku odborného usmernenia napríklad cez pojem 

transsexualizmu, nie transrodovosti, takpovediac logická. 

Exekutívne predpisy majú vykonávať zákony prijaté národnou radou a je pre nich typické, 

že k vykonávaniu nemajú pridávať to, čo v zákone nie je, majú byť skôr technickým uvedením 

zákonných parametrov do života. My už však vieme, že každý diskurz je v istom zmysle 

ideologický, aj ten expertný a vedecký, keďže beží na platforme nejakej konkrétnej idey vedy 

a jej vzťahu k tomu, čo je nevedecké – mimovedecké. Je však ideologický inak, než diskurz 

politický a aj pravda sa v ňom tvorí inak. Vedecký konsenzus, inak povedané aktuálny stav 

vedeckého poznania je typovo odlišným konsenzom od parlamentného demokratického 

konsenzu. 

Je však, ako už bolo spomenuté, v istom zmysle pochopiteľné ak podmienky vydania 

„lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby“ splnenie ktorých fakticky završuje medicínsku 

tranzíciu, bývajú považované za nie výsostne a len expertnú otázku, ak v kontexte zákonnej 

úpravy vedú k tranzícii právnej. 

Problém s kritikou odborného usmernenia20 od lekárskych laikov teda nevyhnutne nie je 

ten, že cítia legitimitu sa k odbornému usmerneniu vyjadrovať, ale ten, že výsledky 

medicínskeho konsenzu, teda aktuálneho stavu vedeckého poznania, popierajú, keď 

napríklad navrhujú, že „terapia [transrodových ľudí sa] musí sústrediť práve na uzdravenie 

mysle a prijatie seba samého v súlade s biologickou realitou.“ 

Medicínsky diskurz osve nedokáže nahradiť demokratické vyjednávanie hodnôt, lebo 

hoci je zrejmou čisto expertnou otázkou, či tzv. konverzná terapia je účinná (medicínsky 

vieme, že nie je a jej potreba vlastne sama reaguje na konceptualizáciu transrodovosti ako 

istého typu patológie), je skôr politickou otázkou, ako na podklade medicínskeho konsenzu 

právne prepisovať rod. Takými koncepčnými/politickými otázkami na ľudsko-právny diskurz 

sú napríklad otázky: 1. Prečo vôbec vyžadovať hormonálnu liečbu, ak ju transrodová osoba 

nepožaduje? 2. Prečo vyžadovať kastráciu, ak ju transrodová osoba nepožaduje? Odpovede 

na ne nevyplývajú z medicínskeho diskurzu, sú ale samozrejme ovplyvnené tým, do akého 

diskurzu ich budeme vkladať – teda ako koncept transsexualizmu budeme nahliadať. Sú tak 

prepojené s heteronormativitou spoločnosti ako normatívnym systémom nahliadania na 

„normálne“, ale aj s transnormativitou, ako konceptom vymedzujúcim „normálne“ 

v transrodovosti. 

Zhrniem teda. Ak sa aj javí byť rozumné cez medicínsky diskurz zlepšovať život 

transrodových ľudí, nemožno zabúdať na to, že transrodovosť nie je výsostne medicínskou 

otázkou (rovnako ako pandémia). Je vhodné skúsiť vytriediť otázky (viac) expertné a otázky 

(viac) hodnotové/koncepčné/politické a teda aj ľudsko-právne. A na tento ľudsko-právny 

diskurz nerezignovať. A to napriek tomu, že sa javí, že v istej dobe a v istom čas cez neho 

nemožno v parlamente alebo na iných demokratických miestach vyjednávania práv 

 
prerušenie tehotenstva - 20 rokov po 20. rokoch po páde komunizmu. In: PRÍBELSKÝ, P.: Ústavné právo 20 rokov 
po páde komunizmu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 102 - 115. 
20 Pozri výzvu kresťanských organizácií premiérovi Hegerovi - https://www.postoj.sk/118199/organizacie-
vyzyvaju-hegera-aby-odmietol-usmernenia-tykajuce-sa-zmeny-pohlavia [10. november 2022]. 
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transrodových ľudí uspieť. Práve ľudsko-právny diskurz, ktorý komunikuje potreby ľudí, ich 

skúsenosti, pracuje na pozadí empatie, ktorá je základom ľudských práv, je z dlhodobého 

hľadiska spôsobilý vyvolať porozumenie transrodovosti ako otázke ľudskej, nie otázke 

medicínskej. Tak trochu po Masarykovom vzore, že nie je otázka ženská, len otázka ľudská.21 

A v tom zmysle ju aj odôvodniť. Nie ako diagnózu, ale ako bytie sebou, ale pokojne aj fluidné 

stávanie sa sebou. 

 

2.2 (Ľudsko)právny diskurz o transrodovosti ako zdroj moci 
Veľmi obdobne možno poznámkovať (ľudsko)právny expertný diskurz o transrodovosti. 

Právny diskurz o ľudských právach transrodových ľudí totiž v našom prostredí predovšetkým 

referuje na judikatúru súdov a medzinárodných súdov. Je teda vysoko expertný a kým 

nesieťuje ľudské práva k ich zdrojom, takpovediac nevykopáva za právami, na ktoré odkazuje, 

jaskyňu, v ktorej umiestňuje široké, nielen textuálne právne poznanie o ľudských právach, nie 

je spôsobilý presvedčiť a hlavne, nie je mu porozumené. Konštatovanie, že Slovenská 

republika porušuje medzinárodné záväzky ak nevykonáva pozitívny záväzok štátu na ochrane 

pre zákazom mučenia, neľudského a krutého zaobchádzania, či práva na súkromný život vo 

verzii ochrany identity a autonómie, či práva na ochranu života a zdravia, v súčasnosti 

nevyvoláva vlnu dopytu po náprave v politických typoch diskurzu. Najmä, ak sa nedá ukázať 

na bezprostrednú sankciu, ktorá by za porušenie ľudsko-právnych záväzkov Slovenskej 

republike hrozila. 

Ako opäť relatívne uzavretý diskurz tak vie byť spojencom transrodových ľudí v snahe 

zlepšiť ich životy minimálne zmiernením utrpenia (napokon, úlohu práva môžeme vykladať 

práve ako zmierňovanie utrpenia), ale nie je spôsobilý sám osve odpovedať na otázky 

koncepčné, ktoré sú predmetom demokratickej deliberácie. Právnici a právničky napokon 

vedia, že v parlamente aj na súdoch sa o práva zápasí, argumentuje sa, presviedča, vznikajú 

pokusy diskurz pretransformovať a upraviť aspoň niektoré kritéria pravdivosti výrokov. Tento 

diskurz je relatívne prísne hierarchický a štruktúrovaný podľa úloh, aké majú jednotlivé osoby 

a profesie pri administrovaní spravodlivosti napĺňať. 

 

2.3 Ľudsko-právny diskurz o transrodovosti ako priestor moci a zdroj moci 
Vyššie som ako ľudsko-právny diskurz vymedzila neexpertný veľmi otvorený politický typ 

diskurzu, v ktorom sú ľudské práva vyjednávané na základe skúseností, poznania, a to aj 

principiálne anekdotického, v ktorom hlas dostávajú tí, ktorí a ktoré sa rozhodnú do diskurzu 

zapojiť. V zásade týmto typom diskurzu bola aj jeho vyššie spomenutá jednotka vyjednávania 

transrodovej identity v priestore Tumbrl. V našom priestore takýmito jednotkami sú 

napríklad vyjadrovania sa transrodových ľudí a ich rodín, ktorých časť nedávno vytvorila 

neformálnu skupinu Združenie rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí. Samozrejme, do tohto typu 

diskurzu patria aj príspevky časti vyššie spomenutých kresťanských združení a veriacich, ktorí 

odborné usmernenie kritizovali, rovnako ako príspevky členov združenia SIGNUM – Dúhoví 

kresťania a LGBTI+ aktivistiek a aktivistov. 

 
21 MASARYK, T.G.: Mravní názory. Praha: Státní nakladatelství, 1923, s. 105. 
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Tento diskurz cez svoju otvorenosť umožňuje vytvárať priestor cez ktorý sa transrodovosť 

diskutuje viac ako ľudská, nie medicínska, či právna téma a v ktorom sa vytvoria enklávy 

bezpečného posilňujúceho priestoru pre transľudí (paradoxne oddelením sa od iných častí 

rovnakého typu diskurzu). 

Do tohto diskurzu patrí pojmovo v mojom vnímaní aj parlamentný diskurz 

o transrodových ľuďoch, akokoľvek zraňujúci nateraz pre nich môže byť. 

 

2 Porovnanie troch diskurzov 

 

V tejto poslednej časti príspevku čiastočne zjednodušene zhrniem a čiastočne doplním 

charakteristiky medicínskeho diskurzu ako expertného diskurzu s uzavretejším vstupom, 

(ľudsko)právneho diskurzu ako predovšetkým expertného, ale v istej miere aj politického 

diskurzu s relatívne obmedzeným vstupom a ľudsko-právneho diskurzu ako otvoreného 

politického diskurzu, v ktorom sa, havlovsky, vydobíja zmysel vo svete. Aj cez túto optiku sa 

hádam ukáže, ako veľmi dôležitý je pre tému transrodovosti diskurz ľudsko-právny. 

Z hľadiska autoritatívnosti a poznania je medicínsky diskurz autoritatívnym. Poznanie 

a moc má lekár alebo lekárka, resp. v širšom zmysle expert (môže ním byť aj psychológ/ička), 

a to prepožičané od inštitúcie lekárskej vedy. V (ľudsko)právnom diskurze je autoritatívnosť 

rovnako vysoko prítomná, pričom poznania a moc majú buď inštitúcie ako súdy, resp. 

reprezentanti a reprezentantky týchto inštitúcií, či osoby s právnou expertízou. Do tretice, 

ľudsko-právny diskurz je autoritatívny iba čiastočne, a to cez prenesenie sa statusy niektorých 

výrokov z iných diskurzov alebo cez status hovoriaceho. Je čiastočne nehierarchický a 

uznávajúci význam skúsenosti a individuálne a komunitné poznanie. Moc je v ňom skôr 

rozptýlená. 

Legitimita medicínskeho diskurzu je držaná vedou a užitočnosťou medicínskych praktík. 

O legitimite súdov sa toho popísalo veľa,22 vo všeobecnosti možno povedať, že je tvorená 

kreáciou súdov (procesom a osobami), pravidlami súdneho procesu, rozhodnutím a jeho 

odôvodnením. Legitimita právnikov a právničiek je odborne ako pri medicínskom diskurze 

držaná vedou, a to právnou. Pri ľudsko-právnom diskurze je legitimita otvorená. Hádam 

možno uvažovať o legitimite zdrojov zdieľaného poznania, teda napríklad osobnej skúsenosti 

s transrodovosťou. 

Medicínsky a právny diskurz používajú expertný jazyk, ľudsko-právny diskurz používa 

viaceré žánre a typu jazykov. Legitímna je napríklad aj silná príbehovosť. 

Medicínsky diskurz môžeme označiť za objektívny – hovorí totiž o zidealizovanom tele 

a vedomí ako funkcie mysle. (Ľudsko)právny diskurz je skôr objektivizovaný, predstierane 

objektívny, hovorí o právnych textoch, právach (zriedka o ich pôvode) a o spoločnosti. 

Ľudsko-právny diskurz je viac subjektívny, resp. inter-subjektívny, hovorí a skúsenosti, 

potrebách, túžbach a politikách.  

 
22 K legitimite Európskeho súdu pre ľudské práva pozri napríklad DZEHTSIAROU, K.: European Consensus and 
the Legitimacy of the European Court of Human Rights. Cambridge: CUP, 2015. 
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Medicínsky diskurz apeluje predovšetkým na „rozum“, (ľudsko)právny na „rozum“, ale 

čiastočne aj na „cit“ a ľudsko-právny diskurz apeluje hádam rovnako na rozum aj na cit cez 

vlastné poznanie a skúsenosť. 

Kritériom pravdivosti výroku v medicínskom diskurze je lícovanie vedeckej paradigmy. 

Nezabudnime, opäť s odkazom na línie moci, aj tu na otázky, ako sa vedecký konsenzus tvorí 

a kto na jeho tvorbe participuje. V (ľudsko)právnom diskurze je pravdivým výrokom ten, ktorý 

lícuje judikatúru, vedeckú paradigmu alebo je dostatočne, resp. presvedčivo 

vyargumentovaný. I tu sa ale pýtajme na to, ako a kým sa tvorí stabilizovaná judikatúra 

a precedensy. Pravdivosť výroku je v ľudsko-právnom diskurze rámcovaná cez to, že sa výrok, 

celkom zjavne nevymyká faktom. Prípustné sú anekdotické výroky, tvrdenia o emočných 

stavoch, subjektívne poznanie je prednastavene prijímané ako pravdivé. Tu sa môžeme zas 

pýtať, ako sa vytvára poznanie a kto ho produkuje a reprodukuje. 

V medicínskom diskurze sa pracuje s diagnózou cez telom, čím sa zakrýva práca so 

životom a osudom pacientov ako implikácia. V (ľudsko)právnom a ľudsko-právnom diskurze 

sa pracuje s identitou, ale otvorene cez telo a jeho život a osud. 

Miestom medicínskeho diskurzu v práve je miesto v práve sú, ak ide o expertnosť 

samotnú nekombinovanú k politickou úvahou najmä exekutívne akty – nariadenia vlády, 

vyhlášky ministerstiev a ich usmernenia. Miestom (ľudsko)právneho diskurzu v práve je 

legislatíva, exekutíva aj súdne rozhodnutia. Miestom ľudsko-právneho diskurzu v práve je 

primárne legislatíva - zákony. 

 

Záver 

 

Článok argumentuje, že naša tendencia aj v otázke transrodovosti a ľudských práv 

transrodových ľudí zverovať moc expertom a expertkám z medicíny má viaceré nevýhody 

a oslabuje naše prispievanie do ľudsko-právneho diskurzu. Obdobne, ponechanie justifikácie 

ľudských práv na právnikov a právničky bez zdieľania vlastných skúseností a poznanie nie je 

spôsobilé samo o seba dosiahnuť úspech v politickej demokratickej aréne, aj v tej 

parlamentnej. Otvorený ľudsko-právny diskurz, resp. výroky, ktoré v ňom odznejú síce majú 

tendenciu zraňovať, je však nevyhnutný na trvalejší progres v oblasti práv transrodových ľudí, 

ktorý napokon v istom zmysle prebieha predsa len aj na Slovensku. Medicínsky a právny 

diskurz teda transrodovým ľuďom môžu pomôcť pri zlepšovaní ich života, ale len na pozadí 

a spolu so spoločenským, politickým, ľudsko-právnym diskurzom, v ktorom sa prelom 

dosiahne cez porozumenie a empatiu. Tie majú navonok málo spoločného s právom, určite 

však majú veľa spoločného s ľudskými právami. 
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AKTUÁLNA SITUÁCIA TRANSRODOVÝCH ĽUDÍ NA SLOVENSKU 

Z POHĽADU INTERSEKCIONALITY TRANSRODOVOSTI 

A ZDRAVOTNÉHO ZNEVÝHODNENIA1 
 

THE CURRENT SITUATION OF TRANSGENDER PEOPLE IN SLOVAKIA - 

INTERSECTIONALITY OF DISABILITY AND TRANSGENDER IDENTITIES 

 

Viera Hincová 

 

Abstrakt: Psychologička, lektorka a aktivistka, mama transrodovej dcéry sa podelí o osobné 

skúsenosti v procese tranzície z pohľadu nového usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR 

z apríla 2022. Vo svojej práci sa venuje problematike autizmu a Aspergerovho syndrómu, kde 

existuje preukázaná intersekcionalita tejto neurovývinovej odlišnosti a transrodovosti.  

Pomenuje vplyv špecifík prežívania človeka s autizmom v procese tranzície, ako je potreba 

zvýšenej podpory v komunikácii s lekármi alebo úradmi, zvýšená citlivosť na medicínske 

zákroky, čo môže mať za následok sťažený prístup k procesu tranzície. Téma intersekcionality 

sa týka všetkých ľudí so zdravotnými znevýhodneniami, vrátane ľudí s kognitívnym 

znevýhodnením. Tento fakt prináša ďalšie otázky okolo informovaného súhlasu, aby 

nedochádzalo k ďalšej diskriminácii či porušovaniu práv zakotvených v Dohovore o právach 

osôb so zdravotným znevýhodnením. Zdravotne znevýhodnení ľudia majú tiež právo na 

využívanie ľahko čitateľných verzií právnych dokumentov, ako aj právo na rešpektujúci 

a potvrdzujúci prístup v starostlivosti, vrátane citlivého odborného jazyka.  

 

Kľúčové slová: Aspergerov syndróm, neurodiverzita, transrodovosť, intersekcionalita, 

špecifické potreby 

 

Abstract: Viera Hincová, psychologist, lecturer and activist, mother of a transgender 

daughter, will share her personal experiences in the transition process from the point of view 

of the new guidelines of the Ministry of Health of the Slovak Republic from April 2022. In her 

work, she deals with the issue of autism and Asperger's syndrome, where there is a proven 

intersectionality of this neurodevelopmental difference and transgender identities. She 

points the impact of the specifics of the experience of a person with autism in the transition 

process, such as the need for increased support in communication with doctors or authorities, 

increased sensitivity to medical interventions, which may result in a difficult approach to the 

transition process. The topic of intersectionality applies to all people with disabilities, 

including people with cognitive disabilities. This fact brings other questions about informed 

consent, so that there is no further discrimination or violation of the rights enshrined in the 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Disabled people also have the right to 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
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use easy-to-read versions of legal documents, as well as the right to a respectful and affirming 

approach to care, including sensitive professional language. 

 

Key words: Asperger syndrome, neurodiversity, transgender identities, intersectionality, 

specific needs 

 

 

Úvod 

 

Ako psychologička a matka transrodovej dcéry, ktorá je zároveň Aspergerka, sa venujem 

sedem rokov problematike Aspergerovho syndrómu a autizmu. Denne sa na mňa obracajú 

rodiny so svojimi problémami v neprijatí a šikanovaní svojich detí v školách, či pri získavaní 

kompenzácií. Posledné dva roky aj tí, ktorí riešia práve problematiku transrodovosti 

a autizmu, vrátane rodín s neplnoletými deťmi 

 

1. Intersekcionalita zdravotného znevýhodnenia a sexuálnej a rodovej rozmanitosti 

 

Jedna z ťažkostí ktoré prináša pre pochopenie prepojenia zdravotného znevýhodnenia 

a súbežnej príslušnosti k LGBTI+  komunite je fakt, že u nás existuje veľmi nízke povedomie 

o tom, že tieto fenomény sa môžu vyskytovať súčasne. Ľudia ktorí pracujú so zdravotne 

znevýhodnenými a presadzujú ich práva, zároveň majú pocit že komunita zdravotne 

postihnutých a LGBTI+ ľudí  sa nijako neprekrývajú. Podľa údajov z USA kde je asi 9 - 11 

miliónov LGBTI+ osôb, má 3 - 5 miliónov zároveň zdravotné znevýhodnenie. Funguje to 

oboma smermi  - jednak ľudia s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia môžu zároveň 

byť LGBTI+ a opačne, ľudia z LGBTI+ komunity sú viac ohrození zdravotným znevýhodnením 

napríklad v dôsledku stresu, najmä duševnými chorobami. 

Tieto údaje boli zverejnené Center for American Progress2 v rámci „Disability Map“ 

pri príležitosti výročia American  with Disabilities Act. Až dvaja z piatich transrodových ľudí 

a jeden zo štyroch LBGTI+ ľudí majú zdravotné znevýhodnenie. Aj keď neexistujú dáta 

podobného typu pre Slovensko, je zrejmé, že je potrebné zohľadniť tieto chýbajúce fakty v 

našom prístupe.  

Menšinový stres a predsudky v našej spoločnosti, či neprijatie v rodine a škole prispievajú 

k tomu, že sekundárne dochádza k psychickým problémom a následne vzniká aj zdravotné 

znevýhodnenie. V našej spoločnosti sa vôbec nehovorí o tom, že problematika LGBTI+ sa 

týka a zahŕňa aj ľudí so všetkými typmi postihnutí. Je to teda aj téma inklúzie, inkluzívneho 

vzdelávania a sociálnych služieb.  

 

1.1 Čo prináša intersekcionalita v prežívaní a praktickom živote?  

Čo vlastne prináša prepojenie medzi rôznorodou sexuálnou a rodovou príslušnosťou a 

zdravotným znevýhodnením? Prvým z týchto problémov je „neviditeľnosť v obidvoch 

 
2 ROBBINS, C., DURSO, L., BEWKER, F.: LGBT People with Disabilities, 2017. 



 

30 
 

komunitách“, čo znamená prakticky že LGBTI+ ľudia si neuvedomujú, že mnohí medzi nimi 

majú zdravotné znevýhodnenia. Nie sú napríklad vytvárané programy, ktoré by zvyšovali 

prístupnosť LGBTI+ podpory pre  ľudí z pohľadu ich zdravotného znevýhodnenia, či už je to 

bezbariérovosť podujatí ( pre ľudí s imobilitou),  ľahko čitateľný jazyk, alebo materiály vhodné 

pre zrakovo postihnutých či tlmočenie do posunkového jazyka. Ľudia s postihnutím ako takí 

môžu mať takisto nedostatočný prístup k  informáciám týkajúcich sa sexuality a 

rodovej  identity. 

Táto situácia zároveň má dopad na duševné zdravie aj z hľadiska „prežívanej nepohody“ 

alebo  zhoršenej situácie týchto osôb. Dvojitá alebo viacnásobná odlišnosť je v našich 

podmienkach naozaj často neúnosná pretože aj postavenie zdravotne znevýhodnených ľudí 

u nás je veľmi zložité. Častokrát sa s touto problematikou obojstranne spája šikanovanie v 

rovesníckych kolektívoch, šikanovanie na pracovisku ale aj šikanovanie inštitucionálne ktoré 

je systémovým problémom mnohých inštitúcií na Slovensku (opakované návštevy úradov, 

vyžadovanie potvrdení  a podobne). Ide o vylúčenie ako také, pretože zdravotne 

znevýhodnený človek aj teda človek s odlišnou identitou alebo sexuálnou orientáciou má 

väčšiu pravdepodobnosť že nebude prijímaný svojím okolím vrátane vlastnej rodiny .  

Ďalším problémom sú „bariéry v zamestnávaní“ ak je zdravotne znevýhodnený a má ešte 

aj odlišnú sexuálnu orientáciu alebo rodovú príslušnosť, je pre neho oveľa náročnejšie sa 

zamestnať. Taktiež sa konštatuje, že problémom je „dostupnosť lekárskej starostlivosti“, 

ktorá by bola súčasne citlivá k zdravotnému znevýhodneniu aj k identite a orientácii. Vieme 

že napríklad len ľudia s obezitou majú oveľa ťažší prístup k lekárskej starostlivosti, ich 

zdravotné problémy bývajú často podceňované. Preto je dôležité  zvýrazniť ten fakt že 

inklúzia, o ktorej v súčasnosti veľmi veľa hovoríme, zahŕňa okrem znevýhodnenia sociálneho 

a zdravotného aj prijímanie a pochopenie ľudí s rodovou, sexuálnou a vzťahovou 

rozmanitosťou.  

 

1.2 Intersekcionalita transrodovosti, autizmu a kognitívneho znevýhodnenia  

R. Bevan a A. Laws3 vo svojom článku „Rodová dysfória a ľudia s intelektuálnym 

znevýhodnením“ uvádzajú prekrývanie sa troch skupín - ľudí z rodovou variabilitou čiže z 

nášho pohľadu aj transrodových  ľudí, ľudí   s intelektovým alebo kognitívnym znevýhodnením 

a ľudí na spektre autizmu. Je to teoretický model, ktorý nám ukazuje, že tieto množiny nie sú 

nie sú nespojité, ale naopak, prekrývajú sa. Z toho vyplýva, že ak hovoríme o problematike 

transrodovosti maloletých detí, tak je potrebné počítať s tým, že časť transrodovej populácie 

sa nachádza aj medzi mladými ľuďmi s kognitívnym znevýhodnením a mladými ľuďmi na 

spektre autizmu.  

Pri intelektovom znevýhodnení treba povedať, že v praxi prevažujú postupy, ktoré 

nepočítajú s tým, že by ľudia s intelektovým znevýhodnením (ale aj telesným postihnutím) 

potrebovali adekvátne informácie aj o problematike rodovej, sexuálnej a vzťahovej 

 
3 BEVAN, R., LAWS, A.: Gender Dysphoria and People with Intellectual Disability. University of Herthfordshire, 
2019. 
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rôznorodosti. Nemajú teda prístup ku vhodnej a kvalitnej sexuálnej a výchove a výchove 

v oblasti reprodukčného zdravia.  

Na tomto mieste by som rada zdôraznila, že prelínanie intelektového znevýhodnenia a 

transrodovosti a autizmu a transrodovosti  by nemalo v žiadnom prípade viesť k odmietaniu 

prístupu k možnosti tranzície, naopak, mal by viesť k vytvoreniu programov, ktoré by 

zohľadňovali špecifiká týchto skupín.  

So zohľadnením kognitívneho znevýhodnenia a transrodovosti  prichádza na rad aj otázka 

dostupnosti medicínskych a právnych dokumentov v ľahko čitateľnom jazyku vrátane 

informovaného súhlasu a podpora konkrétnej osoby v celom procese tranzície, zahŕňajúca 

asistenciu skúseného odborníka na špecifiká komunikácie konkrétnej osoby. Hlavný dôraz 

môjho príspevku sa týka témy autizmus a transrodovosti.  

 

2. Autizmus a transrodovosť 

 

2. 1  Neurodiverzita  

V súvislosti s problematikou autizmu a ďalších neurovývinových odlišnosti sa používa v 

súčasnosti pojem neurodiverzita. Tento pojem zaviedla Judy Singer, austrálska sociologička 

v roku 1998. Koncepcia neurodiverzity hovorí, že neurologické variácie, ktoré ovplyvňujú to 

ako ľudia myslia a interagujú sú prirodzené variácie ľudského genómu. Tento pojem zahŕňa 

aj bežnú populáciu, je to strešný pojem, ktorý hovorí o rôznorodosti vo fungovaní nervového 

systému človeka ako takého. Skupina ľudí ktorá má odlišné nastavenie, než ktoré 

považujeme za typické, sa potom označuje ako neurominorita. Jednou z najznámejších 

neurominorít sú práve ľudia s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Spadá sem však 

celkovo 15 až 20 percent populácie, pretože medzi neurominority patria aj ľudia s ADHD a  

poruchami učenia ako je dyslexia. dysgrafia a i. 

Podľa kolektívu autorov4 v prehľadovej štúdii zverejnenej v roku 2020 je každý piaty alebo 

šiesty transrodový človek zároveň autistický. Táto štúdia analyzovala údaje až 650000 

účastníkov prieskumu, z toho 31 000 bolo špecifikovaných ako autistických a z nich 3800 

zároveň transrodových. Uvádza sa 3 až 6 krát vyššia pravdepodobnosť že autistický človek je 

aj transrodový a opačne - transrodoví ľudia sú častejšie autistickí. 

Od roku 2014 sa dokonca používa v zahraničí aj pojem neurogender, ktorý označuje 

prežívanie rodovej odlišnosti v spojení alebo v súvislosti s prežívaním aj svojej neurovývinovej 

odlišnosti teda príslušnosti k neurominorite. Toto prepojenie nemusí existovať u každého 

človeka s neurodiverzitou. Hlavnou z možností, prečo viac ľudí v medzi autistickou populáciou 

sa identifikuje ako transrodových alebo ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou môže byť to, že 

v porovnaní s neurotypickými ľuďmi môžu byť autisti menej ovplyvnený sociálnymi normami, 

aj preto môžu autentickejšie prezentovať svoje vnútorné ja. Potom by sme mohli chápať 

spoločný výskyt autizmu a transrodovosti ako možno úprimnejšie vyjadrenie ich základných 

 
4 WARRIER, V. a kol.: Elevated rates of autism, other neurodevelopmental and psychiatric diagnoses, and autistic 
traits in transgender and gender-diverse individuals. 
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skúseností, povedal John Strang, riaditeľ Programu pre rod a autizmus v Detskej národnej 

nemocnici vo Washingtone D.C.5 

 

2.2  Špecifiká situácie transrodových ľudí na spektre autizmu  

Rada by som uviedla niektoré špecifiká situácie ľudí na spektre autizmu, s ktorými sa 

stretávame s súvislosti s ich prežívaním a nastavením. Prvým z nich je „zmyslová 

hypersenzitivita“, ktorá so sebou prináša možnosti preťaženia a úzkostného prežívania, ktoré 

je v autistickej populácii oveľa častejšie. Zároveň v súvislosti so zmyslovou hypersenzitivitou 

a ďalšími špecifikami vnímania a spracovávania podnetov zo sociálneho prostredia s ľudia s 

autizmom majú oveľa výraznejšie ťažkosti s lekárskymi zákrokmi, s absolvovaním vyšetrení, 

s prežívaním bolesti. Bolesť môžu prežívať oveľa intenzívnejšie, často sa teda u nich vyskytuje 

veľká obava vôbec z kontaktu s lekárom, spojená s množstvom traumatizujúcich zážitkov. Pri 

komunikácii s človekom na spektre autizmu jeho odlišné neverbálne signály môžu u 

psychológa alebo psychiatra, ktorý s ním komunikuje, viesť k pocitu, že jeho výpoveď je 

nedôveryhodná. Zakladá sa to naozaj na drobnostiach ako je očný kontakt, ktorý môžeme 

vyhodiť ako vy hodnotiť ako zvláštny, alebo arogantný, pričom sa odlišuje len  v 

milisekundách trvania pohľadu.  Jednoducho nepôsobí na nás dobre a pokiaľ nepracujeme 

vedome s tou informáciou, že odlišný očný kontakt môže súvisieť s autistickým prežívaním, a 

nie s tým že nám ten človek klame, tak môžeme dochádzať k chybným záverom. Diagnóza 

autizmu je u nás stále nová a mnoho lekárov nemá dostatočné informácie o tejto 

problematike.  

Rovnako ďalšie komunikačné ťažkosti, ako je „odlišné porozumenie“, alebo iné 

interpretácie pojmov či otázok, ktoré sú transrodovým ľuďom na spektre autizmu kladené, 

môžu rovnako viesť k nepochopeniu ich situácie a k misdiagnóze. Podľa súčasných výskumov 

sa ukazuje, že problém komunikácie medzi neurotypickými a autistickými ľuďmi je 

obojsmerný. To znamená, že nielen autistickí ľudia majú problém rozkľúčovať komunikačné 

signály neurotypickej spoločnosti. Naopak, neurotypická spoločnosť má rovnako problém 

rozkľúčovať vhodným spôsobom komunikačné signály zo strany ľudí s autizmom a 

Aspergerovým syndrómom. V súčasnosti zároveň pretrváva paternalistický a patologizujúci 

prístup voči ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Konkrétne výskumy ukázali ignorovanie 

komunikačných signálov autistických osôb, ktoré napríklad signalizovali dohodnutým 

spôsobom svojmu neurotypickému asistentovi, že sú unavení a potrebujú prebiehajúcu 

činnosť ukončiť, ale tieto signály boli prehliadané, až to vyústilo do afektívneho stavu u 

autistickej osoby. 

Ďalším špecifikom, ktoré môžeme spomenúť je alexitýmia. Označuje ťažkosti s 

vyjadrovaním emočného prežívania, ktoré vlastne môžu viesť k tomu, že konkrétna osoba 

nebude dostatočne podrobným spôsobom popisovať svoje prežívanie. Niekedy alexitýmia 

vedie aj k výbuchom emócií, pretože si ten človek neuvedomuje nástup emócií, a tým môže 

byť vyhodnotený ako emočne labilný. K autizmu a Aspergerovmu syndrómu môžu byť 

 
5 DATTARO, L.: Gender and sexuality in autism, explained. In: Intellectual Disability and health. University of 
Herfordshire, 2020. 
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pridružené rôzne psychické ťažkosti ako je depresia, obsedantno kompulzívna porucha alebo 

Tourettov syndróm. Môžu byť súčasťou primárnej diagnózy, ale môžu vznikať aj v súvislosti 

so situáciou danej osoby ako transrodovej alebo inak orientovanej.  

Dospelí Aspergeri a autisti majú výraznejšiu  potrebu sprevádzania pri komunikácii s 

úradmi aj lekármi ako ich rovesníci v rovnakom veku. Aj ja sama,  ak mám napísať mail, a 

kontaktovať lekára, pripravujem sa na to dlho, naberám na to odvahu, prekračujem svoje 

sociálne hranice. Ak nie som úspešná, trvá mi niekoľko týždňov sa odhodlať na nový kontakt. 

Som tiež diagnostikovaná ako Aspergerka, aj keď moje zručnosti v sociálnej komunikácii sú 

pomerne dobré, sprievodné prežívanie je stále náročné. Títo mladí ľudia potrebujú aj v 

dospelosti asistenciu, či už rodiča alebo nejakej ďalšej osoby, potrebujú sprevádzanie 

k lekárovi, sprevádzanie na matriku a podobne.  

Výrazným problémom pre spracovanie a psychiku autistických ľudí je aj nejasnosť 

pravidiel a postupov týkajúcich sa tranzície. Autistickí ľudia aj kvôli svojej úzkosti a potrebe 

vopred sa pripraviť na neznámu situáciu, vyhľadávajú veľmi podrobné informácie a veľmi 

intenzívne ich prežívajú. Práve fakt, že samotné postupy nie sú jednoznačné, nenachádzajú 

konkrétne informácie, ktorý by boli zrozumiteľne a konkrétne formulované, samo osebe 

zvyšuje úzkosť a môže viesť k zhoršeniu duševného zdravia.  

Špecifikom postavenia ľudí z autizmom je aj to, že majú odlišnú potrebu sociálneho 

kontaktu, čo sa takisto môže javiť ako patologické z vonkajšieho pohľadu, a zároveň môže aj 

vytvárať predpoklady pre intenzívnu sociálnu izoláciu, ak je autistický človek zároveň 

transrodový alebo patrí k ľuďom s inou sexuálnou orientáciou. Vtedy pre neho môže byť 

veľkým problémom nadviazať kontakty, títo mladí ľudia málokedy vyhľadávajú spoločenské 

udalosti, kluby a podobné aktivity.  

Ďalším prvkom ktorý túto situáciu robí pre mladého človeka s autizmom náročnejšou, je 

uvedomovanie si jeho odlišnosti, ktorá je založená na jeho príslušnosti k neurominorite. Od 

útleho detstva zažíva neprijatie okolím kvôli svojim komunikačným odlišnostiam a odlišným 

prejavom je ho  neurotypu. Tým pádom je pre neho oveľa intenzívnejšie prežívanie neprijatia, 

alebo obavy z neprijatia, ktoré sú spojené aj s rôznorodosťou v oblasti rodovej a sexuálnej. 

Len krátko spomeniem aj vplyv etnickej alebo rasovej príslušnosti, kde sa prekrývajú vlastne 

ďalšie znevýhodnenia. Vieme zo skúseností zo zahraničia, že príslušnosť k etnickej alebo 

rasovej menšine násobne zhoršuje aj prístup k zdravotnej starostlivosti, psychologickej 

podpore a vôbec k službám spojeným s tranzíciou a podporou pre LGBTI+ ľudí. 

 

2.3 Osobná skúsenosť 

Moja dcéra bola diagnostikovaná ako Aspergerka až v štrnástich rokoch. V osemnástich 

mi povedala o svojej transrodovosti. Kvôli psychickým problémom nebola schopná ďalej 

študovať, momentálne si gymnázium dokončuje externe. Za zdravotnou starostlivosťou 

cestujeme do  Česka. Našťastie som poznala Chrisa Havlíčka, a jeho príbeh zo svojho 

predošlého zamestnania, takže sme vedeli na koho sa môžeme obrátiť. Napriek tomu ma 

okrem okamžitého prijatia – naozaj som nezaváhala ani na sekundu – predovšetkým zovrel 

strach, pretože viem aké ťažké to majú u nás ľudia, ktorí sú niečím odlišní, dlhé roky poznám 
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aj situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku. Dvojitá alebo viacnásobná odlišnosť je už v našich 

podmienkach pomaly viac, ako sa dá uniesť. Dva roky som prežívala obavy, či pri návrate 

domov zo služobnej cesty ( kde svoj prácou v oblasti osvety autizmu takisto suplujem tento 

štát) nájdem svoje dieťa nažive, či si neublížila.  

Bez mojej asistencie by nedokázala riešiť svoju medicínsku tranzíciu, ani si vybaviť 

potrebné úradné záležitosti či komunikovať so školou. Dva roky som hľadala 

psychoterapeuta, ktorý by sa jej ujal, hoci sama mám výcvik a mám veľa kolegov, ktorých 

poznám osobne. Buď nemali kapacitu, alebo nevedia pracovať s transrodovými ľuďmi, alebo 

sú jednoducho  pre nás príliš drahí. Títo mladí ľudia potrebujú dlhodobú podporu 

a sociálnu  asistenciu. Potrebujú tiež právnu pomoc, pri nepriznaní invalidného dôchodku a 

kompenzácií, alebo v situáciách s výživným v prípade rozvedeného manželstva. U mladých 

ľudí na spektre sa nedá očakávať, že by bojovali s vlastným rodičom o výživné súdnou cestou, 

ak rodič napriek dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu prestane výživné po dovŕšení 

dospelosti platiť.  Potrebujú tiež ochranu pre šikanovaním a zneužívaním.  

Mladí transrodoví ľudia na Slovensku rozhodne postrádajú dostupnú, kvalitnú 

a prijímajúcu, ústretovú zdravotnú starostlivosť. Potrebujú psychoterapeutov a lekárov, ktorí 

vedia, čo je to transrodovosť, nebinárnosť, a ktorí vedia aj čo je autizmus a Aspergerov 

syndróm. Dôležité je používanie citlivého jazyka a prístup zohľadňujúci možnú prítomnosť 

traumy, tzv. trauma informovaný prístup.  

Zasiahnutá je celá rodina. Mám určité výhody ako „poučená matka“, ale mnoho rodičov 

je úplne stratených a nedostávajú žiadnu odbornú podporu v procese prijatia svojho dieťaťa. 

Robia chyby, ktoré môžu skončiť tragicky. Rovnako súrodenci a prípadne aj vlastné deti 

u transrodových osôb, ktoré chcú prejsť tranzíciou v neskoršom veku, nedostávajú prakticky 

žiadnu starostlivosť a podporu.  

Veľmi si vážim, čo robia lekári a lekárky aj ďalší odborníci pre podporu našich detí. Viem, 

že problém prerastá ich možnosti a kapacity. Alarmujúci je stav detí, kedy mi zúfalá matka 

pošle fotografiu svojho 12 ročného transrodového syna, na ktorej má celé ruky a nohy posiate 

jazvami zo sebapoškodzovania. Spúšťa sa u neho anorexia, ktorou sa pravdepodobne snaží 

zbaviť sa menštruácie a telesných zmien, pretože iná forma liečby v jeho veku nie je 

dostupná. Dieťa sa chce dobrovoľne nechať hospitalizovať, ale pravdepodobne sa tam 

nedostane, pretože neberú ani deti ktoré privezie RZP – v súčasnej situácii nemajú 

jednoducho miesto.  

Zdravotná a komplexná podpora transrodových detí  a mladých ľudí je život zachraňujúca 

zdravotná starostlivosť. Moja dcéra sa rozhodla pre comingout na Vianoce vo svojich 

osemnástich rokoch. Napriek tomu že sme vždy mali veľmi dobrý vzťah, čakala do plnoletosti, 

pretože poznala príliš veľa príbehov ako boli jej známe a priateľky v rodine odmietnuté. 

Neviem si ani predstaviť, čo prežívala v tej dobe.  

 

2.4 Skúsenosť so zmenou rodného čísla 

V súvislosti s témou konferencie krátko popíšem aj našu skúsenosť s pokusom o prepis 

rodného čísla počas platnosti usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR. Jednou 
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z podmienok prepisu rodu podľa tohto usmernenia, vydaného v apríli 2022 je minimálne 

jeden rok hormonálnej liečby. Keďže moja dcéra v čase jeho vstupu do platnosti mala za 

sebou už 2 roky hormonálnej liečby, s potvrdením od lekára sme išli na matriku. Napriek 

platnosti usmernenia nebol prepis rodného čísla vykonaný. Odmietnutie bolo odôvodnené 

tým, že Ministerstvo vnútra SR nevydalo matrikám pokyn ako majú túto zmenu v matrike 

uvádzať. Bol im zaslaný obežník Okresného úradu aby tieto zmeny odmietli, kým nedôjde 

k záverom rokovaní medzi MV SR a MZ SR. Zákon však vyžaduje, aby zmenu občan nahlásil 

matrike bezodkladne. Na môj apel, že nerozumiem, ako je možné odmietnuť vykonať úkon 

podľa platného zákona s platným odporúčaním od lekára, umožnili podanie žiadosti o zmenu 

na podateľňu, na ktoré sme však do dnešného dňa ( september 2022) nedostali žiadnu 

odpoveď. Ako vieme, usmernenie bolo následne pozastavené a napriek prísľubu, že po 

vypracovaní štandardov bude znovu uvedené do platnosti,  sa tak do dnešného dňa nestalo.  

 

Záver 

 

Možno trochu trúfalo poviem, že nemáme žiadne objektívne diagnostické nástroje na to 

aby sme zvonka určili, či človek, ktorý pred nami stojí, je naozaj transrodový, nebinárny alebo 

agender. Máme k dispozícii iba osobnú skúsenosť a výpoveď tohto človeka/dieťaťa. 

Ak nám tento človek otvorí svoje vnútro, keď vstupujeme do chrámu jeho vnútorného 

prežívania, vstupujme s pokorou. Identita človeka je tá najvnútornejšia a najhlbšia oblasť jeho 

bytosti. 

Potrebujeme účinnú, dostupnú a prijímajúcu zdravotnú starostlivosť a funkčný systém 

komplexnej podpory. Pre transrodových, nebinárnych, LGBTI+ deti, mladých ľudí aj 

dospelých, zo zdravotným znevýhodnením aj bez neho. Pre nás to nie sú čísla. Pre nás sú to 

naše deti a naši blízki.  

My o chvíľu skončíme a odídeme, budeme riešiť iné veci,  ale oni svoju situáciu žijú 24 hodín 

sedem dní v týždni.  Nedokážu jej riešenie „odložiť“  na lepšie časy. Potrebujú ju riešiť tu 

a teraz.  

 

 

Použitá literatúra a iné zdroje: 

 

1. ROBBINS, C., DURSO, L., BEWKER, F.: People with Disabilities, 2017. Dostupné z: 

https://www.lgbtmap.org/file/LGBT-People-With-Disabilities.pdf 

2. Dattaro, L.: Gender and sexuality in autism, explained. In: Intellectual Disability and 

health. University of Herfordshire, 2020. Dostupné z:  

http://www.intellectualdisability.info/mental-health/articles/gender-dysphoria-and-

people-with-intellectual-disability 

3. Disability Rights Education & Defense Fund: Health Disparities at the Intersection of 

Disability and Gender Identity, Berkley: CA, 2018. Dostupné z: 



 

36 
 

https://dredf.org/health-disparities-at-the-intersection-of-disability-and-gender-

identity/#_ftn1 

4. Warrier, V., Greenberg, D., Weir, E., Buckingham, C., Smith, P., Meng-Chuan Lai, 

Allison, C., Baron-Cohen, S.: Elevated rates of autism, other neurodevelopmental and 

psychiatric diagnoses, and autistic traits in transgender and gender-diverse 

individuals. In: Nat Commun, 2020 Aug 7;11(1): s. 3959. Dostupné z: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32770077/. Doi: 10.1038/s41467-020-17794-1. 

 

 

Kontaktné údaje autorky 

Mgr. Viera Hincová 

A Centrum, občianske združenie 

viera.hincova@yahoo.com  



 

37 
 

AKTUÁLNA SITUÁCIA TRANSRODOVÝCH ĽUDÍ NA SLOVENSKU – FAKTY 

A DÔSLEDKY SÚČASNÝCH PRÁVNYCH ÚPRAV A MÔJ UMELECKÝ 

AKTIVIZMUS1 

 

THE PRESENT SITUATION OF TRANSGENDER PEOPLE IN SLOVAKIA – THE FACTS 

AND CONSEQUENCES OF CURRENT LEGISLATION AND MY ARTISTIC ACTIVISM 

 

Pavlína Fichta Čierna 

 

Abstrakt: Vo svojej umeleckej tvorbe sa zameriavam na sociálne a politické témy a témy 

osobných tráum. Skúmam slabé miesta našej spoločnosti a nášho sociálneho systému 

a snažím sa na ne empaticky poukazovať. Časť mojich diel zobrazuje ľudí v zlomových 

situáciách, príslušníkov marginalizovaných skupín, pričom spoločným menovateľom je 

skúmanie fenoménu utrpenia a hľadanie spôsobov, ako sa s ním rôzni ľudia 

vyrovnávajú. Zároveň som vysokoškolská pedagogička, aktivizujem sa v kultúrnej a sociálnej 

oblasti a spolupracujem s občianskymi iniciatívami. Ale predovšetkým som matkou dvoch 

detí, ktoré rovnako milujem. Jedno z nich, môj syn, je transrodové. Priama rodičovská 

skúsenosť s procesom tranzície môjho syna (v čase, kedy bolo na Slovensku málo mediálnej 

podpory a neexistovala žiadna podporná rodičovská platforma) a neskôr i nazbierané či 

vypozorované skúsenosti iných rodičov a transrodových detí, sa transformovali do môjho 

umeleckého výskumu a angažovaných aktivít. Mojou ambíciou je zúčastňovať sa diania, ktoré 

môže ovplyvniť scitlivenie celej spoločnosti a dosiahnutie pozitívnej zmeny legislatívy na 

Slovensku.  

 

Kľúčové slová: transrodová identita, práva transrodových ľudí, aktivizmus v súčasnom 

umení, politické umenie  

 

Abstract: My artistic work focuses on social and political topics and themes of personal 

trauma. Endeavoring toward empathy, I explore the weak spots in our society and our social 

system. Much of my work depicts people in broken situations, and those belonging to 

marginalized groups. The common denominator is probing the phenomenon of suffering and 

seeking the ways various people come to terms with it. I am also a university teacher, and 

active in culture and society, collaborating with citizen initiatives. But first of all, I am the 

mother of two children I love equally. One of them, my son, is transgender. Direct parental 

experience with my son's transitioning process (at a time when Slovakia offered very little 

media support and no parent assistance platform), and later the experience I accumulated 

and observed through other parents and transgender children, has found its way into my 

artistic exploration and the activities in which I engage. My hope is to participate in events 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
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that might help all society become more sensitive and achieve positive change in Slovakia's 

legislation. 

 

Key words: transgender identities, rights of transgender people, activism in contemporary 

art, political art 

 

 

Úvod 

Európsky súd pre ľudské práva už pred 30 rokmi určil ľudskoprávne štandardy týkajúce sa 

transrodových ľudí, ktoré majú byť rešpektované v medzinárodnom meradle.2  

Naša spoločnosť sa dnes nachádza uprostred rozličných kríz. Vzhľadom na katastrofický 

stav a globálne ohrozenia sa snažíme zaoberať svetom aj inak ako len zo sebastrednej ľudskej 

perspektívy, ale uvedomujeme si, že mnohé otázky ľudskej existencie ešte neboli vyčerpané, 

a najmä pochopené a akceptované. Každý z nás je zložený z mnohých identít, ktoré vo 

výsledku modelujú absolútne jedinečného človeka s jedinečným vnímaním a vlastným 

vnútorným svetom. Napriek tomu v našom geopolitickom priestore prevažujú zjednodušené 

modely tradičných stereotypných pohľadov a usporiadaní, ktoré preukázateľne viac škodia 

ako prispievajú k pozitívnemu rastu súčasnej spoločnosti a k jej akcieschopnosti.  

Utrpenie, ktoré často transrodoví ľudia prežívajú, je spojené predovšetkým so zážitkami 

neakceptácie. Čelia odmietaniu blízkymi, sociálnemu odmietnutiu, násiliu a šikanovaniu. 

Často majú suicidálne sklony, pretože nevidia v dohľadnom čase možnosti riešenia svojej 

situácie. 30 rokov od uvedeného medzinárodne uznávaného stanoviska sa totiž aktuálna prax 

na Slovensku ešte stále riadi zastaralými usmerneniami, ktoré nie sú v súlade so 

súčasným vedeckým poznaním a ktoré mimoriadne komplikujú transrodovým ľuďom ich 

každodenný život.3  

 
2 V roku 1992 (!) v prípade B. proti Francúzsku ESĽP dospel po prvý krát k záveru, že neumožniť zmenu úradných 
záznamov transrodovej osobe je v rozpore s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a základných 
slobôd (porušenie článku 8 týkajúceho sa práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života). ESĽP tento 
záver potvrdil aj v rozhodnutí Christine Goodwin proti Veľkej Británii v roku 2002, Grant proti Veľkej Británii v 
roku 2006, či Y.T. proti Bulharsku v roku 2020.  
From the Rees case to the Christine Goodwin case. In: European Court of Human Rights – Gender identity issues. 
[online] Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_ENG.pdf  alebo 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57770%22]} [cit. 17. 10. 2022]. 
3 Pretože transrodoví ľudia prežívajú nesúlad rodu, ktorý im bol pripísaný pri narodení, so svojím vnútorným 
prežívaním, po uvedomení si svojej identity majú potrebu zmeniť svoje správanie, obliekanie, vystupovanie 
a rodovú spoločenskú rolu. V rôznom rozsahu podľa individuálneho nastavenia vyhľadávajú aj medicínou 
sprostredkované zmeny niektorých svojich primárnych a sekundárnych pohlavných znakov na to, aby sa telesne 
čo najviac priblížili k prežívanému rodu a celkovo sa s ním zosúladili. Tento proces – ak je umožnený –  je veľmi 
komplexný, zvyčajne postupný, zložitý, a zahŕňa v podstate všetky aspekty života transrodového človeka. 
Nazýva sa tranzícia a podľa úrovní, ktoré sa v mnohom prekrývajú, ju zvykneme deliť na sociálnu tranzíciu, 
v ktorej transrodový človek vyjadruje a konzistentne komunikuje svoju rodovú identitu okoliu, medicínsku 
tranzíciu, v ktorej podstupuje rôzne zákroky na zosúladenie svojich telesných a rodových charakteristík, čo 
zahŕňa hormonálnu terapiu a rôzne chirurgické intervencie, a právnu tranzíciu, v ktorej sa mu umožní zmena 
identifikačných a právnych dokumentov, teda prepis rodového markera M/F na občianskom preukaze a zmena 
rodného čísla. 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_ENG.pdf
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1. Dopady nedostatočnej legislatívy na Slovensku 

1.1 Medicínska tranzícia 

Samotná možnosť začatia procesu tranzície je podmienená diagnostikou u sexuológa 

alebo psychiatra. Transrodový človek pri dokazovaní, že je tým, kým sa cíti byť, naráža na 

nesprávne predstavy odborníkov, ktorí očakávajú binárne vnímanie – teda buď mužské alebo 

ženské. Mnoho ľudí však vníma svoj rod inak, nebinárne, alebo sa toto vnímanie mení, čo už 

odborné štandardy prijaté v zahraniční uznávajú a rešpektujú. Takýto problematický prístup 

vylučuje mnoho ľudí, ktorí nespĺňajú stereotypné predstavy o mužoch a ženách (jednou zo 

zaužívaných podmienok je aj „správna“ sexuálna orientácia). V komplikovanej situácii sú tiež 

ľudia, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu splniť niektoré z očakávaní lekárov. Napríklad 

osobe, ktorá nemôže podstúpiť hormonálnu terapiu, hrozí, že bude vyradená z procesu 

tranzície, napriek tomu, že spĺňa všetky ostatné kritéria a podarilo sa jej získať diagnózu. Ak 

má súčasne iné psychické problémy, rovnako môže byť z procesu tranzície vyradená. 

Odborná starostlivosť sa len veľmi obmedzene poskytuje osobám mladším ako 18 rokov. 

Mnohí mladí ľudia sú z toho dôvodu vystavení tlaku okolia, dlhému čakaniu, počas ktorého sa 

ich telo mení spôsobom, ktorý im spôsobuje úzkosti, depresiu, dysfóriu. Okrem výnimiek 

v našom prostredí chýba možnosť užívania blokátorov puberty, ktoré by zastavili telesné 

zmeny u transrodového dieťaťa, a umožnili by mu neskôr prejsť hormonálnou liečbou 

v súlade s jeho vnímaním svojej identity. 

Napriek tomu, že sa okolnosti postupne menia, a odborníčok a odborníkov v oblasti práva, 

medicíny a sociálnej práce, ktorí sa transrodovosťou zaoberajú, na Slovensku pribúda, ešte 

stále ich nie je dostatok. Je iba niekoľko odborných pracovísk, ktoré sa problematike venujú, 

čakacie doby sú v súčasnosti niekoľko mesiacov, pričom samotný proces je zdĺhavý 

a nezriedka spojený s množstvom zbytočných vyšetrení s dlhými čakacími dobami (napr. 

genetických). Sú veľmi časté prípady, kedy takáto zdĺhavosť vedie k frustrácii, depresiám 

alebo sebapoškodzovaniu. 

 

1.2 Právna tranzícia 

Zmena mena a rodu: Podľa súčasnej legislatívy nemožno osobe mužského pohlavia určiť 

ženské meno a naopak, teda osoba označená ako muž si nemôže dať žensky konotované 

meno a osoba označená ako žena zas mužsky konotované. Na zmenu mena napr. z Jána na 

Janu je teda nutné zmeniť označenie rodu/pohlavia v dokumentoch a rodné číslo. Mnoho 

krajín má legislatívu ohľadom mien nastavenú prijateľnejšie. 

Bez nutnosti zmeny rodného čísla si môže transrodová osoba v procese tranzície zmeniť 

meno iba na neutrálne. Neutrálne meno jednoznačne nekomunikuje rod dotyčnej osoby (je 

unisex). Zákon vraví, že pri zvolení neutrálneho mena je cieľom, aby z takto zvoleného mena 

nebolo jasné, či ide o muža alebo ženu. Zmena však prebieha na základe predloženia žiadosti 

a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, ktoré nie je presne definované. 

Možnosť zmeny rodu a identifikátora rodného čísla je naviazaná na vágne definované 

potvrdenie o ukončení tranzície. Zákon o rodnom čísle č. 301/1995 Z.z. paragraf 8, odsek 2, 
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písmeno b, hovorí „Ministerstvo vykoná na požiadanie zmenu rodného čísla na základe 

lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby”. Čo má tento posudok obsahovať a na základe 

akých postupov má byť vystavený, však nie je bližšie nikde určené. Prax sa riadi zastaralými 

postupmi, podľa ktorých sú transrodoví ľudia nútení podstupovať medicínske zákroky na 

ukončenie plodnosti, s ktorými mnohokrát nesúhlasia slobodne, ale iba pod tlakom toho, že 

by inak nemali možnosť žiadať o zmenu svojich údajov 

Pod pojmom „ukončenie plodnosti“ sa skrýva v skutočnosti vyžadovanie kastrácie – 

odstránenia semenníkov a odstránenia maternice a vaječníkov – zdravých orgánov. Tento 

postup bol označený WHO a ľudskoprávnymi organizáciami za závažné porušovanie 

ľudskoprávnych štandardov a dokonca za mučenie. Takýto traumatizujúci postup nemá 

žiadnu oporu v zákone, a teda jeho vyžadovanie je prakticky nezákonné, napriek tomu stále 

prebieha a len vo veľmi výnimočných prípadoch je možné dosiahnuť túto zmenu bez 

podstúpenia chirurgických zákrokov. 

Dokumenty z oblasti vzdelávania: Slovenská legislatíva nedovoľuje zosúladenie dokladov 

o dosiahnutom vzdelaní transrodových ľudí s novými, zákonne a legálne vystavenými 

dokladmi, čím nielenže vystavuje transrodových ľudí núteným commingoutom, ale porušuje 

medzinárodné právne záväzky plynúce z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd, ktorým je Slovenská republika právne viazaná. V zmysle článku 8 tohto Dohovoru, 

„každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života…“, Slovensko 

tento dohovor porušuje dvoma zákonmi. Zákon o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) 

č. 245/2008 Z.z. paragraf 18, odsek 5, ktorý hovorí: „Údaje na dokladoch o získanom vzdelaní 

sa musia zhodovať s údajmi o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi uvedenými v príslušnej 

pedagogickej dokumentácii. Za zhodu údajov a správnosť vyplnenia tlačív zodpovedá riaditeľ 

školy.“ Odsek 7 tohto zákona dodáva: „V dokladoch o získanom vzdelaní je zakázané 

opravovať údaje.“ Druhý zákon, ktorým Slovensko porušuje záväzky, ku ktorým sa samo 

zaviazalo, je Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov č.395/2002 

Z.z paragraf 12 odsek 2, ktorý hovorí: „Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom 

vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním 

archívnych dokumentov.“ V praxi to znamená, že pri každom preukazovaní svojho vzdelania 

je transrodový človek vystavený nežiadúcim zásahom do svojho súkromia, pretože musí 

preukazovať svoje vzdelanie dokladom, ktorý nie je vystavený na meno a identifikačné údaje 

totožné s jeho údajmi v občianskom preukaze. 

Partnerský život: Keďže na Slovensku nemáme zákon, upravujúci manželstvá osôb 

rovnakého pohlavia, v prípade zahájenia procesu tranzície u ženatej alebo vydatej osoby musí 

pristúpiť k rozvodu, aj v prípade, že by partneri chceli naďalej zostať manželmi. Mnohé 

transrodové osoby identifikujú a reflektujú svoj rod (a orientáciu) až vo vyššom veku, keďže 

v minulosti chýbali adekvátne informácie k problematike transrodovosti a prístup 

k potvrdzujúcej starostlivosti. Aj v tejto oblasti sa naše poznanie vyvíja a mení smerom 

k rešpektu a lepšiemu porozumeniu rozmanitosti identít.   
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2. Odborné poradenstvo na Slovensku 

 

2.1 Poradenské centrá zriadené občianskymi iniciatívami 

Mladí transrodoví ľudia, ktorí prechádzajú vlastným vnútorným zrením a potrebujú 

podporu pri sociálnom comingoute, ale aj ich rodičia, často nemajú dostatok informácií 

a nevedia, na koho sa môžu s dôverou obrátiť. Na Slovensku momentálne pôsobia dve 

poradenské centrá, zriadené tretím sektorom, ktoré pracujú s afirmatívnym prístupom 

k transrodovosti, zodpovedajúcim najnovším vedeckým poznatkom.  

Iniciatíva Inakosť má vo svojej pôsobnosti v Bratislave InPoradňu, ktorá poskytuje účinnú 

podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo spektru LGBTQI+ ľudí.4 PRIZMA – 

komunitné a poradenské centrum pre lesby, gejov, bisexuálne, transrodovo a inak menšinovo 

identifikované osoby, má sídlo v Košiciach, a aktuálne sa výrazne orientuje na transrodových 

ľudí. Obe centrá majú dlhodobé skúsenosti s transrodovými, nebinárnymi, rodovo 

rozmanitými a inak rodovo sa identifikujúcimi ľuďmi.  

Obe centrá majú svoju klientelu naprieč celým Slovenskom a spolupracujú v úzkej 

nadväznosti s odborníčkami a odborníkmi v jednotlivých odboroch sexuológie, psychiatrie, 

endokrinológie atď. tak, aby ich klienti a klientky nachádzali čo najcitlivejší prístup. Vďaka ich 

dlhodobej, často vyčerpávajúcej profesionálnej práci našlo veľké množstvo transrodových 

klientov a klientiek podporu a riešenia svojej situácie.   

 

2.2 Psychologická podpora v oblasti výchovy a vzdelávania 

Závažným dôsledkom chýbajúcej legislatívy sú predsudky a hrubé útoky na transrodových 

ľudí na sociálnych sieťach, v školskom prostredí, ale aj vo verejnom živote. Mnohí učitelia a 

odborníci, či už v poradenských zariadeniach alebo klinickej praxi, nemajú dostatočné 

a aktuálne informácie o tejto problematike, preto nedokážu adekvátnym spôsobom 

sprevádzať a podporovať transrodové osoby v celom procese. Chýba tiež osveta a systémová 

informovanosť smerom k verejnosti a podpora pre rodinných príslušníkov transrodových 

osôb vrátane ich detí.  

V Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) na 

Slovensku, ktoré majú právnu subjektivitu a sú v súčasnosti zriaďované Okresnými úradmi, sa 

transrodovým klientom a ich rodičom venuje len psychologička Mgr. Nina Buricová v Žiline. 

Ako na základe svojho výskumu ešte v roku 2016 uvádza napríklad etnologička Soňa 

Lutherová: „transrodovým deťom a mladým ľudom (...) rodové špecifiká školského prostredia 

vytvárajú prekážky, ktoré ich ovplyvňujú v ich každodennosti, a zároveň sú pre nich 

pripomenutím a konfrontáciou s vlastnou „inakosťou“. Osobitú bariéru pritom môžu 

 
4 V Bratislave predtým dlhoročne pôsobilo dnes už neexistujúce občianske združenie TransFúzia, ktoré 
transrodovým ľuďom na Slovensku poskytovalo poradenstvo a podporu. Organizáciu založili Romina Kollárik 
a sociálny poradca Christián Havlíček.     

http://www.inporadna.sk/
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predstavovať aj zdanlivo banálne súvislosti, ako je interakcia s vyučujúcimi či príprava na 

vyučovaciu hodinu.“5 

Na konci svojej konštruktívne napísanej štúdie autorka ďalej uvádza, že aj v slovenskom 

kontexte existujú pozitívne príklady z praxe a aj v aktuálnej spoločenskej a právnej situácii sa 

dá pristupovať k trans deťom s rešpektom a vytvoriť pre ne bezpečné a inkluzívne prostredie. 

Tento náčrt z roku 2016 sa ešte nenaplnil, i keď boli realizované dôležité kroky na ceste 

k zlepšeniu podmienok a hladkej inklúzii transrodových mladých ľudí vo vzdelávacom 

systéme. Odborná aj laická verejnosť s veľkým záujmom prijala precízne spracovaný 

dokument Odborný postup 33. Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v 

edukačnom aj poradenskom procese, ktorý na svojich stránkach publikoval v apríli 2022 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý sa zameriava na odborných a 

pedagogických zamestnancov, ale aj deti a rodičov.6  

Viackrát som už verejne položila pre mňa zásadnú otázku, prečo sa o rodových identitách, 

rozmanitosti a potrebe rešpektu k inakosti nevyučuje systémovo v školách. Okrem 

vytvárania podmienok pre inklúziu je významná samotná rola vzdelávacích inštitúcií so 

svojou vzdelávacou funkciou. V súčasne nastavenom školstve často dokonca absentuje alebo 

zaostáva výchova k tolerancii inakosti, učitelia donedávna nemali k dispozícii žiaden oficiálny 

jednotný metodický postup (uvedený súhrnný a cielený dokument z dielne VÚDPaP je preto 

v slovenskom prostredí mimoriadne dôležitý).  

V ideálnom nastavení vzdelávacieho systému by sa na každom stupni mala vyskytovať 

vhodná výučba primeraná veku detí, ktorá by dotvárala reálny obraz rozmanitosti ľudských 

identít. Dovolím si vysloviť presvedčenie, že v dôsledku toho by postupne v ďalších 

generáciách vymizlo často umelo udržiavané bez-vedomie, napätie, nepochopenie 

či nenávisť voči LGBTQI+ ľuďom. (Je známe, že túto prax obracajú naruby napríklad 

v Maďarsku, kde aj prostredníctvom legislatívy pre vzdelávacie inštitúcie vymazávajú queer 

identity z verejného priestoru a vytláčajú LGBTQI+ ľudí na okraj, pričom najťažšie dôsledky 

nesú práve transrodoví ľudia.)  

 

 

 

 

 

 
5 LUTEROVÁ, S. G.: (Ne)viditeľní: transrodové deti na základných a stredných školách. In: Slovenský národopis 
[online]. 2016, 3 roč., vol. 64, s. 281, 293. [online]. Dostupné z: 
https://www.sav.sk/journals/uploads/1006170403%20sn3_2016%20%20-%20lutherova.pdf [cit. 15. 10. 2022]. 
6 KOLEKTÍV AUTOROV: Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v edukačnom aj 
poradenskom procese. In: Odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi. Bratislava: Výskumný ústav 
detskej psychológie a patopsychologie [online]. Apríl 2022. Dostupné z: https://vudpap.sk/wp-
content/uploads/2022/09/Deti-a-mladi-ludia-s-transrodovou-identitou-a-rodovo-rozmaniti-v-edukacnom-aj-
poradenskom-procese.pdf. [cit. 20. 10. 2022]. 
VÚDPaP spadá do pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uvedený dokument 
vypracovali PhDr. Hana Smitková, PhD. PhDr. Magdaléna Ožvaldová Mgr. Jana Bezáková Mgr. Petra Hubinská, 
editorka Mgr. Jana Randa, Mgr. Barbora Ugorová, konzultanti PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. Ing. Mgr. Andrej 
Kuruc.  

https://www.sav.sk/journals/uploads/1006170403%20sn3_2016%20%20-%20lutherova.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Deti-a-mladi-ludia-s-transrodovou-identitou-a-rodovo-rozmaniti-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Deti-a-mladi-ludia-s-transrodovou-identitou-a-rodovo-rozmaniti-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Deti-a-mladi-ludia-s-transrodovou-identitou-a-rodovo-rozmaniti-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese.pdf
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3. Spoločensko-politický tlak a protitlak 

 

3.1 Kritika nedostatočnej slovenskej legislatívy smerom zvonka 

Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI) opakovane konštatuje nedostatočný 

ľudskoprávny legislatívny rámec pre transrodových ľudí na Slovensku. Odporúča, aby 

slovenské orgány v úzkej súčinnosti s občianskou spoločnosťou vypracovali a implementovali 

akčný plán pre LGBTQI+ ľudí obsahujúci také ciele, ako je „zvýšiť povedomie verejnosti o 

podmienkach, v akých žijú, podporiť lepšie pochopenie ich situácie, chrániť ich pred trestnými 

činmi z nenávisti, verbálnymi prejavmi nenávisti a diskrimináciou, a zabezpečiť účinné 

uplatňovanie ich práva na rovnaké zaobchádzanie“. 

Pokiaľ ide o transrodové osoby, ECRI ľutuje, že rodová identita ešte stále nebola explicitne 

zaradená medzi dôvody uvedené v relevantnom zákone alebo v právnych predpisoch proti 

diskriminácii a trestným činom z nenávisti. Zmena pohlavia a prepis mena a pohlavia 

transrodových osôb v úradných dokumentoch sa v praxi umožňuje, ale úradný prepis je ešte 

stále podmienený podstúpením sterilizácie. Vzhľadom na absenciu právneho základu pre 

takúto požiadavku v slovenskej legislatíve (podľa právneho stanoviska ministerstva 

zdravotníctva tieto postupy upravoval text z roku 1981, ktorý už nie je platný ani účinný) a jej 

rozpor s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva k článkom 3 a 8 Európskeho dohovoru 

o ľudských právach (EDĽP), ECRI zastáva názor, že orgány by mali zabezpečiť, aby úradný 

prepis mena a pohlavia transrodových osôb nebol podmienený podstúpením sterilizácie. 

Navyše, medicínske usmernenia týkajúce sa zákrokov na zmenu pohlavia by sa mali 

modernizovať vo svetle výsledkov vedeckého výskumu.7  

 

3.2 Snahy o ďalšie obmedzovanie ľudských práv transrodových osôb  

V priebehu rokov 2021 a 2022 boli v Národnej rade Slovenskej republiky zo strany ĽSNS 

ale i ďalších s nimi spriaznených strán podané viaceré návrhy, ktoré mali obmedzovať alebo 

celkom zrušiť základné ľudské práva ľuďom z komunity LGBTIQ. Mimoriadne agresívnym 

spôsobom boli namierené najmä voči transrodovým ľuďom, lebo obsahovali návrhy na zákaz 

akýchkoľvek medicínskych a právnych úprav pre transrodových ľudí. Snažili sa narušiť status 

quo, ktoré nebolo spochybňované napríklad ani za 1. Československej republiky. Návrhy 

neboli schválené, ale pri hlasovaní prekvapivo zodvihli ruku aj niektorí zástupcovia koaličných 

strán.  

Úroveň tomu predchádzajúcej diskusie o uvedených návrhoch a rétorika zo strany 

navrhovateľov bola neodborná, vulgarizujúca a sploštená. Volení zástupcovia v parlamente 

vôbec nevnímali riziko celospoločenského dopadu v dôsledku toho, akým spôsobom sa 

uvedená diskusia viedla. Môžeme ju vnímať ako verejnú hanbu, nakoľko bola nielen 

nefundovaná, ale hrubo degradovala transrodových ľudí a zároveň aj ich rodiny.8 Tieto návrhy 

 
7 EUROPEAN COMMISSION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE: Správa ECRI o Slovenskej republike 
(Šiesty monitorovací cyklus) [online]. 8. 12. 2020, s. 12 - 22. Dostupné z: https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-
the-slovak-republic/1680a0a08a. [cit. 15. 10. 2022]. 
8 Ako matka transrodového dieťaťa, ale i občianka Slovenskej republiky som bola otrasená z hrubých urážiek, 
ktoré zaznievali pri schôdzi Národnej rady SR v marci 2021 a v následných vlnách na sociálnych sieťach, pričom 

https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-the-slovak-republic/1680a0a08a
https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-the-slovak-republic/1680a0a08a
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a diskusia dokázateľne šírili medzi komunitou mladých LGBTI ľudí strach a pocity 

bezmocnosti. 

Pri sérii návrhov počas schôdzí Národnej rady SR sa zodvihla silná celospoločenská vlna 

odporu proti takémuto bezprecedentnému stavu politiky namierenej proti LGBTI ľuďom. 

Ozývali sa jednotlivci, rozličné skupiny odborníkov, zasiahnutí rodičia a niektorí politickí 

predstavitelia. Zároveň boli zverejnené mnohé prejavy podpory transrodových ľudí 

a komunity LGBTI, vrátane podpory zo strany prezidentky Slovenskej republiky Zuzany 

Čaputovej.9  

 

3.3 Rodičia transrodových detí na Slovensku (nielen) vo verejnej diskusii 

Niektoré matky a otcovia transrodových detí sa stali súčasťou neverejnej podpornej 

skupiny pre rodičov transrodových detí, pri zrode ktorej som stála i ja (vznikla na konci 

januára 2021), ale predovšetkým výrazné osobnosti transaktivizmu na Slovensku Christián 

Havlíček  (InPoradňa, Bratislava) a Zara Kromková (poradenské centrum Prizma, Košice). 

Približne v rovnakom čase sa aktivizovalo Združenie rodičov a priateľov LGBT+, kde som 

kmeňovou členkou (aktivitu na Facebooku táto doposiaľ neorganizovaná skupina rozbehla na 

jar 2021, webové stránky boli uvedené na jar 2022, v súčasnosti ZRP LGBT+ pripravuje svoj 

prerod do občianskeho združenia). Medzi týmito skupinami je podstatný rozdiel. Svojou 

činnosťou pokrývajú rozdielne, doposiaľ neviditeľné biele miesta na mape sféry podpory 

LGBTQI+ komunity. 

Združenie rodičov a priateľov LGBT+ detí sa čiastočne orientuje na vnútornú podporu (on-

line stretnutia i plánované osobné stretnutia), ale zároveň sa snaží verejne zastávať svojich 

detí, realizuje mediálne výstupy a verejné vystúpenia, buduje širokú členskú základňu 

v radoch LGBTQI+ ľudí, a získava spätne i spoločenské uznanie (Cena inakosti 202110, 

prítomnosť členov a členiek v relevantných diskusiách a na verejných fórach).11 Jeho zázemie 

 
za to nebol nik právne zodpovedný, stíhaný (alebo zatvorený v seklúznej miestnosti). V oficiálnej dôvodovej 
správe k prerokovávanému návrhu novelizácie Ústavy SR zo dňa 17. 3. 2021, predloženom extrémistickou 
stranou Kotlebovci – ĽSNS, za ktorý zodvihli ruku aj koaliční poslanci, boli transrodové deti označované ako 
„devianti“ a ich rodinné zázemie bolo charakterizované ako „zvrátené prostredie“. Nemáme k dispozícii 
zákonný mechanizmus, ktorý by ochraňoval ľudskú dôstojnosť a nedovolil by verejné hanobenie transrodových 
ľudí a ich blízkych na pôde zákonodarného zboru takýmto dehonestujúcim spôsobom, z čoho vyplýva aj terajší 
nedostatočný celospoločenský nárok na kultivovanú politiku. 
9 Ako rodičia a starí rodičia spolu s priaznivcami našich LGBT+ detí sme na to upozornili i v záverečnej formulácii 
protestného otvoreného listu, ktorý bol adresovaný poslancom a poslankyniam NRSR, a namiesto 
ospravedlnenia sme veľmi dôrazne žiadali, aby sa „v budúcnosti zdržali podpory podobných návrhov a vyjadrení, 
ktoré sú v priestore mimo parlamentnej imunity protiprávne.“ Otvorený list rodičov, starých rodičov a priateľov 
LGBTI+ ľudí adresovaný poslancom a poslankyniam NRSR. Petícia zverejnená v marci 2021 [online]. Dostupné z: 
https://www.peticie.com/otvoreny_list_rodiov_starych_rodiov_a_priateov_lgbti_udi_adresovany_poslancom
_a_poslankyniam_nrsr. [cit. 17. 10. 2022]. 
10 Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí získalo Cenu Inakosti 2021 v kategórii Cena za počin roka, ktorá sa 
udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí. Združenie bolo ocenené za otvorený list 
poslancom a poslankyniam, ku ktorému sa pridalo takmer 10 000 ľudí, a verejnú obhajobu práv svojich detí a 
priateľov. Prvýkrát tak rodičia LGBTI ľudí vstúpili do verejnej diskusie o postavení svojich detí v slovenskej 
spoločnosti.  
11 Prezidentka Zuzana Čaputová sa rozpráva s rodičmi LGBT detí. Diskusia. Nová Cvernovka, Bratislava. Org. 
PRIDE Bratislava 2021 a Iniciatíva Inakosť. 11. 7. 2021. Dostupné z: 

https://www.peticie.com/otvoreny_list_rodiov_starych_rodiov_a_priateov_lgbti_udi_adresovany_poslancom_a_poslankyniam_nrsr
https://www.peticie.com/otvoreny_list_rodiov_starych_rodiov_a_priateov_lgbti_udi_adresovany_poslancom_a_poslankyniam_nrsr
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využívajú často už v téme viac emancipovaní rodičia a podporovatelia, v skupine sú dnes 

prítomné aj verejne známe osobnosti. Rôznorodosťou a rozrastaním sa stáva ohrozenejšou 

napríklad pre možný únik citlivých informácií. 

Naproti tomu vyššie uvedená podporná skupina určená pre rodičov transrodových alebo 

nebinárnych detí realizuje svoje on-line stretnutia tak, aby sa zachovala anonymita 

a bezpečnosť v skupine a poskytuje chránené prostredie vzájomne zdieľanej skúsenosti 

rodičov pri transrodovej téme. Je určená pre rodičov, ktorí sa cítia krehkí a so situáciou sú 

často ešte nevysporiadaní, prípadne ich deti alebo rodina sú špecificky zaťažené ďalšími 

problémami. Takéto veľmi prospešné, neverejné pôsobenie skupiny nemôže získať 

spoločenskú či mediálnu odozvu, ale zastáva neoceniteľnú rolu vo veľmi náročnom 

rodičovskom (sekundárnom) procese pri tranzícii dieťaťa. Zvlášť preto, že dlhodobé 

pozorovanie odborníkov a odborníčok, rovnako ako ľudí na poli aktivizmu ukazujú, že vo 

vzťahu k tejto téme je v spoločnosti výrazne menej pochopenia (a to žiaľ aj medzi časťou 

LGBTQI+ ľudí a ich priaznivcov, kde sa niekedy prejavuje internalizovaná transnegativita). 

Deje sa tak kvôli náročnejšej orientácii v špecifikách transrodovosti alebo nebinarity, z čoho 

vyplýva i menšia miera empatie a prijatia. 

Tieto rodičovské skupiny majú svoje špecifické miesto v priestore angažovaných 

nezávislých občianskych iniciatív na Slovensku a sú v súčasnosti fenoménom. Nemajú 

ambíciu nahradiť odborné pracoviská, ale dokážu výrazným spôsobom pomôcť jednotlivcom, 

ale i celým rodinám a zároveň je pozorovaný – síce nemerateľný, ale evidentný – pozitívny 

dopad na LGBTQI+ deti zasiahnutých rodičov, ktoré doposiaľ neboli rodinou prijímané. 

Zrodu uvedených podporných skupín rodičov predchádzali mnohé individuálne boje 

rodičov o šťastný život svojich transrodových detí, pričom v tom čase nemali k dispozícii 

spoločnú podpornú platformu, často nemali dostatok informácií a ich osamotená snaha bola 

veľmi odvážna, pretože – vzhľadom na popisované pomery – riskovali pre šťastie dieťaťa 

spoločenskú ujmu i straty v osobnom živote. Do tejto skupiny patrím aj ja, pretože v čase 

vytvárania rodičovských platforiem malo už moje dieťa väčšinu dôležitých krokov procesu 

tranzície za sebou. Bola som už emancipovanou matkou a umelkyňou, ktorá prostredníctvom 

svojich verejných vystúpení a umeleckých manifestov vyzývala ďalších rodičov, aby sa spojili.  

 

4. Môj transaktivizmus v umení 

 

Po vyoutovaní môjho dieťaťa v jeho trinástich rokoch sa môj život obrátil v mnohých 

smeroch naruby. Cítila som sa sama, bola som vyčerpaná, zo strachu o dieťa som celé noci 

nespala. Cítila som sa bezmocne a hnevala som sa na tú časť spoločnosti, ktorá sa na nás 

automaticky dívala ako na chybných – na syna, pretože je transrodový a na mňa, pretože som 

jeho mama a snažím sa mu pomôcť.12 

 
https://www.facebook.com/inakost/videos/802369997309236?fbclid=IwAR0qSH_XGwdMVpS3VnNqO2GAvC
wYA0x6H8DCpCql_qX78Lqw5Zf_6ZhaAsM (cit. 20.10.2022) 
12 GAMAL RICHTEROVÁ, K.: Celé noci jsem nespala a přišla o kus zdraví,“ říká matka trans potomka. Praha uvádí 
jejich společnou výstavu. In: HateFree Culture. 11. 11. 2020 [online].  Dostupné z: 
https://www.hatefree.cz/clanky/za-trest. [cit. 15. 10. 2022]. ŽUREKOVÁ, M.: Má transrodového syna: Ľudia sa 

https://www.hatefree.cz/clanky/za-trest
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V nasledujúcom období som skúmala dostupné poznatky, ktoré súviseli s témou 

transrodovosti novým, iným spôsobom. Nielen ako matka a osamelá advokátka svojho 

dieťaťa, ale aj ako umelkyňa. Uvedomila som si, že i pri tejto téme je mojím nástrojom 

umelecká výpoveď. V oblasti queer teórie v kontexte súčasného feministického myslenia 

viacerí teoretici podčiarkujú, že fenomén transrodovosti možno vnímať ako inšpiratívny, a 

tiež dialóg medzi trans komunitou a majoritnou spoločnosťou sa považuje za vzájomne 

obohacujúci. Stála som niekde medzi týmito skupinami a cítila som naliehavú, existenčnú 

potrebu budovať scitlivujúci most. Ako žena – umelkyňa s jednoznačným príklonom k 

feminizmu som začala vytvárať projekty, ktoré odrážali výrazný posun v mojej životnej 

skúsenosti.13  

 

4.1 Transfokácia po zatienení 

V roku 2018 som natočila video s názvom Transfokácia po zatienení (23 min., angl. Post-

Eclipse Transfocation), kde je prostredníctvom striedania statických záberov zachytené 

rozprávanie protagonistky Rominy Kollárik. Výrazná osobnosť a známa trans aktivistka 

sugestívne rozpráva o svojich skúsenostiach, energicky gestikuluje a veľmi rýchlo diváka 

vtiahne do svojho sveta. Video upozorňuje na náročnosť pozície transrodových osôb na 

Slovensku, pričom legislatíva v oblasti ľudských práv nezabezpečuje rodovú rovnosť 

a neochraňuje ani mladých ľudí, ktorí ešte len hľadajú svoju identitu. Vnútorný proces prijatia 

a prerodu je rovnako náročný, ako ten vonkajší –  fyzický a spoločenský. Romina Kollárik tiež 

hovorí o absurdných situáciách, v ktorých sa ľudia kvôli nariadeniam alebo dokonca na 

základe svojvôle jedinca v úradnom postavení môžu ocitnúť. Dokazuje, ako môžu byť osudy 

transrodových ľudí zasiahnuté nehumánnym prístupom majority. Z hľadiska 

dramaturgického zámeru je video štruktúrované na šesť tematických obrazov.14  

Romina Kollárik zohrala dôležitú pozitívnu rolu pri comingoute môjho dieťaťa a v procese 

jeho tranzície. Video som preto realizovala ako poctu Romine, a zároveň všetkým, ktorí 

transrodovým mladým ľuďom pomáhajú. Transrodoví ľudia celé desaťročia prežívajú na 

periférii záujmu našej spoločnosti. Žijú v akejsi medzere, kde sa na nich neustále zabúda. 

Dostávajú sa na sociálny okraj, kde neexistuje možnosť naplnenia základných 

 
aj na mňa dívajú ako na chybnú, keď ho podporujem. In: SME, 22. 10. 2021 [online]. Dostupné z: 
https://domov.sme.sk/c/22768138/ma-transrodoveho-syna-ludia-sa-aj-na-mna-divaju-ako-na-chybnu-ked-ho-
podporujem.html. [cit. 15. 10. 2022]. 
13 Pre mňa i pre môjho syna bolo významným verejné vystúpenie v diskusii s Michalom Havranom na Festivale 
Svet podľa Gabriela v roku 2020, kde som vyjadrila lásku k svojmu dieťaťu, ale i obdiv k ďalším transrodovým 
ľuďom. Postupne sme sa so synom začali zapájať do ďalších eventov a diskusií (napr. Amnesty International 
Slovensko, Pride Bratislava, Pride Praha, a mnohé iné). Zároveň sme vstupovali do rozličných spoluprác. Jednou 
z tých, ktoré si veľmi vážime, bolo pozvanie Jána Markoša na konzultácie a komentáre ku kapitole „Coming out 
/ Aké rozhodnutia čakajú rodičov transrodového dieťaťa„ v jeho knihe „Medzi dobrom a zlom. 16 etických dilem, 
pred ktorými môžete raz stáť aj vy“. (N Press, 2020, s. 73 - 89.)  
14 Dielo bolo prezentované na viacerých významných festivaloch (16. East Silver Market. 23th Ji.hlava 
International Documentary Film Festival alebo Visions du Réel, An Online Edition. 51st. Festival International de 
cinéma, Nyon, Švajčiarsko, 2020, a i.). Pri jeho prezentácii v galérii Tranzit v Bratislave v rámci sprievodného 
programu výstavného projektu Queer Stories (kurátorka Christiane Erharter) som viedla diskusiu o téme 
transrodovosti s účasťou aktérky Rominy Kollárik, psychologičky Kataríny Franekovej a sociálneho poradcu 
Christiána Havlíčka.  

https://domov.sme.sk/c/22768138/ma-transrodoveho-syna-ludia-sa-aj-na-mna-divaju-ako-na-chybnu-ked-ho-podporujem.html
https://domov.sme.sk/c/22768138/ma-transrodoveho-syna-ludia-sa-aj-na-mna-divaju-ako-na-chybnu-ked-ho-podporujem.html
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ľudskoprávnych štandardov. Periodicky sa opakuje, že ak sa aj odborníkom a aktivistom 

podarí dosiahnuť aspoň minimálny pokrok pri odstránení legislatívnych prekážok alebo 

v rámci neetickej medicínskej praxe, extrémistické alebo inak názorovo krajné sily na našej 

politickej scéne vzápätí posunú parlamentnú diskusiu na úroveň, ktorá často prekračuje 

medze ľudskej dôstojnosti, chýba jej argumentačná logika v súlade so súčasným poznaním, 

a bez zveličenia sa dá charakterizovať ako neofašistická.  

 

 
Obr. 1: P. F. Čierna: Transfokácia po zatienení. Video, 2018.  

 

4.2 Umelecký projekt “Za trest” 

V roku 2019 ma oslovili kurátorky Lenka Kukurová a Zuzana Štefková, aby som pripravila 

projekt pre galériu Artwall. Môj pôvodný koncept k téme transrodovosti sa odvíjal od vízie 

zobrazenia tela v historickom kontexte. V súvislosti s výskumom témy som sa obrátila na 

Christiána Havlíčka (InPoradňa, Bratislava) a Roberta Furiela z Košíc (Saplinq, Košice), ktorí 

ma upozornili na niektoré ďalšie fakty v súvislosti s históriou transrodovej témy na Slovensku 

a v Čechách. 

  Pri príprave projektu som začala spolupracovať s komunitou trans ľudí z Bratislavy, ale 

počas pandémie ochorenia Covid-19 nebol môj pôvodný plán realizovateľný. Boli zavedené 

mimoriadne nariadenia a obmedzenia pohybu, z čoho plynuli prekážky v rámci prípravy 

projektu. Preto som prizvala k spolupráci svojho syna Johanna. Uvedomili sme si silu tohto 

spojenia v osobnej rovine, i to, že podobný umelecký a zároveň aktivistický projekt 

spolupráce medzi matkou a transrodovým dieťaťom je vo svete súčasného umenia 

pravdepodobne unikátny. 

 Moje diela majú často autobiografické črty, predovšetkým tie, ktoré sa zaoberajú telom 

alebo terapiou. Novou skúsenosťou bolo narábať s telom vlastného dieťaťa v takej intímnej 

situácii. Prechádzali sme obaja istým emancipačným procesom, v období, keď som ako 

sekundárne zasiahnutá osoba nebola ochotná byť v pozícii matky-outsiderky, a v čase, kedy 

bol Johann ochotný zverejniť svoju tvár. Svoju rolu zohrávali naše spoločne prežité skúsenosti 

a vedomie, že pre mladých ľudí ako je on neexistuje dostatočná systémová pomoc. Na vznik 

takto formovaného projektu mal vplyv dlhodobo prežívaný strach o dieťa, priepasť, ktorá sa 
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otvorí pred každým z rodičov transrodových detí pri ich comingoute, pretože nevedia, ako 

budú môcť ich deti v našej spoločnosti fungovať. Rodičia sa zväčša cítia bezradní, majú 

mnohé otázky a nie všetky im môžu odborníci zodpovedať takým spôsobom, aby ostali 

pokojní. 

 

 
 

Obr. 2: P. F. Čierna – C. J. Čierny: Za trest. Zo série veľkoplošných fotografií, 2020.   

 

 Vznikla séria veľkoplošných fotografií pod názvom Za trest (2020, spolupráca Claude 

Johann Čierny; angl. As Punishment). Fotografie boli určené pre plochy vo verejnom 

priestore, ktorými disponuje galéria Artwall na nábreží Edvarda Beneše a kpt. Jaroše 

v Prahe.15 Pózy aktéra na fotografiách vyjadrovali rozličné negatívne psychologické dopady, 

v postojoch je možné odčítať strach, úzkosť, nešťastie, nadobudnutú depresiu, alebo hľadanie 

rovnováhy. Súčasťou fotografií sú provokatívne slogany, ktoré ambivalentným spôsobom 

odkazujú na situáciu a vzťah spoločnosti k transrodovým deťom a transponujú viaceré 

vzájomné pozície aktéra a diváka. Zamerali sme sa na najdôležitejšie aspekty, ako je 

prakticky bezprávne postavenie v rámci spoločnosti, zdravotnú starostlivosť alebo úradnú 

zmenu mena. Dajú sa v prenesenom význame čítať i z pohľadu príkazov rodičov, ktorí nie sú 

ochotní dieťa prijať a snažia sa skrze svoju rodičovskú moc vyvíjať na deti tlak a udržať ich v – 

pre nich – komfortnej zóne. Toto však možno tiež považovať za zdroj menšinového stresu, čo 

 
15 Projekt Za trest z pražskej Artwall, pre ktorú bol vytvorený, pokračoval v marci 2021 upravený pre online 

priestor do gandy gallery v Bratislave a bol sprístupnený 30.3.2021 na Medzinárodný deň boja proti homofóbii, 
bifóbii a transfóbii.  Pavlína Fichta Čierna in collaboration with Claude Johann Čierny: As Punishment. gandy 
gallery Bratislava. Online výstava. 31.3.2020. Dostupné z:  
https://www.gandy-gallery.com/exhibitions/bratislava/pavlina-fichta-cierna-as-punishment/. [cit. 17. 10. 2022]. 
 

https://www.gandy-gallery.com/exhibitions/bratislava/pavlina-fichta-cierna-as-punishment/
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môže viesť ku vzniku psychickej traumy. Pridaný znak paragrafu bol zdôraznením toho, aká 

krutá je súčasná realita, zakotvená v legislatíve.  

 Lenka Kukurová, významná slovenská teoretička, ktorá sa zameriava na politické 

témy a aktivizmus v umení, to potvrdzuje, keď uvádza vo svojom príspevku v časopise Profil: 

Pavlína Fichta Čierna a Claude Johann Čierny (...) sa k tejto problematike nevyjadrujú s 

odstupom ako nezainteresovaní pozorovatelia, téma sa ich dotýka bytostne. Projekt je ich 

spoločným dielom, v ktorom vystupujú ako autorská umelecká dvojica a zároveň ako trans dieťa 

a jeho matka. (...)  Nápisy na paneloch sprevádzajúce jednotlivé fotografie a slovo trest v názve 

výstavy odkazujú na tlak vyvíjaný na trans ľudí, ktorý zvyčajne prerastá do ponižovania a šikany. 

Často je prítomný všade naokolo: v rodine, škole, práci, ale aj v represívnom prístupe štátu. 

Celospoločenský rozmer diskriminácie trans ľudí naznačuje v dielach znak paragrafu, ktorý 

uvádza jednotlivé príkazy. Povely ako „Klam všetkým naokolo!“ alebo „Nechaj o sebe 

rozhodovať druhých!“ však môžu odkazovať aj na nátlak rodičov na deti, nie je jednoznačné, od 

koho príkazy v skutočnosti prichádzajú. Dielo tak vypovedá aj o tom, že tlaku spoločnosti sa 

často podriaďujú i rodičia trans detí, ktorí im upierajú právo rozhodovať o vlastnom tele a 

identite.16  

 

4.3 “Matky transrodových detí spojme sa!” 

 Súčasťou pražskej výstavy Za trest bolo sprievodné podujatie, na ktorom bol zverejnený 

manifest určený (nielen) rodičom transrodových detí (16. 01. 2021). Bol to performatívny akt, 

ktorý som predviedla spolu s mojím synom. Mal ambíciu byť unikátnou radikálnou aktivitou 

a vyžadoval okamžité, bezpodmienečné zmeny. Nazvala som ho „Matky transrodových detí 

spojme sa!”, čím som v názve síce eliminovala otcov, ale je potrebné zároveň uviesť, že vo 

všetkých výzvach a materiáloch sme sa spolu s organizátorkami obracali na všetkých rodičov 

a blízkych ľudí. Názvom manifestu vyjadrujem poctu matkám, ktoré sú ochotné pomôcť 

svojmu transrodovému dieťaťu a podľa reálnej praxe (zo skúsenosti poradenských centier) je 

ich v pomere k počtu otcov drvivá väčšina. Manifest vyzýva k nediskriminujúcej spoločnosti, 

zasahuje všetky dôležité oblasti, kde je potrebné realizovať zásadné zmeny, ktoré majú viesť 

k správnemu systému zdravotnej starostlivosti, k úprave legislatívy, vrátane možnosti 

slobodného rozhodnutia o vlastnom tele – práva na sebaurčenie. Zároveň deklaroval obranný 

postoj rodičov, ktorí chcú ochrániť svoje deti. (Obsah manifestu uvádzam v poznámkovom 

aparáte pozn. 17.)  

 Súčasťou vyhlásenia bola následná diskusia za účasti viacerých odborníkov a odborníčok 

zo Slovenska a Čiech, ale i riaditeľa a riaditeľky vybraných škôl v Prahe. Zaznelo tu veľa 

aktuálnych informácií pre rodičov a pedagógov.17  

 
16 KUKUROVÁ, L.: Pavlína Fichta Čierna a Claude Johann Čierny – Za trest, 2020, séria farebných fotografií v 
nadživotnej veľkosti. Rubrika FEM POZITÍV. In: Profil 1/2021, s. 106 - 115. ISBN 977133597700803. [print]  
Dostupné tiež [online] z: http://www.profilart.sk/wp-content/uploads/2021/04/106-115-Pavlina-Fichta-Cierna-
a-Claude-Johann-1.pdf. [cit. 15. 10. 2022]. 
17 FICHTA ČIERNA, P.: Matky transrodových detí, spojme sa! Verejné vyhlásenie a diskusia, 16. 01. 2020. 
[online]. Dostupné z: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1056837941489426 [cit. 
24. 10. 2022]. 

http://www.profilart.sk/wp-content/uploads/2021/04/106-115-Pavlina-Fichta-Cierna-a-Claude-Johann-1.pdf
http://www.profilart.sk/wp-content/uploads/2021/04/106-115-Pavlina-Fichta-Cierna-a-Claude-Johann-1.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1056837941489426
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Obr. 3: Pohľad na projekt Za trest na plochách galérie Artwall, Praha. Október 2020 – január 

2021.  

 

4.4 Chris alebo Stred sveta / Pravda podľa vcítenia 

Videoprojekt Chris alebo Stred sveta / Pravda podľa vcítenia (2021, angl. Chris or the Center 

of the World / Thruth according to empathy) mal ambíciu skúmať tému v širších súvislostiach, 

vznikal v širšom časovom rozpätí a na rozličných miestach.  

Ústrednou postavou je Christián Havlíček, ktorý spolu s Rominou Kollárik a Zarou 

Kromkovou patria k zásadným postavám transaktivizmu v našom priestore. Spolupracuje s 

viacerými slovenskými a zahraničnými organizáciami a ako transrodový človek je v témach 

hlboko zainteresovaný. Kamera ho sníma ako divadelného aktéra na javisku. Prihovára sa 

prázdnemu hľadisku počas predstavenia, o ktoré nik nejaví záujem. Napriek tomu je jeho 

prejav plný trpezlivosti a empatie, a obraz evokuje situácie nekonečnej argumentácie, voči 

ktorej je naša spoločnosť hluchá. 

 
Matky transrodových detí spojme sa! Nebudeme ticho a nebudeme sa báť! Budeme svoje dieťa brániť za 
všetkých okolností! Nebudeme klamať o identite nášho dieťaťa všetkým okolo! Nedovolíme, aby naše dieťa 
zostalo izolované! Nedovolíme, aby bolo naše dieťa Milan, aj keď je Anna! Nedovolíme, aby o osude nášho 
dieťaťa rozhodovali druhí! Naše dieťa o sebe môže slobodne rozhodovať samo! Neobetujeme šťastie svojho 
dieťaťa kvôli konformite! Odmietame normatívne rodové stereotypy! Nebudeme sa riadiť diskriminačnými 
normami spoločnosti! Nedovolíme, aby sa z nášho zdravého dieťaťa stal pacient! Požadujeme zmenu prístupu 
zdravotníckeho systému a prijatie progresívnych európskych noriem! Nechceme, aby boli našim deťom 
vnucované operácie! Žiadame odstránenie patologizujúcich psychoterapeutických klasifikácií a zbytočnej 
byrokracie! Nedovolíme, aby boli naše deti diskriminované! Vyžadujeme dodržiavanie ľudských práv! 
Požadujeme odstránenie všetkých foriem sociálnej a ekonomickej nerovnosti voči trans ľuďom! Požadujeme 
reformu vzdelávania o problematike LGBT! Požadujeme informovanú inklúziu v školách, v zamestnaní a v celej 
spoločnosti! Nedovolíme, aby bolo naše dieťa terčom a jeho situácia zneužívaná ako politický prostriedok na 
dosiahnutie moci! Nedovolíme, aby pravicový extrémizmus vymazal identitu trans ľudí z verejného priestoru! 
Nedovolíme, aby sa naše deti stali neviditeľnými! 
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Obr. 4: P. F. Čierna: Chris alebo Stred sveta / Pravda podľa vcítenia. Viackanálové video, 2021. 

(Christián Havlíček) 

 

V  projekte participujú mladí transrodoví ľudia, ktorí zosobňovali komunitu, ktorá sa okolo 

Chrisa združuje v rámci jeho sociálno-poradenskej práce. Videodielo sa pohybuje na pomedzí 

dokumentu a filmovej eseje, pričom prepájacím prvkom je tanec výraznej transrodovej 

influencerky Charlotte Srnčíkovej. 

V ďalšej, výskumnej rovine umeleckého projektu som vyhľadávala nezávislé organizácie, 

ktoré sa venujú transrodovým mladým ľuďom, z vytipovaných európskych krajín. 

Z prieskumu a komunikácie vyplynul plán ciest, na ktorých ma sprevádzal môj syn18, ktorý mi 

zároveň pomáhal pri natáčaní vyjadrení. Situáciu v Poľsku nám vo Varšave priblížila 

prezidentka nadácie TransFuzja Emilia Wiśniewska. Históriu a súčasné možnosti 

transrodových ľudí v Rakúsku nám predstavila zakladateľka XTrans – Eva Fels.  

 

 
18 Pri tvorbe diel s tematikou transrodovosti sme so synom spolupracovali alebo sa navzájom podporovali. Môj 
syn Claude Johann Čierny (2002) je však sám aktivistom a autorom viacerých umeleckých diel, pričom takmer 
všetky boli verejne prezentované. Medzi ne patrí séria fotografií pod názvom „Transgresia“ (rovnomenná 
výstava v kultúrnom centre A4 v Bratislave, marec – jún 2020). Je autorom performance pod názvom „F.64.2“, 
pri príprave ktorej vychádzal z autentických skúseností transrodových mladých ľudí na Slovensku. Aktéri 
a aktérky otvorene hovoria o bolestivých skúsenostiach z komunikácie s takzvanými odborníkmi počas 
procesu tranzície a diváci sú konfrontovaní súčasne s naliehavosťou aj tragikomikou, ktoré sú často ukryté 
za dverami ordinácií (Festival Tehláreň 2020 v Liptovskom Mikuláši, Festival Drama Queer 2021, a i. ). Za túto 
kolaboratívnu performance bol nominovaný na Cenu inakosti 2021 v kategórii Cena za umenie.  
NAGY, A.: Drama Queer 2021: Angažovanosť, tradičná rodina, stereotypy. In: MLOKi [online]. Reportáž, 
22.1.2022. Dostupné z: https://mloki.sk/drama-queer-2021-angazovanost-tradicna-rodina-stereotypy/ 
(cit.24.10.2022) 
KURUC, A.: Claude Johann Čierny: Mojím najsilnejším zážítkom z tranzície bolo zistenie, ako prebieha 
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Obr. 5: P. F. Čierna: Chris alebo Stred sveta / Pravda podľa vcítenia. Viackanálové video, 2021. 

(Koit Gladiš) 

 

Jedným z pôvodných cieľov v štruktúre diela bolo stretnutie s otcom transrodového 

dieťaťa, ktorý je zároveň predsedom organizácie v Dánsku, združujúcej rodičov 

transrodových detí. Helge Sune Nymand nám navrhol zosúladiť natáčacie termíny v intervale 

konania World Pride 2021 v Kodani, aby sme sa mohli stretnúť s významnými 

transaktivistami. Vďaka nemu a vďaka Hadi Damienovi z Francúzska (Co-president 

InterPride) a Áronovi le Févre z Dánska (President Human Rights Copennhagen) sme mohli 

realizovať krátke interview s viacerými výraznými osobnosťami. Veľmi vzácne bolo vyjadrenie 

významnej venezuelskej transrodovej aktivistky, političky a právničky Tamary Adrien (viď 

poznámka). Rovnako cenné bolo stretnutie so senátorkou amerického štátu Delaware Sarah 

McBride, v súčasnosti politicky najvyššie postavenou transrodovou osobou na svete.  

Aj ďalšie výpovede osobností z oblasti transaktivizmu dokladujú náročnosť dlhotrvajúceho 

boja za základné ľudské práva pre transrodových ľudí nielen v európskom priestore, ale po 

celom svete.19  

 

 

 

 

 
19 Účastníci a účastníčky projektu: Christián Havlíček (sociálny poradca, InPoradňa, Bratislava). Viktor Hajnal. 
Koit Gladiš. Dominik Janovec. Charlotte Srnčíková. Sarah McBride, USA (v súčasnosti politicky najvyššie 
postavená transrodová osoba na svete, senátorka za štát Delaware, aktivistka). Tamara Adrian, Venezuela 
(právnička, členka National Assembly of Venezuela, prezidentka IDAHO-T, prezidentka správnej rady Global 
Action for Trans Equality, členka Vedeckého výboru pre ľudské práva a sexualitu UNESCO, členka správnej rady 
WPATH). Eva Fels, Rakúsko (aktivistka, zakladateľka XTrans). Emilia Wiśniewska, Poľsko (aktivistka, 

Prezidentka org. TransFuzja). Helge Sune Nymand, Dánsko (rodič transrodového dieťaťa a člen vedenia FSTB ጀ 
The Association in Support of Transgender Children). Lai Christian Balsig, Dánsko (člen predstavenstva v 
Dánskej komunite LGBT+). Hadi Damien, Francúzsko (Co-president InterPride). Áron le Févre, Dánsko 
(President Human Rights Copennhagen).  
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Obr. č. 6: Odkaz Sarah McBride v excerpte z videa Chris alebo Stred sveta / Pravda podľa 

vcítenia. Premietanie v kine Lumière, otvárací ceremoniál, Filmový festival inakosti 2021, 

Bratislava.  

 

Projekt konštruovaný doslova aj obrazne ako viackanálová projekcia, rovnako ako 

predchádzajúce uvedené diela, vznikol z pocitu bezmocnosti matky transrodového dieťata 

voči systému, v spoločnosti s prakticky nulovou aplikačnou perspektívou pozitív, v 

spoločnosti, kde kolujú mýty a mnohé stereotypy. Mojím zámerom bolo podporiť pozitívne 

procesy transformácie politiky, reagovať na otázky psychologickej podpory (osamelosť, 

transnegativita v rodine a najbližšom okolí, dehumanizovanie ľudí) a napokon i na dielčie, ale 

veľmi dôležité otázky, ktoré ma v tom období začali intenzívnejšie zaujímať, napr. na otázku 

korektného jazyka.   

 

4.5 Odkaz Sarah McBride - nielen pre politikov   

Súčasná mladá generácia predovšetkým v euroamerickom priestore je dokázateľne oveľa 

inkluzívnejšia voči LGBTQI+ menšinám, ako tie predchádzajúce. Viacerí verejní činitelia alebo 

verejne známe osoby sa na tieto fakty odvolávajú aj v súvislosti s progresom spoločnosti ako 

takej. Ekonóm a autor knihy GaYme Changer Jens Schadendorf sledoval LGBT+ komunitu 

a jej rozrastajúcich sa spojencov na celom svete. V publikácii s podporou aktuálneho výskumu 

opisuje, ako investície do LGBTQI+ rozmanitosti a jej začlenenia prinášajú veľkú návratnosť. 

Dokazuje, že pre spoločnosti a každú ľudskú bytosť je ekonomicky aj eticky prospešné nechať 

LGBTQI++ ľudí rozvinúť sa a umožniť tak novú dynamiku v rozličných formách spoluprác 

a produktívnej akcieschopnosti. Komunita, ktorá bola dlhú dobu marginalizovaná, 

stigmatizovaná a kriminalizovaná, dnes nadobúda veľkú hodnotu vo vysoko konkurenčnom 

svete kreativity a inovácií. (Okrem toho si všíma, že sa spoločenská zodpovednosť podnikov 
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a etické požiadavky na inkluzívnosť stali ekonomickými smernicami, ktoré by každá 

organizácia chcela dosiahnuť.)20  

Rada  by som v závere uviedla jedno zo silných vyjadrení Sarah McBride, ktoré je súčasťou 

môjho projektu Chris alebo Stred sveta / Pravda podľa vcítenia.21 Je veľmi pravdepodobné, že 

vrcholová politička mala k dispozícii relevantné výsledky prieskumov, ktoré sa zhodovali 

s výskumom Jensa Schadendorfa, a preto si môžeme vyskúšať zameniť slovo „politici“ v jej 

vyhlásení za slovo „učitelia“, „podnikatelia“, atď. „Mám dve rady pre politikov vo všetkých 

krajinách vrátane Spojených štátov. Po prvé: chcete vybudovať spoločnosť, ktorá bude ťažiť 

z vedomostí, expertízy, schopností a talentu každého jedného človeka? Pretože ak chcete 

uspieť v globálnej ekonomike, ak chcete obstáť v globalizovanom svete, ak chcete, aby vaši 

občania a vaša krajina naplno využili svoj potenciál, budete potrebovať všetkých, talent a 

schopnosti každého jedného občana. Budete potrebovať, aby sa všetci zapojili a boli aktívni. 

To je jediný spôsob nielen ako dosiahnuť udržateľnosť, ale aj rásť. Je to jediný spôsob, ako 

vytvoriť tie pracovné príležitosti a dosiahnuť ten pokrok, o ktoré sa – dúfam – všetci usilujeme. 

Moja druhá rada pre politikov znie: rozmyslite si, na ktorej strane histórie chcete stáť. Budúce 

učebnice dejepisu sú už napísané. Vieme, čo sa v nich bude písať o tomto hnutí, vieme, aký 

budú mať názor na tento boj. Vieme, že tých, ktorí stáli v ceste právam, rovnosti a 

spravodlivosti pre LGBTQ história kruto odsúdi. A tak sa pred každým politikom vynára 

otázka – chcete byť v tejto učebnici dejepisu tým dobrým alebo tým zlým? Chcete byť na tej 

správnej alebo na tej nesprávnej strane histórie? Je zriedkavé vopred vedieť, ktorá strana v 

budúcnosti zvíťazí, ale my to už vieme. Vieme to, pretože budúce generácie sú oveľa 

inkluzívnejšie voči LGBTQ ľuďom – a to platí pre všetky kultúry naprieč kontinentami – sú 

oveľa inkluzívnejšie voči LGBTQ ľuďom ako akákoľvek predchádzajúca generácia. A práve oni 

budú písať budúce učebnice dejepisu. Oni rozhodnú, kto mal pravdu a kto sa mýlil v tejto 

otázke. A vy, vy sa musíte rozhodnúť, na ktorej strane chcete stáť.“22  

 
20 SCHADENDORF, J.: GaYme Changer: How the LGBT+ Community and Their Allies are Changing the Global 
Economy. LID Publishing, 2020. 
Jens Schadendorf je ekonóm a nezávislý výskumník rozmanitosti na Katedre podnikateľskej etiky na Technickej 
univerzite v Mníchove (DE). 
21 Excerpt  bol uvedený v kine Lumière ako úvodný prológ na otváracom ceremoniáli Filmového festivalu 
inakosti v Bratislave v roku 2021. Filmový festival inakosti (FFI) prispieva k podnecovaniu spoločenskej diskusie 
o LGBTQI+ menšine od roku 2007.  
22 Fichta Čierna, P.: Chris alebo Stred Sveta / Pravda podľa vcítenia, 2020, 4-kanálové video. Prepis vyjadrenia 
Sarah McBride z excerptu videa. Preklad Barbora Kapasná. Archív autorky. „And I think my advice for elected 
officials in any other country and in the US itself is twofold. One: do you want to build a society that taps the 
skills, expertise, resources, and talent of every person? Because if you want to compete in a global economy, if 
you want to compete in a global world, if you want your community and your country to live up to its potential, 
you need everyone, you need everyone´s talents and skills, you need everyone to be participating and active. 
That is the only way to not just preserve but to grow. It´s the only way to compete for the kinds of jobs and 
progress that I think everyone is hopefully competing for. The second piece of advice I have for an elected official 
is what side of history you want to be on. The history books of tomorrow are already written we know what they 
will say about this movement, we know what they will say about this cause. We know that those who stand in 
the way of LGBTQ rights and equality and justice will be judged harshly by history. And so the question before 
every elected official is &quot; Do you want to be the good person in that history book or do you want to be the 
bad person? Do you want to be on the right side of history or the wrong side of history? It´s rare to know in real-
time what side will be the winning side, but we already know. We know because future generations are more 
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Záver  

(politické) hry, dogmy, „názory“, dilemy vs. šťastný život transrodového človeka 

 

V našom geopolitickom priestore sa tematika transrodovosti začala viac zviditeľňovať a 

medializovať len v posledných rokoch. Vďaka väčšej otvorenosti médií a odvahe ľudí 

porozprávať svoj príbeh sa zvýšila v poslednom období informovanosť, zároveň aj ako 

protitlak voči absurdným pokusom zosmiešňovať alebo vymazať rozmanité identity z nášho 

priestoru. Zvlášť nebezpečná je podpora transnegativistických prejavov zo strany politických 

strán. Môžeme konštatovať, že začiatkom tretej dekády nášho storočia sme pozadu a ako 

spoločnosť nevieme akceptovať možnosť voľby cítiť sa a byť sám sebou, a rešpektovať queer 

ľudí. V 21. storočí transrodový človek, často veľmi citlivý, talentovaný, inteligentný a 

prinášajúci veľa pozitív v spoločensko-kultúrnych väzbách, sa musí skrývať alebo 

prispôsobovať predstave okolia, a nemá rovnaké práva ako väčšina. Väčšina z nich nechce na 

seba upozorňovať, chcú žiť vlastný život bez ohrozenia a obmedzení, rovnako ako všetci 

ostatní.  

Dôsledky dlhodobého odsúvania, tabuizovania a zneužívania témy transrodovosti našu 

spoločnosť výrazne vzďaľujú od vyspelých spoločností stredoeurópskeho priestoru, kde sú 

témy LGBTQI+ ľudí riešené citlivejšie a viac systematicky. Naopak, mnohé krajiny akceptujú 

zistenie, že ich zrovnoprávnenie nie je len morálnym imperatívom, ale aj dynamickou hnacou 

silou rastu a pozitívnej zmeny kultúry. Transrodoví ľudia tvoria menej ako jedno percento 

našej populácie, odhadom 0,3 – 0,8 %.23 I keby ich bolo menej, je dôležité neodkladne riešiť 

legislatívne rámce a tým zamedziť akýmkoľvek prejavom transnegativizmu. Nástroje na to sú 

všeobecne známe. Naša ústava hovorí o ľudských právach pre všetkých, zaužívaná prax tomu 

však nezodpovedá. Politické hry, fundamentalizmus, nepodložený „názor“ jednotlivcov ktorí 

si naň vymáhajú právo, ani etické dilemy, na ktoré dnes už máme odpovede, nesmú byť 

príčinami zmarených ľudských životov.  
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K VÝZNAMU TVÁRE, TELESNOSTI A IDENTITY U TRANSRODOVÝCH 

OSÔB1 
 

ON THE MEANING OF FACE, PHYSICALITY  AND IDENTITY OF TRANSGENDER 

PERSONS 

 

Renáta Kišoňová 

 

Abstrakt: V predloženom príspevku sa zameriavam na reflexiu významu telesnosti, tváre 

a identity u transrodových osôb. Cieľom textu je poukázať na dôležitosť sebaidentifikácie 

prostredníctvom telesnosti, jednak u cisrodových ako aj u transrodových osôb. V texte 

vychádzam z interdisciplinárnych poznatkov súčasnej neurobiológie, neuropsychológie, 

psychológie a iných príbuzných disciplín, na pôde ktorých sa telesnosť, predovšetkým ľudská 

tvár mapuje.  

 

Kľúčové slová: tvár, telo, identita, transrodové osoby, rod, pohlavie 

 

Abstract: I will focus on reflection of physicality, face and identity of trans gender persons. 

The aim of the text is to point out the importance of self-identification through physicality, 

both for cisgender and transgender people. In the text, I am based on the interdisciplinary 

knowledge of contemporary neurobiology, neuropsychology, psychology and other related 

disciplines, on the basis of which physicality, especially the human face, is mapped. 

 

Key words: face, physicality, identity, transgender persons, gender, sex 

 

 

Úvod 

 

„Áno, ty ma poznáš podľa mojej tváre, ty ma poznáš ako tvár 

a nikdy si ma nepoznal inak. Nemohlo ťa teda ani napadnúť, že 

moja tvár, to nie som ja. Paul odpovedal s trpezlivou 

starostlivosťou starého lekára: Ako to, že tvoja tvár nie si ty? Kto 

je za tvojou tvárou?“2 

 

Tvár je úžasný súbor možností ako vnímať ľudskú identitu, skúsenosti, emócie, kultúru, 

náboženstvo, pamäť, krásu a množstvo iných fenoménov. Tváre sú neustále okolo nás, 

obklopujú nás, takže sa môže zdať až triviálne pýtať sa čo je to tvár alebo aký je jej význam. 

Veď predsa každá ľudská bytosť a aj takmer všetky zvieratá majú tvár. Pri stretnutí s druhými 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
2 KUNDERA, M.: Nesmrteľnosť. Praha: Atlantis, 2006, s. 41. 
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je tvár prvý a najvýznamnejší aspekt ktorý si všimneme. Je to kľúčový prvok našej orientácie 

v spoločnosti, tvár nám poskytuje odhad veku, vlastností, emócií, nálad, či zdravia cudzieho 

človeka. Viete si predstaviť aká ťažká je komunikácia s človekom, ktorý stratil väčšinu svojej 

tváre? Vnímanie tváre je súčasťou nášho každodenného kontaktu s ostatnými.  

Predmetom nasledujúceho textu bude skúmanie súvislosti významu tváre, telesnosti 

a rodovej identity.3 Ako určujúca je tvár pri sebaidentifikácii? Po úvodnom vymedzení úlohy 

tváre v našej každodennosti, v jazyku a metaforách presuniem pozornosť k maskulinným 

a femininným znakom tváre a k súdobým výskumom aktivity mozgu v súvislosti s vnímaním 

tvárí. 

 

1. Každodennnosť tváre 

 

Tvár slúži ako akýsi sprievodca, ktorý nám pomáha vytvárať pocity o druhých, pomáha 

určovať postoje k ľuďom, ktorých stretávame. 

Mnohé sociálne cicavce, najmä primáty, komunikujú prostredníctvom tváre. Cez vzhľad 

tváre presvitá fenomén smrti, pamäti a nášho vizuálneho vzťahu k druhým4. „Tvár je miestom 

identity par excellence. Dalo by sa povedať: ‚Som moja tvár‘. Ak ju zmením, stanem sa iným“5. 

Prvá úspešná transplantácia tváre prebehla v roku 2005, svetové média tejto udalosti 

venovali obrovskú pozornosť a pacientka, Isabele Dinoire, ktorej pes roztrhal tvár, dostala 

novú. Sama túto zmenu okomentovala tak, že sa vyhýba zrkadlám, cíti sa tak, akoby jej nová 

tvár nepatrila, časť z nej a časť jej identity navždy zmizla v nenávratne.6 Otvára sa otázka, do 

akej miery je možné začleniť novú tvár do pôvodnej identity, do akej miery tvorí tvár našu 

identitu? 

Tváre sa na nás pozerajú, usmievajú sa a plačú, sú nahnevané, unavené, melancholické, 

vystrašené, znechutené, zlomyseľné, prísne, veselé, múdre atď. Tváre sú reprezentáciou, ale 

sú tiež súčasťou našej materiálnej bytosti. Môžeme sa ich dotýkať, bozkávať, hladiť, fackovať, 

nalíčiť a zjazviť ich. A hoci tvár predstavuje stabilný kus identity človeka, jej fyzická podoba sa 

vekom mení v závislosti od emócií, sociálneho kontextu, opaľovania, telesnej hmotnosti, 

zdravia a ďalších faktorov. Privilegovaná úloha tváre vo vnímaní jednotlivca, v komunikácii a 

socializácii nie je až taká zvláštna, keď uvážime, že práve tam sa sústreďujú zmysly. Zrak, 

sluch, chuť a čuch sa nachádzajú na tvári. Chýba len hmat. Na tvári sú prítomné aj životne 

dôležité funkcie dýchania a výživy. A všetky prostriedky ľudského vyjadrovania; vzhľad a hlas. 

V slovenčine poznáme viacero metafor, súvisiacich s tvárou – napr. stratiť tvár – teda, prísť 

o morálny kredit, „zhodiť sa“ pred inými. Používame aj spojenie dať svoju tvár, požičať tvár 

 
3 Slovenské právo pojem rod či rodová identita nepozná. Narába s pojmami fyzická alebo právnická osoba. 
4 KOHL, J.: En Face. Seven Essays on the Human Face. Kritische Berichte. Marburg: Jonas, 2012, s. 13. 
5 COLE, J.: Facial Function Revealed through Loss. In: KOHL, J.: En Face. Seven Essays on the Human Face. 
Kritische Berichte. Marburg: Jonas, 2012, s. 11. 
6 PECHBERTY, M.: Isabelle Dinoire: La dernière chose que je ne peux pas encore faire, c ́ est un baiser. In: Journal 
du Dimanche, 29th March, 2009. Translated by Jennifer Cabral Poejo. 
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v zmysle reprezentovať myšlienku, produkt, projekt. V krajinách Ďalekého východu je „strata 

tváre“ teda strata dôstojnosti považovaná za najväčšiu škodu, horšiu ako smrť.7 

Zaujímavé pritom je, že svoju vlastnú tvár nevidíme. Vystavujeme ju ostatným, 

udržiavame ňou sociálny kontakt, hoci máme nevizuálne uvedomovanie tváre. Uvediem 

v úvodnom ladení textu ešte jednu metaforu. Ide o prirovnanie nemecko-švajčiarskeho 

maliara Paula Klee, ktorý sa vyslovil, že tvár je kvetom ľudského tela. Táto metafora 

vynikajúco vystihuje krásu, dokonalosť, výraz, identitu, jemnosť, krehkosť a vzácnosť ľudskej 

tváre. 

 

2. Tvarové maskulinné a femininne znaky 

 

Ženské a mužské tváre sa tvarovo líšia, tváre dospelých odrážajú procesy maskulinizácie 

alebo feminizácie, teda tvorby pohlavných sekundárnych charakteristík, ktoré sa prehlbujú 

počas puberty.8  

Tvarové zmeny sú z veľkej časti spôsobené vplyvom pohlavných hormónov, predovšetkým 

testosterónu u mužov a estrogénu u žien.9 Uvediem v nasledujúcom texte najvýznamnejšie 

odlišnosti ženskej a mužskej tváre. 

Mužská tvár má vystupujúcejšie lícne kosti, vpadnutejšie líca, kým štruktúra ženskej tváre 

pripomína skôr štruktúru detskej tváre. Muži majú priemerne väčšie telo ako ženy, s čím 

korešponduje veľkosť pľúc a dýchacích ciest a následne i veľkosť nosa, ktorý je v porovnaní so 

ženami väčší. Koreň mužského nosa je vyšší a nos má skôr rovný tvar, nazývame ho aj  rímsky 

nos. U žien je nos menší, hrot smeruje nahor. Pokiaľ ide o čelo, u mužov vystupuje dopredu 

najmä v mieste tesne nad nosom a očami a tvorí tak výrazný nadočnicový oblúk, ženské čelo 

je skôr kolmé alebo zaoblené. Veľké medzipohlavné rozdiely predstavuje očná krajina. 

Mužské oči sú uložené hlbšie a sú menej nápadné ako ženské.  Dolná čeľusť je u mužov 

proporcionálne väčšia v porovnaní s celkovou proporcionalitou dolnej čeľuste typickou pre 

ženské tváre. V krajine úst nájdeme taktiež výrazné odlišnosti: ženské pery sú väčšie, viac 

vystupujú v porovnaní s mužskými perami. Pohlavie možno určiť z tváre dieťaťa už 

v dojčenskom veku.10 Novorodenci mužského pohlavia majú širšiu hlavu aj celú tvár, menšie 

oči a trochu nižšie položené obočie. 

 

3. Tvarové úpravy a ich význam u cisrodových a transrodových osôb 

 

Jednotlivé femininné a maskulinné tvárové znaky sú predmetom úprav (kozmetických a v 

posledných rokoch i chirurgických) jednak u cisrodových osôb (ženy si napríklad zväčšujú oči 

 
7 GOFFMAN, E.: Interaction Ritual: Essays in Face-to Face Behavior. Routledge, 2017,  s. 17. 
8 PIVOŇKOVÁ, V.: Obličej. In: BLAŽEK, V., TRNKA, R.: Lidský obličej. Vnímání tváře z pohledu kognitivních, 
behaviorálních a sociálních věd.  Praha: Karolinum, 2009, s. 63. 
9 Tamže, s. 63. 
10 Tamže, s. 64. 
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očnými tieňmi, lícne kosti zvýrazňujú líčením, rúž zväčšuje relatívnu veľkosť úst a sýtosť 

sfarbenia), jednak sú významným objektom modifikácie tváre u transrodových osôb.11  

Pokiaľ ide o úpravy tváre, ktoré podstupujú transrodové ženy, treba spomenúť operáciu 

ohryzku, feminizačnú operáciu tváre, ktorej súčasťou môže byť zbrúsenie kosti 

nadočnicového oblúka (vyhladenie čela), operácia nosa, nadvihnutie hornej pery, zbrúsenie 

čeľuste a brady. Ďalším, dôležitým feminizačným estetickým zákrokom je epilácia ochlpenia 

na tvári (a na iných častiach tela).  

Význam vnímania tváre ako významnej súčasti identity osoby potvrdzujú aj najnovšie 

neurovedecké výskumy. Funkčné zobrazovanie identifikovalo aktivitu pri prezeraní tvárí v 

hornom temporálnom sulku, rovnako ako u opíc, a tiež v dolnom okcipitálnom gyre a 

laterálnom fuziformnom gyre, ktorý sa nachádza pred farebnou oblasťou V4. V súčasnom 

neurovednom výskume dominuje „hypotéza špecifickosti tváre“, diskutovaná v súvislosti s 

kognitívnymi procesmi vnímania tváre. Táto hypotéza je založená na existencii neurónovej 

siete medzi temporálnym a okcipitálnym lalokom v gyrus fusiformis alebo „fusiform face 

area“, skrátene FFA.12 Jej existenciu dokazuje fakt, že tváre vnímame ako špecifickú 

kategóriu pozorovaných objektov. Akonáhle identifikujeme objekt ako tvár, stimulujú sa 

oblasti mozgovej kôry špecificky zamerané na analýzu tváre.13 

Zaujímavosťou je, že k tejto stimulácii dochádza aj pri hodnotení situácie s mimoriadnym 

podnetom – pri otočení tváre o 180°. Počas identifikácie inverznej tváre dochádza k 

časovému oneskoreniu 120 ms, čo je známe ako dvojfázové rozpoznávanie tváre. Keď je tvár 

považovaná za atraktívnu, stimuluje sa mediálna orbitofrontálna kôra. Aktivita kôry sa 

zvyšuje, čím je tvár žiadanejšia, čo je pozoruhodné, keďže sa zároveň človek usmieva.14 

Ďalším zaujímavým pozorovaním je, že vnímanie tváre stimuluje limbický systém, ako aj 

centrá vizuálneho rozpoznávania. V súvislosti s významom tváre pri transrodových osobách 

je podnetný výskum interdisciplinárneho tímu okolo Jiska Ristori, Alessandri Fisher a i.15  

Ich výskum ukázal, že transrodové osoby sú pri vnímaní tvárí citlivejšie na pohlavné 

rozdiely v jednotlivých tvárových znakoch. Výskum prebiehal so štyridsiatimi účastníkmi a 

účastníčkami, z toho dvadsať osôb bolo cisrodových (desať žien a desať mužov) a dvadsať 

osôb bolo diagnostikovaných ako trans rodových (z toho desať trans žien a desať trans 

 
11 Prvé prejavovanie sa identity transrodových osôb a teda nesúladu medzi určeným rodom a skutočným 
sebaindentifikovaním sa osoby nastáva podľa psychológov ešte pred nastúpením puberty. Potom nasleduje 
náročné, dlhodobé, niekedy až celý život pretrvávajúce formovanie nazývané tranzícia. Rodová tranzícia je 
obdobie a proces spoločenských, právnych a telesných zmien, ktoré môžu viesť k vyjadreniu zvolenej rodovej 
identity. Pozri napríklad: MARKOŠ, J.: Medzi dobrom a zlom. Bratislava: N Press, 2020, s. 79. Pozitívnym 
výsledkom tranzície je vyššia kvalita života, sebaprijatie, prijatie okolia, nižšia miera depresií, úzkostí a pokusov 
o samovraždu. Podrobnú terminologickú charakteristiku rodu, pohlavia, transrodovosti možno nájsť napríklad 
v úvode knihy PALAZZANI, L.: Gender in Philosophy. Rome: Springer, 2012, s. V-XI. 
12 KANWISHER, N., YOVEL, G.: The fusiform face area: a cortical region specialized for the perception of faces. 
In: Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 361, 2006, s. 2109 - 2128. 
13 GAUTIER, I., BEHRMANN, M., TARR, M. J.: Can face recognition really be dissociated from object recognition?  
In: Journal of Cognitive Neuroscience, 11 (4), 1999, s. 349 - 370. 
14 HAVLÍČEK, J., RUBEŠOVÁ, A.: Atraktivita tváře. In: BLAŽEK, V., TRNKA, R.: Lidský obličej. Praha: Karolinum, 
2009, s. 189 - 223. 
15 FISHER, A. D. a kol. Neural Correlates of Gender Face Perception in Transgender People. In: Journal of Clinical 
Medicine. 2020, 9(6), s. 1731. 
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mužov). Účastníkom a účastníčkam sa zobrazovala na monitore tvár (z toho päťdesiat 

percent ženská, a päťdesiat percent mužská), ktorá mala vlasovú časť skrytú, takže 

participanti výskumu vnímali iba krajinu očí, nosa a úst. Tvár videli tri sekundy a následne 

museli vyhodnotiť či išlo o mužskú alebo ženskú tvár. Trans ľudia vykazovali významne vyššie 

úrovne telesného nepokoja v porovnaní so skupinami cisrodových osôb, transženy vykazovali 

významne vyššie skóre kompulzívneho sebamonitorovania a výrazne vyšší stres voči 

pohlavne dimorfným charakteristikám tváre (t. j. čelo, obočie, nos, ústa, brada, fúzy, brada).16 

Uvedený výskum ukázal, že rodová dysfória je spojená so špecifickými mechanizmami 

aktivácie mozgu počas rozlišovania tváre podľa pohlavia, konkrétne precuneus hrá kľúčovú 

úlohu pri vnímaní rodovej identity tváre v transrodových skupinách, ale nie v cisrodových 

skupinách. Skúsenosť s prístupnosťou chirurgických zákrokov v tvárovej oblasti pre 

transrodové osoby je v podmienkach SR komplikovaná. Zákroky sú jednak nedostatočne 

prístupné a aj finančne náročné.  

Tvár môže znamenať šťastie, keď je atraktívna, zdravá a symetrická, ale pre niektorých ľudí 

je šťastím mať akúkoľvek „obyčajnú” tvár. Dotknem sa ešte na doilustrovanie významu tváre 

takzvaného Möbiovho syndrómy, čo je zriedkavý neurologický stav, ktorý primárne postihuje 

svaly, ktoré kontrolujú výrazy tváre a pohyby očí.17 Príznaky tohto stavu sú prítomné od 

narodenia. Slabosť alebo paralýza tvárových svalov je jedným z najčastejších znakov 

Möbiovho syndrómu. Postihnutým jedincom chýba výraz tváre; nemôžu sa usmievať, mračiť 

sa ani dvíhať obočie. Postihnutie spôsobuje aj problémy s kŕmením, ktoré sa prejavia už v 

ranom detstve. Pacienti s Möbiovým syndrómom sa rodia s malou bradou a ústami a krátkym 

alebo nezvyčajne tvarovaným jazykom. Tieto abnormality prispievajú k problémom s rečou, 

ktoré sa vyskytujú u mnohých detí s Möbiovým syndrómom, časté sú aj zubné abnormality, 

vrátane chýbajúcich zubov. Ochorenie ovplyvňuje tiež svaly, ktoré kontrolujú pohyb očí zo 

strany na stranu, človek musí pohybovať hlavou, aby mohol čítať alebo sledovať pohyb 

predmetov. Ľudia s Möbiovým syndrómom majú problém nadviazať očný kontakt, očné 

viečka sa im častokrát nemusia úplne zavrieť pri žmurkaní alebo spánku, čo môže mať za 

následok suché alebo podráždené oči a aj obrovský problém spať s otvorenými očami.  Mnohí 

jedinci s týmto syndrómom potrebujú logopédiu. Obzvlášť ťažké sú labiálne zvuky M a B, čo 

je ironické vzhľadom na názov syndrómu.18 Pre deti s Möbiovým syndrómom je veľmi ťažké 

budovať medziľudské vzťahy s rodičmi. Výraz tváre sa zdá byť v tejto oblasti kľúčový „...ešte 

pred gestami a pred rečou a jazykom je tvár pravdepodobne najdôležitejším kanálom, ktorým 

dieťa ukazuje rodičom, že je niekto doma“19. Jonathan Cole tvrdí, že tváre sa zdajú byť 

jedinečným identifikátorom a my sme citliví na malé rozdiely v tvári, najmä nášho vlastného 

druhu.20 

 
16 FISHER, A. D. a kol. Neural Correlates of Gender Face Perception in Transgender People. In: Journal of Clinical 
Medicine. 2020, 9(6), s. 1731. 
17 COLE, J.: Facial Function Revealed through Loss. In: KOHL, J. (ed.): En Face. Seven Essays on the Human Face. 
Special issue of Kritische Berichte, nr. 1, 2012. Marburg: Jonas, 2012, s. 93.  
18 Tamže, s. 90. 
19 Tamže, s. 90. 
20 Tamže, s. 90.  
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Záver 

 

Svoju tvár vystavujeme každý deň, nahú. Preto sa ju snažíme skrývať a maskovať rôznymi 

pózami, správaním, postojmi, ako uvádza francúzsky filozof Emmanuel Lévinas, tvár je 

najexponovanejší, najzraniteľnejší a najvýraznejší aspekt prítomnosti toho druhého.21 Je  

preto trochu prekvapivé a zarážajúce, že hoci tvár je dlhovekým predmetom výskumu 

filozofie, psychológie, umenia, antropológie, tak v súvislosti s významom tváre pre 

transrodové osoby nájdeme stále minimum literatúry či výskumov. Avšak existujúce výsledky 

zobrazovacích metód potvrdzujú rozdiely vnímania tváre medzi cisrodovými a transrodovými 

osobami a poukazujú aj na súvislosť sebaidentifikácie cez tvár. Ňou sa predsa osoba „dáva 

všanc”, „vystavuje” sa v intímnom a nezakrytom odhalení. Na záver uvediem ešte úvahu 

dvojice francúzskych filozofov Gillesa Deleuza a  Félixa Guattariho, ktorí sa o význame ľudskej 

tváre vyjadrili takto: „Tvár tvorí stenu,ktorú potrebuje označujúce, aby sa od neho odrážalo, 

zakladá stenu označujúceho, rámec alebo obrazovku. Tvár hĺbi dieru, ktorú potrebuje 

subjektivizácia, aby prenikala, utvára čiernu dieru subjektivity ako vedomie alebo vášeň, ako 

kameru…”22 
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(POKUSY O) OBMEDZOVANIE PRÁVNEHO UZNANIA RODU NA 

SLOVENSKU1 

 

(ATTEMPTS TO) LIMITING LEGAL GENDER RECOGNITION IN SLOVAKIA 

 

Zuzana Pavlíčková 

 

Abstrakt: Právnym uznaním rodu sa materializuje právo transrodovej osoby mať umožnené 

uviesť do súladu svoju vnútornú a vonkajšiu rodovú identitu. Právo na sebaurčenie vo vzťahu 

k rodu je súčasťou ochrany práva na ochranu súkromného života garantovaného článkom 8 

EDĽP a článkom 19 ods. 2 Ústavy SR. Autorka sa zameriava na obmedzenia právneho uznania 

rodu, ktoré vyplývajú z ľudskoprávnych štandardov ochrany práva na ochranu súkromného 

života. Sú nimi absencia právnej úpravy umožňujúcej právne uznanie rodu vo vzťahu 

k osobným údajom a identifikačným dokumentom, nútené sterilizácie transrodových osôb a 

nútené rozvody manželstiev transrodových osôb uzavretých pred tranzíciou ako podmienka 

právneho uznania rodu, či definícia rodu ako nemennej charakteristiky určenej pohlavím 

osoby pri narodení. Analýzou vnútroštátneho legislatívneho rámca právneho uznania rodu 

a predkladaných návrhov zákonov v oblasti práv a postavenia transrodových osôb autorka 

demonštruje existujúce obmezdenia právneho uznania rodu a riziká jeho ďalšieho 

obmedzovania v Slovenskej republike. 

 

Kľúčové slová: rodová identita, tranzícia, právne uznanie rodu, právo na ochranu 

súkromného života, obmedzenia právneho uznania rodu 

 

Abstract: Legal gender recognition materialises the right of a transgender person to have 

a possibility of reconciling his/her internal and external gender identity. The right to self-

determined gender identity forms part of the right to protection of private life under Article 

8 ECHR and Article 19 para. 2 of the Slovak Constitution. The author focuses on limitations of 

legal gender recognition resulting from human rights standards of protection of private life. 

These include absence of legal regulation allowing for legal gender recognition concerning 

personal data and identification documents, forced sterilisations of transgender persons and 

forced divorces of marriages concluded prior transition as a precondition of legal gender 

recognition or definition of gender as permanent characteristic defined by sex upon birth. 

Through analysis of national legislation and legislative proposals concerning rights and status 

of transgender persons, the author demonstrates existing limitations and risks of further 

restrictions of legal gender recognition in Slovakia. 

 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
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Key words: gender identity, transition, legal gender recognition, right to protection of 

private life, limitations of legal gender recognition 

 

Úvod 

Právne uznanie rodu je dôležitým míľnikom procesu rodovej tranzície, ktorým sa 

materializuje právo transrodovej osoby mať umožnené uviesť do súladu svoju vnútornú 

a vonkajšiu rodovú identitu. Pod pojmom rodová identita sa rozumie hlboký a individuálny 

spôsob prežívania svojho rodu, ktorý môže ale nemusí zodpovedať pohlaviu pripísanému 

osobe pri narodení, vrátane osobného vnímania tela a iných telesných prejavov a funkcií 

a iných rodových prejavov, ako napríklad obliekanie či rečový prejav a prejavovanie sa.2  

Právne uznanie zmeny rodu je súčasťou a v praxi aj zavŕšením rodovej tranzície, ktorej 

cieľom je, aby jednotlivec mohol žiť a bol prijatý ako osoba rodu, s ktorým sa identifikuje. Jej 

súčasťou sú spoločenské, telesné a právne zmeny, ktoré vedú k vyjadreniu zvolenej rodovej 

identity osoby. Proces tranzície môžeme vymedziť na tri časti a to sociálnu tranzíciu 

(komunikácia a prejavovanie rodovej identity v rámci spoločnosti), medicínsku tranzíciu 

(zmeny tela na základe zdravotnej starostlivosti s cieľom zosúladenia telesných a rodových 

charakteristík) a právnu tranzíciu.3  

Právne uznanie rodu je definované ako právne uznanie rodovej identity osoby, vrátane 

mena, pohlavných alebo rodových markerov a ďalších súvisiacich informácií, ktoré môžu byť 

premietnuté v priezvisku, identifikačných číslach na účely sociálneho zabezpečenia alebo 

rodných číslach, tituloch a pod., vo verejných registroch, záznamoch a identifikačných 

dokladoch (identifikačné preukazy/občianske preukazy, pasy, vodičské preukazy) a iných 

podobných dokumentoch (potvrdenia o vzdelaní atď.).4 Slovenská legislatíva pojem právne 

uznanie rodu nepoužíva, operuje však s pojmom „zmena pohlavia“ a to práve v normách5, 

ktoré môžeme označiť ako inštrumenty právneho uznania zmeny rodu.6 

Predmetom tohto článku je vymedzenie základných záväzkov Slovenskej republiky vo 

vzťahu k uznaniu rodovej identity osôb, ktoré podstúpili alebo podstupujú tranzíciu, 

 
2 Council of Europe - Steering Committee on Anti-discrimination, Diversity and Inclusion (CDADI): 
Implementation of the Recommendation CM/Rec(2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of 
sexual orientation or gender identity - Thematic Report on Legal Gender Recognition in Europe, 2022, Appendix. 
[online]. [cit. 2022-10-22]. Dostupné z: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a6cd31#_ftn69 
3 METEŇKANYČ, O. M.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu v podmienkach Slovenskej 
republiky. In: COMENIUS časopis, 2021, č. 02, s. 10. 
4 Council of Europe - Steering Committee on Anti-discrimination, Diversity and Inclusion (CDADI): 
Implementation of the Recommendation CM/Rec(2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of 
sexual orientation or gender identity - Thematic Report on Legal Gender Recognition in Europe, 2022, bod 2 a 
Appendix. [online]. [cit. 2022-10-22]. Dostupné z: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a6cd31#_ftn69  
5 Pozri napr. § 6 ods. 6 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku alebo § 8 ods. 2 zákona č. 301/1995 Z. z. 
o rodnom čísle. 
6 Autorka sa prikláňa k pojmom právne uznanie rodu a zmena rodu, avšak na účely korektného citovania 
legislatívy a zachovania legislatívnej terminológie bude v potrebných prípadoch používať pojem „zmena 
pohlavia“ alebo „právna zmena pohlavia“. 
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vyplývajúcich z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a ratifikovaných 

medzinárodných zmlúv o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Na takto vymedzených 

štandardoch autorka poukáže na to, že právo transrodových osôb na rešpektovanie ich 

súkromného života, ktorého súčasťou je aj rešpektovanie rodovej identity jednotlivca, je 

v podmienkach Slovenskej republiky obmedzené, pričom transrodové osoby čelia pokusom 

o jeho ďalšie obmedzenia.  

 

1. Záväzky vyplývajúce Slovenskej republike v oblasti právneho uznania rodu a 

práva osôb v procese rodovej tranzície 

Právo na ochranu súkromného života je garantované čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej 

republiky (ďalej len „Ústava SR“). Ústava SR obsah pojmu „súkromný život“ nedefinuje, avšak 

v súlade s judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky je pri jeho vymedzení potrebné 

prihliadať na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“)7. V tomto 

kontexte je pojem „súkromný život“ širokým pojmom, ktorý zahŕňa aj aspekty fyzickej 

a sociálnej identity jednotlivca.8 Ochranu práva na rešpektovanie súkromného života 

poskytuje článok 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej 

len „EDĽP“). ESĽP vo svojej judikatúre v prípadoch týkajúcich sa práv transrodových osôb 

potvrdil, že otázka uznania rodovej identity jednotlivca patrí pod ochranu článku 8 ESĽP.9 

Súčasťou ochrany práva na ochranu súkromného života vo vzťahu k transrodovým 

osobám je právo na sebaurčenie vo vzťahu k rodu, a teda právo osoby mať umožnené uviesť 

do súladu svoju vnútornú a vonkajšiu rodovú identitu. Ide pritom o individuálny prejav práva 

na rešpektovanie súkromného života podľa čl. 8 EDĽP. ESĽP to potvrdil vo viacerých svojich 

rozhodnutiach, pričom kľúčovým bolo rozhodnutie v prípade Christine Goodwin proti 

Spojenému kráľovstvu10.11 Zmluvné štáty síce majú ponechanú určitú mieru voľnej úvahy 

v tejto oblasti, avšak ich pozitívnym záväzkom vyplývajúcim z článku 8 EDĽP je 

implementovať možnosti na uznanie zmeny rodu, napr. zmenou občianskoprávnych 

statusových údajov osoby.12 Možno teda zhrnúť, že článok 8 EDĽP garantuje transrodovým 

osobám právo na uznanie ich rodovej identity a zakladá povinnosť štátu zabezpečiť výkon 

tohto práva. 

 
7 Pozri bližšie SVÁK, J.: Článok 19. in: OROSZ, L., SVÁK, J. a kol.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok 
I. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021, str. 235. 
8 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 6.11.2014, sp. zn. II. ÚS 424/2012. 
9 European Court of Human Rights: Guide on the case-law of the European Convention on Human Rights- Rights 
of LGBTI persons, 2022, s. 22. [online]. [cit. 2022-10-23]. Dostupné z: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_LGBTI_rights_ENG.pdf  
10 Rozhodnutie ESĽP vo veci Christine Goodwin proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 11.7.2002 , č. sťažnosti 
27527/03, § 56.  
11 Porovnaj tiež rozhodnutie ESĽP vo veci Van Kück proti Nemecku zo dňa 12.9.2003, č. sťažnosti 35968/97, §§ 69 
-71 a §§ 75 – 85; Rozhodnutie ESĽP vo veci Grant proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 23.8.2006, č. sťažnosti 
32570/03 §§ 40 - 44; Rozhodnutie ESĽP vo veci X proti bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko zo 
dňa 17.4.2019, č. sťažnosti 29683/16, § 38.  
12 Pozri rozhodnutie ESĽP vo veci L. proti Litve zo dňa 31.8.2008, č. sťažnosti 28957/95, §§ 90 a 93 alebo 
rozhodnutie ESĽP vo veci Y.Y. proti Turecku zo dňa 10.6.2015, č. sťažnosti 14793/08, §§ 58 – 59. 
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Zároveň v kontexte ochrany pred diskrimináciou je potrebné uviesť, že rodová identita 

spadá pod otvorený výpočet chránených dôvodov uvedených v článku 14 EDĽP, a to v rámci 

chráneného dôvodu „iné postavenie“13, pričom viacero z prípadov týkajúcich sa práv 

transrodových osôb bolo pred ESĽP preskúmavané aj v spojitosti s namietaným porušením 

zákazu diskriminácie podľa predmetného článku, a to samostatne alebo v spojení s inými 

článkami EDĽP (predovšetkým s článkom 8 EDĽP)14. 

V súlade s vyvíjajúcou sa judikatúrou ESĽP vo veci práva na sebaurčenie vo vzťahu k rodu 

a uznanie rodovej identity, môžeme identifikovať niekoľko praktík štátov vyplývajúcich 

priamo z vnútroštátnej legislatívy alebo jej aplikácie v praxi, ktoré predstavujú porušenie 

tohto práva v rozpore s článkom 8 EDĽP.  

Medzi tieto praktiky sa radia nútené sterilizácie15 ako podmienka právneho uznania rodu. 

Nútenou sterilizáciou je sterilizácia a medicínske zákroky, ktoré nie sú na žiadosť dotknutej 

osoby, avšak dotknutá osoba ich musí podstúpiť na to, aby v právnej rovine došlo k uznaniu 

jej rodovej identity, napr. na vydanie lekárskeho potvrdenia o ukončení medicínskej tranzície 

na účely zmeny rodu v identifikačných dokladoch, zmeny mena a priezviska či zmeny 

rodného čísla. V rozpore s článkom 8 EDĽP však nie je napríklad podmieňovanie právneho 

uznania rodu podrobením sa lekárskemu vyšetreniu alebo preukázaním poruchy rodovej 

identity.16 Z judikatúry ESĽP a odporúčaní Rady Európy17 vyplýva voči členským štátom Rady 

Európy požiadavka poskytovať služby zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktoré podstupujú 

tranzíciu, napr. hormonálnu liečbu, chirurgické zákroky (na žiadosť dotknutej osoby) 

a psychologickú podporu, pričom tieto by mali byť hradené z verejného zdravotného 

poistenia.18 

Pokiaľ ide o požiadavku nútených rozvodov, teda podmienky rozlúčenia platného 

manželstva transrodovej osoby ako predpokladu právneho uznania rodu, ESĽP takúto 

 
13 European Court of Human Rights: Guide on Article 14 of the European Convention on Human Rights and on 
Article 1 of Protocol No. 12 to the Convention – Prohibition of discrimination, 2022, s. 36 – 37. [online]. [cit. 2022-
10-23]. Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_14_Art_1_Protocol_12_ENG.pdf  
14 Pozri rozhodnutie ESĽP vo veci Christine Goodwin proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 11.7.2002 , č. sťažnosti 
27527/03;  Rozhodnutie ESĽP vo veci I. proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 11.7.2002, č. sťažnosti 25680/94; 
Rozhodnutie ESĽP vo veci Van Kück proti Nemecku zo dňa 12.9.2003, č. sťažnosti 35968/97; Rozhodnutie ESĽP 
vo veci L. proti Litve zo dňa 31.8.2008, č. sťažnosti 28957/95; Rozhodnutie ESĽP vo veci Schlumpf proti 
Švajčiarsku zo dňa 5.6.2009, č. sťažnosti 29002/06; Rozhodnutie ESĽP vo veci Hämäläinen proti Fínsku zo 
dňa 16.7.2014, č. sťažnosti 37359/09; Rozhodnutie ESĽP vo veci A.M. a ďalší proti Rusku zo dňa 22.11.2021, č. 
sťažnosti 47220/19. 
15 Pozri rozhodnutie ESĽP vo veci Y.Y. proti Turecku zo dňa 10.6.2015, č. sťažnosti 14793/08; Rozhodnutie ESĽP 
v spojenej veci A. P., Garçon a Nicot proti Francúzsku zo dňa 6.4.2017, č. sťažnosti 79885/12, 52471/13 a 52596/13; 
Rozhodnutie ESĽP vo veci X a Y proti Rumunsku zo dňa 19.4.2021, č. sťažnosti 2145/16 a 20607/16. 
16 Rozhodnutie ESĽP v spojenej veci A. P., Garçon a Nicot proti Francúzsku zo dňa 6.4.2017, č. sťažnosti 79885/12, 
52471/13 a 52596/13.  
17 Council of Europe – Committee of Ministersy: Recommendation CM/Rec(2010)5 on measures to combat 
discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, 2010, [online]. [cit. 2022-10-23]. Dostupné z: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a  
18 Council of Europe – Steering Committee on Anti-discrimination, Diversity and Inclusion: Thematic Report on 
Legal Gender Recognition in Europe – First thematic implementation review report on Recommendation 
CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds 
of sexual orientation or gender identity, 2022, s. 32. [online]. [cit. 2022-10-23]. Dostupné z: 
https://rm.coe.int/thematic-report-on-legal-gender-recognition-in-europe-2022/1680a729b3 
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praktiku doposiaľ posudzoval len vo vzťahu k členskému štátu Rady Európy (Fínsku), 

v ktorom existuje alternatívna forma právneho uznania zväzkov párov rovnakého pohlavia, 

ktorá je porovnateľná čo do rozsahu súvisiacich práv s inštitútom manželstva. V takom 

prípade nepovažoval povinnosť rozvodu pôvodného manželstva v rozpore s článkom 8 EDĽP, 

nakoľko dotknutá osoba mala následne možnosť uzavrieť registrované partnerstvo s osobou 

rovnakého pohlavia.19 Nie je možné predikovať, ako by ESĽP rozhodol v prípade, keby 

rovnakú podmienku posudzoval vo vzťahu k štátu, ktorý neumožňuje žiadnu formu právneho 

uznania partnerstiev rovnakého pohlavia, resp. právna forma uznania párov rovnakého 

pohlavia rozsahom práv nezodpovedá inštitútu manželstva. V tejto otázke je však 

významným rozhodnutie Výboru OSN pre ľudské práva z roku 2017, že aj v takom prípade ide 

o porušenie práva na súkromný život a zákazu diskriminácie podľa článkov 17 a 26 

Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.20 Aj na úrovni Európskej únie, 

Súdny dvor Európskej únie uviedol, že osoba, ktorá zmenila rod, nemôže byť nútená zrušiť 

manželstvo uzavreté pred takouto zmenou, na to, aby mala nárok na starobný dôchodok od 

dôchodkového veku osôb tohto získaného rodu, nakoľko takáto požiadavka je v rozpore so 

zákazom diskriminácie v oblasti sociálneho zabezpečenia.21,22 V niektorých krajinách 

spôsobuje práve absencia právneho uznania párov rovnakého pohlavia vo forme manželstva 

alebo registrovaného partnerstva právnu neistotu ohľadom statusu manželstva transrodovej 

osoby uzavretého pred tranzíciou, ktorá požiada o právne uznanie rodu, prípadne takéto 

manželstvo sa automaticky stáva neplatným.23  

Ochrana práva na súkromný život obsahuje aj požiadavku na samotný proces právneho 

uznania rodu, ktorý má byť rýchly, transparentný a dostupný.24 V rozpore s touto 

požiadavkou je napríklad rôzna aplikačná prax vnútroštátnych súdov pri rozhodovaní vo 

 
19 Rozhodnutie ESĽP vo veci Hämäläinen proti Fínsku zo dňa 16.7.2014, č. sťažnosti 37359/09. 
20 Rozhodnutie Výboru OSN pre ľudské práva o individuálnej sťažnosti v prípade G. proti Austrálii zo 
dňa 28.3.2017, č. sťažnosti 2216/2012.  
21 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-451/16 MB proti Secretary of State for Work and Pensions 
zo dňa 26.6.2018, ECLI:EU:C:2018:492.  
22 Súdny dvor Európskej únie vymedzil, že na rozdiel od ESĽP v prípade Hämäläinen proti Fínsku, ktorého 
predmetom bolo právne uznanie rodu a ESĽP posudzoval porovnateľnosť situácie osoby, ktorá podstúpila 
zmenu pohlavia po uzavretí manželstva, a situáciu osoby žijúcej v manželskom zväzku, ktorá svoje pohlavie 
nezmenila, v prípade MB proti Secretary of State for Work bola sporná porovnateľnosť situácie dotknutých osôb 
vzhľadom na právnu úpravu, ktorej predmet sa konkrétne týka prístupu k štátnemu starobnému dôchodku. 
Pozri: Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-451/16 MB proti Secretary of State for Work and 
Pensions zo dňa 26.6.2018, ECLI:EU:C:2018:492, § 47. 
23 Council of Europe – Steering Committee on Anti-discrimination, Diversity and Inclusion: Thematic Report on 
Legal Gender Recognition in Europe – First thematic implementation review report on Recommendation 
CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds 
of sexual orientation or gender identity, 2022, s. 22. [online]. [cit. 2022-10-23]. Dostupné z: 
https://rm.coe.int/thematic-report-on-legal-gender-recognition-in-europe-2022/1680a729b3 
24 Council of Europe – Committee of Ministers: Recommendation CM/Rec(2010)5 on measures to combat 
discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, 2010, § 21. [online]. [cit. 2022-10-23]. Dostupné 
z: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a  
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veciach právneho uznania rodu a/alebo nezrozumiteľnosť právneho rámca uznania rodu.25 

Nejasný právny rámec regulujúci právnu tranzíciu je aj v rozpore s princípom právnej istoty. 

Na záver tejto časti je potrebné uviesť, že právna definícii rodu ako nemennej 

charakteristicky definovanej pohlavím osoby určeným pri narodení26 je de facto úplným 

obmedzením právneho uznania rodu.27 

 

2. Obmedzenia právneho uznania rodu v podmienkach Slovenskej republiky 

 

Na účely posúdenia súladu vnútroštátnej legislatívy a praxe Slovenskej republiky v otázke 

právneho uznania rodu s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami je potrebné 

vymedziť platný právny rámec regulujúci právnu tranzíciu. Ako bolo uvedené v úvode tohto 

príspevku, slovenský právny poriadok nedefinuje pojem právne uznanie rodu. Nedefinuje ani 

samotný pojem tranzícia. Vo vnútroštátnej legislatíve však môžeme identifikovať niekoľko 

ustanovení právnych predpisov, ktoré môžeme označiť ako právne normy regulujúce právne 

aspekty rodovej tranzície. Tieto síce operujú s termínom „zmena pohlavia”, avšak ich 

obsahom je upraviť postup v prípade, keď osoba prechádza tranzíciou za účelom právneho 

uznania rodu, s ktorým sa identifikuje.  

Na zákonnej úrovni sú jednými z kľúčových noriem v tomto kontexte ustanovenia § 6 ods. 

6 a § 7 ods. 1 až 3 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku (ďalej len „zákon o mene 

a priezvisku“). V zmysle týchto ustanovení okresný úrad (matrika) povoľuje zmenu mena a 

priezviska na neutrálne meno a priezvisko na žiadosť fyzickej osoby, u ktorej prebieha 

tranzícia, avšak okrem žiadosti je potrebné predložiť aj potvrdenie zdravotníckeho 

zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha (§ 6 ods. 6). Ak už zmena pohlavia 

prebehla, na zmenu mena a priezviska nie je potrebný súhlas (§ 7 ods. 1 písm. c) a § 7 ods. 2 

písm. f)), avšak opätovne za podmienky, že fyzická osoba predloží aj lekársky posudok (§ 7 

ods. 3).  

Zmenu rodného čísla, ako jedného z osobných identifikátorov fyzických osôb, ktorý nemá 

rodovo-neutrálny charakter, povoľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky aj v prípade 

rodovej tranzície osoby a to na základe § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom 

čísle (ďalej len „zákon o rodnom čísle“). Aj v tomto prípade sa vyžaduje predloženie 

lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby. 

Jedným z definičných znakov právneho uznania rodu je aj umožnenie zmeny dokladov o 

absolvovanom vzdelaní v prípade, že osoba následne prejde rodovou tranzíciou. V 

podmienkach slovenskej legislatívy je jej zákonným vyjadrením ustanovenie § 68 ods. 12 

 
25 Rozhodnutie ESĽP vo veci X a Y proti Rumunsku zo dňa 19.4.2021, č. sťažnosti 2145/16 a 20607/16. Pozri aj 
rozhodnutie ESĽP vo veci X proti bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko zo dňa 17.4.2019, č. sťažnosti 
29683/16,. 
26 Takúto definíciu v roku 2020 zaviedlo Maďarsko, pozn. autorky.  
27 Council of Europe – Steering Committee on Anti-discrimination, Diversity and Inclusion: Thematic Report on 
Legal Gender Recognition in Europe – First thematic implementation review report on Recommendation 
CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds 
of sexual orientation or gender identity, 2022, s. 20. [online]. [cit. 2022-10-23]. Dostupné z: 
https://rm.coe.int/thematic-report-on-legal-gender-recognition-in-europe-2022/1680a729b3  
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zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v 

zmysle ktorého vysoká škola vydá na žiadosť fyzickej osoby, u ktorej došlo k zmene mena 

alebo priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, náhradný doklad o absolvovaní štúdia so 

zmeneným menom, priezviskom a rodným priezviskom. Týka sa to však len dokladov o 

ukončení vysokoškolského štúdia, nakoľko zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), ktorý 

upravuje aj doklady o získanom vzdelaní na úrovni primárneho a sekundárneho vzdelania, v § 

18 obdobné ustanovenie neobsahuje. 

Problematickými aspektami už tak obmedzenej regulácie právneho uznania rodu na 

Slovensku je aj absencia bližšej definície alebo regulácie pojmov „potvrdenie zdravotníckeho 

zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha” (potrebné na zmenu mena a 

priezviska na neutrálne počas tranzície) a „lekársky posudok” (potrebný na zmenu mena a 

priezviska a zmenu rodného čísla), ako aj absencia právnej úpravy upravujúcej proces zmeny 

pohlavia. Absencia zákonnej alebo podzákonnej úpravy tak prenáša bremeno zodpovednosti 

na lekárov, ktorí tieto potvrdenia a posudky vydávajú v situácii právneho vákua.28 

Predmetné potvrdenie a lekársky posudok môžeme vymedziť ako listiny preukazujúce 

priebeh resp. ukončenie medicínskej tranzície a zároveň predpoklady potrebné na realizáciu 

právnej tranzície. Ich náležitosti regulované nie sú, rovnako ako samotný proces medicínskej 

tranzície. Jediný dokument riešiaci túto problematiku je jednostranové oznámenie 

Ministerstva zdravotníctva „Liečebné zákroky u intersexuálov, transsexuálov, sexuálnych 

deviantov a postup pri vydávaní posudku pre zápis v matrike u transsexuálnych osôb” 

pochádzajúci z roku 1981.29 Tento dokument je však obsolentný a v rozpore so súčasnými 

lekárskymi aj ľudskoprávnymi štandardmi.30 Právne vákuum v tejto oblasti malo riešiť 

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie 

postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho 

posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike (ďalej len „Odborné 

usmernenie MZ SR“) z marca 2022, ktoré regulovalo postup poskytovania súvisiacej 

zdravotnej starostlivosti a obsahovalo aj vzor poučenia a informovaného súhlasu osoby s 

individuálnymi diagnostickými a liečebnými postupmi a rizikami spojenými so zmenou 

pohlavia a vzor lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby.31 Platnosť a účinnosť 

Odborného usmernenia MZ SR však bola oznámením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky pozastavená s uvedením dôvodu potreby zadefinovania štandardných postupov 

 
28 Problematike sa venuje aj METEŇKANYČ, O. M.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu 
v podmienkach Slovenskej republiky. In: COMENIUS časopis, 2021, č. 02, s. 11-16. 
29 Liečebné zákroky u intersexuálov, transsexuálov, sexuálnych deviantov a postup pri vydávaní posudku pre 
zápis v matrike u transsexuálnych osôb, Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej 
republiky č. 3 – 4 z roku 1981. 
30 Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí. Východiskový materiál do Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republiky, s. 8. [online]. [cit. 2022-10-22]. Dostupné z: 
https://www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/05/Vychodiskovy-material-Prava-LGBTI-ludi.pdf  
31 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2022 na zjednotenie postupov 
poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia 
osoby administratívne evidovaného v matrike, Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky čiastka 
18-20 zo dňa 6.4.2022. 

https://www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/05/Vychodiskovy-material-Prava-LGBTI-ludi.pdf
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správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe s diagnózou transsexualizmus (F 

64.0) a to v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zákonov. Jeho platnosť sa má obnoviť uverejnením 

štandardného postupu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostickú 

jednotku F 64.0 transsexualizmus.32 V čase zostavovania tohto príspevku ostáva platnosť a 

účinnosť predmetného odborného usmernenia pozastavená.33 

 

2.1 Existujúce obmedzenia pri aplikácii legislatívy v praxi 

Z analýzy platnej regulácie právnej tranzície môžeme hodnotiť, že z jednotlivých 

predpokladov právneho uznania rodu podľa definície Rady Európy, Slovenská republika 

právne upravuje len zmenu mena a priezviska, zmenu rodného čísla a zmenu dokladov o 

absolvovaní vysokoškolského štúdia. Zmena súvisiacich dokladov (napr. občiansky preukaz, 

vodičský preukaz a pod.) nie je explicitne viazaná na preukazovanie zmeny pohlavia, 

vykonáva sa na základe právnej skutočnosti zmeny mena a priezviska resp. rodného čísla. 

Absencia právneho uznania rodu vo vzťahu k dokladom o ukončení primárneho a 

sekundárneho vzdelania predstavuje nedostatočnú implementáciu požiadavky na právne 

uznanie rodovej identity osoby v iných podobných dokumentoch, konkrétne potvrdeniach 

o vzdelaní. Tieto doklady môžu transrodové osoby potrebovať napríklad na účely 

predzmluvných vzťahov v pracovnom práve, pri uchádzaní sa o pracovnú pozíciu alebo 

uzatváraní pracovného pomeru, pričom nemožnosť zosúladiť údaje na ich dokladoch 

o ukončenom vzdelaní s údajmi na osobných dokladoch (po tranzícii) ich dostáva do nesúladu 

medzi rôznymi verejnými listinami a osobnými dokladmi. Zákonodarca zároveň poskytuje 

rozdielny rozsah práv v súlade s právnym uznaním rodu vo vzťahu k transrodovým osobám 

s vysokoškolským vzdelaním a transrodovým osobám s nižším stupňom najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania. 

Slovenská legislatíva vytvára zároveň situáciu právnej neistoty, nakoľko predpokladá 

predloženie bližšie neregulovaných potvrdení a posudkov, ktoré majú potvrdzovať 

prebiehajúcu alebo ukončenú medicínsku tranzíciu, ktorá v súčasnosti tiež nie je platne 

regulovaná. Situáciu právnej neistoty prehlbuje absencia regulácie postupov zdravotníckych 

pracovníkov pri starostlivosti o osobu v procese tranzície pretrvávajúca z dôvodu 

pozastavenia platnosti a účinnosti Odborného usmernenia MZ SR. Organizácie zastupujúce 

práva transrodových osôb v Slovenskej republike v súvislosti s pozastavením platnosti 

a účinnosti Odborného usmernenia MZ SR upozorňovali na rozdielny prístup matrík vo 

vzťahu k osobám, ktoré požiadali o zmenu mena a priezviska po ukončení medicínskej 

tranzície v predmetnom období, odkladaní rozhodnutí o vydaní nových dokladov pre 

 
32 Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky čiastka 28-29 zo dňa 18.5.2022, Oznamovacia časť.  
33 Napriek informáciám od odborníkov a odborníčok, ktorí sa podieľali na tvorbe potrebných štandardizovaných 
postupov, o tom, že pracovná skupina na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky dokončila text 
štandardného postupu pre diagnostickú jednotku F 64.0 transsexualizmus. Táto informácia bola prezentovaná 
aj na konferencii Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v spoločnosti organizovanej 
Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22.9.2022 v Bratislave, pozn. autorky. 
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transrodových ľudí a pretrvávajúcej praxi nútených sterilizácií.34 Nedostatočnú legislatívnu 

úpravu právnej tranzície a samotnej medicínskej tranzície, ako aj nekonanie matrík, možno 

považovať za situáciu v rozpore s požiadavkou na rýchly, transparentný a dostupný proces 

tranzície. 

Na problematiku pretrvávajúcich nútených sterilizácií transrodových osôb na Slovensku, 

ktorými sú v situácii právneho vákua naďalej podmieňované vydania lekárskeho posudku na 

účely zmeny mena a zmeny priezviska z dôvodu zmeny pohlavia dlhodobo poukazujú 

ľudskoprávne organizácie a organizácie zastupujúce práva transrodových osôb.35 

Podmieňovanie zmeny rodu medicínskym zákrokom spočívajúcim v odstránení 

reprodukčných orgánov je v podmienkach Slovenskej republiky z dôvodu právneho vákua vo 

vzťahu k regulácii medicínskej tranzície a nedostatočnej legislatívy vo vzťahu k právnej 

tranzícii aplikované bez právneho základu a v rozpore s judikatúrou ESĽP. Predstavuje teda 

obmedzenie právneho uznania rodu v rozpore s právom na ochranu súkromného života.36 

Slovenská legislatíva neobsahuje explicitné ustanovenie podmieňujúce právne uznanie 

rodu rozvodom manželstva, ak je osoba, ktorá podstupuje tranzíciu v platnom manželskom 

zväzku. Zároveň však Slovenská republika neumožňuje žiadnu formu právneho uznania 

párov rovnakého pohlavia, čo je de facto situácia, ktorá by nastala pri zotrvaní manželského 

zväzku uzavretého medzi osobami rôzneho pohlavia predtým, ako jedna z nich podstúpila 

tranzíciu. Pri absencii osobitnej úpravy vo vzťahu k transrodovým osobám, ak sú tieto v 

manželskom stave, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v rámci tranzície zvyčajne trvajú 

na tom, aby sa osoba rozviedla, hoci im zákon takú povinnosť priamo neukladá.37 V praxi teda 

dochádza k podmieňovaniu vydania lekárskeho posudku na účely právnej tranzície nútenými 

rozvodmi, v rozpore s rozhodovacou praxou Výboru OSN pre ľudské práva a Medzinárodným 

paktom o občianskych a politických právach, čo spôsobuje obmedzenie právneho uznania 

rodu. 

 

 

 
34 Stanovisko poradenských centier k snahám o opätovné zavedenie nútených kastrácií transrodových ľudí na 
Slovensku z 1.5.2022. [online]. [cit. 2022-10-24]. Dostupné z: https://inakost.sk/stanovisko-poradenskych-
centier/  
35 Pozri napr. Kancelária verejného ochrancu práv: Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 
2018, 2019, s. 38 – 40. [online]. [cit. 2022-10-24]. Dostupné z: https://vop.gov.sk/wp-
content/uploads/2021/10/KVOP_Vyrocna_sprava_SK_web.pdf; Európska komisia proti rasizmu a intolerancii: 
Správa ECRI o Slovenskej republike (šiesty monitorovací cyklus), 2020, §§ 30 – 32. [online], [cit. 2022-10-24]. 
Dostupné z: https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-the-slovak-republic/1680a0a08a; UN Human Rights 
Committee: Concluding observations on the fourth report of Slovakia, 2016, §§ 14 – 15. [online]. [cit. 2022-10-24]. 
Dostupné z: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSVK%
2fCO%2f4&Lang=en; Informácie zverejnené na webovej stránke organizácie Transfúzia, [online], [cit. 2022-10-
24], dostupné z: http://www.transfuzia.org/situacia-na-slovensku/legislativa. 
36 K tejto problematike pozri tiež METEŇKANYČ, O. M.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise 
rodu v podmienkach Slovenskej republiky. In: COMENIUS časopis. 2/2021 [online], s. 25-28 a HORVAT, M.: 
Zmena mena, priezviska a pohlavia. Analýza judikatúry ESĽP a slovenskej právnej úpravy. In: COMENIUS 
časopis. 2/2021 [online].  s. 133-135. 
37 Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk: Pravidlá uznávania zmeny pohlavia. [online]. [cit. 2022-10-24]. 
Dostupné z: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_pravidla-uznavania-zmeny-pohla/   
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2.2 Pokusy o obmedzenie právneho uznania rodu formou legislatívnych návrhov 

Okrem vymedzených existujúcich obmedzení právneho uznania rodu spôsobených 

absenciou potrebnej legislatívnej úpravy, praxou vydávania lekárskych posudkov na účely 

právneho uznania rodu či postupom matrík, dochádza v Slovenskej republike v poslednom 

období opakovane k legislatívnym pokusom o ďalšie obmedzenia právneho uznania rodu. V 

súčasnom volebnom období boli v Národnej rade Slovenskej republiky predložené viaceré 

návrhy zákonov, ktoré sa týkali statusu a postavenia transrodových osôb v spoločnosti a 

priamo alebo nepriamo zasahovali do práva na právne uznanie rodu. 

Za najzávažnejší pokus možno označiť návrh na ústavnú definíciu rodu resp. pohlavnej 

identity človeka. Konkrétne išlo o dva totožné návrhy na vydanie ústavného zákona, ktorým 

sa navrhovalo doplnenie čl. 15 ods. 1 Ústavy SR o nasledujúce ustanovenia tretej vety: 

„Rodová identita človeka je nemenná a je určená jeho pohlavím pri narodení.“38 Návrhy sa líšili 

len argumentáciou uvedenou v dôvodových správach k nim. Cieľom predkladanej legislatívy 

deklarovaným v dôvodovej správe k návrhu ústavného zákona bolo, okrem iného, 

„zakotvenie nemennosti pohlavia človeka, určeného pri jeho narodení“. Dôvodová správa 

odkazuje na súčasný legislatívny stav, ktorý umožňuje právnu a medicínsku tranzíciu, ktorý 

označuje ako hrozbu budúceho uznania „tretieho neutrálneho pohlavia“ a ohrozenie 

„morálky, mravnosti a zdravého vývoja v spoločnosti“.39 Dôvodová správa k druhému z 

návrhov explicitne referuje na tzv. „gender ideológiu“ a navrhuje vylúčiť aj možnosť „voľby 

pohlavia deťmi v dospievajúcom veku“.40 Takáto definícia kopíruje definíciu zavedenú 

v Maďarsku, ktorá sa považuje za de facto úplné obmedzenie právneho uznania rodu. 

Zavedenie ústavnej definície rodovej identity v navrhovanom znení by bolo v rozpore 

s pozitívnym záväzkom Slovenskej republiky vyplývajúcim z článku 8 EDĽP v súlade 

s judikatúrou ESĽP k problematike právneho uznania rodu. Oba tieto návrhy neboli schválené 

v prvom čítaní. 

 
38 Porovnaj Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, 
Martina BELUSKÉHO a Magdalény SULANOVEJ na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava 
Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (číslo parlamentnej tlače 429). [online]. [cit. 
2022-10-26]. Dostupné z:  
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=429; Návrh 
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda KOČIŠA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a 
dopĺňa ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (číslo 
parlamentnej tlače 698). [online]. [cit. 2022-10-26]. Dostupné z:  
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=698.  
39 Dôvodová správa k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava 
SCHLOSÁRA, Martina BELUSKÉHO a Magdalény SULANOVEJ na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení 
a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (číslo parlamentnej tlače 
429). [online]. [cit. 2022-10-26]. Dostupné z:  
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=491493.  
40 Dôvodová správa k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda KOČIŠA na vydanie 
ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov (číslo parlamentnej tlače 698). [online]. [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: 
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=500247.  
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Ďalším pokusom o obmedzenie právneho uznania rodu bol návrh novely zákona o mene 

a priezvisku a zákona o rodnom čísle41. Týmto návrhom sa navrhovalo vypustenie ustanovení 

predmetných zákonov, ktoré v súčasnosti v platnom znení umožňujú zmenu mena 

a priezviska na neutrálne počas tranzície, následnej zmeny mena a priezviska po ukončení 

medicínskej tranzície a zmeny rodného čísla po tranzícíi. Nakoľko tieto oprávnenia sú 

kľúčovými aspektmi právneho uznania rodu a zároveň predstavujú takmer jedinú reguláciu 

právneho uznania rodu v Slovenskej republike, ich vypustením by de facto došlo k úplnému 

obmedzeniu právneho uznania rodu v rozpore s pozitívnym záväzkom Slovenskej republiky 

vyplývajúcim z článku 8 EDĽP. Návrh neprešiel prvým čítaním v Národnej rade Slovenskej 

republiky.  

Za priame obmedzenie právnej tranzície považuje autorka aj pozastavenie účinnosti 

Odborného uznesenia MZ SR spomínané vyššie v tomto článku. Berúc do úvahy vágnosť 

legislatívnej úpravy vo vzťahu k lekárskym posudkom a potvrdeniam vyžadovaným k 

právnemu uznaniu rodu a aplikovanie rôznych podmienok poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti na ich vydanie, pričom viaceré z nich sú priamo v rozpore s judikatúrou ESĽP 

(podmienka sterilizácie) alebo inými medzinárodnými štandardmi ochrany práva na 

súkromný život (podmienka rozvodu manželstva), ako aj právnu neistotu vo vzťahu k postupu 

matrík v období pozastavenia platnosti a účinnosti Odborného uznesenia MZ SR, nemožno 

samotný proces právneho uznania rodu v Slovenskej republike považovať za rýchly, 

transparentný a dostupný. Takáto situácia je v rozpore s pozitívnym záväzkom štátu 

a štandardami právneho uznania rodu vyplývajúcimi z článku 8 EDĽP v súlade s judikatúrou 

ESĽP. 

S priamymi legislatívnymi pokusmi o de facto úplné obmedzenie právneho uznania rodu 

boli do Národnej rady Slovenskej republiky predlžené aj návrhy zákonov, ktoré chceli 

obmedziť prístup k (nestranným) informáciám o otázkach rodovej identity, odchýlok od 

rodovej identity a samotnej tranzícii. Konkrétne išlo o dva návrhy na novelu školského 

zákona. Navrhovalo sa nimi doplnenie ustanovenia, v zmysle ktorého sa na školách 

zakazovala prezentácia a výučba „sexuality propagujúcej homosexualitu, zmenu pohlavia alebo 

odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení“. Zároveň sa navrhovala zakázať v školách 

a školských zariadenia „činnosť združení a realizácia prednášok a školení zameraných na 

podporu homosexuality, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri 

narodení“.42 Dôvodová správa k návrhom zákona deklaruje inšpiráciou tzv. „Orbánovým 

 
41 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle (číslo parlamentnej tlače 697). 
[online]. [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=697.  
42 Porovnaj Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU, Jána 
PODMANICKÉHO a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (číslo parlamentnej tlače 732). [online]. [cit. 2022-10-27]. 
Dostupné z: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=732; 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonom“ prijatým v Maďarsku, ktorý podľa predkladateľov zaručuje, „aby sa deťom 

nedostával obsah, ktorý je škodlivý pre ich správny fyzický, duševný a morálny vývoj“. Cieľom 

predkladanej novely školského zákona má byť posilnenie práva detí na ochranu rodovej 

identity určenej pri narodení.43 Oba návrhy zároveň obsahovali aj návrh novely zákona č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnoprávnej ochrane detí“), zavádzajúc ochranu 

„práva na zachovanie identity dieťaťa podľa pohlavia jeho narodenia“. Podľa tejto novely sa mal 

„obsah zobrazujúci pornografiu, sexualitu alebo obsah podporujúci odchýlku od rodovej identity 

určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu pre osoby mladšie ako 18 rokov“ 

považovať za „obsah porušujúci práva dieťaťa na zdravý sociálny, psychický a fyzický vývin“. 

Pokiaľ ide o judikatúru ESĽP týkajúcu sa právneho uznania rodu v kontexte vekových limitov, 

ESĽP považuje pritom explicitné alebo implicitné obmedzenia právneho uznania rodu vekom 

za spôsobilé ohroziť najlepší záujem mladých ale aj starších transrodových osôb. Podľa ESĽP 

by sa do úvahy mali brať osobitné okolnosti konkrétnej osoby, ktorým by sa mala dať 

prednosť pred mechanickým uplatňovaním práva.44 Proces právnej tranzície by mal byť preto 

vekovo inkluzívny.45 Uvedené návrhy možno na základe cieľa vytýčeného v dôvodových 

správach označiť za pokus o obmedzenie právnej zmeny pohlavia v kontexte dostupnosti 

informácií o otázkach súvisiacich s rodovou identitou a potvrdenie nemennosti rodovej 

identity vo vzťahu k maloletým osobám. Prvýkrát návrh neprešiel v prvom čítaní, kým druhý 

návrh je zaradený v prvom čítaní na aktuálnej 75. schôdzi Národnej rady Slovenskej 

republiky.46 

V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí bol predložený aj samostatný návrh novely zákona 

o sociálnoprávnej ochrane detí, ktorý navrhoval obdobné ustanovenia, pričom priamo 

zavádzal ustanovenie, v zmysle ktorého „štát chráni právo detí na vlastnú identitu podľa 

 
zákonov v znení neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (číslo 
parlamentnej tlače 1249).  [online]. [cit. 2022-10-27]. Dostupné z: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1249.  
43 Porovnaj Dôvodová správa k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana 
KUFFU, Jána PODMANICKÉHO a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (číslo parlamentnej tlače 732). [online]. 
[cit. 2022-10-27]. Dostupné z: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=500862; 
Dôvodová správa k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na 
vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (číslo parlamentnej tlače 1249). [online]. [cit. 2022-10-27]. Dostupné z: 
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=518442.  
44 Rozhodnutie ESĽP vo veci Schlumpf proti Švajčiarsku zo dňa 9.1.2009, č. sťažnosti 29002/06. 
45 Council of Europe – Steering Committee on Anti-discrimination, Diversity and Inclusion: Thematic Report on 
Legal Gender Recognition in Europe – First thematic implementation review report on Recommendation 
CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds 
of sexual orientation or gender identity, 2022, s. 18. [online]. [cit. 2022-10-23]. Dostupné z: 
https://rm.coe.int/thematic-report-on-legal-gender-recognition-in-europe-2022/1680a729b3 
46 K 31.10.2022 návrh zákona nebol doposiaľ prerokovaný v prvom čítaní, pozn. autorky. 
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pohlavia ich narodenia“.47 Tento návrh zákona tiež navrhoval doplnenie zákona č. 147/2001 Z. 

z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov o zákaz reklamy alebo akejkoľvek 

prezentácie „sexuality propagujúca odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu 

pohlavia alebo homosexualitu pre osoby mladšie ako osemnásť rokov“. V súlade s vyššie 

uvedeným, aj tento návrh zákona možno vyhodnotiť ako pokus o obmedzenie právnej zmeny 

pohlavia v kontexte dostupnosti informácií o otázkach súvisiacich s rodovou identitou 

a potvrdenie nemennosti rodovej identity vo vzťahu k maloletým osobám. Návrh nebol 

schválený v prvom čítaní. 

Hoci uvedené legislatívne návrhy boli predkladané vždy opozičnými poslancami Národnej 

rady Slovenskej republiky a doposiaľ všetky boli odmietnuté v prvom čítaní, ich predkladaním 

sa vytvára priestor na stigmatizáciu transrodových osôb a negatívny diskurz voči tejto 

skupine osôb v inštitucionálnej rovine, na pôde parlamentu. Z pohľadu ľudskoprávnych 

štandardov ochrany práva na sebaurčenie vo vzťahu k rodu predstavujú hrozbu ďalšieho 

obmedzovania už obmedzeného právneho uznania rodovej identity na Slovensku. 

 

Záver 

Účelom právneho uznania rodovej tranzície je, aby jednotlivec mohol žiť a bol prijatý ako 

osoba rodu, s ktorým sa identifikuje. Právo na sebaurčenie vo vzťahu k rodu je súčasťou 

ochrany práva na ochranu súkromného života ako individuálny prejav práva na rešpektovanie 

súkromného života podľa čl. 8 EDĽP. Napriek určitej miere voľnej úvahy štátov v oblasti 

uznania rodovej identity jednotlivcov, majú štáty pozitívny záväzok umožniť uznanie zmeny 

rodu, napr. zmenou občianskoprávnych statusových údajov osoby. Tento pozitívny záväzok 

im vyplýva na základe príslušnej judikatúry ESĽP z článku 8 EDĽP. 

V súlade s vyvíjajúcou sa judikatúrou ESĽP vo veci práva na sebaurčenie vo vzťahu k rodu 

a uznanie rodovej identity možno identifikovať niekoľko praktík štátov na úrovni legislatívy 

alebo praxe, ktoré predstavujú porušenie práva na ochranu súkromného života 

transrodových osôb. Najzávažnejším obmedzením práva na sebaurčenie vo vzťahu k rodu je 

úplné znemožnenie právneho uznania rodu, a to priamo definíciou rodovej identity ako 

nemennej charakteristiky určenej pohlavím osoby pri narodení alebo neumožnením právnej 

zmeny akýchkoľvek osobných údajov, ktoré nemožno považovať za rodovo neutrálne. 

Podmieňovanie právneho uznania rodu podmienkami nútenej sterilizácie alebo núteného 

rozvodu manželstva uzavretého pred tranzíciou, rovnako, ako aj nezrozumiteľnosť 

a nejednotná aplikácia právnej regulácie predstavujú obmedzenia právneho uznania rodu 

a teda zásahy do práva na ochranu súkromného života. 

Z jednotlivých predpokladov právneho uznania rodu podľa definície Rady Európy, 

Slovenská republika právne upravuje len zmenu mena a priezviska, zmenu rodného čísla a 

 
47 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava URBANA na vydanie zákona. ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (číslo parlamentnej 
tlače 733). [online]. [cit. 2022-10-27]. Dostupné z: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=733.  
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zmenu dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia, pričom zmena súvisiacich dokladov 

(napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz a pod.) sa vykonáva na základe právnej 

skutočnosti zmeny mena a priezviska resp. rodného čísla. Absencia právneho uznania rodu 

vo vzťahu k dokladom o ukončení primárneho a sekundárneho vzdelania predstavuje 

obmedzenie právneho uznania rodovej identity osoby a má osobitne dopad na transrodové 

osoby, ktorých najvyšší stupeň ukončeného vzdelania je primárne alebo sekundárne 

vzdelanie.  

Pozastavením platnosti a účinnosti Odborného usmernenia MZ SR sa naďalej prehlbuje 

stav právnej neistoty pre transrodové osoby v procese tranzície a vytvára prax v rozpore 

s požiadavkou na rýchly, transparentný a dostupný proces právneho uznania rodu, ktorý 

vyplýva zo záruk ochrany práva na ochranu súkromného života podľa čl. 8 EDĽP. Osobitne 

znepokojujúcim je fakt, že štát pozastavil účinnosť a platnosť regulácie, ktorá zosúlaďovala 

vnútroštátnu prax v oblasti právneho uznania rodu s judikatúrou ESĽP v kontexte zákazu 

nútených sterilizácií ako podmienky na právne uznanie rodu, ktorá je považovaná za 

podmienku v rozpore s článkom 8 EDĽP. Napriek kritike ľudskoprávnych organizácií 

a medzinárodných monitorovacích mechanizmov v oblasti ľudských práv Slovenská 

republika tak doposiaľ ponecháva v situácií právneho vákua priestor na vyžadovanie 

sterilizácie transrodovej osoby ako podmienky vydania lekárskeho posudku na zmenu mena 

a priezviska a zmenu rodného čísla transrodovej osoby. Vágnosť právnej úpravy a absencia 

právnej regulácie tranzície tak spôsobujú obmedzenie právneho uznania rodu na Slovensku 

v rozpore s právom na ochranu súkromného života. Táto situácia je napraviteľná urýchleným 

prijatím štandardných postupov správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe s 

diagnózou transsexualizmus (F 64.0), ktorých prijatie podmieňuje opätovné nadobudnutie 

platnosti a účinnosti Odborného usmernenia MZ SR. 

V praxi však na Slovensku dochádza aj k podmieňovaniu vydania lekárskeho posudku na 

účely právnej tranzície nútenými rozvodmi, v rozpore s rozhodovacou praxou Výboru OSN 

pre ľudské práva, čo spôsobuje obmedzenie právneho uznania rodu a porušenie práva na 

ochranu súkromného života podľa článku 17 Medzinárodného paktu o občianskych 

a politických právach. Vzhľadom na ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy 

a absenciu akejkoľvek formy právneho uznania párov rovnakého pohlavia však nemožno 

predpokladať, že bez potvrdenia právneho názoru Výboru OSN pre ľudské práva aj zo strany 

ESĽP, dôjde v podmienkach Slovenskej republiky k odstráneniu tejto praxe. 

Okrem identifikovaných obmedzení právneho uznania rodu v Slovenskej republike, 

transrodové osoby čelia v aktuálnom volebnom období opakovaným legislatívnym pokusom 

o ďalšie obmedzenia právneho uznania rodu. Analyzované návrhy zákonov v niektorých 

prípadoch navrhujú de facto úplné obmedzenie právneho uznania rodu podľa inšpirácií 

zákonmi prijatými v Maďarsku alebo navrhujú obmedziť prístup k informáciám o otázkach 

spojených s rodovou identitou a tranzíciou, a tým nepriamo obmedziť dostupnosť procesov 

právneho uznania rodu. 

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva v roku 2021 varovala pred zneužívaním tém 

spájaných s postavením a právami LGBTI osôb v spoločnosti verejnými činiteľmi a zvolenými 
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politikmi s cieľom získavania politického kapitálu.48 Aj predkladané legislatívne pokusy 

o úplné alebo čiastočné obmedzenie právnej tranzície možno považovať za manifestáciu 

uvedeného trendu. Sú však o to nebezpečnejšie, ak ich zasadíme do konkrétneho 

spoločenského kontextu. Napriek tomu, že podpora rovnosti práv LGBTI+ osôb v spoločnosti 

na európskej úrovni narastá, na Slovensku naďalej veľká časť obyvateľstva zastáva názor, že 

transrodové osoby by nemali mať možnosť meniť svoje doklady totožnosti v súlade so 

sebaurčenou rodovou identitou.49 Zároveň v našej spoločnosti prevládajú negatívne postoje 

voči transrodovým osobám, vrátane stereotypizácie transrodových ľudí. Odmietanie, 

stereotypizácia a stigmatizácia transrodových osôb pritom prispievajú k ich vylučovaniu 

z verejného života. Neuznávanie rodovej identity a obmedzenia právneho uznania rodu 

v kontexte celospoločenskej a politickej situácie na druhej strane prehlbujú stigmatizáciu, 

diskrimináciu, obťažovanie a násilie voči transrodovým osobám.50 Aj samotné legislatívne 

návrhy obsahujú v dôvodových správach často ustanovenia, ktoré stigmatizujú transrodové 

osoby a v niektorých prípadoch by mohli byť označované ako transfóbne prejavy. Diskusia 

v rozpravách k týmto návrhov zákonov má obdobný charakter.  

Napriek tomu, že analyzované návrhy zákonov neboli schválené a doposiaľ žiadny z nich 

neprešiel v Národnej rade Slovenskej republiky ani prvým čítaním, prispievajú k stigmatizácii 

transrodových osôb a predstavujú hrozbu ďalšieho obmedzovania už obmedzeného 

právneho uznania rodovej identity na Slovensku.  
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THE LAW AND GENDER RECOGNITION – PERSPECTIVES OF THE 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND SLOVAKIA1 

 

ZÁKON A UZNÁVANIE RODU – POHĽADY NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A 

SLOVENSKO 

 

Matej Horvat 

 

Abstract: The paper analyzes the legal regulation of gender identity and the process of 

gender recognition (gender reassignment) in Slovak Republic. It is based on an analysis of the 

relevant case law of the European Court of Human Rights concerning gender recognition in 

the individual Contracting States of the European Convention on Human Rights. In addition, 

it analyzes the very notion of gender, gender identity, and gender recognition. Finally, it 

confronts the case law of the European Court of Human Rights with the reality of legal 

regulation and legal practice in Slovakia and recommends a change in legislation governing 

the status of transgender persons.  

 

Keywords: gender identity, legal gender recognition, legal transition, European Court of 

Human Rights, European Convention on Human Rights 

 

Abstrakt: Článok analyzuje právnu úpravu rodovej identity a procesu uznania rodu (zmena 

rodu/pohlavia) v rámci Slovenskej republiky. Vychádza pritom z analýzy relevantnej 

judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcej sa uznávania rodu jednotlivých 

signatárov Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Okrem toho 

analyzuje aj samotný pojem rod, rodová identita a uznanie rodu. V závere konfrontuje závery 

Európskeho súdu pre ľudské práva s realitou právnej úpravy a právnej praxe na Slovensku a 

odporúča zmenu prístupu a právnej úpravy, ktorá upravuje postavenie transrodových osôb.  

 

Kľúčové slová: rodová identita, právne uznanie rodu, právna tranzícia, Európsky súd pre 

ľudské práva, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

 

Introduction 

 

The general situation of LGBT+2 people in Slovakia is not easy. Moreover, a recent terrorist 

event shocked the society due to its brutality and level of deliberation.3 However, not even 

 
1 This article was written in the framework of the VEGA project No. 1-0350-21 "Trans Identity in Minors. Ethical 
and legal aspects related to informed consent. [Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-
Identita pri maloletých. Etické a právne aspekty spojené s informovaným súhlasom”]. 
2 I am using this term as an umbrella term for all people identifying as a sexual minority or who identify as a 
minority given their gender identity.  
3 See e.g. THE SLOVAK SPECTATOR: „Two people dead after a shooting in central Bratislava“, accessed 2022-
10-24; or THE SLOVAK SPECTATOR: „Bratislava shooting reclassified as terrorism“, accessed 2022-10-24.  
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this tragedy made Parliament to enact a proposed bill on cohabitation that could help in 

everyday life of the same-sex (but not only the same-sex) couples,4 despite the fact that 

legalization of same sex marriage or civil partnership leads to less rates of youth suicide.5 This 

negative approach is, however, a result of neglecting the whole LGBT+ community over the 

years, as can be seen from newspapers articles,6 interviews,7 or surveys that focus on LGBT+ 

people.8  

Gender identity as a concept has important implications for the LGBT+ minority, especially 

when it comes to transgender persons. Gender identity could be seen from the point of view 

of sociology, philosophy, and psychology. Of course, law also has to react to cases regarding 

gender identity, especially in regard to gender recognition.  

In this article, I will briefly define what gender identity is, how the European Court of 

Human Rights (hereafter as „the Court”) perceive gender identity and gender recognition, 

and then I will state the actual legal regulation on gender recognition in Slovakia.  

 

1. Gender Identity  

 

Gender identity relates to an individual’s self-conception and must be distinguished from 

biological sex (that is, male or female). 

“The vision of an individual’s identity has philosophical (J. Butler, W. James, P. Ricoeur, Z. 

Freud, M. Foucault, K. Jaspers, etc.), psychological (R. Burns, E. Erickson, M. Klee et al.) and 

sociological (P. Berger, T. Luckmann, T. Parsons, A. Schutz, etc.) foundation.”9  

“The classical viewpoint on gender identity came from a biological and anatomical 

assessment at birth (Egan & Perry, 2001) and then the consequent assignment of those 

identities on a birth certificate. However, researchers have shifted towards the defining 

gender identity based on individuals’ personal perceptions of their gender based on their 

psychological understanding of themselves and that topic (e.g., Wood & Eagly, 2015).”10  

“Given the growing awareness of the difficulties in distinguishing between nature and 

culture within sexuality, and in defining the differences between masculinity and femininity, 

gender identity is increasingly becoming a theoretically unstable category. Its definitional 

 
4 See e.g. THE SLOVAK SPECTATOR: „Parliament afraid of granting rights to LGBT+ community, president says“, 
accessed 2022-10-24. 
5 See e.g. HARVARD T.H. CHAN: „Same-sex marriage laws linked with fewer teen suicide attempts“, accessed 
2022-10-25.  
6 See e.g. an older article SITA: „Pre LGBT nerobí Slovensko nič. V dúhovom rebríčku zaostáva“, accessed 2022-
10-24; or a newer one HAJČÁKOVÁ, D: „14 svedectiev: Zbili ma, lebo som gej. Podľa rodiny neviem, čo od dobroty“, 
accessed 2022-10-24. 
7 KOVAČIČ HANZELOVÁ, Z.: „Macko z Inakosti: Ak ani táto tragédia nič nezmení, môžeme to s touto krajinou 
zabaliť“, accessed 2022-10-24; or KOVAČIČ HANZELOVÁ, Z.: „Majiteľ Teplárne Samotný: Matúš a Juraj len sedeli 
a pili limonádu. Bola to chladnokrvná poprava“, accessed 2022-10-24. 
8 INICIATÍVA INAKOSŤ: Celoslovenský LGBT prieskum, accessed 2022-10-24. 
9 POPOVYCH, T.: The Right to Gender Identity: The Basic Principles for Understanding and Legal Enforcement. 
In: Конституційно-правові академічні студії. No 3/2020, p. 60. Accessed 2022-10-25. 
10 BOWMAN, G. A.: Gender Identity: Perspectives from Psychology and Religion. In: Journal of Academic 
Perspectives. Vol. 2021, No 1, p. 1, accessed 2022-10-25. 
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uncertainties are aggravated when gender identity – despite its relatively recent coinage – 

takes over the semantic field previously reserved for sexual identity or when both concepts 

are utilized as interchangeable synonyms.”11  

“The terms gender/sex, gender identity, gender role and sexual orientation which have 

different meanings are often being confused. Gender identity is a spectrum rather than a 

category which varies from binary, non-binary, agender, androgyny to gender fluid. Those 

falling outside the binary category are known under the umbrella term gender queer.”12  

“While sexual identity has been pervasively conceptualized in accordance with the alleged 

naturalness of the man/woman disjunction, the terminological options for specifying gender 

identity generally exceed those of the binary scheme on account of their cultural 

dependency.”13 

“The phenomenon of gender identity began to be actively studied later (T. Bendas, Sh. 

Burn, M. Cordwell, L. Ozhigova, R. Stoller, etc.). The contemporary sociohumanitarian 

research, which is strenuously devoted to the issue of gender identity, has permeated the 

field of law as well, due to which today everyone’s right to gender identity is increasingly 

gaining a foothold in the public consciousness (especially in European countries).”14  

A dictionary definition of gender identity describes gender identity as “an individual’s self-

conception as a man or woman or as a boy or girl or as some combination of man/boy and 

woman/girl or as someone fluctuating between man/boy and woman/girl or as someone 

outside those categories altogether. For most persons, gender identity and biological sex 

correspond in the conventional way. Some individuals, however, experience little or no 

connection between sex and gender; among transgender persons, for example, biological 

sexual characteristics are distinct and unambiguous, but the affected person identifies with 

the gender conventionally associated with the opposite sex.”15  

“Some scholars, however, refuses to put biological sex and gender identity in 

contradiction, stating that both sex and gender are constructs, and neither is innate or pre-

given. Gender is not the social side to the strictly biological side of sex: the designation of sex 

is also subject to cultural conditionalities.”16  

As I will discuss later in the article, despite legal regulation in areas such as ID cards, school 

system, social security, the army tackles the issue of sex and gender identity but still does not 

define these notions. A brief look at the international hard law will reveal that hard law does 

not stipulate what gender identity is. The only source for a possible definition comes from a 

soft-law perspective. According to the Yogyakarta principles, ‘gender identity’ refers to “each 

person’s deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not 

 
11 BAUER, J. E.: Gender Identity. In: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory (Online edition), accessed 
2022-10-25. 
12 MALALAGAMA, A. S.: Understanding Gender Identity, accessed 2022-10-25. 
13 BAUER, J. E.: Gender Identity. In: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory (Online edition), accessed 
2022-10-25. 
14 POPOVYCH, T.: The Right to Gender Identity: The Basic Principles for Understanding and Legal Enforcement. 
In: Конституційно-правові академічні студії. No 3/2020, p. 60, accessed 2022-10-25. 
15 BRITANNICA: "Gender Identity". In: Encyclopedia Britannica. online, accessed 2022-10-25. 
16 GILLERI. G.: Abandoning Gender “Identity”, accessed 2022-10-25. 
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correspond with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body (which 

may involve, if freely chosen, modification of bodily appearance or function by medical, 

surgical or other means) and other expressions of gender, including dress, speech and 

mannerisms.”17 This definition is mostly used by the United Nations.18 

However, one document goes even further. “Under the Inter-American Court of Human 

Rights, in its advisory opinion OC-24/17 defines gender identity as a broad concept which 

allows for auto-identification and refers to the individual experience of one’s own gender.”19 

This definition elevates auto-identification when it comes to defining gender identity.  

A general conclusion regarding a legal definition of gender identity is that gender identity 

usually is not defined; however, if it is defined then it uses various approaches drawing mostly 

from other scientific fields, such as sociology or psychology. There is no hard law definition 

of gender identity; only soft law uses such definitions. The definitions of soft law in their most 

broader sense stress the importance of self-identification of gender identity by rejecting 

paternalistic (state) approach/acceptance of one’s gender identity.  

For the sake of completeness, gender identity should be distinguished from gender 

expression. As it is discussed by scholars – “an individual’s gender identity may differ from 

their gender expression, which is defined as external manifestations of gender, expressed 

through a person’s name, pronouns, clothing, haircut, behaviour, voice, and/or body 

characteristics (Brabaw, 2018).”20 “There is also a difference from being transgender and 

from sexual orientation. Transgender people may identify as heterosexual (straight), 

homosexual (gay or lesbian), bisexual, asexual, or otherwise, or may decline to label their 

sexual orientation. The term transgender is also distinguished from intersex, a term that 

describes people born with physical sex characteristics ’that do not fit typical binary notions 

of male or female bodies’”.21 

 

2. The Court’s case law 

 

“Gender recognition – either within or beyond the male-female dyad – is a crucial 

achievement for trans and non-binary people. It is arguably a key to an inclusive society that 

accepts individuals as who they are. Despite the many different theoretical approaches, it is 

generally agreed that ‘recognition [including gender recognition] lies at the heart of social 

justice.’”22 

 
17 The Yogyakarta Principles. Principles on the application of international human rights law in relation to sexual 
orientation and gender identityg, p. 8, accessed 2022-10-25. 
18 See GILLERI. G.: Abandoning Gender “Identity”, accessed 2022-10-25. 
19 Ibid.  
20 GILLIG, T.: Gender Identity. In International Encyclopedia of Media Psychology, accessed 2022-10-25.  
21 KIŠOŇOVÁ, R.: The Identity and Gender Problem in the Context of AI. Józefow : Alcide De Gasperi University 
of Euroregional Economy in Józefów, 2021, p. 44. 
22 HINES, S.: Gender Diversity, Recognition, and Citizenship. Towards a Politics of Difference, p. 9 - 20, 2013; cited 
from OSELLA, S.: When Comparative Law Walks the Path of Anthropology: The Third Gender in Europe. In: 
German Law Journal (2022), 23, p. 925. Available at <https://doi.org/10.1017/glj.2022.65>, accessed 2022-10-25. 
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Recently, the need for a clear and as simple as possible process regulating legal gender 

recognition is more than visible.  

“The requirement to provide identity papers alongside COVID certificates for accessing 

public and private spaces in many European states has reinforced the role of identity papers 

as an entrance ticket for participation in society. This has had negative implications especially 

for people without any valid identity paper, such as undocumented migrants, and those with 

„incorrect” identity papers. The latter group includes certain trans and intersex persons, 

notably those who have a gender marker and/or a name on their identity documents that do 

not reflect their gender identity, gender expression and/or physical characteristics in a 

normative manner.”23 

The call for simple procedures on legal gender recognition could be seen in the case law of 

the Court. The Court called for a strong stance against gender stereotypes in the case of 

Konstantin Markin v. Russia in which stated that “States may not impose traditional gender 

roles and gender stereotypes.”24 However, this road taken by the Court was a long road.  

“From the first successful complaint relating to homosexuality in the European Court of 

Human Rights in Dudgeon v. United Kingdom, no 7525/76, ECtHR, 22 October 1981 (…) and 

the first successful complaint relating to transsexuality in the European Court of Human 

Rights in Christine Goodwin v. United Kingdom, no 28957/95, ECtHR [GC], 11 July 2002,”25 up 

to the most recent judgments in the cases of A.P., Garçon and Nicot v. France,26 X and Y v. 

Romania27 or a rather disappointing Y v. Poland.28 

In Dudgeon v. United Kingdom, “Jeffrey Dudgeon was conscious of his homosexual 

orientation from the time he was fourteen. The Campaign for Homosexual Law Reform 

(CHLR) was formed in Northern Ireland in January 1974 when Dudgeon was in his thirties, its 

mission being to pressure the British government to extend the Sexual Offences Act 1967 to 

Northern Ireland. It was this Act of Parliament which finally implemented the 

recommendations of the Wolfenden Report and decriminalised male homosexuality in 

England and Wales, but not in Scotland or Northern Ireland. The CHLR was reorganised in 

 
23 HOLZER, L.: Legal gender recognition in times of change at the European Court of Human Rights. In: ERA 
Forum, 2022, accessed 2022-10-25. 
24 Konstantin Markin v. Russia, 22 March 2012, application No. 30078/06, § 142. The Court further reiterates that 
the advancement of gender equality is today a major goal in the member States of the Council of Europe and 
very weighty reasons would have to be put forward before such a difference of treatment could be regarded as 
compatible with the Convention (see Burghartz v. Switzerland, 22 February 1994, § 27, Series A no. 280-B, and 
Schuler-Zgraggen v. Switzerland, 24 June 1993, § 67, Series A no. 263); ibid., § 127. 
25 LIESKER, H. J.: Caught in a Balancing Act. The European Court of Human Rights and the Road to Recognition 
for Sexual Minorities. In: Oslo Law Review. Volume 4, No. 3/2017, p. 173, accessed 2022-10-25. 
26 A.P., Garçon and Nicot v. France, 6. April 2017, application Nos. 79885/12, 52471/13, and 52596/13. 
27 X and Y v. Romania, 19 January 2021, application Nos. 2145/16 and 20607/16. 
28 Y v. Poland, 17 February 2022, application No. 74131/14. The case draws attention to the fact that various 
aspects of the right to gender recognition are far from being settled in European human rights law. In this case, 
the claimant had changed his legal gender, and such change was merely added as annotation to his original 
birth certificate. The authorities refused issuing a new birth certificate that noted his current legal gender. As a 
consequence, the claimant alleged a violation of Article 8 and 14 of the European Convention on Human Rights 
due to the forced outing of his trans history through the annotation on his birth certificate; HOLZER, L.: Legal 
gender recognition in times of change at the European Court of Human Rights. In: ERA Forum, 2022, accessed 
2022-10-27. 
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1975 as the Northern Ireland Gay Rights Association (NIGRA), its purpose being to work on a 

national gay rights bill in association with the Committee for Homosexual Equality (England 

and Wales) and the Scottish Minorities Group. The Royal Ulster Constabulary (RUC) Drug 

Squad carried out a number of raids in January 1976 on the homes of gay men, mainly those 

who were involved in the law reform movement. This was ostensibly done under the Misuse 

of Drugs Act 1971. On 21 January, the RUC arrested NIGRA’s secretary, Jeffrey Dudgeon. 

During the search of his home the police found, in addition to cannabis (marijuana), personal 

correspondence and diaries in which he described homosexual acts. These were seized and 

Dudgeon was taken to the police station where he was interrogated for four-and-a-half hours 

about his sexual behaviour. He was asked to sign a statement about his „homosexual 

activities” and the police investigation file was forwarded to the Director of Prosecutions with 

the intent of charging Dudgeon with the offence of „gross indecency between males”. The 

Director decided that prosecution would not be in the public interest, Dudgeon was informed 

in February 1977 that he would not be charged, and the papers seized a year earlier were 

returned with police notes written over them. Meanwhile the decision was made by NIGRA 

to go ahead with an action at European level and Dudgeon filed his complaint with the 

European Commission on 22 May 1976, alleging 1) that the existence of laws in making 

homosexual acts between consenting male adults criminal offences in Northern Ireland, and 

that the police investigation pursuant thereto constituted an interference with his right to 

respect for private live, in breach of Article 8 of the European Convention; and 2) that he had 

suffered discrimination within the limits of Article 14, on the grounds of sex, sexuality and 

residence. Dudgeon also claimed compensation, on which the Court issued a separate 

judgment in 1983. In a total reversal of its previous actions in regard to sexual orientation 

complaints, the Commission declared Dudgeon’s complaints concerning the laws in Northern 

Ireland to be admissible on 3 March 1978. The Commission issued its report on 13 March 1980, 

stating that „the legal prohibition of such {homosexual} acts between male persons over 21 

years of age breached the applicant’s right to respect for his private life” by nine votes to one. 

The case was referred to the European Court of Human Rights for judgment on 18 July 1980, 

and the Chamber of the Court relinquished jurisdiction on 30 January 1981 to the plenary 

court, which issued its judgment in Dudgeon’s favour on 22 October 1981.”29 

“Dudgeon succeeded where all of its predecessors had failed: it irreversibly opened up the 

Convention to sexual minorities, who had now established precedence. Second, by 

establishing that laws penalising homosexual acts run counter to the aims and objectives of 

the right to respect for privacy, the Court established a minimum safeguard for sexual 

minorities under the Convention. Third, by turning national trends into a European standard, 

it urged those states ‘lagging behind’ to change their policies accordingly.”30 

 
29 MCLOUGHLIN, M. T.: Crystal or Glass?: A Review of Dudgeon v. United Kingdom on the Fifteenth Anniversary 
of the Decision. In: Murdoch University Electronic Journal of Law, 1996, accessed 2022-10-25. 
30 LIESKER, H. J.: Caught in a Balancing Act. The European Court of Human Rights and the Road to Recognition 
for Sexual Minorities. In: Oslo Law Review. Volume 4, No. 3/2017, p. 175 - 176, accessed 2022-10-25. 
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The Court reiterated this approach in subsequent similar cases of Norris v. Ireland31 and 

Modinos v. Cyprus.32 

The next steps of the Court focused on differentiation between legal age of consent of 

male-female couples and same-sex couples as a prohibited ground of discrimination 

(discrimination based on sexual orientation).33 In Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal the 

Court stated that applicant’s sexual orientation is a concept which is undoubtedly covered by 

Article 14 of the Convention. The Court reiterates in that connection that the list set out in 

that provision is illustrative and not exhaustive, as is shown by the words „any ground such 

as” (in French „notamment”) (see the Engel and Others v. the Netherlands judgment of 8 June 

1976, Series A no. 22, pp. 30 - 31, § 72).34 

“This marked the true beginning of the Court’s effort to dismantle discriminatory laws on 

the basis of sexual orientation. In subsequent endeavours, the Court decried various domestic 

laws for discriminating against homosexuals, for instance in the regulation of housing 

provision (Karner v. Austria, application No. 40016/98, 24 July 2003, and Kozak v. Poland, 

application No. 13102/02, 2 March 2010), insurance benefits (P. B. and J. S. v. Austria, 

application No. 18984/02, 22 July 2010) and the payment of child maintenance (J. M. v. United 

Kingdom, application No. 37060/06, 28 September 2010).”35 

We can trace back cases concerning gender identity to the second half of the 1980s. In 

Rees v. the United Kingdom36 “a female-to-male transsexual complained that United Kingdom 

law did not confer on him a legal status corresponding to his actual condition. The European 

Court of Human Rights held that there had been no violation of Article 8 (right to respect for 

private and family life) of the European Convention on Human Rights. The changes 

demanded by the applicant would had involved fundamentally modifying the system for 

keeping the register of births, which would have had important administrative consequences 

and imposed new duties on the rest of the population. Furthermore, the Court attached 

importance to the fact that the United Kingdom had borne the costs of the applicant’s 

medical treatment. However, the Court was conscious „of the seriousness of the problems 

affecting transsexuals and of their distress” and recommended „keeping the need for 

appropriate measures under review, having regard particularly to scientific and societal 

developments” (§ 47 of the judgment). The Court also held that there had been no violation 

of Article 12 (right to marry and found a family) of the Convention. It found that the traditional 

 
31 Norris v Ireland, 26 October 1988, application No. 10581/83.  
32 Modinos v Cyprus, 22 April 1993, application No. 15070/89.  
33 See Sutherland v. United Kingdom, 1 July 1997, application No. 25186/94 and subsequent case law, e.g. Smith 
and Grady v United Kingdom, 27 September 1999, application Nos. 33985/96 and 33986/96, or Lustig-Prean and 
Beckett v United Kingdom, 27 September 1999, application Nos. 31417/96 and 32377/96. 
34 Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, 21 December 1999, application No. 33290/96.  
35 LIESKER, H. J.: Caught in a Balancing Act. The European Court of Human Rights and the Road to Recognition 
for Sexual Minorities. In: Oslo Law Review. Volume 4, No. 3-2017, p. 179, accessed 2022-10-26. 
36 Rees v. the United Kingdom, 17 October 1986, application No. 9532/81. 
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concept of marriage was based on union between persons of opposite biological sex. States 

had the power to regulate the right to marry.”37 

The Court came to almost the same conclusions in cases Cossey v. the United Kingdom38 

and in Sheffield and Horsham v. the United Kingdom,39 however in the latter the Court also 

stressed that “the area needs to be kept under permanent review by the Contracting States 

due to increased social acceptance of the phenomenon and increased recognition of the 

problems which post-operative transsexuals encounter.”40 However, the Court still 

considered that “the applicants have not established that the respondent State has a positive 

obligation under Article 8 of the Convention to recognise in law their post-operative 

gender.”41 

“Trans communities in Europe had an interim success in B. v. France,42 where the Court 

found that Article 8 ECHR created a positive obligation on France to allow the applicant to 

change their legal gender on at least some official documents.”43 

In this case “the Court concluded for the first time that there had been a violation of Article 

8 (right to respect for private and family life) of the Convention in a case concerning the 

recognition of transsexuals. A male-to-female transsexual complained of the refusal of the 

French authorities to amend the civil-status register in accordance with her wishes. The Court 

held that there had been a violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of 

the Convention, taking into consideration factors distinguishing the case of B. from Rees v. 

the United Kingdom and Cossey v. the United Kingdom, particularly the differences between 

the United Kingdom and the French civil status systems. Whilst there were major obstacles 

in the United Kingdom preventing birth certificates from being amended, in France these 

were intended to be updated throughout the life of the person concerned. The Court 

observed that in France many official documents revealed „a discrepancy between [the] legal 

sex and [the] apparent sex of a transsexual” (§ 59 of the judgment), which also appeared on 

social-security documents and payslips. The Court accordingly held that the refusal to amend 

the civil status register in her regard had placed the applicant „in a daily situation which was 

not compatible with the respect due to her private life”.”44 “This however distinguished the 

case from the previous English ones, as it concerned a French specificity, and did therefore 

not yet set out any general rights relating to legal gender recognition.”45 

 
37 Gender identity issues, p. 2. Available at 
<https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_eng.pdf>, accessed 2022-10-26. 
38 Cossey v. the United Kingdom, 27 September 1990, application No. 10843/84. 
39 Sheffield and Horsham v. the United Kingdom, 30 July 1998, application No. 22985/93. 
40 Ibid., § 60.  
41 Ibid., § 61. 
42 B. v France, 25 March 1992, application No 13343/87. 
43 HOLZER, L.: Legal gender recognition in times of change at the European Court of Human Rights. In: ERA Forum, 
2022, p. 9, accessed 2022-10-26. 
44 Gender identity issues, p. 1 - 2, accessed 2022-10-26. 
45 HANSEN, C.: Dismantling or Perpetuating Gender Stereotypes. The Case of Trans Rights in the European 
Court of Human Rights' Jurisprudence. In: The Age of Human Rights Journal, Vol. 18, 2022, p. 145, accessed 2022-
10-26. 
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A landmark decision on legal gender recognition came with the Christine Goodwin v United 

Kingdom46 judgment issued by the Court’s Grand Chamber. “For years to come, this decision 

set a minimum standard of protection and rights regarding transgender persons. The Court 

noted that in the twenty first century the right of transsexuals to personal development and 

to physical and moral security in the full sense enjoyed by others in society cannot be 

regarded as a matter of controversy requiring the lapse of time to cast clearer light on the 

issues involved. In short, the unsatisfactory situation in which post-operative transsexuals live 

in an intermediate zone as not quite one gender or the other is no longer sustainable.”47 

“It was in this very case where the Court unequivocally recognised an applicant’s right to 

change the legal gender on her birth certificate and thus for all legal purposes (i.e., marriage). 

It found that the state had no longer struck a fair balance between the applicant’s right to 

private life and the public interest of avoiding any major bureaucratic changes to the birth 

registration system that could affect „access to records, family law, affiliation, inheritance, 

criminal justice, employment, social security and insurance”.”48 

“The Court decided that there was clear and uncontested evidence of an international 

trend towards increased social acceptance of transsexuals and of legal recognition of the new 

sexual identity of post-operative transsexuals. The Court also relied heavily on the notion of 

‘personal autonomy’, a concept integrated in Article 8’s privacy guarantee, which from now 

on should be understood as to cover also the right to establish one’s personal identity and 

thus gender identity. As such, the Court found a way to circumvent the fact that the 

Convention does not explicitly protect transgender rights. Rather than attempting to shape 

legal safeguards specifically applicable to sexual minorities, it chose to protect personal 

identity. The Court consequently denied the respondent state’s claim that the matter fell 

within their margin of appreciation, and instead concluded in favour of the applicant.”49 It is 

important to notice that the Court stated that it is of crucial importance that the Convention 

is interpreted and applied in a manner which renders its rights practical and effective, not 

theoretical and illusory50 in relation to protecting transgender persons.  

However, both of the judgments, in case of B. and Ch. Goodwin, the Court relied on the 

body appearance of the applicants. The body appearance was decisive for their respective 

gender recognition.  

While the Court held in Christine Goodwin v. United Kingdom that Article 8 ECHR generates 

the positive obligation to foresee a procedure of legal gender recognition, it has given the 

Contracting States a wide margin of appreciation with regard to the measures and conditions 

 
46 Christine Goodwin v. the United Kingdom, 11 July 2002, application No. 28957/95. 
47 Ibid., § 90. 
48 HOLZER, L.: Legal gender recognition in times of change at the European Court of Human Rights. In: ERA Forum, 
2022, p. 9, accessed 2022-10-26. 
49 LIESKER, H. J.: Caught in a Balancing Act. The European Court of Human Rights and the Road to Recognition 
for Sexual Minorities. In: Oslo Law Review. Volume 4, No. 3-2017, p. 180, accessed 2022-10-26. 
50 Christine Goodwin v. the United Kingdom, 11 July 2002, application No. 28957/95, § 74. 
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to secure this Convention right.51 Recently, this has changed especially in two of the newer 

judgments of the Court, namely A.P., Garçon, Nicot v. France and X and Y v. Romania.  

In both cases, medical conditions were considered by the Court.  

In A.P., Garçon, Nicot v. France, “the case concerned three transgender persons of French 

nationality who wished to change the entries concerning their sex and their forenames on 

their birth certificates, and who were not allowed to do so by the courts in the respondent 

State. The applicants submitted, among other points, that the authorities had infringed their 

right to respect their private life by making recognition of sexual identity conditional on 

undergoing an operation involving a high probability of sterility.”52 “At the time of the 

relevant facts, French law required – on the basis of jurisprudence of the Court of Cassation – 

the fulfilment of two medical conditions in order to have one’s registered sex changed in the 

light of one’s gender identity through a judicial procedure: the applicant concerned needed 

to present proof of the real existence and persistence of the ‘syndrome of transsexuality’ and 

the ‘irreversibility of the transformation of the bodily appearance’ to the ‘opposite’ sex. The 

courts were usually satisfied with evidence on the basis of medical and psychological 

certificates, but sometimes ordered the applicant to be subject to a medical expert 

examination in case of doubt.”53 

The Court identified that articles 8 and 3 of the Convention come into play when deciding 

on the case.  

According to the Court’s case-law, “making the recognition of transgender persons’ 

gender identity conditional on sterilisation surgery or treatment – or surgery or treatment 

very likely to result in sterilisation – which they do not wish to undergo amounts to making 

the full exercise of their right to respect for their private life under Article 8 of the Convention 

conditional on their relinquishing full exercise of their right to respect for their physical 

integrity as protected by that provision and also by Article 3 of the Convention.”54 “It 

established that sterilisation could not be maintained as a prerequisite for individuals 

pursuing sex change, since such a requirement would heavily infringe upon a person’s 

personal identity.”55 In other words, “the Court held that requiring individuals to undertake 

sterilisation or any medical procedure that likely results in sterilisation before allowing them 

to access gender recognition constitutes a violation of Article 8 ECHR. This represents an 

important decision for safeguarding the right to bodily integrity of trans persons.”56 

 
51 CANNOOT, P:. The pathologisation of trans* persons in the ECtHR’s case law on legal gender recognition. In: 
Netherlands Quarterly of Human Rights. Volume 37, Issue 1, accessed 2022-10-26. 
52 Gender identity issues, p. 6. Available at 
<https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_eng.pdf>, accessed 2022-10-26. 
53 CANNOOT, P.: The pathologisation of trans* persons in the ECtHR’s case law on legal gender recognition. In: 
Netherlands Quarterly of Human Rights. Volume 37, Issue 1, accessed 2022-10-27. 
54 Guide on the case-law - Rights of LGBTI persons, p. 22 - 23. Available at 
<https://echr.coe.int/Documents/Guide_LGBTI_rights_ENG.pdf>, accessed 2022-10-27. 
55 LIESKER, H. J.: Caught in a Balancing Act. The European Court of Human Rights and the Road to Recognition 
for Sexual Minorities. In: Oslo Law Review. Volume 4, No. 3-2017, p. 181, accessed 2022-10-27. 
56 HOLZER, L.: Legal gender recognition in times of change at the European Court of Human Rights. In: ERA 
Forum, 2022, p. 11, accessed 2022-10-27. 
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On the other hand, the Court still saw the requirement to obtain a prior psychiatric 

diagnosis prior to legal recognition of transgender identity as a European consensus meaning 

that medical examinations still do not interfere with the Convention.  

“The Court upheld the condition of providing evidence of the existence of the ‘syndrome 

of transsexuality’ and the possibility for the State to order the performance of a medical 

expert research, considering the classification of ‘transsexuality’ as a form of gender identity 

disorder in ICD-10,57 the margin of appreciation for the State and the smaller consequences 

for the persons concerned. The case thus had for direct effect the illegality of a condition of 

sterility for legal gender recognition under Article 8 ECHR, while upholding the trans 

pathologisation in general.”58 “As a direct effect, more than twenty member states were 

obliged to reform their legislation with regard to legal gender recognition, and to remove the 

compulsory condition of sterility.”59 

“In a more recent case of X and Y v. Romania, the Court goes further by holding that states 

can no longer require individuals to undertake „gender reassignment surgery” before 

allowing them to change the legal gender.”60 This case concerned the “situation of two 

transgender persons whose requests for recognition of their gender identity and for the 

relevant administrative corrections to be made were refused on the grounds that persons 

making such requests had to furnish proof that they had undergone gender reassignment 

surgery.”61 

In an approach similar to that taken in its previous case law,62 the European Court of 

Human Rights in X and Y v. Romania analysed current practice in relation to the right to 

gender recognition of Council of Europe member states. For this purpose, it relied on the 

Trans Rights Map 2020 established by Transgender Europe, which showed that nowadays 

most Council of Europe states allow a change of legal gender and/or name, at least under 

certain circumstances. Only ten Council of Europe member states did not provide any clear 

procedure for gender recognition in 2020, whereas the rest provided, at least to adults, some 

 
57 For the sake of completeness – a major recent news story regarding trans people was the fact that the World 
Health Organization reclassified the original “disease” of trans people from transsexualism (diagnosis F64) in its 
11th revision of the International Classification of Diseases in May 2019 to gender incongruence, the latter being 
defined as “a marked and persistent discrepancy between an individual’s experienced gender and his or her 
assigned sex, often resulting in a desire to transition in order to live and be accepted as a person of the 
experienced gender”. This brings us to the situation that persons wishing to undergo transition will no longer 
need to be diagnosed with a mental disorder (as transsexualism under ICD-10 falls under “Mental and 
Behavioural Disorders”), but as of 1 January 2022 they should be diagnosed with “gender non-conformity”, 
which under ICD-11 falls under “Conditions related to sexual health” (HA60, HA61, HA6Z). METEŇKANYČ, O. 
M.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu v podmienkach Slovenskej republiky. In: 
Comenius, Vol. 6, No. 2 (2021), p. 7 - 8. 
58 CANNOOT, P.: The pathologisation of trans* persons in the ECtHR’s case law on legal gender recognition. In: 
Netherlands Quarterly of Human Rights. Volume 37, Issue 1, accessed 2022-10-27.  
59 LIESKER, H. J.: Caught in a Balancing Act. The European Court of Human Rights and the Road to Recognition 
for Sexual Minorities. In: Oslo Law Review. Volume 4, No. 3-2017, p. 181, accessed 2022-10-27. 
60 HOLZER, L.: Legal gender recognition in times of change at the European Court of Human Rights. In: ERA 
Forum, 2022, p. 11, accessed 2022-10-27. 
61 Gender identity issues, p. 8. Available at 
<https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_eng.pdf>, accessed 2022-10-27. 
62 A.P., Garçon, Nicot v. France. 
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sort of juridical and administrative route to changing their legal gender.63 “Some of these 

routes rely on requirements that applicants must fulfil before being allowed to change their 

legal gender. These include the requirement of being sterilised, of having undergone gender 

affirmation treatment, of being diagnosed with a gender identity disorder, or of being 

unmarried. However, an increasing number of states – at least nine states at the time of 

writing (early 2022) – allow adults and sometimes also minors to change their legal gender 

without having to satisfy any of these conditions.”64,65 

“The Court recalls at the outset that it fully accepts that the preservation of the principle 

of the unavailability of personal status, the guarantee of the reliability and consistency of civil 

status and, more broadly, the requirement of legal certainty are matters of general interest 

and justify the introduction of rigorous procedures with the aim, in particular, of verifying the 

underlying reasons for an application for a legal change of identity (see, mutatis mutandis, 

A.P., Garçon and Nicot, § 132, and S.V. v. Italy, § 69). Secondly, the Court notes that, in the 

proceedings brought by the applicants, the courts did not in any way substantiate their 

reasoning as to the exact nature of the public interest in not allowing a legal change of sex, 

nor did they carry out, in compliance with the margin of appreciation allowed, however 

narrow, an exercise of balancing that interest against the applicants’ right to recognition of 

their gender identity. In those circumstances, the Court is unable to identify the reasons of 

public interest that led to the refusal to match the applicants’ gender identity with the 

corresponding entry in the civil registers. Admittedly, in its written observations to the Court, 

the Government indicated the reasons of general interest that might apply in the present 

case. However, they were put forward solely to justify the need for a court order and hence 

the judicial nature of the proceedings, and not to justify the requirement of a sexual 

conversion operation. The Court therefore considers that, in the circumstances of the present 

case, these grounds cannot compensate for the omission of the national courts.”66 

In the case, “the Court held that there had been a violation of Article 8 (right to respect for 

private life) of the Convention, finding that the domestic authorities’ refusal to legally 

recognise the applicants’ gender reassignment in the absence of surgery had amounted to 

unjustified interference with their right to respect for their private life. The Court observed in 

particular that the national courts had presented the applicants, who did not wish to undergo 

gender reassignment surgery, with an impossible dilemma: either they had to undergo the 

surgery against their better judgment – and forego full exercise of their right to respect for 

their physical integrity – or they had to forego recognition of their gender identity, which also 

came within the scope of respect for private life. In the Court’s view, this upset the fair balance 

 
63 The Trans Rights Map 2021. Available at < https://tgeu.org/wp-content/uploads/2021/05/tgeu-trans-rights-
map-2021-index-en.pdf>, accessed 2022-10-27. 
64 In early 2022, Belgium, Denmark, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Norway, Portugal and Switzerland 
allow a change of legal gender without any major restrictive requirements. 
65 HOLZER, L.: Legal gender recognition in times of change at the European Court of Human Rights. In: ERA 
Forum, 2022, p. 6, accessed 2022-10-27. 
66 X and Y v. Romania, 19 January 2021, application Nos. 2145/16 and 20607/16, § 158 and 164.  



 

96 
 

to be struck by the States Parties between the general interest and the individual interests of 

the persons concerned.”67 
 

3. The case of Slovakia 

 

As clearly seen from the Court’s approach, the Court sees gender identity and gender 

recognition as rights protected by Article 8 of the Convention. The Court stresses the 

importance of scientific and sociological development that must be scrutinized while 

discussing gender recognition of transgender persons. The Court notes that recently more 

and more countries adopted legal regulation that would make it easier for transgender 

persons to be recognized by their desired gender.68 The Court, e.g. abolished a need for 

sterilization of trans persons.  

In this approach, we can see the move towards easier gender recognition given the overall 

situation in the Contracting States. As a possible future result, a complete self-determination 

of gender could prevail.69 This approach has already been enacted in several contracting 

states. For example, in Belgium, the Constitutional Court adopted this approach given its 

2019 decision. 

“In 2019, the Belgian Constitutional Court granted non-binary recognition solely on the 

basis of the declaration of the person. Neither physical requirements – such as intersex 

physical characteristics – nor a stable identification were demanded. The decision profoundly 

changed the 2017 Gender Recognition Act – also called the „trans act” (loi trans) – which had 

indeed introduced self-determination in Belgium.”70 “The 2019 ruling of the Belgian 

Constitutional Court, condemning the Belgian State for being discriminatory against gender 

fluid and gender non-binary persons regarding their legal gender recognition, requires the 

Belgian government to either add a third legal option or to abolish gender registration 

altogether.”71 

However, it will take some time to be adopted within the Central Europe region where we 

can find Slovakia. For example, in the Czech Republic, a recent decision of the Constitutional 

 
67 Gender identity issues, p. 8. Available at 
<https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_eng.pdf>, accessed 2022-10-27. 
68 And therefore supporting the goal of Committee of Ministers’ Recommendation CM/Rec(2010)5 on measures 
to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. 
69 E.g. by 2019 within the Council of Europe there exists: a) a full self-determination (administrative procedure, 
no medical requirements, such as diagnosis/assessment): Belgium (2017), Denmark (2014), Ireland (2015), 
Luxembourg (2018), Malta (2015), Norway (2016), Portugal (2018); b) a self-determination (judicial procedure, 
no medical requirements, such as diagnosis/assessment): France (2016), Greece (2017); CANNOOT, P.: The 
pathologisation of trans* persons in the ECtHR’s case law on legal gender recognition. In: Netherlands Quarterly 
of Human Rights. Volume 37, Issue 1, accessed 2022-10-27. 
70 OSELLA, S.: When Comparative Law Walks the Path of Anthropology: The Third Gender in Europe. In: German 
Law Journal, 2022, 23, p. 940, accessed 2022-10-27. 
71 MEIER, P., MOTMANS, J.: Trans Laws and Constitutional Rulings in Belgium: The Ambiguous Relations 
between Sex and Gender. In: Politics and Governance, Volume 8, Issue 3, 2020, p. 242, accessed 2022-10-27. 
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Court did not uphold a more liberal approach toward gender identity and recognition. For 

this, legal scholars critise the Constitutional Court.72  

On the other hand, the situation in Slovakia is also not very in favour of treating 

transgender people according to the standards set out by the Court.  

The situation in the Slovak Republic is moreover not very clear when it comes to legal 

regulation. The legal regulation stems from Act no. 576/2004 Coll. on Health Care and its 

informed agreement.73 Then several more acts apply, such as the Act on Name and Surname 

or Act on Birthnumber.74 In case of these acts it should be noted that they use outdated 

terminology as they still use terms such as “sex change” in their wording.75  

However, several bylaws also apply to transgender persons. The most important and 

discussed one being the Notification of the Ministry of Health of the Slovak Socialist Republic 

No. 3 - 4 of 1981 entitled Medical interventions for intersexuals, transsexuals, sexual deviants 

and the procedure for issuing an opinion for registration in the register of transsexual persons. 

As it is clearly visible, it is a very outdated regulation that uses very outdated language, too. 

This regulation stipulates procedures that medical professionals follow regarding 

transgender persons. This very regulation, e.g., still requires castration/sterilisation in the 

process of transition.  

Medical professionals still use this regulation even though, according to legal scholars, it 

is not a part of Slovak legal order anymore as it breaches many principles of the present 

Constitution and human rights.76 

Ombudsperson asked for many years for the new Notification be enacted and in February 

2022, a Commissioner for Disabled Persons deemed made the same move.77 In March, 

effective in April 2022, Ministry of Health published a new regulation in its Bulletin No. 

16/2022.78 LGBT+ organizations welcomed this new regulation.79 However, only less than two 

months later, the ministry announced a postponement of the legal effect of this regulation 

due to the campaign of conservative politicians.80 It is unclear whether this regulation will 

come into effect any time soon.  

 
72 E.g. SABJÁN, N.: A Critical Legal Perspective in the Recent Czech Transgender Case (PL. ÚS 2/20). In: 
Bratislava Law Review, 6(1), pp. 125 - 136, accessed 2022-10-27. 
73 Cf. BATKA, Ľ:. Rodová dysfória pri adolescentoch. Etické otázky spojené s informovaným súhlasom. In: 
Ostium, Vol. 17, 2021, No. 4, p. 4.  
74 Cf. HORVAT, M.: Zmena mena, priezviska a pohlavia. In: Comenius, Vol. 6, No. 2 (2021), p. 130, p. 133. 
75 Cf. RAKOVÁ, K. Tranzícia a jej vplyv na rodinnoprávne vzťahy transrodových osôb. In: Projustice, 2022,  Nr. 14. 
11. 2022, p. 3. 
76 Cf. METEŇKANYČ, O. M.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu vpodmienkach 
Slovenskej republiky. In: Comenius, Vol. 6, No. 2 (2021), p. 7 - 8. 
77 Cf. GEHEROVÁ R.: „O nové usmernenie pre trans ľudí žiada po ombudsmanke aj komisárka pre zdravotne 
postihnutých Stavrovská“, accessed 2022-10-30.  
78 Vestník ministerstva zdravotníctva. Available at: 
<https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2022/vestnik-2022-18-20.pdf>, 
accessed 2022-10-30. 
79 Cf. PRIDE KOŠICE: „Historický deň pre transrodových ľudí na Slovensku!“, accessed 2022-10-30 and INICIATÍVA 
INAKOSŤ: „Ministerstvo zdravotníctva prijalo prelomové usmernenie k právnej zmene pohlavia“, accessed 2022-
10-30.  
80 Cf. TOPORCEROVÁ M.: „Lengvarský ustúpil. Usmernenie k zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí je 
stopnuté“, accessed 2022-10-30. 
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If we analyse all the relevant legal regulations and the situation that transgender persons 

face in the process of gender recognition, we can come to several conclusions. The process 

of gender recognition is an administrative process held by various state authorities. It includes 

change of name and change of birth number. It also includes medical procedures that require 

castration/sterilisation, although based on outdated legal regulation that violates human 

rights and is also no longer part of our legal system.  

If Slovak Republic wants to uphold its international obligations resulting from being a 

Contracting State of the Convention, it needs to amend the whole process of gender 

recognition in its legal regulation. A clear legal regulation that would result from state-of-the-

art medical perspective is the very first step in welcoming transgender persons in our society 

and helping them achieve living a life according to their own needs and feelings. 

 

Conclusion 

 

In this article, I have provided an analysis of several areas of life that affect the status of 

transgender persons in Slovakia. First, I have offered an overview of views on the concept of 

gender/gender identity and gender recognition (incorrectly referred to as sex reassignment 

in Slovakia). In doing so, I drew on the literature dealing with these topics, much of which was 

not only legal.  

In the second part of the article, I have analysed the most important decisions of the Court 

that have shaped the status of transgender persons in Europe. I cited several individual 

decisions to highlight the change of view of the Court towards trans persons and how, for 

example, the language used by this court has evolved (for example, moving from the term 

transsexual to the term trans[gender] person, or from the term sex reassignment to the term 

gender reassignment, or noticing characteristics other than appearance in determining 

whether a person identifies as male, female or neither).  

In the third part of the article, I summarize the status of trans persons in the Slovak 

environment. I concluded that the use of outdated language (sex reassignment) continues to 

persist in our territory, with gender reassignment being conceived as an extremely difficult 

administrative process. It involves a number of state bodies acting on the basis of different 

legal acts.  

I am of the opinion that these administrative procedures should be regulated uniformly, 

clearly, and as simply as possible.  

Secondly, it should be mentioned that the medical transition is also not simple. Medical 

personnel proceed through regulations that are no longer part of the legal order today 

because they are contrary to the Constitution, but which, nevertheless because of some 

tradition, apparently continue to be applied. A new guideline regulating the procedure for 

transition (and procedures related to gender reassignment/gender recognition) has been 

adopted by the Ministry of Health, but following an anticampaign by conservative politicians, 

the application of this guideline has been suspended indefinitely.  
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Unfortunately, until the process of gender recognition has properly established rules 

based on respect for the latest developments in human rights and medical science, the 

situation of transgender people in the country will be unnecessarily untenable and 

unimprovable. 
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https://spectator.sme.sk/c/23032146/two-people-dead-after-a-shooting-in-central-bratislava.html
https://spectator.sme.sk/c/23032146/two-people-dead-after-a-shooting-in-central-bratislava.html
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PRÁVA TRANSRODOVÝCH ĽUDÍ NA SLOVENSKU: LITIGÁCIA AKO 

NÁSTROJ ICH POSILNENIA1 

 

TRANSGENDER RIGHTS IN SLOVAKIA: LITIGATION AS A TOOL FOR IMPROVEMENT 

 

Maroš Matiaško, Sandra Žatková 

 

Abstrakt: Napriek zvyšujúcemu sa povedomiu a uznávaniu práv transrodových ľudí, je 

diskriminácia a neprimerané zasahovanie do súkromného života trans ľudí stále realitou v 

európskych krajinách, vrátane Slovenska. Naďalej existujú rozdiely medzi štandardmi 

stanovenými medzinárodným právom a národnými právnymi poriadkami a praxou. Tento 

článok sa zameriava na právne uznanie rodu v podmienkach Slovenskej republiky a rozoberá 

právne stratégie prijaté v konkrétnych litigovaných prípadoch.  

 

Kľúčové slová: ľudské práva, transrodoví ľudia, právo na súkromný a rodinný život, 

strategická litigácia 

 

Abstract: Despite increasing awareness and acknowledgement of transgender rights, 

discrimination and disproportionate interference with private life of trans people is still a 

reality across European countries, including Slovakia. Discrepancies between international 

legal standards and domestic law and practice are still present and the progress is slow. This 

article focuses on the right to legal gender recognition under Slovak laws and discusses legal 

strategies taken in litigated cases.  

 

Key words: human rights, transgender people, right to private and family life, strategic 

litigation 

 

Úvod 

 

Názov tohto príspevku mal pôvodne dve verzie, a to bez otáznika a s otáznikom na konci. 

Litigácia, špecificky strategická litigácia, totiž môže a nemusí byť nástrojom posilnenia práv. 

Strategická litigácia sa definuje rôzne, ale v zásade sa vždy majú na mysli konania alebo 

procesy pred relevantnými súdnymi alebo kvázi-súdnymi orgánmi, ktorých cieľom nie je iba 

ochrana práv konkrétnej osoby, ale aj dosiahnutie trvalej zmeny na úrovni práv väčšej skupiny 

ľudí. V tom vlastne spočíva rozdiel medzi „klasickou“ a strategickou litigáciou – vedome sa 

zameriava na dosiahnutie zmien v právnej úprave, politike, praxi alebo vo verejnom 

povedomí. Aj z tohto dôvodu sa, najmä v anglickom jazyku, označuje aj pojmami ako „impact 

litigation,” „cause lawyering,” „public interest litigation,” „public policy litigation,” alebo 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom. 
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„human rights litigation.”2 Podľa Open Society Justice Initiative, organizácie venujúcej sa 

strategickej litigácii, ak je „arzenál na obranu ľudských práv tvorený rôznymi mečmi a štítmi, 

jedným z najúčinnejších – a kontroverzných – je určite strategická litigácia.“3 

Vo všeobecnosti teda strategická litigácia je nástrojom posilnenia práv, ale otáznik, 

respektíve kontroverzia spočíva v tom, že výsledok nie je zaručený a môžu vyvstať aj 

nepredpokladané či nezohľadnené situácie a faktory, ktoré výsledky litigácie zmaria. Napriek 

tomu, v situácii kedy dlhodobo a systematicky dochádza k porušovaniu ľudských práv 

a slobôd, je strategická litigácia jedným z nástrojov, ktoré je potrebné zvážiť. 

Týka sa to aj situácie ochrany práv transrodových ľudí na Slovensku, ktorých práva, ako 

bližšie objasní článok, sú sústavne porušované a zatiaľ sa iné prostriedky pre dosiahnutie 

zmeny nejavia ako účinné. Zároveň, skúsenosť zo zahraničia nám ukazuje, že právo 

strategická litigácia tieto zmeny priniesla. Z tohto dôvodu sa článok zameriava na niekoľko 

prípadov, ktoré boli a sú litigované, a to z hľadiska právnej stratégie a účelu litigácie. 

Primárne diskutujeme tie prípady, ktoré litiguje nezisková organizácia s názvom Fórum pre 

ľudské práva, pretože sa na tejto litigácii priamo podieľame. Činnosť Fóra sa sústredí na 

ochranu, rešpekt a napĺňanie základných práv a slobôd všetkých, bez rozdielu a v súlade s 

medzinárodnými dohovormi o ľudských právach. Na tento cieľ využíva právne nástroje a 

zastupuje prípady pred domácimi a medzinárodnými súdmi a ľudskoprávnymi orgánmi.4 

Článok sa najprv venuje inštitútu uznania rodu vo všeobecnosti a následne jeho regulácii v 

Slovenskej republike. Právne uznanie rodu predstavuje proces oficiálnej zmeny pohlavia, 

resp. rodu a je kľúčové pre realizáciu ľudských práv transrodových ľudí. V situáciách, kedy 

tento proces nie je regulovaný alebo je podmieňovaný požiadavkami, ktoré vzbudzujú 

pochybnosť, či nedochádza k zásahu do dôstojnosti človeka v zvlášť zraniteľnej situácii, 

prichádza do úvahy využitie práva ako nástroja, ktorý by daný stav umožnil odstrániť alebo 

aspoň zlepšiť. 

Proces a výsledky litigácie, ktorú v tomto príspevku popisujeme, boli prezentované 

pôvodne na konferencii „Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí 

v spoločnosti“ v Bratislave, kde sa táto činnosť stretla s pozitívnym ohlasom odbornej obce. 

Tento článok má ambíciu bližšie objasniť pozadie prípadov, avšak s ohľadom na to, že ide 

o „živé“ prípady. Autori článku veria, že pri ďalšej príležitosti bude možné vyhodnotiť 

skutočný dopad realizovanej litigácie – ani úspech na súde totiž nezaručuje, že sa účinky 

prejavia aj v praxi a naopak, neúspešná litigácia môže ovplyvniť verejnú mienku a následne aj 

politickú vôľu a zaznamenať tak žiadané zmeny. 

 

 

 

 

 
2 Open Society Justice Initiative: Strategic Litigation Impacts. New York: Open Society Foundations, 2018, s. 25. 
Dostupné z: https://www.justiceinitiative.org/uploads/fd7809e2-bd2b-4f5b-964f-522c7c70e747/strategic-
litigation-impacts-insights-20181023.pdf (cit. dňa 18.10.2022). 
3 Tamže, s. 13. 
4 Pozri https://forumhr.eu/cs/o-nas/ (cit. dňa 18.10.2022). 

https://www.justiceinitiative.org/uploads/fd7809e2-bd2b-4f5b-964f-522c7c70e747/strategic-litigation-impacts-insights-20181023.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/fd7809e2-bd2b-4f5b-964f-522c7c70e747/strategic-litigation-impacts-insights-20181023.pdf
https://forumhr.eu/cs/o-nas/
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1. Právne uznanie rodu 

 

1.1 Všeobecne 

Transrodové alebo transgender osoby sú ľudia, ktorí sa identifikujú s iným pohlavím, než 

im bolo prisúdené pri narodení, alebo vyjadrujú svoju identitu inak, než osoby tohto pohlavia.5 

Títo ľudia, ktorí v spoločnosti tvoria menšinu, sa v súčasnosti považujú za zraniteľnú skupinu.6 

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva vo svojej správe uvádza, že sexuálna orientácia alebo 

rodová identita je dôvodom pre násilie a diskrimináciu ľudí vo všetkých regiónoch. 

Homosexualita a transrodová identita vystavuje ľudí riziku, pričom medzi hrozby patrí 

napríklad zabíjanie, znásilňovanie a fyzické útoky, mučenie, svojvoľné zadržiavanie, 

odopieranie práv na zhromažďovanie, sloboda prejavu a diskriminácia v oblasti zamestnania, 

zdravia a vzdelania.7  

Na dlhodobú stigmatizáciu a porušovanie ľudských práv LGBTIQ ľudí a špecificky 

transrodových ľudí poukazujú aj ďalší ľudskoprávni experti a úrady na medzinárodnej8 aj 

národnej úrovni.9 Európska komisia dokonca z dôvodu neustále pretrvávajúcej diskriminácie 

voči tejto zraniteľnej skupine v členských štátoch EÚ prijala tzv. stratégiu rovnosti LGBTIQ.10 

Na univerzálnej úrovni bol zase v júni tohto roku rezolúciou Rady OSN pre ľudské práva 

predĺžený mandát Nezávislého experta pre ochranu pred násilím a diskrimináciou na základe 

sexuálnej orientácie a rodovej identity.11 

Pod pojmom „rodová identita“ sa myslí schopnosť človeka hlboko vnútorne a individuálne 

pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí, zodpovedať pohlaviu, s ktorým sa človek narodil, 

pričom sem patrí aj vnímanie svojho tela (a v prípade slobodného rozhodnutia aj lekárske, 

 
5 K tomu viac European Union Agency for fundamental rights (FRA): Being trans in the EU, Comparative analysis 
of EU LGBTI survey data. 2014, s. 14. Dostupné z: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-
comparative-analysis-eu-lgbt-survey-data (cit. dňa 9.6.2022). 
6 Pozri napríklad Komisár Rady Európy pre ľudské práva: Human Rights and Gender Identity. 
CommDH/IssuePaper(2009)2, zo dňa 29. júla 2009, dostupné z: https://rm.coe.int/16806da753 (cit. dňa 
07.02.2022) alebo Vysoký komisár OSN pre ľudské práva: Discriminatory laws and practices and acts of violence 
against individuals based on their sexual orientation and gender identity, A/HRC/19/41, správa zo dňa 17. 
novembra 2011, dostupné z: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_ 
English.pdf (cit. dňa 07.02.2022). 
7 Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva: Discriminatory laws and practices and acts of violence against 
individuals based on their sexual orientation and gender identity. A/HRC/19/41, správa zo dňa 17. novembra 2011, 
s. 3. Dostupné z: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf (cit. dňa 
07.02.2022). 
8 Pozri napríklad správy a vyjadrenia zverejnené na webovej stránke Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské 
práva, dostupné z: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24663& 
LangID=E alebo https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25884&LangID=E 
(cit. dňa 07.02.2022).  
9 Kancelária verejného ochrancu práv: Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 2019. Dostupné 
z: https://vop.gov.sk/wp-content/uploads/2021/10/VOP_Vyrocna-sprava_SK_DIGITAL.pdf (cit. dňa 
07.02.2022). 
10 Európska komisia: Únia rovnosti: stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020-2025. COM(2020) 698, zo 
dňa 12. novembra 2020. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX 
:52020DC0698 (cit. dňa 07.02.2022). 
11 Rezolúcia Rady OSN pre ľudské práva z 30. júna 2022, A/HRC/50/L.2. Dostupné z: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G22/392/99/PDF/G2239299.pdf?OpenElement (cit. dňa 18.10.2022).  
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chirurgické alebo iné úpravy telesného vzhľadu alebo telesných funkcií) a iné rodové prejavy, 

ako napríklad obliekanie, rečový prejav a vystupovanie.12 Základným problémom pri 

pohlavnej identifikácii z právneho hľadiska je zosúladenie skutočne prežívaného pohlavia 

s pohlavím, ktoré je registrované štátom (tzv. administratívne pohlavie). 

Bežné činnosti, akými je prevzatie pošty, otvorenie bankového účtu, cestovanie alebo 

návšteva u lekára, sa môžu stať každodenným zdrojom nepríjemných a zložitých situácií, ak 

sa rodová identita nezhoduje s pohlavím uvedeným v úradných dokladoch ako je občiansky 

preukaz, pas alebo rodný list. Potenciálne budú v takých chvíľach nútení odhaliť svoju 

transrodovú identitu proti vlastnej vôli. čo ich robí zraniteľnými voči porušeniu ich práva na 

súkromie, či zákazu diskriminácie. Dôsledkom toho môžu byť obmedzení v rôznych 

oblastiach spoločenského života, čo môže viesť až k existenčným krízam, ak sú napríklad 

v dôsledku svojej transrodovosti znevýhodnení na trhu práce.13 

Ak štáty uznajú rodovú identitu transrodových ľudí tým, že im umožnia zmenu osobných 

údajov (najčastejšie mena, priezviska a pohlavia), ide o tzv. právne uznanie rodu alebo právnu 

tranzíciu (zosúladenie prežívaného pohlavia s pohlavím administratívnym). Podmienky pre 

právnu tranzíciu sú v rôznych krajinách často úplne odlišné, a to aj v rámci Európskej únie. 

Zatiaľ čo v niektorých krajinách dôjde k administratívnej zmene pohlavia na báze sebaurčenia 

(v EÚ je to napr. Belgicko, Dánsko alebo Portugalsko), v iných krajinách je zmena 

podmienená podstúpením rôznych procedúr pod zdravotným dohľadom (napr. Nemecko, 

Slovinsko alebo Chorvátsko). Najnáročnejší prístup k právnej tranzícii majú ľudia v krajinách, 

kde je jednou z podmienok chirurgický zákrok sterilizácie (napr. Česká republika) alebo 

právna úprava regulujúca tento proces úplne absentuje (napr. Lotyšsko, Rumunsko alebo 

Cyprus).14 

Podľa štatistiky, ktorú uverejnila Rada Európy,15 došlo v krajinách OECD za posledných 

desať rokov k pokroku, pokiaľ ide o depatologizáciu procesu právneho uznania rodu 

transrodovým osobám. Kým v roku 2009 neumožňovala žiadna z týchto krajín zmenu údaju 

o pohlaví na dokladoch totožnosti bez medickej intervencie, v roku 2019 bolo týchto krajín už 

pätnásť. Napriek tomu závery Rady Európy deklarujú, že pokrok v Európe je „pomalý“ a je 

potrebné podnikať ďalšie kroky smerom k zvýšenej ochrane práv transgender ľudí. Dôvodom 

je aj to, že mnohé záležitosti zaznamenali len veľmi obmedzený posun, napr. kategorizovanie 

 
12 Jogjakartské princípy (preklad oficiálneho dokumentu), Úrad vlády, 2011, s. 10 - 11. Dostupné z: 
https://www.vlada.gov.sk/data/att/1829_subor.pdf?csrt=12442448061367477020 (cit. dňa 18.10.2022). 
13 Rada Európy: Protecting Human Rights of Transgender Persons: A short guide to legal gender recognition, 2015, 
s. 5. Dostupné z: https://rm.coe.int/1680492119 (cit. dňa 18.10.2022). 
14 Zdroj tabuľky: Európska komisia: Legal gender recognition in the EU. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2020, s. 9. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/legal_gend 
er_recognition_in_the_eu_the_journeys_of_trans_people_towards_full_equality_sept_en.pdf (cit. dňa 
9.10.2022). 
15 Rada Európy: First thematic implementation review report on Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee 
of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender 
identity. Jún 2022, s. 9. Dostupné z: https://rm.coe.int/thematic-report-on-legal-gender-recognition-in-europe-
2022/1680a729b3 (cit. dňa 18.10.2022). 

https://rm.coe.int/1680492119
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/legal_gender_recognition_in_the_eu_the_journeys_of_trans_people_towards_full_equality_sept_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/legal_gender_recognition_in_the_eu_the_journeys_of_trans_people_towards_full_equality_sept_en.pdf
https://rm.coe.int/thematic-report-on-legal-gender-recognition-in-europe-2022/1680a729b3
https://rm.coe.int/thematic-report-on-legal-gender-recognition-in-europe-2022/1680a729b3
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transrodovosti ako mentálnej poruchy, či nedostupnosť možnosti zvoliť si nebinárnosť ako 

rod.16 

 

1.2 Slovenská republika 

Aby človek mohol žiť plnohodnotne v súlade so svojou skutočnou rodovou identitou, je 

dôležitá zmena jeho identifikačných údajov, a to rodného čísla, mena a priezviska, pretože 

číselnou hodnotou, zvyklosťami, resp. gramatickým tvarom (najmä príponou prechyľovania), 

vyjadrujú pohlavie daného človeka. Zákonnou požiadavkou na zmenu a zápis základných 

identifikačných údajov človeka do matriky je predloženie relevantnej verejnej listiny. 

Podľa § 26 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách: „Zmeny zápisov, dodatočné zápisy, 

dodatočné záznamy a ich opravy v matrike vykonáva matričný úrad na základe verejných 

listín, iných úradných listín alebo písomných oznámení, ak v tomto zákone nie je ustanovené 

inak.“ Z § 7 ods. 3 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku vyplýva, že: „Zmena mena 

alebo zmena priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe 

písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo jej zákonného 

zástupcu; pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné 

predložiť aj lekársky posudok.“ Relevantným ustanovením je aj § 8 ods. 2 b) zákona č. 

301/1995 Z. z. o rodnom čísle, v zmysle ktorého Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

vykoná na požiadanie zmenu rodného čísla „na základe lekárskeho posudku o zmene 

pohlavia osoby“. Uvedené zákony bližšie nešpecifikujú náležitosti lekárskeho posudku, resp. 

verejnej listiny. V právnom poriadku Slovenskej republiky tiež absentuje právny predpis, 

ktorý by reguloval proces pred vydaním predmetnej listiny, a síce predpoklady pre jej 

vydanie.  

Jedinou právnou úpravou (na úrovni podzákonného právneho predpisu), ktorá sa týkala 

postupu pri prepise rodu, konkrétne aj podmienok pre vydanie lekárskych posudkov pre zápis 

zmeny rodu transrodového človeka v matrike, bolo oznámenie Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej socialistickej republiky: „Liečebné zákroky u intersexuálov, transsexuálov, 

sexuálnych deviantov a postup pri vydávaní posudku pre zápis v matrike u transsexuálnych 

osôb“ uverejnené vo vestníku MZ SSR v roku 1981. V zmysle tohto oznámenia mohlo 

zdravotnícke zariadenie vydať posudok pre zápis zmeny mena, priezviska a pohlavia resp. 

rodu v matrike, ak sa operatívnym zákrokom, vykonaným podľa záverov komisie odborníkov, 

dosiahlo dostatočne a presvedčivo vzhľadu opačného pohlavia pri znemožnení jeho 

reprodukčnej funkcie.  

Platnosť a účinnosť vyššie uvedeného oznámenia MZ SSR z roku 1981 však zanikla spolu s 

derogáciou zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ktorý bolo možné považovať 

za zákon splnomocňujúci vtedajšie ministerstvo zdravotníctva na vydanie predmetného 

podzákonného právneho predpisu.17 Splnomocňujúce ustanovenie týkajúce sa vykonávania 

posudkovej činnosti a vydávania osvedčení pre iné účely ako je posudzovanie spôsobilosti na 

 
16 Tamže, s. 10. 
17 § 70 ods. 1 písm c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov.  
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prácu18 totiž nebolo prebraté do nových zákonov, ktoré zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti 

o zdravie ľudu nahradili a súčasne nebolo zrušené, ani ničím nahradené.19 Záver o neplatnosti 

a neúčinnosti oznámenia MZ SSR vyplýva aj z uznesenia Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, ktorý deklaroval, že „ak zákonodarca abroguje zákon alebo ak pri derogácii zruší aj 

splnomocňovaciu blanketu zákona a aj ak prostredníctvom derogačnej klauzuly výslovne 

nezruší vykonávacie právne predpisy, dochádza k zániku ich platnosti a účinnosti v dôsledku 

zániku platnosti a účinnosti zákona, na vykonanie ktorého boli vydané. (…) Vykonávací 

právny predpis vydaný na vykonanie skoršieho zákona môže slúžiť aj na vykonanie 

neskoršieho zákona vtedy, ak neskorší zákon výslovným ustanovením deklaroval platnosť a 

účinnosť uvedeného vykonávacieho právneho predpisu. Inak jeho platnosť zaniká dňom 

vzniku účinnosti neskoršieho zákona.”20 

Dňa 6. 4. 2022 bolo vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR (čiastka 18 - 20) zverejnené 

nové Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie 

postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho 

posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike zo dňa 22. 3. 2022. 

Čl. 6 tohto Odborného usmernenia upravuje lekársky posudok o zmene pohlavia osoby, 

ktorej bol diagnostikovaný transsexualizmus, pričom sa od nej nevyžaduje, za účelom 

vydania posudku, chirurgický výkon zmeny pohlavných orgánov, ale postačuje hormonálna 

liečba v trvaní najmenej jeden rok. Ministerstvo zdravotníctva SR vo Vestníku Ministerstva 

zdravotníctva (čiastka 28 - 29) zo dňa 18. 05. 2022 uviedlo oznam, podľa ktorého platnosť 

a účinnosť Odborného usmernenia je pozastavená „z dôvodu zadefinovania štandardných 

postupov správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe s diagnózou F 64.0 v súlade 

s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“ Uverejnením štandardných postupov 

sa obnoví platnosť a účinnosť Odborného usmernenia. 

V Slovenskej republike dlhé obdobie (od derogácie oznámenia MZ SSR) neexistoval 

zákonný ani podzákonný právny predpis, ktorý by reguloval proces právneho uznania rodu 

transrodových osôb. Jedinou výnimkou je usmernenie MZ SR z tohto roku, ktoré však bolo 

účinné iba necelé dva mesiace. Pravdepodobne kvôli absencii právnej úpravy pretrval v praxi 

postup, ktorý zaviedlo oznámenie MZ SSR v roku 1981. V súčasnosti matriky uskutočnia 

zmenu a zápis identifikačných údajov transrodového človeka až po predložení lekárskeho 

posudku psychiatra – sexuológa, ktorý potvrdzuje definitívne ukončenie plodnosti daného 

človeka, a to odstránením jeho/jej reprodukčných orgánov. Tomuto chirurgickému zákroku 

musí v rámci liečby predchádzať splnenie ďalších požiadaviek, konkrétne diagnostikovanie 

„transsexuálnosti“ odbornými lekármi, absolvovanie tzv. real-life testu, t. j. či je človek 

schopný každodenného života v preferovanom rode v sociálnych vzťahoch, pri úprave 

 
18 Tamže, § 21.  
19 Pozri Zápisnicu z 13. zasadnutia Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych 
osôb MS SR zo dňa 19.09.2018, bod 1, s. 1 - 2. Dostupné z: https://www.justice.gov.sk/do 
kumenty/2021/05/zapisnica_13.pdf (cit. dňa 19.10.2022). 
20 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 18/02 z 13. mája 2004, s. 4 - 5. 

https://www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/05/zapisnica_13.pdf
https://www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/05/zapisnica_13.pdf
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vzhľadu a odevu. Súčasťou tranzície musí byť zároveň aj hormonálna terapia, pričom celý 

proces môže trvať niekoľko rokov.21  

Prax, ktorú nastavilo 40 rokov staré oznámenie ministerstva počas socialistického režimu, 

sa aj dnes dotýka osudov konkrétnych ľudí, ktorí sú buď vo fáze, kedy odmietajú operáciu, 

a teda nemajú šancu zavŕšiť svoju tranzíciu alebo operáciu pod tlakom okolností podstúpili 

a vyrovnávajú sa s jej následkami. Nasledovná kapitola predstavuje konkrétne osudy 

a konkrétne právne kroky, ktoré boli doposiaľ podniknuté v prípadoch, ktoré v Slovenskej 

republike a v Českej republike litiguje Fórum pre ľudské práva. V oboch krajinách právny 

poriadok alebo prax vyžadujú závažné, zraňujúce a nezvratné zásahy nielen do telesnej, ale i 

duševnej integrity transrodových ľudí a nie je zrejmé, či a kedy bude politická vôľa upraviť 

právne uznanie rodu spôsobom, ktorý bude v súlade s medzinárodnými štandardmi. Cieľom 

litigácie je dosiahnuť tento súlad prostriedkami súdnej ochrany a zvýšiť povedomie o tomto 

probléme. 

 

2. Litigované prípady na Slovensku 

 

2.1 Rony 

Rony je transrodovým človekom, ktorému bolo od narodenia pridelené ženské pohlavie, 

avšak už od mladého veku sa ním neidentifikuje. Jeho vnútorne prežívaným pohlavím je 

pohlavie mužské. Kvôli problémom spôsobeným nesúladom medzi vnútorne prežívanou 

identitou a administratívnym pohlavím spolupracuje už roky s odborníčkou z oblasti 

psychiatrie. Správy navštevovaného psychiatra-sexuológa potvrdzujú, že Rony je 

stabilizovaný v mužskej pohlavnej roli. Jeho lekárska správa taktiež konštatuje, že trpí 

psychickými problémami, prežíva nervozitu, nepokoj, úzkosť a prepady do depresívnych 

nálad. 

Ako už bolo vyššie spomenuté, prejavy skutočne prežívaného, alebo vnímaného pohlavia 

môžu byť rôzne, od rozhodnutia podstúpiť operatívnu premenu pohlavných orgánov cez 

hormonálnu terapiu po estetickú úpravu zovňajšku. Spôsob vyjadrenia svojej identity vníma 

každý človek inak a zďaleka nie každý vníma potrebu podstúpiť aj operatívny zákrok, 

prípadne operatívnemu zákroku bránia iné dôvody. Medzi týmito dôvodmi je napríklad 

nesúhlas životného partnera, neochota podstúpiť sterilizáciu a prísť o možnosť mať deti, 

zdravotné kontraindikácie znemožňujúce operáciu podstúpiť, vysoký podiel komplikácií a 

neúspešných operácií premeny pohlavia i vysoký vek, ktorý by činil operáciu príliš riskantnou, 

atď. Mnoho transgender ľudí operáciu nechce podstúpiť aj preto, že vnímajú získanie 

pohlavných orgánov druhého pohlavia za nepotrebný, napr. z toho dôvodu, že potrebu 

sebaidentifikácie s druhým pohlavím realizujú dostatočne inými prejavmi.22  

 
21 Občianske združenie TransFúzia: Situácia na Slovensku. Dostupné z: http://www.transfuzia.org/situacia-na-
slovensku/tranzicia (cit. dňa 07.02.2022). 
22 Viď napr. doplnenie kolektívnej sťažnosti TGA a ILGA Európskemu výboru pre sociálne práva, § 20. Dostupné 
z: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2 
bYG/content/no-117-2015-transgender-europe-and-ilga-europe-v-czech-republic (cit. dňa 9.6.2022). 

http://www.transfuzia.org/situacia-na-slovensku/tranzicia
http://www.transfuzia.org/situacia-na-slovensku/tranzicia
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-117-2015-transgender-europe-and-ilga-europe-v-czech-republic
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-117-2015-transgender-europe-and-ilga-europe-v-czech-republic
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O takýto zákrok nemá z uvedených dôvodov záujem ani Rony. Zákrok nepovažuje za 

potrebný pre svoj život v roli muža a taktiež sa nechce vystaviť zdravotným rizikám 

a podstúpiť nezvratnú zmenu svojho tela, ktorá by vylúčila možnosť mať niekedy 

v budúcnosti vlastné deti. Zároveň však chce uviesť do súladu svoju prežívané pohlavie 

s pohlavím administratívnym, nakoľko tento nesúlad mu spôsobuje v bežnom živote veľmi 

nepríjemné situácie. 

Fórum pre ľudské práva sa preto v mene Ronyho obrátilo na príslušný matričný úrad so 

žiadosťou o vydanie nového rodného listu, ktorý by zohľadňoval prepis rodu, t.j. zmenu 

pohlavia. Za účelom administratívneho zavŕšenia premeny pohlavia Rony žiadal, aby nový 

rodný list obsahoval údaj o pohlaví „muž“, resp. „mužské“ a taktiež príslušné nové rodné číslo 

reflektujúce zmenu pohlavia. Prílohou tejto žiadosti boli aj lekárske správy vydané 

psychiatrom-sexuológom. Matričný úrad vo svojom rozhodnutí uviedol, že po prejednaní 

žiadosti s Ministerstvom vnútra SR, oddelením matrík, dospel k záveru, že neboli splnené 

predpoklady pre administratívne ukončenie zmeny pohlavia a žiadosti nevyhovel. Matričný 

úrad uviedol, že predložené lekárske správy nespĺňajú náležitosti lekárskeho posudku 

o zmene pohlavia osoby, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že zmena pohlavia bola 

medicínsky vykonaná a ukončená.  

Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že takýto postoj zo strany matričného úradu bol 

očakávaný, pretože táto prax sa zo strany matrík realizuje už dlhodobo. Napriek tomu je 

podstatné vyčerpať všetky vnútroštátne právne prostriedky, a preto bola v mene Ronyho 

podaná správna žaloba, ktorá sa v čase písania tohto príspevku prejednáva pred príslušným 

súdom prvého stupňa.  

Podstatou tohto sporu je tvrdenie Ronyho ako žalobcu, že Ústava, ani zákony Slovenskej 

republiky, neumožňujú štátnym orgánom vyžadovať od transrodových ľudí podstúpenie 

chirurgického odstránenia reprodukčných orgánov, ani iný zásah do tela a zdravia, a preto 

takéto konanie by muselo byť považované za protiústavné. V zmysle Ústavy totiž povinnosti 

možno ukladať iba zákonom, na základe zákona, medzinárodnou zmluvou alebo nariadením 

vlády (čl. 13 ods. 1 Ústavy).  

Aj v prípade, že by právny predpis povinnosť podstúpiť chirurgický zákrok predpokladal, 

nebol by v súlade s ústavnou ochranou ľudských práv, konkrétne s právom na 

nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, na 

ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života podľa čl. 19 

ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa Nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 12/01 zo 

dňa 04.12.2007: 

„Ústavný súd už viackrát špecifikoval obsah ústavnej úpravy všeobecného osobnostného 

práva konštituovaného ako právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia (čl. 16 ods. 1 

ústavy) a práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného 

života (čl. 19 ods. 2 ústavy). Právo na ochranu súkromného života je neodňateľným právom 

fyzickej osoby. Ústavná ochrana súkromia podľa čl. 16 ods. 1 ústavy sa spája s 

nedotknuteľnosťou osoby. Predmetom takto koncipovanej ochrany je súkromie osoby späté 

s jej telesnou integritou (II. ÚS 19/97) a právo jednotlivca v určitej sfére spoločenských vzťahov 
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žiť podľa svojich predstáv - bez zbytočných obmedzení, príkazov či zákazov ustanovených 

orgánmi verejnej moci (II. ÚS 19/97, II. ÚS 7/99, II. ÚS 16/99). Podstata práva na ochranu pred 

neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života podľa čl. 19 ods. 2 ústavy 

spočíva v práve jednotlivca rozhodnúť podľa vlastného uváženia, či a v akom rozsahu majú 

byť skutočnosti z jeho súkromného života sprístupnené iným. 

V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva treba konštatovať, že 

rešpektovanie súkromnej sféry života musí zahŕňať aj právo na vytváranie a rozvíjanie 

vzťahov s inými ľudskými bytosťami, pričom súčasťou práva na súkromie je tiež rodinný život 

zahrňujúci i vzťahy medzi blízkymi príbuznými. S takto vymedzenými právami bezprostredne 

súvisí všeobecný ústavný princíp slobody (čl. 2 ods. 3 ústavy), ktorý, ako už bolo uvedené, je 

jednou zo základných hodnôt demokratického a právneho štátu a ktorý spočíva v povinnosti 

štátu rešpektovať a chrániť sféru osobnej autonómie jednotlivca. 

Vo vzájomnej spojitosti tak predmetné práva a princípy garantujú istú „vnútornú sféru“, v 

ktorej môže jednotlivec žiť podľa vlastných predstáv a vylúčiť z nej „vonkajší svet“, a sféru, v 

ktorej sa môže jednotlivec slobodne rozvíjať, realizovať svoju osobnosť a vstupovať do 

vzťahov, ako aj rozvíjať vzťahy s inými osobami. Právo na súkromie a na ochranu súkromného 

života v spojení s princípom slobody, tak v tom najzákladnejšom vymedzení, opierajúc sa aj o 

základné právo na ľudskú dôstojnosť, garantuje jednotlivcovi možnosť autonómneho 

sebaurčenia.“  

Zákaz podmieňovania právneho uznania rodu chirurgickými zákrokmi vyplýva aj 

z medzinárodného práva ľudských práv. Ochrana práv členov LGBTIQ komunít, špecificky aj 

transrodových ľudí, zaznamenala za posledné dve desiatky rokov významný pokrok.23 Hoci 

rodová identita a sexuálna orientácia nie sú explicitne spomenuté v mnohých ľudskoprávnych 

medzinárodných zmluvách, relevantné subjekty vo vzťahu k jednotlivým dohovorom 

jednoznačne potvrdili, že ide o chránené atribúty – napríklad Výbor OSN pre hospodárske, 

sociálne a kultúrne práva vo vzťahu k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a 

kultúrnych právach.24 

Na medzinárodnej úrovni tiež existuje diapazón soft-law nástrojov, ktoré adresujú 

systematické porušovanie práv menšín. Spomenúť možno napríklad Yogyakartské princípy, 

doplnené v roku 2017 o ďalšie zásady, ktorých cieľom je uplatňovať štandardy 

medzinárodného práva vo vzťahu k LGBTIQ. Poukázať možno napríklad na 3. princíp, podľa 

ktorého: „Vlastná pociťovaná sexuálna orientácia a rodová identita predstavuje jeden z 

najzákladnejších aspektov sebaurčenia, dôstojnosti a slobody. Právne uznanie rodovej 

 
23 Pozri napr. štatistiku uverejnenú v Rada Európy: First thematic implementation review report on 
Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat 
discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. Jún 2022, s. 9. Dostupné z: 
https://rm.coe.int/thematic-report-on-legal-gender-recognition-in-europe-2022/1680a729b3 (cit. dňa 
18.10.2022). 
24 Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva: Všeobecný komentár č. 20 Non-discrimination in 
economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights). 2. júl 2009, E/C.12/GC/20, bod 32. 

https://rm.coe.int/thematic-report-on-legal-gender-recognition-in-europe-2022/1680a729b3
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identity nemožno nikdy podmieňovať podstúpením lekárskych procedúr, a to ani chirurgickej 

zmeny pohlavia, sterilizácie či hormonálnej liečby.“  

Tento postoj zaujal aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo svojej judikatúre. Pri 

výklade článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej ako 

„Dohovor“) uviedol, že do sféry súkromia, ktorú je potrebné chrániť, spadá aj rodová identita 

alebo identifikácia, meno, sexuálna orientácia a sexuálny život jednotlivca.25 V kontexte 

prípadov transrodových ľudí uznal právo na rozhodovanie o vlastnej identite,26 pričom 

sloboda človeka rozhodnúť o svojej sexuálnej identite predstavuje jednu z najzákladnejších 

zložiek práva na súkromný a rodinný život.27 Článok 8 Dohovoru ďalej taktiež garantuje právo 

transrodových ľudí na osobný rozvoj a na fyzickú a morálnu bezpečnosť.28 

ESĽP sa vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberal aj špecificky problematikou 

podmieňovania uznania sexuálnej identity transrodových ľudí medicínskym zákrokom alebo 

sterilizáciou. Vo svojej judikatúre uvádza, že sterilizácia sa dotýka esenciálnych telesných 

funkcií človeka a má dopad aj na viaceré aspekty integrity jednotlivcov, vrátane ich telesného 

a duševného zdravia a ich emocionálneho, duchovného a rodinného života. V prípadoch, kedy 

štát podmieňuje právne uznanie prepisu rodu a zmenu identifikátorov chirurgickými 

zákrokmi, vrátane sterilizácie, ESĽP konzistentne vyslovuje porušenie článku 8 Dohovoru.29  

 

2.2 Richard 

Richard je transrodový muž. Po začatí  procesu premeny nasledovalo niekoľkoročné úsilie 

hľadania odborných lekárov, ktorí by ho sprevádzali procesom jeho premeny. Bol vystavený 

nielen mnohým odmietnutiam z dôvodu, že bol vedený ako pacient s diagnózou F64.0 

(„transsexuálnosť“), ale aj nedôstojnému správaniu zo strany lekárov, čo prehlbovalo jeho zlé 

psychické rozpoloženie. Životná situácia a štúdium na vysokej škole mu nedovoľovali 

cestovať za zdravotnou starostlivosťou mimo svojho bydliska a o tranzíciu sa opäť pokúsil až 

o dva roky neskôr. Po ďalších odmietnutiach a intervenciách komunitného a poradenského 

centra pre LGBTIQ ľudí, sa mu napokon podarilo dokončiť želanú hormonálnu terapiu a 

absolvovať úpravu hrudníka u zdravotných poskytovateľov v rôznych mestách Slovenska, 

mimo svojho bydliska. Tento proces chcel zavŕšiť právnym uznaním jeho rodu. 

Medzi tých ľudí, ktorí nemali záujem o sterilizáciu, patril aj Richard. Okolie ho totiž 

vnímalo ako muža už po absolvovaní hormonálnej liečby. Spočiatku sa vďaka tomu cítil 

šťastný a spokojný, avšak premenou vzhľadu sa začali problémy s dokladmi, podľa ktorých 

bol stále ženou. Tento nesúlad mu začal spôsobovať ohromné problémy a pri preukazovaní 

sa dokladmi totožnosti bol vystavovaný šikane a diskriminácii, prišiel o prácu a následne sa 

 
25 Napríklad Schlumpf v. Švajčiarsko, rozsudok zo dňa 08. januára 2009, sťažnosť č. 29002/06, § 100; a Y.Y. v. 
Turecko, rozsudok zo dňa 10. marca 2015, sťažnosť č. 14793/08, § 56. 
26 Van Kück v. Nemecko, rozsudok zo dňa 12. júna 2003, sťažnosť č. 35968/97, § 69. 
27 Tamže, § 73. 
28 Schlumpf v. Švajčiarsko, rozsudok zo dňa 08. januára 2009, sťažnosť č.29002/06, § 100; a Y.Y. v. Turecko, 
rozsudok zo dňa 10. marca 2015, sťažnosť č. 14793/08, § 58. 
29 A.P., Garcon a Nicot v. Francúzsko, rozsudok zo dňa 06. apríla 2017, sťažnosti č. 79885/12, 52471/13 a 52596/13; 
X. v. „bývalá Republika Macedónsko“, rozsudok zo dňa 17. januára 2019, sťažnosť č. 29683/16; X. a Y. v Rumunsko, 
rozsudok zo dňa 19. januára 2021, sťažnosti č. 2145/16 a 20607/16. 
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nevedel žiadnym spôsobom zamestnať, pretože neustále bol nútený preukazovať sa 

dokladmi, ktoré odhaľovali jeho súkromie a teda to, že je transrodový. Keďže potreboval 

peniaze, musel si hľadať prácu a na to, aby ju získal, potreboval právnu tranzíciu. Jedinou 

cestou pre zosúladenie jeho skutočného a administratívneho pohlavia bolo podstúpenie 

laparoskopickej hysterektómie, t. j. odstránenie maternice z brušnej dutiny (zjednodušene sa 

označuje ako sterilizácia alebo sterilizačný zákrok, vzhľadom na neplodnosť pacienta ako 

následok). Bez neho mu lekári odmietali vydať lekárske potvrdenie, ktoré pre zmenu údajov 

o pohlaví, vyžadovala matrika.  

Richardov psychický stav sa počas hľadania lekára, ktorý zákrok vykoná, neustále 

zhoršoval. Musel sa vyrovnávať s tým, že hľadá niekoho, kto mu v konečnom dôsledku ublíži, 

lebo tento zákrok nechcel a odmietal ho. Sterilizáciu pre bežný život v roli muža 

nepotreboval, ba dokonca ju nechcel, pretože ju považoval za nepotrebný, ale veľmi invazívny 

a nezvratný zásad do jeho tela. Existenčná situácia a štát ho však donútili tento operačný 

zákrok podstúpiť. Po ňom cítil bolesť, hroznú nenávisť k systému, nenávidel seba, lekárov 

ktorí mu to vykonali a stále sa s tým úplne nevyrovnal. 

Na rozdiel od Ronyho, Richard nezvratný zákrok už podstúpil, a preto bolo v jeho prípade 

nutné zvoliť inú právnu stratégiu. Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti 

za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci je štát zodpovedný za škodu spôsobenú 

nesprávnym úradným postupom. Za nesprávny úradný postup sa považuje aj porušenie 

povinnosti orgánu verejnej moci urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej 

lehote, nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní 

alebo iný nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a 

právnických osôb. Fórum pre ľudské práva identifikovalo nesprávny úradný postup u dvoch 

orgánov štátnej správy, a to u Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva zdravotníctva SR.  

S každým ministerstvom zvlášť bol nárok predbežne prerokovaný v zmysle vyššie 

citovaného zákona o zodpovednosti za škodu. Základným argumentom v oboch prípadoch 

bol nesprávny úradný postup daného ministerstva, ktorý spočíval v nesplnení povinností 

podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy, najmä povinnosť pripraviť právny predpis, resp. zabezpečiť náležitú právnu úpravu, 

ktorá by regulovala postup pri prepise rodu, a to spôsobom rešpektujúcim ľudské práva, 

zdravie, fyzickú integritu a dôstojnosť ľudí, ktorí daným procesom prechádzajú.  

Z dôvodu absencie platnej a účinnej právnej úpravy, ktorá by upravovala postup pri 

prepise rodu, postupujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a matriky naďalej v súlade s 

praxou, ktorú nastolilo oznámenie MZ SSR. Slovenská republika, resp. príslušné orgány, už 

pritom boli opakovane kritizované a vyzývané situáciu vyriešiť, a to nielen napr. Verejnou 
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ochrankyňou práv,30 ale aj významnými medzinárodnými inštitúciami, medzi ktoré patrí 

Výbor OSN pre ľudské práva,31 či Európska komisia proti rasizmu a intolerancii.32 

Ako už bolo uvedené, v prípadoch, kedy štát podmieňuje právne uznanie prepisu rodu a 

zmenu identifikátorov chirurgickými zákrokmi, vrátane sterilizácie, ESĽP konzistentne 

vyslovuje porušenie článku 8 Dohovoru.33 Týka sa to nielen prípadov, kedy ľudia neudelili na 

daný zákrok informovaný súhlas, ale aj v prípadoch, kedy sú transrodoví ľudia postavení do 

patovej situácie a majú na výber buď súhlasiť a podrobiť sa zákroku a získať právne uznanie 

svojho rodu, alebo nesúhlasiť so zákrokom, čím sa im odoprie možnosť zavŕšiť svoju premenu 

z hľadiska právneho. V oboch prípadoch však dochádza k zásahu do ich práva na súkromie.34 

O patovej situácii možno hovoriť najmä preto, že nie všetci transrodoví ľudia chcú alebo 

môžu podstúpiť liečbu alebo medicínsky zákrok (operáciu), ktorej dôsledkom je neplodnosť. 

ESĽP vo svojom kľúčovom rozhodnutí A.P., Garcon a Nicot v. Francúzsko poukázal na to, že 

transrodoví ľudia často súhlasia s podstúpením zákroku  pod nátlakom s nádejou, že im to 

zabezpečí úspech v procese zmeny ich občianskeho statusu.35 Podľa štrasburského súdu však 

nemožno hovoriť o skutočnom súhlase v prípade, ak nepodrobenie sa zákroku zbaví 

jednotlivca plného výkonu jeho/jej práva na rodovú identitu a osobný rozvoj, čo je, ako už 

bolo uvedené, základným aspektom práva na rešpektovanie súkromného života.36 Uvedená 

situácia sa týka aj Richarda. Keďže nevedel svoju situáciu vyriešiť inak, po čase so zákrokom 

súhlasil, avšak nepovažoval a do dnešného dňa nepovažuje za slobodný, pretože ho udelil pod 

tlakom okolností.  

Ani jedno z ministerstiev nároku Richarda nevyhovelo, a tak bude ďalším krokom žaloba 

na príslušný súd. Oba prípady, týkajúce sa Ronyho aj Richarda, sú ešte len vo svojich 

začiatkoch a až časom sa ukáže, či sa podarí dosiahnuť úspech na vnútroštátnej úrovni alebo 

bude potrebné obrátiť sa na medzinárodné orgány ochrany práva. Vzhľadom na to, že Fórum 

pre ľudské práva litiguje aj prípady v Českej republike, nasledovná časť príspevku bude 

venovaná najmä prípadu, ktorý je v pokročilejšej fáze litigácie a v súčasnosti sa prejednáva 

pred Európskym súdom pre ľudské práva. 

 

 

 

 
 30 Správy o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 2018 a za obdobie roka 2019 predložené Národnej 
rade Slovenskej republiky. 
31 Výbor OSN pre ľudské práva: Záverečné komentáre k štvrtej správe Slovenskej republiky, zo dňa 22. novembra 
2016, CCPR/C/SVK/CO/4. Dostupné z: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Downloa 
d.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSVK%2fCO%2f4&Lang=en  (cit. dňa 15.02.2022). 
32 Európska komisia proti rasizmu a intolerancii: Správa ECRI o Slovenskej republike, prijatá 1. októbra 2020. 
Dostupné z: https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-the-slovak-republic/1680a0a08a (cit. dňa 07.02.2022). 
33 A.P., Garcon a Nicot v. Francúzsko, rozsudok zo dňa 06. apríla 2017, sťažnosti č. 79885/12, 52471/13 a 52596/13; 
X. v. „bývalá Republika Macedónsko“, rozsudok zo dňa 17. januára 2019, sťažnosť č. 29683/16; X. a Y. v Rumunsko, 
rozsudok zo dňa 19. januára 2021, sťažnosti č. 2145/16 a 20607/16. 
34 X. a Y. v Rumunsko, rozsudok zo dňa 19. januára 2021, sťažnosti č. 2145/16 a 20607/16, § 165. 
35 A.P., Garcon a Nicot v. Francúzsko, rozsudok zo dňa 06. apríla 2017, sťažnosti č. 79885/12, 52471/13 a 52596/13, 
§ 126. 
36 Tamže, § 130. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSVK%2fCO%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSVK%2fCO%2f4&Lang=en
https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-the-slovak-republic/1680a0a08a
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3. Litigovaný prípad v Českej republike 

 

3.1 Právna úprava 

Na úvod kapitoly je vhodné stručne predstaviť českú právnu úpravu, ktorá je predmetom 

litigácie. Konkrétne, v Českej republike musia transrodové a interrodové osoby podstúpiť 

chirurgický zákrok, ktorého výsledkom je odstránenie alebo zmena pohlavných orgánov a 

znemožnenie reprodukčnej funkcie, aby bola ich zmena pohlavia právne uznaná. Právna 

úprava je obsiahnutá v § 29 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, podľa ktorého 

„Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění 

reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů.” Na túto úpravu konkrétne nadväzujú 

ustanovenia § 21 až 23 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, pričom v § 

21 ods. 1 prvá veta ustanovuje, že „Změnou pohlaví transsexuálních pacientů se pro účely 

tohoto zákona rozumí provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny 

pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce.” 

Ďalšie príslušné ustanovenia sú obsiahnuté v právnych predpisoch o registrácii 

obyvateľstva. Tieto ustanovenia súvisia najmä s ustanoveniami § 13 a § 17 zákona č. 133/2000 

Sb. o evidencii obyvatel a rodných číslech, ktorý v ustanovení § 13 ods. 1 uvádza rodné číslo 

ako identifikátor osoby, pričom podľa § 13 ods. 3 je rodné číslo desaťmiestne číslo, ktoré je 

deliteľné jedenástimi bez zvyšku. Prvé dve číslice vyjadrujú posledné dve číslice roku 

narodenia, druhé dve číslice vyjadrujú mesiac narodenia, zvýšený o 50 v prípade žien, tretie 

dve číslice vyjadrujú deň narodenia atď. Rodné číslo tak jednoznačne identifikuje pohlavie 

osoby. Zmena rodného čísla je upravená v ustanoveniach § 17, konkrétne podľa § 17 ods. 2 

písm. d) pri zmene pohlavia. Zmena pohlavia si preto vyžaduje postup, ktorý zahŕňa 

povinnosť podstúpiť chirurgický zákrok, ktorý zahŕňa znefunkčnenie reprodukčnej funkcie.  

 

3.2 T.H. 

T.H. je nebinárna, intersexuálna osoba. Pri narodení jej bolo priradené mužské pohlavie, 

ale od raného detstva sa s ním nestotožňuje. Neidentifikuje sa ani s jedným z dvoch bežne 

pripisovaných pohlaví, t. j. ani s mužským, ani so ženským. Cíti sa byť rodovo neutrálnou, bez 

prideleného pohlavia. Z toto dôvodu ani necíti potrebu mať ženské pohlavné orgány. Snaží 

sa však zmeniť svoje registrované pohlavie z mužského (M) na neutrálne alebo na ženské (F), 

ktoré je jej bližšie.  

Táto nekonformita spôsobila T.H. od detstva značné ťažkosti a traumu vrátane vážnych 

zdravotných problémov. Začiatkom 90. rokov sa rozhodla opustiť Českú republiku, pretože 

bola nespokojná s tým, ako okolie akceptuje jej identitu. V súčasnosti žije v zahraničí. 

Vzhľadom na ťažkosti spôsobené nezrovnalosťou medzi identitou a oficiálnym pohlavím už 

roky spolupracuje s odborníkmi z oblasti psychológie a medicíny.  

T.H. odmieta podstúpiť operáciu zmeny pohlavia, t. j. premenu mužských pohlavných 

orgánov na ženské, a s tým povinnú kastráciu podľa § 29 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník. Dôvodom sú predovšetkým riziká spojené s jej vekom, resp. zdravotným stavom. 

Zároveň však nevníma premenu pohlavných orgánov ani ako nevyhnutnú. Povinnosť 
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kastrácie vníma ako ponižujúcu. Ona sama netúži po ženských genitáliách. Už niekoľko rokov 

však podstupuje hormonálnu liečbu a ďalšie súvisiace (najmä estetické) procedúry.  

V roku 2012 podala na Ministerstvo vnútra Českej republiky prvú žiadosť o zmenu rodného 

čísla na neutrálne alebo, ak by to nebolo možné, na ženské. Na základe tejto žiadosti si 

ministerstvo vyžiadalo vyjadrenie príslušného matričného úradu, podľa ktorého v jej prípade 

nedošlo k zmene pohlavia podľa českého práva. Ministerstvo preto oznámilo, že zmenu jej 

rodného čísla nemožno vykonať, pretože nepreukázala splnenie zákonných podmienok na 

zmenu rodného čísla. Keďže sa jej ani po podanej sťažnosti nepodarilo vyššie uvedeným 

spôsobom dosiahnuť zmenu rodného čísla a rodového znaku v občianskom preukaze a keďže 

v postupe Ministerstva vnútra vnímala diskrimináciu z dôvodu rodovej identifikácie, podala 

podnet verejnej ochrankyni práv. 

V roku 2015 verejná ochrankyňa práv konštatovala, že ministerstvo sa nedopustilo 

nezákonnej diskriminácie, pretože platná česká legislatíva neumožňuje zmeniť rodné číslo 

žiadateľa bez toho, aby ten predložil lekársku správu o vykonaní operatívnej zmeny pohlavia. 

Uviedla však, že ľudskoprávny aspekt prípadu je závažný a úzko súvisí so zásadou rovnosti a 

s právom na telesnú a duševnú integritu. V tejto súvislosti však uviedla, že posúdenie 

ústavnosti zásahu do týchto práv prináleží Ústavnému súdu. Následne, v roku 2016 a potom 

znovu v roku 2017, T.H. podala na Ministerstvo vnútra novú žiadosť o zmenu rodného čísla. 

Vo svojom vyjadrení spresnila, že sa domnieva, že ministerstvo je viazané Ústavou Českej 

republiky a Listinou základných práv a slobôd a že tieto ustanovenia majú vyššiu právnu silu 

ako zákony, preto ministerstvo môže zohľadniť ľudskoprávny aspekt prípadu nad rámec 

zákonnej úpravy. Okrem toho má ministerstvo k dispozícii viacero nástrojov na iniciovanie 

zmeny zákona. 

Podľa odpovede Ministerstva vnútra, právny poriadok Českej republiky v súčasnosti 

neumožňuje zmenu úradného pohlavia bez zdokladovania vykonania lekárskej operatívnej 

zmeny pohlavia. Zároveň ministerstvo uviedlo, že ide o prvý podobný prípad, ktorým sa 

zaoberalo, a že v dohľadnej budúcnosti nemieni iniciovať zmenu právnych predpisov, ktorá 

by sa týkala prípadu sťažovateľa. Bol podaný riadny opravný prostriedok (rozklad), ktorý bol 

následne zamietnutý. 

T.H. podala žalobu proti nezákonnému zásahu, pokynu alebo donúteniu podľa 

ustanovenia § 82 zákona č. 150/2002 Sb. Soudní řád správný. T.H. vo svojej žalobe tvrdila, že 

vyjadrenie Ministerstva vnútra Českej republiky je prejavom existujúceho stavu, ktorý je v 

rozpore s jej právom na ochranu pred zlým zaobchádzaním, právom na súkromný život a je 

diskriminačný. 

Mestský súd v Prahe žalobu zamietol. Svoje rozhodnutie odôvodnil najmä tým, že jediným 

spôsobom, ako zmeniť rodné číslo na neutrálne alebo ženské bez toho, aby človek musel 

podstúpiť chirurgický zákrok, je zmena platnej legislatívy. V tomto prípade ide o „neochotu” 

T.H. splniť zákonné požiadavky stanovené českým právom na zmenu pohlavia. Kľúčový 

rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo 6. apríla 2017 vo veci A. P., Garcon a Nicot v. 

Francúzsko bol podľa názoru súdu prekvapujúci a nepoužiteľný. Súd napokon dospel k záveru, 
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že údajný zásah ministerstva nespĺňa podmienku nezákonnosti, keďže ministerstvo konalo v 

súlade so zákonnými ustanoveniami. 

V roku 2018 podala T.H. kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd Českej republiky 

(„NSS”). Ten rozsudkom č. k. 2 As 199/2018-37 z 30. mája 2019 sťažnosť zamietol. NSS 

nekonštatoval, že by údajný zásah ministerstva bol nezákonný. Uviedol tiež, že súčasná česká 

právna úprava zákonnej zmeny pohlavia je dostatočná. Na rozdiel od právneho názoru ESĽP 

a ďalších ústavných súdov, napr. nemeckého Spolkového ústavného súdu nepovažoval NSS 

súvisiace české právne predpisy za rozporné s ústavným poriadkom. Podľa NSS je voľba, 

ktorej čelí jednotlivec s nesúladom medzi svojím právnym a subjektívne pociťovaným 

pohlavím, primerane v právnej úprave reflektovaná a táto úprava je v medziach toho, čo 

možno v súčasných podmienkach českej spoločnosti spravodlivo požadovať. 

T.H. sa obrátila na Ústavný súd. Žiadala primárne, aby súd konštatoval, že podmienka 

kastrácie, ktorá jej fakticky i právne bránila, aby mohla svoje identifikačné údaje mať v súlade 

s prežívanou identitou, je v rozpore s ústavným poriadkom ČR. Senát Ústavného súdu 

rozhodol o prerušení konania a predložení veci plénu. Plénum rozhodnutím Pl. 20. ÚS 2/20 

zamietlo návrh na zrušenie sporného § 29 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a ďalších 

právnych predpisov, ktoré na toto ustanovenie nadväzovali. Odôvodnenie bolo pripravené 

minoritou sudcov, nakoľko majorita sa vyslovila v prospech argumentácie T.H. Táto majorita 

ale nebola kvalifikovaná, iba prostá. Teda, predmetný nález ústavného súdu je len názorom 

tzv. kvalifikovanej menšiny. Pôvodná sudkyňa spravodajkyňa navrhla čiastočne vyhovieť 

návrhu T.H., ale toto riešenie nenašlo podporu kvalifikovanej väčšiny deviatich hlasov, ktorá 

by bola potrebná na zrušenie ustanovení zákona. V takejto situácii sa návrh považuje za 

zamietnutý, pričom odôvodnenie (stanovisko tzv. relevantnej menšiny) vypracuje sudca 

menšiny, ktorá hlasovala proti zrušeniu. Takto prijatému návrhu nemožno pripisovať 

precedenčné účinky. 

V minoritnom zdôvodnení sa sudcovia prakticky nezaoberali právnymi predpismi 

týkajúcimi sa úradnou zmenou pohlavia a najmä problematickým aspektom kastrácie. K 

nálezu sú pripojené dve odlišné stanoviská, a to stanovisko sudkyne Kateřiny Šimáčkovej a 

spoločné stanovisko ďalších šiestich sudcov. V oboch stanoviskách sudcovia spochybňujú 

rozhodnutie minority a odôvodnenie vyjadrujú podporu zrušeniu právnej úpravy, ktorá dnes 

v Českej republike podmieňuje úradnú zmenu pohlavia invazívnymi chirurgickými zákrokmi 

a kastráciou. 

Keďže návrh sťažovateľa na zrušenie konkrétnych ustanovení zákona bolo potrebné 

považovať za zamietnutý, Ústavný súd Českej republiky následne uznesením odmietol aj 

ústavnú sťažnosť. Súd konštatoval, že pôvodný postup ministerstva vnútra a rozsudky 

potvrdzujúce tento postup sú v súlade s právnymi predpismi, nepovažuje ich za protiústavné 

a v rozpore so zaručenými ľudskými právami T.H. V súčasnosti je prípad pred Európskym 

súdom pre ľudské práva. 

Prípad T.H. je litigovaný primárne z perspektívy zákazu zlého zaobchádzania. Konkrétne 

je argumentované, že v jej prípade došlo k porušeniu článku 3 Dohovoru. T.H. nemohla 

dosiahnuť úradnú zmenu pohlavia bez toho, aby súhlasila s nezvratným zásahom do svojej 
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telesnej integrity. Ak by napriek svojmu postoju súhlasila s chirurgickými zákrokmi, ktoré 

zahŕňali zmenu pohlavia a znemožnenie jej reprodukčnej funkcie, nebol by to súhlas 

slobodný, ale vynútený okolnosťami. T.H. sa ocitla v situácii, keď len súhlas so závažným 

telesným zásahom mohol viesť k uznaniu jej rodovej identity. Vynútenie súhlasu s 

nezvratnými telesnými zásahmi a s kastráciou v prípade zmeny pohlavia je pritom možné 

charakterizovať ako rozporný so zákazom zlého zaobchádzania. Konkrétne v prípade 

transrodových a interodových osôb, Juan Mendéz, osobitný spravodajca OSN proti mučeniu, 

označil pozbavenie reprodukčných funkcií za formu lekárskej liečby, ktorá spôsobuje utrpenie 

bez legitímneho dôvodu, a vyzval štáty, aby ju zrušili. Podobne ESĽP vo veci V. C. proti 

Slovensku37 považoval sterilizáciu za neľudské a ponižujúce zaobchádzanie v rozpore s 

článkom 3 Dohovoru. Súd uviedol, že sterilizácia predstavuje zásadný zásah do 

reprodukčného zdravia a ovplyvňuje jednu zo základných telesných funkcií človeka a týka sa 

rôznych aspektov osobnej integrity jednotlivca vrátane fyzického a duševného zdravia a 

emocionálneho, duchovného a rodinného života (§ 106). Ak sa takáto zdravotná starostlivosť 

poskytuje bez súhlasu, musí sa považovať za nezlučiteľnú s požiadavkou rešpektovania 

ľudskej slobody a dôstojnosti, ktorá je jedným zo základných princípov, na ktorých je 

založený Dohovor (§ 107). T.H. sa ocitla v situácii, keď uznanie jej identity záviselo od toho, či 

bola ochotná podstúpiť sterilizáciu. Výsledkom takej situácie ale je, že človek je redukovaný 

na objekt, ktorý má vyzerať určitým spôsobom a má alebo nemá mať určitú funkčnosť. 

 

Záver 

 

V tomto príspevku sme sa pokúsili načrtnúť ako povahu strategickej litigácie všeobecne, 

tak potom konkrétne popísať litigáciu v kontexte práv transrodových ľudí. V Slovenskej 

republike nemá strategická litigácia veľmi hlboké korene a zo strany právnikov a právničiek 

nejde, okrem niektorých výnimiek, o systematickú činnosť spojenú s presadzovaním 

ľudských práv. Veríme, že situácia sa bude postupne meniť. Jedna z oblastí, kde môže 

strategická litigácia priniesť výrazné zmeny je práve oblasť práv transrodových osôb, a to 

z dvoch dôvodov. Po prvé, zásahy do práv sú založené buď na existencii problematickej 

právnej úpravy, či práve naopak, na absencii úpravy, ktorá by potreby transrodových ľudí 

adekvátne riešila, najmä v prípade úradnej zmeny pohlavia. Druhý dôvod súvisí s tým, že 

v Európe to je práve strategická litigácia a rozhodnutia súdov, ktoré vedú v prípade 

transrodových osôb k posilneniu ich práv. Pravdepodobne je príčinou menšia miera politicky 

kontaminovaného myslenia u sudcov a sudkýň a väčšia schopnosť porozumieť 

ľudskoprávnym aspektom problému, ktoré sú v princípe odbornej povahy, nie kultúrnej, či 

ideologickej.  

V súčasnosti nie je strategická litigácia na Slovensku, ani v Českej republike v tejto oblasti 

ukončená a nie je možné ju ešte vyhodnotiť z hľadiska vhodnosti zvolenej stratégie či 

dopadov. Bude potrebné počkať niekoľko rokov. Jedna vec je ale už jasná. Bez emancipácie 

 
37 V.C. v. Slovensko, rozsudok zo dňa 8. novembra 2011, sťažnosť č. 18968/07. 
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ľudí v zraniteľnej situácii, ako sú aj transrodoví ľudia v našich krajinách, strategická litigácia 

možná nie je. Preto nielen vďaka, ale najmä úcta a rešpekt k ich odvahe by mala byť prvou 

a poslednou myšlienkou každého textu, v ktorom sa o ich príbehoch, aj tých právnych, píše. 

A tento text nie je výnimkou. 
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OBJEKTIVIZÁCIA TRANS ĽUDÍ VO SVETLE RECENTNÝCH ROZHODNUTÍ 

NAJVYŠŠÍCH ČESKÝCH SÚDNYCH AUTORÍT1 

 

THE OBJECTIFICATION OF TRANS PEOPLE IN THE LIGHT OF RECENT DECISIONS OF 

THE HIGHEST CZECH JUDICIAL AUTHORITIES 

 

Olexij M. Meteňkanyč 

 

Abstrakt: Cieľom predkladaného textu je kritická analýza dvoch nedávnych rozhodnutí 

najvyšších českých súdnych autorít  týkajúcich sa problematiky práv a slobôd trans komunity 

v Českej republike. Venuje sa viacerým sporným momentom oboch rozhodnutí, vybrané 

momenty bližšie analyzuje za účelom potvrdenia hlavnej tézy tohto príspevku, a to že 

predmetnými rozhodnutiami (nepriamo) dochádza k podpore objektivizácie trans ľudí, keďže 

akceptáciou a ponechaním platnosti a účinnosti ust. § 29 ods. 1 prvej vety českého 

Občianskeho zákonníka nastáva stav, keď sa vnímanie trans ľudí redukuje len na ich telesné 

aspekty, nakoľko v zmysle daného ustanovenia vzhľad a telesnosť trans ľudí musí byť 

prispôsobený požiadavkám verejnej moci, no bez adekvátnej reflexie ich individuálnych 

záujmov a bez zohľadnenia ich práv, ktoré sú potvrdzované viacerými medzinárodnými 

a ľudskoprávnymi štandardmi.   

 

Kľúčové slová: objektivizácia trans ľudí; práva a slobody trans komunity; rozhodnutia 

najvyšších českých súdnych autorít; PL. ÚS 2/20; prepis rodu; zákaz neľudského alebo 

ponižujúceho zaobchádzania. 

 

Abstract: The aim of the presented paper is a critical analysis of two recent decisions of the 

highest Czech judicial authorities concerning the issue of rights and freedoms of the trans 

community in the Czech Republic. It deals with several controversial moments of both 

decisions, and analyses selected moments in more detail in order to confirm the main thesis 

of this paper, namely that the decisions in question (implicitly) promote the objectification of 

trans people, since by accepting and maintaining the validity and effectiveness of the first 

sentence of Section 29(1) of the Czech Civil Code creates a situation where the perception of 

trans people is reduced to their physical aspects only, since according to this provision the 

appearance and physicality of trans people must be adapted to the requirements of the public 

authorities, but without adequate reflection of their individual interests and without taking 

into account their rights, which are affirmed by a number of international and human rights 

standards.  

 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
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Key words: objectification of trans people; rights and freedoms of the trans community; 

decisions of the highest Czech judicial authorities; PL. ÚS 2/20; gender reassignment; 

prohibition of inhuman or humiliating treatment.  
 

 

Úvod 

Dňa 31. marca 2022 bolo vyhlásené dlho očakávané rozhodnutie Ústavného súdu Českej 

republiky (ďalej aj ako „ÚS ČR“), ktoré sa týkalo problematiky práv a slobôd trans komunity.2 

Išlo o rozhodnutie, ktoré mohlo výrazným spôsobom posunúť ochranu vybraných práv 

a slobôd tejto komunity a súčasne sa priblížiť medzinárodnému štandardu v oblasti ľudských 

práv v tejto oblasti. Žiaľ, samotný obsah nálezu ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. 

ÚS 2/20, v mnohých ohľadoch sklamal3 a súčasne sa vyznačoval viacerými spornými 

momentmi, až paradoxami. A práve tento motív bude príznačný pre celý predkladaný text, 

nakoľko jeho cieľom je kritická analýza dvoch rozhodnutí najvyšších českých autorít, a to 

nielen spomenutého nálezu českého ústavného súdu, ale aj rozhodnutia, ktoré predchádzalo 

konaniu pred ÚS ČR, a to rozsudku Najvyššieho správneho súd Českej republiky (ďalej aj ako 

„NSS ČR“) zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018. Na základe danej analýzy následne 

sformulujeme viaceré problematické momenty, vyplývajúce z oboch rozhodnutí (aj keď 

pozornosť budeme venovať predovšetkým rozhodnutiu českého ústavného súdu), ktoré 

zároveň budú potvrdzovať hlavnú tézu tohto príspevku, a to že predmetnými rozhodnutiami 

 
2 V rámci celého textu sa budeme snažiť pridržiavať určitej terminológie, ktorá sa nám v súčasnosti zdá ako 
najadekvátnejšia v rámci tohto diskurzu, aj s prihliadnutím na súčasný stav odborných a ľudskoprávnych diskusií. 
Napríklad používame pojem „trans ľudia“, nakoľko máme za to, že ide pre mnohých o preferovanejší spôsob 
označenia tejto komunity, keďže adjektívum „trans“ je skratkou slov pre „transrodových/ transgender/ 
transsexuálnych“ ľudí a dané slovné spojenie lepšie zahŕňa všetky rôznorodé osoby, o ktorých bude v tomto 
článku reč. Predsa len existuje rozdiel medzi transsexuálnymi a transrodovovými osobami a slovné spojenie 
„trans ľudia“ ich všetkých zahŕňa (ide o „strešný“ pojem zahŕňajúci jedincov rôznych identít, ktoré patria pod 
tzv. spektrum rodových identít). Z tohto dôvodu ho budeme v rámci tohto článku používať aj my. Obdobne 
budeme uprednostňovať slovné spojenia „zmena právneho pohlavia“ či „prepis rodu“, keďže slovné spojenie 
„zmena pohlavia“ označuje stav, ktorý objektívne nie je možný. Uvedené má aj svoje medicínske zdôvodnenie, 
keďže pohlavie ako také (v tzv. geneticko-biologickej rovine) nie je možne zmeniť (gonozómy XY a XX 
nezmeníme). Čo sa však mení sú primárne a sekundárne pohlavné znaky jedinca, ako aj spoločensko-právne 
rozpoznanie jedinca k istému rodu. Celý proces prepisu rodu/zmeny právneho pohlavia v súhrne nazývame 
tranzíciou. Pre stručný terminologický rámec, na ktorý nadväzujeme, pozri METEŇKANYČ, M. O.: Nútená 
kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu v podmienkach Slovenskej republiky. In: COMENIUS Časopis, 
2/2021, s. 8 - 11. Dostupné na internete: <https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2022/01/10/comenius-casopis-
2-2021/> [cit. 2022-11-11]; prípadne aj v MAGÚROVÁ, Z. Trans ľudia – vybrané právne aspekty. In: 
KRÁLÍČKOVÁ, Z., DÁVID, R., VALDHANS, J. (eds.): DNY PRÁVA 2017 – DAYS OF LAW 2017. Část VI. Translidé 
nejen v rodinném právu. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 28 - 31. Súčasne je nutné podotknúť, že odborníci 
z mnohých sfér dodnes diskutujú o vhodnej terminológii a pojmoch, pričom predmetná diskusia stále nie je 
ukončená a slovník pojmov pre túto oblasť sa neustále sprecizuje a aktualizuje. 
3 Porovnaj napríklad s Trans*parent. Verdikt Ústavního soudu je pro trans komunitu obrovským zklamáním. 
Dostupné na internete: <https://jsmetransparent.cz/verdikt-ustavniho-soudu-je-pro-trans-komunitu-
obrovskym-zklamanim/> [cit.2022-11-11]; VIKARSKÁ, Z., OUŘEDNÍČKOVÁ, S.: Evasive, Insensitive, Ignorant, 
and Political. The recent Czech transgender case. In: VerfBlog, zverejnené dňa 6. apríla 2022. Dostupné na 
internete: <https://verfassungsblog.de/evasive-insensitive-ignorant-and-political/> [cit.2022-11-11]; ale aj 
Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/20, bod 69. 
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dochádza k podpore objektivizácie trans ľudí, keďže sa nám javí, že k tejto komunite 

pristupovali súdy v oboch veciach viac ako k objektom práva, než ako k subjektom práva. 

Úplná téza príspevku znie: akceptáciou a ponechaním platnosti a účinnosti ust. § 29 ods. 1 

prvej vety zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (ďalej aj ako „NOZ“) zo strany ÚS ČR 

dochádza k podpore objektivizácie trans ľudí, keďže predmetné ustanovenie redukuje 

vnímanie trans osôb len na ich telesné aspekty, nakoľko v zmysle daného ustanovenia vzhľad 

a telesnosť trans ľudí musí byť prispôsobený požiadavkám verejnej moci, no bez adekvátnej 

reflexie ich individuálnych záujmov a bez zohľadnenia ich práv, ktoré sú potvrdzované 

viacerými medzinárodnými a ľudskoprávnymi štandardmi. 

Pre potvrdenie si predkladanej tézy si najskôr v krátkosti predstavíme pozadie prípadu, 

ktorý sa odohral pred oboma vyššími českými súdnymi autoritami, ako aj poukážeme na 

viaceré argumenty, ktoré boli súčasťou odôvodnení oboch rozhodnutí (kapitola 1). Následne 

sa zameriame na samotné sporné momenty argumentácie oboch súdnych autorít, pomocou 

nich budeme vnímať objektivizujúci prístup oboch súdnych inštancií smerom k trans ľuďom 

(kapitola č. 2 a 4). V neposlednom rade si v krátkosti predstavíme medzinárodné 

ľudskoprávne štandardy, predovšetkým s akcentom na judikatúru Európskeho súdu pre 

ľudské práva (ďalej len ako „ESĽP“), a skomparujeme si ich s aktuálnym právnym stavom 

v Českej republike (kapitola č. 3). Záverom si pomocou syntézy zhrnieme výsledky našej 

analýzy a pristúpime k potvrdeniu či vyvráteniu stanovenej tézy v tomto príspevku.  

Súčasne dodávame, že si obe súdne autority vysoko vážime a ich rozhodovacia činnosť je 

pre nás v mnohom inšpiratívna a obohacujúca. Avšak v tejto problematike a v tomto 

konkrétnom prípade sa nezhodujeme so závermi súdov a týmto si dovoľujeme vyjadriť svoj 

akademický disent.  

Začnime však krátkym opisom pozadia skúmaného prípadu.    

   

1. Skutkové okolnosti prípadu a rozhodnutia českých najvyšších súdnych autorít  

 

Skutkové okolnosti prípadu sú pomerne jasné a zrozumiteľné; na tomto mieste si ich len 

v krátkosti zhrnieme. Navrhovateľka (T. H.) v rámci konania pred ÚS ČR je nebinárna osoba, 

ktorá sa narodila ako muž v Prahe ešte 70-rokoch minulého storočia. Neidentifikuje sa ani ako 

muž, ani ako žena, ale ak by si mala vybrať, tak by preferovala pomenovanie a oslovovanie v 

ženskom rode. Navrhovateľka súčasne neprešla žiadnym lekárskym zákrokom, ktorý by 

spôsoboval jej sterilizáciu, avšak podstúpila hormonálnu liečbu a uskutočnila určité estetické 

zmeny, ktoré ju priblížili preferovanému rodu. Zároveň odmieta operatívnu zmenu pohlavia, 

keďže ich nepovažuje za nutné (nakoľko sa nepovažuje za ženu, a preto necíti potrebu mať 

ženské pohlavné orgány). Keďže navrhovateľka má dodnes v osobných dokladoch uvedené 

mužské (pôvodné, natálne) pohlavie, s ktorým sa už od ranného detstva nestotožňuje, tak 

uvedená skutočnosť jej spôsobuje značný psychický diskomfort a frustráciu. Z tohto dôvodu 

sa domáhala toho, aby jej bola umožnená zmena jej rodného čísla do neutrálnej podoby, resp. 

prípadne aspoň do ženskej, a to bez toho, aby bola nútená absolvovať chirurgický zákrok, 
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v dôsledku ktorého by stratila schopnosť reprodukcie. Uvedené predpokladá § 29 ods. 1 NOZ4 

v spojení s § 21 ods. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů (ďalej aj ako „zákon o specifických zdravotních službách“).5 

Navrhovateľka sa opakovane obracala na Ministerstvo vnútra ČR, ktoré však nezačalo 

konanie o zmene rodného čísla pre nesplnenie podmienok na iniciovanie predmetného typu 

konania (predovšetkým pre nepredloženie lekárskej správy o dokončení zmeny pohlavia).6 

Navrhovateľka postup ministerstva napadla ústavnou sťažnosťou, ktorú však ÚS ČR odmietol 

ako neprípustnú pre nevyčerpanie všetkých procesných prostriedkov ochrany 

navrhovateľkiných práv.7 Súčasne navrhovateľka postup ministerstva napadla žalobou na 

ochranu proti nezákonnému zásahu, pokynu alebo donúteniu, ktorú Mestský súd v Prahe 

rozsudkom zo dňa 14. mája 2018 zamietol.8 Proti tomuto rozhodnutiu podala navrhovateľka 

kasačnú sťažnosť, ktorú však NSS ČR svojím vyššie spomenutým rozhodnutím zamietol. 

Nezákonnosť zásahu z pohľadu navrhovateľky spočívala v nezačatí správneho konania, čo by 

malo byť v rozpore s absolútnym zákazom neľudského a ponižujúceho zaobchádzania podľa 

čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj ako „Dohovor“), právom 

na telesnú integritu podľa čl. 7 ods. 1 českej Listiny základních a svobod (ďalej aj ako „Listina“) 

a právom na zdravie podľa čl. 31 Listiny a predovšetkým z toho dôvodu, že nerešpektuje 

požiadavku slobodného a informovaného súhlasu s lekárskym zákrokom spôsobujúcim 

narušenie telesnej integrity človeka, ktorý sa rovnako považuje za diskriminační na základe 

čl. 14, 3 a 8 Dohovoru. Neľudské a ponižujúce zaobchádzanie je možné vidieť podľa 

navrhovateľky v znemožnení reprodukčnej funkcie, čo je možné označiť za formu lekárskej 

starostlivosti spôsobujúcej utrpenie bez legitímneho dôvodu.9 Súčasné navrhovateľka 

poukázala na skutočnosť, že právna úprava, ktorá vyžaduje k uznaniu pohlavnej identity 

podstúpenie chirurgického zákroku a sterilizácie, je v rozpore s aktuálnou judikatúrou 

ESĽP.10  

Medzi kľúčové dôvody, prečo došlo k zamietnutiu kasačnej sťažnosti zo strany NSS ČR 

môžeme predovšetkým zaradiť: a) nedošlo zo strany navrhovateľky k splneniu zákonnej 

podmienky zmeny právneho pohlavia, ktorú vyžaduje ust. § 29 ods. 1 NOZ a § 21 a násl. 

zákona o specifických zdravotních službách;11 b) dodnes pretrvávajúcej (a dominantnej) 

 
4 Ustanovenie § 29 ods. 1 NOZ znie: „Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném 
znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Má se za to, že dnem změny pohlaví je den uvedený 
v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb.“ 
5 Ustanovenie § 21 ods. 1 zákona o specifických zdravotních službách znie: „Změnou pohlaví transsexuálních 
pacientů se pro účely tohoto zákona rozumí provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny 
pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce. Transsexuálním pacientem se 
rozumí osoba, u níž je trvalý nesoulad mezi psychickým a tělesným pohlavím (dále jen „porucha sexuální 
identifikace“).“ 
6 Porovnaj najmä s § 17 ods. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých 
zákonů (ďalej aj ako „zákon o evidenci obyvatel“). 
7 Uznesenie ÚS ČR zo dňa 15. novembra 2016, spis. zn.: III. ÚS 3376/16.  
8 Rozsudok Mestského súdu v Prahe zo dňa 14. mája 2018, spis.  zn.: 3 A 153/2017. 
9 Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 7.  
10 Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 9. 
11 Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 93.  



 

126 
 

spoločenskej predstave o pohlaví, ktorá je založená na binarite a silnom presvedčení 

o biologickej „danosti“ pohlavia;12 c) presvedčenie súdu, že súčasná česká spoločnosť 

nedospela do štádia, že je nutné vnímať pohlavie ako subjektívnu kategóriu13 a súčasne 

odmietnutie nasledovania trendu prevažujúcom v západnom svete;14 d) analogický 

argument veku ako objektívneho kritéria pre rozlišovanie ľudí;15 e) momentálne základné 

princípy, na ktorých stojí súčasná česká spoločnosť (predovšetkým princípy rodinného života 

a vnímania vzťahov medzi ľuďmi) spôsobujú potrebu odlišného rozhodnutia, než bolo 

učinené inými významnými súdnymi autoritami (ESĽP a nemecký Spolkový ústavný súd);16 f) 

nemal by to byť súd, ktorý bude urýchľovať zmenu pohľadu spoločnosti na istú (aj 

kontroverznú) tému v spoločnosti;17 a záverom dospel k tomu názoru, že g) predmetná česká 

 
12 „Jakkoli je v intelektuálních a vědeckých kruzích tematika pohlaví diskutována způsobem odpovídajícím její 
složitosti, obecný převažující názor je, že odklon od přísně binárního sociálního pohlaví odvozeného od pohlaví 
biologického je nežádoucí, vymykající se „zdravému rozumu“ a rozbíjející základní stavební kameny společenského 
řádu. (...) Trváním na binaritě právního pohlaví a na přísných požadavcích na změnu pohlaví společnost vyjadřuje 
vůli setrvat na dosavadním normativním hodnocení nesouladu biologického a pociťovaného pohlaví. (...) Společnost 
však kvůli uvedenému jevu nehodlá pozvolnit pravidla, jež v mnoha ohledech určují její strukturu a fungování, tedy 
binaritu a „objektivitu“ právního pohlaví, posunem k pojetí subjektivnímu, neboť má v tuto chvíli za to, že zvýšení 
životního komfortu určitých jednotlivců, kterého by se tak mohlo dosáhnout, je příliš velkým rizikem v podobě hrozby 
zpochybnění základních parametrů dosavadního normativního řádu.“ Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, 
spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 80 a 90. 
13 „Lidé pod dojmem sílící všeobecné známosti vědeckých poznatků o transsexualitě připouštějí, že výjimečně existují 
jednotlivci, kteří se „necítí“ ve svém biologickém pohlaví komfortně. I tak však lidé jsou ochotni připustit toliko 
„přeskok“ z jednoho z binárních pohlaví do druhého, ne však zvláštní, neobvyklé varianty jako subjektivní pociťování 
bezpohlavnosti nebo nějakého jiného (třetího, čtvrtého…) pohlaví či pohlavní nejednoznačnost (zachování si 
vnějších znaků jednoho i druhého pohlaví).“ Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 
80. 
14 „Nejvyšší správní soud však má za to, že trend nemusí být nutně vždy a všemi následován. Pokud následován být 
má, má se tak stát teprve tehdy, dospěje-li k tomu příslušná společnost i svým subjektivním vnímáním daného 
problému. (...) Jedním ze znaků recentního vývoje lidských práv je mimo jiné posun od „objektivních“ k 
„subjektivním“ kritériím rozlišování lidí. (...)Nejvyšší správní soud ani v nejmenším nevylučuje, že náhled společnosti 
na pojetí právního pohlaví se v běhu času promění, stejně jako se měnil na mnohé jiné otázky podobného typu 
(postavení žen, homosexualita, význam rasy, národnosti, náboženství a jiných „vrozených“ nebo více či méně 
volbou určených rysů, podle nichž lze jednotlivce rozlišovat). Má však za to, že není rolí vysokého soudu, aby změnu 
náhledu společnosti urychloval svojí judikaturou.“ Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 
199/2018, bod 82, 84 a 91. 
15 „Na současném Západě by bylo pravděpodobně obecně považováno za podivné, pokud by někdo chtěl, aby jeho 
věk byl ve veřejnoprávních evidencích uváděn podle toho, jak starý se subjektivně cítí. Věk je aspoň doposud počítán 
přísně objektivně (...) Obecně je uznáváno, že se svým věkem se každý musí „smířit“. I kdyby někdo svůj stávající věk 
pociťoval jako nespravedlivý nebo se subjektivně cítil mladší či starší, než jak tomu „objektivně“ je, veřejná moc mu 
ponechá jeho právo cítit se, jak on uzná za vhodné, avšak na záznamech o „objektivním“ věku nic nezmění, a to i 
kdyby dotyčný jednotlivec obsah takového záznamu subjektivně pociťoval vskutku velmi úkorně. (...) Podobně tomu 
je doposud u pohlaví, jakkoli tendence k posunu směrem k subjektivnímu pojetí pohlaví jsou patrné a rozhodně 
silnější než u věku. společenské realitě České republiky je pohlaví zatím vnímáno jako něco „objektivního“, co jedince 
charakterizuje vcelku jednoznačně a pro vnějšího pozorovatele dobře určitelně.“ Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 
2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 86 a 88.  
16 Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 89-90. NSS ČR nakoniec dochádza 
v bode 91 k nasledovnému záveru: „(...) Nejvyšší správní soud nevidí důvod, proč by měl svým rozhodnutím, byť by 
se v něm mohl opřít o rozhodnutí ESLP i některých vysokých soudů jiných států blízkých České republice svou právní 
kulturou, přispívat k erozi binárního a „objektivního“ pojetí právního pohlaví.“ 
17 „Nejvyšší správní soud ani v nejmenším nevylučuje, že náhled společnosti na pojetí právního pohlaví se v běhu 
času promění, stejně jako se měnil na mnohé jiné otázky podobného typu (postavení žen, homosexualita, význam 
rasy, národnosti, náboženství a jiných „vrozených“ nebo více či méně volbou určených rysů, podle nichž lze 
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právna úprava zmeny právneho pohlavia a na ňu nadväzujúcu právnu úpravu zmeny 

evidencie pohlavia nie je rozporná s ústavným poriadkom krajiny.18 

Navrhovateľka sa následne obrátila na ÚS ČR prostredníctvom ústavnej sťažnosti (spis. zn. 

II. ÚS 2460/19), v rámci ktorej napadla okrem iného i vyššie popísané rozhodnutie NSS ČR. 

Hmotnoprávne navrhovateľka svojím podaním iniciovala konanie pred ÚS ČR s návrhom na 

zrušenie troch zákonných ustanovení, ktorých aplikácia viedla k skutočnosti, ktorá je 

predmetom ústavnej sťažnosti.19 Dve ustanovenia sme v tomto texte už spomenuli, 

konkrétne ide o ustanovenie § 29 ods. 1 prvá veta NOZ a ustanovenie § 21 ods. 1 zákona o 

specifických zdravotních službách. Tretím ustanovením bol § 13 ods. 3 zákona o evidenci 

obyvatel, ktorý predpisuje spôsob určenia rodného čísla a súčasne v sebe zahŕňa údaje o 

pohlaví a veku osoby.20  Spočiatku bola daná vec pridelená II. senátu ÚS ČR, ktorý však svojím 

rozhodnutím zo dňa 11. februára 2020 prerušil konanie o ústavnej sťažnosti a postúpil návrh 

navrhovateľky na zrušenie predmetných ustanovení plénu ÚS ČR k rozhodnutiu podľa čl. 87 

odt. 1 písm. a) Ústavy Českej republiky.21      

Následne ÚS ČR v pléne rozhodol dňa 9. novembra 2021 tak, že návrh navrhovateľky 

zamietol. Svoje rozhodnutie zdôvodnil predovšetkým na základe týchto dôvodov: a) 

významným momentom bola skutočnosť, že navrhovateľka je nebinárna osoba, keďže 

z pohľadu ÚS ČR prípadná prekážka tomu, aby sa navrhovateľka mohla prejavovať v súlade 

so svojím pohlavím/rodom, tak nespočíva v § 29 ods. 1 NOZ, podľa ktorého dochádza 

k právnej zmene jedného pohlavia na to opačné, a teda by jeho zrušením nevzniklo nové, 

tretie pohlavie, resp. nedošlo by k vzniku „neutrálnej kategórie“, ktorý by zodpovedala 

„pocitom“ navrhovateľky;22 b) predmetom konaní, z ktorých návrh navrhovateľky pred ÚS ČR 

vzišiel, nebola „zmena pohlavia“, ale zmena rodného čísla, z čoho vyplýva irelevantnosť 

napadnutia § 21 ods. 1 zákona o specifických zdravotních službách, keďže tento zákon slúži 

primárne k úprave podmienok, za splnenia ktorých je poskytovaná operatívna zmena 

pohlavia ako zdravotná služba a navrhovateľka takúto zdravotnú službu nepodstúpila 

a deklarovala, že ani nemá záujem podstúpiť v budúcnosti;23 c) vo všeobecnej rovine ÚS ČR 

 
jednotlivce rozlišovat). Má však za to, že není rolí vysokého soudu, aby změnu náhledu společnosti urychloval svojí 
judikaturou.“ Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 91.  
18 Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 92. Pričom finálne slovo NSS ČR sa nám 
javí pomerne necitlivé: „Volba, před kterou je jedinec, který pociťuje nesoulad mezi svým právním a subjektivně 
pociťovaným pohlavím, touto právní úpravou stavěn, je podle Nejvyššího správního soudu přiměřená a drží se v 
mezích toho, co po takovém jedinci lze v dnešních poměrech české společnosti spravedlivě požadovat, a to i při 
vědomí, že si svůj stav sám nevybral, nýbrž mu jej zvolil „osud“.“ (bod 92)  
19 Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/20, bod 5.  
20 Predmetné ustanovenie znie: „Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První 
dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, 
třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem fyzických osob narozených v 
tomtéž kalendářním dnu.“ 
21 Uznesenie ÚS ČR zo dňa 11. februára 2020, spis. zn.: II.ÚS 2460/19, bod 12. 
22 Nálezu ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 27.  
23 „Předmětem řízení, z nichž návrh vzešel, nebyla změna pohlaví, nýbrž změna rodného čísla. To je to jediné, o čem 
mohly správní orgán a správní soudy závazně rozhodnout, že zaevidují (bylo-li by vůbec řízení o změně rodného čísla 
zahájeno), a o čem navrhovatel žádal, aby bylo rozhodnuto. (...) Úvahy nad tím, zda jsou lékařské zákroky, které § 
29 odst. 1 občanského zákoníku uznává jako vedoucí ke změně pohlaví, dostatečně identifikovatelné, případně zda 
musejí být, resp. jsou vhodné, nezbytné či přiměřené, se tedy Ústavnímu soudu ve světle uvedeného jeví nadbytečné. 
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pri ústavnom prieskume právnej úpravy rodného čísla nenašiel de constitutione lata nič 

neústavného, a to vrátane tej skutočnosti, že štát v rodnom čísle zaznamenáva dve základné 

informácie o jedincovi – jeho/jej dátum narodenia a pohlavie; súčasne nie je ústavne 

problematická ani binárna koncepcia a dichotómne uchopovanie rodného čísla;24 d) zároveň 

informácia o pohlaví v rodnom čísle o jeho nositeľovi môže byť potrebné z hľadiska plnenia 

funkcií štátu a naopak informácia o tom, s akým pohlavím sa jednotlivec vnútorne 

identifikuje je z hľadiska príkladov, kedy je nutné činiť (právny či faktický) rozdiel medzi 

mužmi a ženami (napr. v prípade ženských väzníc), v zásade bezvýznamná;25 e) v otázkach 

súvisiacich s pohlavím jednotlivca je verejná moc v Českej republike do značnej miery pasívna 

a obmedzujúca sa na kodifikáciu a „právne zastrešenie“ toho, k čomu sama spoločnosť 

dospela;26 f) binárne chápanie pohlavia je ústavne akceptované a ide o bežnú skutočnosť 

reflektovanú na medzinárodnej, ústavnej i zákonnej úrovni;27 g) informácia o pohlaví 

v rodnom čísle je predovšetkým údaj objektívneho charakteru;28 h) argument veku ako ďalšia 

objektívna informácia tvoriaca súčasť rodného čísla;29 i) pochybnosti ÚS ČR o prenositeľnosti 

 
Nemá smysl zabývat se konkrétními podmínkami pro změnu pohlaví z mužského na ženské na podkladě případu 
navrhovatele, který se ženou nenarodil, za ženu se nepovažuje a zatím se ani nerozhodl, že změnit pohlaví na ženské 
vůbec chce. Tím spíše vzešel-li jeho návrh z řízení, v němž žádal toliko změnu rodného čísla.“ Nález ÚS ČR  zo dňa 
9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 30-32. 
24 Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 38. Porovnaj aj s bodom 48 daného 
rozhodnutia: „Informace o pohlaví člověka, kterou lze z rodného čísla dovodit, odpovídá pohlaví úřednímu 
(přiřazenému při narození nebo po zákroku podle § 29 odst. 1 občanského zákoníku) a o vnitřních pocitech člověka 
nevypovídá vůbec nic. Nejde tedy o to, že by pohlaví v rodném čísle bylo v rozporu s vnitřními pocity člověka, zkrátka 
jen obsahuje informace o jiných skutečnostech, než je nositelova „pohlavní identita“. Tím, že stát v rodném čísle 
určitým způsobem zachytává informaci o pohlaví jednotlivce, nikterak nepředurčuje, jakým způsobem na sebe 
jednotlivec nahlíží nebo nahlížet má.“ 
25 „Dospěl-li Ústavní soud výše k závěru, že ústavnímu pořádku neodporuje, obsahuje-li rodné číslo informace o 
pohlaví jeho nositele, učinil tak mimo jiné proto, že tato informace může být v určitých případech potřebná z hlediska 
plnění funkcí státu. Ovšem potřebná je právě informace o pohlaví, které stát eviduje a jež vychází z obecně 
chápaného významu pohlaví v České republice. Výše uvedené příklady, v nichž je mezi muži a ženami právně či 
fakticky činěn rozdíl, to názorně ukazují. Veškeré uvedené příklady rozlišování mužů a žen mají svůj důvod a svůj 
původ v odlišných biologických charakteristikách mužů a žen, od nichž se určuje pohlaví a pro které se rozlišování 
mezi muži a ženami může v některých případech jevit žádoucí či nezbytné. Rozlišování pohlaví v rodném čísle na 
tuto právní realitu, a nepřímo i realitu společenskou, navazuje.“ Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: 
Pl. ÚS 2/20, bod 49 - 50. 
26 Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 39. 
27 „Uznání existence žen a mužů tedy není samo o sobě z ústavněprávního hlediska problematické a stejně tak 
nevzbuzuje ústavněprávní pochybnosti bez dalšího to, že je k mužům a ženám přistupováno v určitých, nezbytných 
případech odlišně či odděleně. Ústavní soud to koneckonců potvrdil mimo jiné v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 42/04 ze dne 
6. 6. 2006 (N 112/41 SbNU 379; 405/2006 Sb.), v němž uvedl, že rozlišování mezi muži a ženami je ústavně 
konformní, je-li „založeno na objektivních a rozumných důvodech a hlediscích“.“ Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 
2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 43. 
28 „Zároveň je potřeba uvést, že ačkoli se v souladu s čl. 7 odst. 1 Listiny, který garantuje nedotknutelnost osoby a 
jejího soukromí, může každý identifikovat a vnímat svou osobu, jakkoli si přeje, neznamená to, že by stát nemohl 
evidovat informace objektivního charakteru, s nimiž člověk z jakéhokoli důvodu nesouhlasí nebo jsou mu 
nepříjemné. (...) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí dle čl. 7 odst. 1 Listiny nelze zaměňovat s právem na to, 
aby realita byla jiná, než je, tedy s právem na jakousi fikci. Z povahy věci zde už totiž vůbec nelze hovořit o soukromí.“ 
Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 53 a 55. 
29 „Názorně to jde vidět i u další informace, kterou lze z rodného čísla dovodit. Stejně jako se člověk, který je (úředně) 
mužem, nemůže domáhat toho, aby rodné číslo tuto informaci neneslo, jen z toho důvodu, že mu je nepříjemná, 
nemůže se domáhat ani toho, aby rodné číslo neneslo údaj o datu narození (či dokonce aby v něm evidované datum 



 

129 
 

niektorých záverov ESĽP v tejto oblasti do prostredia českého právneho poriadku, ako aj 

predkladaná judikatúra ESĽP zo strany navrhovateľky sa právne i skutkovo dotýkala 

odlišných prípadov než bol ten jej;30 j) riešenie základných otázok týkajúcich sa človeka ako 

biologického druhu, jeho života a jeho vzťahov, prináleží do kompetencie parlamentu Českej 

republiky; „judicializace těchto otázek může vést k politizaci Ústavního soudu a tím i k oslabení 

jeho postavení jako nestranného a nezávislého soudního orgánu chránícího ústavní pořádek.“31  

Každý z uvedených bodov (písm. a) – j)) by sa dal podrobiť kritickému skúmaniu, avšak 

v ďalšej časti našej analýzy sa zameriame na tie problematické momenty daného 

rozhodnutia, ktoré z nášho pohľadu prispievajú k objektivizácii trans ľudí.   

 

2. Fenomén objektivizácie trans ľudí vo svetle skúmaných rozhodnutí, časť prvá  

 

Prekvapivo, začnime trocha odlišnejšie, aj keď súvisiaco. Začnime skutočnosťou, ktorá pre 

mnohých sa môže javiť ako maličkosť, ale z nášho pohľadu ide o významný fakt, ktorý nastolil 

celkový „tón“ oboch rozhodnutí a nesie v sebe prvý problematický moment/paradox. Ide 

o označovanie nebinárnej osoby ako strany konania v oboch prípadoch. Obe súdne autority 

odmietli označovať navrhovateľku v ženskom rode (ktoré viac preferovala), ale pristúpili 

k oslovovaniu v mužskom rode, pričom každý z nich s trocha odlišným odôvodnením. NSS ČR 

vychádzal z tej skutočnosti, že účastníkov konania je potrebné označovať tak, ako ich 

klasifikuje objektívne právo, a nie na základe toho, ako sa daní účastníci sami identifikujú. 

Teda v danej veci pred NSS ČR došlo k označovaniu žalobcu/sťažovateľa, nie 

žalobkyne/sťažovateľky, keďže T. H. je z pohľadu objektívneho práva (teda v tom čase platnej 

úpravy) naďalej mužom, nakoľko nedošlo k zmene pohlavia u sťažovateľa.32 Obdobne i ÚS ČR 

v úvode svojho rozhodnutia poukázal na to, že v češtine, a to vrátane právneho jazyka 

využívaného pri koncipovaní právnych predpisov (vrátane tých ústavných), je využívané tzv. 

generické maskulinum, ktoré je z hľadiska biologického rodu neutrálne. A keďže český jazyk 

ešte nemá ustálené zavedené pomenovanie, ktoré by vhodne opisovalo situáciu, keď dotyčná 

osoba nie je ani mužom, ani ženou, tak sa bude pridržiavať daného generického maskulina, 

spolu s označením „navrhovateľ“.  

Uvedené situácie nie sú paradoxné, čo však je, že obom rozhodnutiam predchádzali 

opačné pozície iných súdov, resp. tej istej súdnej autority. V konaní pred Mestským súdom 

v Prahe, ktoré predchádzalo popísanému konaniu pred NSS ČR, mestský súd označoval od 

počiatku navrhovateľku ako žalobkyňu, pričom sa pridržal priania dotyčnej osoby, že 

preferuje oslovovanie v ženskom rode, ak by si malo vybrať z binárnej dvojice mužský/ženský. 

Avšak na uvedené NSS ČR neprihliadal a označoval T. H. v rámci svojho konania ako 

sťažovateľa/žalobcu. Obdobne aj ÚS ČR v minulosti neváhal označovať T.H. ako 

 
narození bylo jiné), s odůvodněním, že neodpovídá jeho vlastní představě o svém stáří.“ Nález ÚS ČR  zo dňa 9. 
novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 55. 
30 Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 61. 
31 Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 63. 
32 Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 43. 
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navrhovateľku v rámci iných konaní, a teda označoval ju na základe jej sebaidentifikácie,33 no 

v spomínanom náleze zvolil možnosť tak neučiniť, čo niektorí odborníci hodnotia ako 

nekonzistentný a necitlivý krok zo strany súdu, ba až neúctivý.34 Súčasne sa prikláňame 

k názoru, ktorý uviedla disentujúca sudkyňa Šimáčková, že použitie preferovaného 

označenia T. H. zo strany ÚS ČR by nepredznamenával názor súdu o dôvodnosti jej návrhu.35 

Keď nič iné, išlo by o znak humanity a istého ústretového kroku voči navrhovateľke. Zároveň 

máme príklady z medzinárodnej praxe, keď súdna autorita (napr. ESĽP) označovala účastníka 

konania podľa jeho právneho pohlavia, nie preferovaného rodu, no náležite to odôvodnila.36 

Nakoľko ide o odklon od predchádzajúcej praxe ÚS ČR, máme za to, že by bolo vhodné daný 

krok zdôvodniť lepšie, než len jednoduchým odkazom na generické maskulínom, resp. na 

objektívne právo v prípade konania pred NSS ČR.   

Zásadnejším, a pre mnohých prekvapivým, bol záver ÚS ČR, keď sa odmietol zaoberať 

problematikou, ktorá v očiach mnohých bola práve esenciou celého prípadu, a to existencia 

nutnej zákonnej podmienky sterilizácie/kastrácie pri zmene právneho pohlavia v právnom 

poriadku Českej republiky. Na rozdiel od Slovenska, Česká republika pri prijímaní svojho 

nového občianskeho zákonníka v roku 2012 prijala aj explicitnú právnu úpravu venujúcu sa 

tranzícii trans ľudí. Samotná zmena právneho pohlavia je upravená v už spomenutom § 29 

NOZ, pričom v rámci ods. 1 je stanovená prvá nevyhnutná podmienka, aby vôbec došlo 

k zmene pohlavia – chirurgický zákrok, na ktorý má nadväzovať aj premena pohlavných 

orgánov. Zo samotného znenia tohto ustanovenia nie je úplne jasné, čo všetko sa 

chirurgickým zákrokom uskutoční, aby sme to zistili, musíme svoju pozornosť obrátiť na 

Doporučený postup pro sexuology v péči o transsexuální pacienty, ktorý bol v roku 2020 

schválený odbornou lekárskou komunitou, z ktorého je zreteľné (aj pre medicínskeho laika), 

že trans človek musí podstúpiť závažné a rozsiahle operácie.37 Druhou podstatnou 

 
33 Ide o tieto: Uznesenie ÚS ČR zo dňa 15. novembra 2016, spis. zn.: III. ÚS 3376/16 či Uznesenie ÚS ČR zo dňa 
11. februára 2020, spis. zn.: II. ÚS 2460/19. 
34 VIKARSKÁ, Z., OUŘEDNÍČKOVÁ, S.: Evasive, Insensitive, Ignorant, and Political. The recent Czech 
transgender case. In VerfBlog, zverejnené dňa 6. apríla 2022. Dostupné na internete: 
<https://verfassungsblog.de/evasive-insensitive-ignorant-and-political/> [cit.2022-11-11]. 
35 Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/20, bod 4. 
36 Rozhodnutie ESĽP v spojených veciach A. P., Garçon a Nicot proti Francúzsku zo 6. apríla 2017, č. sťažností 
79885/12, 52471/13 a 52596/13, § 6. Je však potrebné uviesť, že práve ESĽP spravidla volí označenie pociťovanej 
rodovej identity navrhovateľov.  
37 V tomto smere dané odporučenie odkazuje na starší dokument Doporučený postup při provádění chirurgických 
zákroků směřující ke změně pohlaví transsexuálních pacientů, ktorý sa uplatňoval pred týmto novším 
odporúčaním. Porovnaj s WEISS, P.: Doporučený postup pro sexuology v péči o transsexuální pacienty. In: Česká 
a slovenská psychiatrie. Roč. 116, č. 2, 2020, s. 105 - 107. Dostupné na internete: 
<http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2020_2_105_107.pdf> [cit.2022-11-11]. Staršie odporúčanie 
stanovovalo nasledovné chirurgické zákroky, ktoré smerovali k zmene pohlavia: 
Female-to-male: 
a) mastektomie (odstranění nebo redukce prsou); b) hysterektomie (odstranění dělohy); c) oboustranná 
ovariektomie (odstranění vaječníků); d) metaidoioplastika (konstrukce mikropenisu); e) faloplastika (konstrukce 
penisu); f) scrotoplastika (konstrukce šourku); g) urethroplastika (plastika močové trubice). 
Male-to-female: 
a) orchiektomie (odstranění varlat); b) penektomie (odstranění penisu); c) vaginoplastika (plastika vagíny); d) 
klitorideoplastika (plastika klitorisu); e) labioplastika (plastika stydkých pysků). 
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podmienkou vyplývajúcou z ust. § 29 ods. 1 NOZ pri zmene právneho pohlavia je 

znemožnenie reprodukčnej funkcie. To sa dá dosiahnuť sterilizáciou, ktorou sa zabráni 

plodnosti vďaka odstráneniu či poškodeniu pohlavných žliaz. Konkrétne zákonné podmienky 

pre uskutočnenie sterilizácie možno nájsť v § 13 až 16 zákona o specifických zdravotních 

službách. Problematickým ostáva však aj tá skutočnosť, že pri operáciách trans ľudí v Českej 

republike často nedochádza „len“ k sterilizácii, ale až ku kastrácii, keďže sa dodnes využívajú 

aj tie chirurgické zákroky, ktoré vedú k úplnému odstráneniu pohlavných žliaz.38  

Súhrnom, pre dosiahnutie zmeny právneho pohlavia sa tak v podmienkach Českej 

republiky vyžaduje chirurgický zákrok pri súčasnom znemožnení reprodukčnej funkcie 

a premene pohlavných orgánov. Pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené, z právneho hľadiska 

(de lege lata) nie je možné uznať danú osobu ako osobu opačného pohlavia. A práve táto 

nevyhnutná podmienka je často kritizovaná ľudskoprávnymi inštitúciami a organizáciami a je 

v rozpore s uznávanými medzinárodnými štandardami (vrátane judikatúry ESĽP).39   

Poďme sa však bližšie pozrieť, ako došlo k tejto situácii, keďže celý postup ÚS ČR 

hodnotíme ako kurióznu právnu prešmyčku. Ako sme si uviedli, navrhovateľka svojou 

sťažnosťou iniciovala ústavný prieskum troch zákonných noriem, konkrétne: 

• už spomenuté ustanovenie § 29 ods. 1 prvá veta NOZ, ktoré ukladá 

sterilizáciu/kastráciu ako zákonnú podmienku „zmeny pohlavia“;  

• ustanovenie § 21 ods. 1 zákona o specifických zdravotních službách, ktoré 

nadväzuje na spomenuté ustanovenie NOZ; a  

• ustanovenie § 13 ods. 3 zákona o evidenci obyvatel o spôsobe prideľovania rodných 

čísel, t. j. jedinečných identifikátorov českých občanov obsahujúcich informácie o 

veku a pohlaví každej osoby.  

Z nášho pohľadu niet pochýb, minimálne z vyjadrení navrhovateľky, ale i veľkej časti 

odbornej verejnosti, čo bolo esenciou tohto prípadu a z akého kľúčového dôvodu bol 

iniciovaný pred ÚS ČR. A to ústavný prieskum obligatórnej zákonnej požiadavky na 

sterilizáciu/kastráciu trans osoby počas tranzície.40    

Základná procesná stratégia navrhovateľky bola pomerne zjavná a síce sa opierala o 

problematiku rodného čísla, ale podstata prípadu smerovala inde. Totižto navrhovateľka sa 

 
Pre viac pozri v Doporučený postup při provádění chirurgických zákroků směřující ke změně pohlaví u 
transsexuálních pacientů, In Věstník ministerstva zdravotnictví České republiky, 09.11.2012, 2012. č. 8, s. 5.  
38 Viac pozri v predchádzajúcej poznámke pod čiarou, keď medzi bežné chirurgické zákroky, ktoré smerujú 
k zmene pohlavia patria aj: hysterektomia (odstránenie maternice); obojstranná ovariektomia (odstránenie 
vaječníkov); orchiektomia (odstránenie semenníkov) či penektomia (odstránenie penisu). Ku kastrácii a jej 
rizikám pozri viac aj v TĚŠINOVÁ, J., DOLEŽAL, T., POLICAR, R.: Medicínské Právo. Praha: C.H. Beck, 2019, s. 
211 - 215. 
39 Porovnaj s napr. HORVAT, M.: Zmena mena, priezviska a pohlavia. Analýza judikatúry ESĽP a slovenskej 
právnej úpravy. In: COMENIUS Časopis, 2/2021, s. 122 - 130. Dostupné na internete: 
<https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2022/01/10/comenius-casopis-2-2021/> [cit.2022-11-11]. Viac sa 
tomuto aspektu venujeme v nasledujúcej kapitole.  
40 V tomto smere som mal možnosť uvedené prediskutovať aj s právnym zástupcom navrhovateľky pred ÚS ČR, 
Dr. Marošom Matiaškom, a to počas nášho stretnutia na konferencii s názvom „Interdisciplinárne aspekty 
postavenia transrodových ľudí v spoločnosti“ konajúcej sa v Bratislave koncom septembra, a ktorý mi uvedené 
potvrdil. Vďaka za to!  
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obrátila na české správne orgány so žiadosťou , aby jej bolo zmenené rodné číslo do 

neutrálneho alebo ženského rodu, takže rodné číslo by následne neprezentovalo 

navrhovateľku ako osobu mužského rodu. Samozrejme, české správne orgány verifikovali 

nevyhnutné podmienky na vykonanie takejto zmeny, a keďže neboli naplnené všetky 

podmienky v zmysle § 29 ods. 1 NOZ (sterilizácia/kastrácia navrhovateľky), tak dané podanie 

zamietli, na čo sa navrhovateľka obrátila na správne súdy. To vyústilo až do konania pred NSS 

ČR, ktorého rozhodnutie (ako sme si uviedli) bolo tiež zamietavé. Z nášho pohľadu v tomto 

smere je zjavné, že síce navrhovateľka si chcela zmeniť svoje rodné číslo, ale súčasne nechce 

podstúpiť operatívnu zmenu pohlavia, keďže ju nepovažuje za nutnú (nakoľko sa nepovažuje 

za ženu, a preto necíti potrebu mať ženské pohlavné orgány). No pre zmenu rodného čísla je 

nevyhnutné podstúpenie chirurgického zákroku pri súčasnom znemožnení reprodukčnej 

funkcie (minimálne sterilizácie, ak nie rovno kastrácie) a premene pohlavných orgánov. 

Uvedené navrhovateľka odmietala a s odvolaním sa na viaceré základné práva garantované 

českou ústavou i medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi iniciovala konanie pred ÚS ČR 

po vyčerpaní všetkých procesných prostriedkov ochrany navrhovateľkiných práv.  

A paradoxom je, že ÚS ČR sa problematike nútených sterilizácii pri tranzícii v právnom 

poriadku Českej republiky skoro vôbec nevenoval. Uvedené zdôvodnili sudcovia nasledovne: 

keďže navrhovateľka ako nebinárna osoba podľa vlastných slov nechce žiť a byť akceptovaná 

ako príslušníčka opačného pohlavia, ako aj nemala v pláne podstúpiť operatívnu zmenu 

pohlavia, ktorá by ju priblížila k ženskému rodu, tak prvé dve ustanovenia sa na ňu nevzťahujú 

(§ 29 ods. 1 NOZ a § 21 ods. 1 zákona o specifických zdravotních službách), nakoľko tie sa 

vyslovené zameriavajú na binárne vnímanie pohlavia v českej spoločnosti na objektívnej báze 

a bližšie upravujú zmenu právneho pohlavia z jedného pohlavia na druhé.41 Navrhovateľka by 

totiž nikdy nemohla splniť zákonné podmienky stanovené v rámci inštitútu „zmeny 

pohlavia“, ako ho chápe NOZ, keďže v českom právnom poriadku sa pod zmenou pohlavia 

rozumie „změna z pohlaví mužského na pohlaví ženské nebo z pohlaví ženského na pohlaví 

mužské. Žádné jiné pohlaví ani jiná forma pohlavní či genderové identifikace v České republice 

upravena není a případným zrušením § 29 odst. 1 občanského zákoníku na tom Ústavní soud jako 

tzv. negativní zákonodárce nemůže nic změnit.“42 Úvahy nad tým, či sú lekárske zákroky, ktoré 

§ 29 ods. 1 NOZ uznáva ako vedúce k zmene právneho pohlavia, sú zosúladiteľné s českou 

ústavou, resp. vybranými medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi „se tedy Ústavnímu 

soudu ve světle uvedeného jeví nadbytečné. Nemá smysl zabývat se konkrétními podmínkami 

pro změnu pohlaví z mužského na ženské na podkladě případu navrhovatele, který se ženou 

nenarodil, za ženu se nepovažuje a zatím se ani nerozhodl, že změnit pohlaví na ženské vůbec 

chce. Tím spíše vzešel-li jeho návrh z řízení, v němž žádal toliko změnu rodného čísla.“43 

 
41 Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 27 a nasl. 
42 Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 28.  
43 Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 31. A teda ani ust. § 21 ods. 1 zákona o 
specifických zdravotních službách sa nie je potrebné zaoberať, keďže tento zákon „slouží primárně k úpravě 
podmínek, za nichž je poskytována operativní změna pohlaví jako zdravotní služba. Navrhovatel takovou zdravotní 
službu nepodstoupil a podstoupit ani nechce.“ Tamže, bod. 32.  
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A následne sa ÚS ČR venoval predovšetkým problematike rodného čísla.44 Z nášho pohľadu 

však išlo o krok, ktorý míňal podstatu prípadu, ako sme ho vyššie vykreslili, a jadrom 

ústavného prieskumu mala byť úprava zmeny právneho pohlavia podľa § 29 ods. 1 NOZ. 

Správne orgány i správne súdy sa síce museli vysporiadať s tým, že u navrhovateľky nebol 

naplnený dôvod k zmene rodného čísla v zmysle požiadaviek zákona o evidenci obyvatel, 

podľa ktorého zmena rodného mena sa prevedie v prípade, keď dôjde k „zmene pohlavia“. 

A kedy dôjde k „zmene pohlavia“? To upravuje výlučne už spomenutý § 29 ods. 1 NOZ.  

Summa summarum: aplikácii tohto ustanovenia českého občianskeho zákonníka sa 

v danom prípade nedá vyhnúť, čoho si boli vedomé tak správne orgány, ako aj správne súdy. 

Paradoxne ÚS ČR považoval túto otázku za nadbytočnú. Na základe vyššie uvedeného 

musíme dospieť k tomu záveru, že v tejto oblasti došlo zo strany súdu k pomerne 

formalistickému spôsobu odôvodnenia svojho rozhodnutia, keďže sa opiera o výslovnú 

formuláciu ustanovenia § 29 ods. 1 NOZ (teda, že navrhovateľka nikdy nemala v pláne si 

zmeniť svoje právne pohlavie na to opačné, a teda sa na ňu predmetná právna úprava 

nevzťahuje) a opomína esenciu daného prípadu. A ide skutočne o vynachádzavú právnu 

prešmyčku a argumentačný nástroj, no stále ide o prešmyčku.   

Poďme však k ďalšiemu problematickému momentu nálezu ÚS ČR i rozsudku NSS ČR, 

keďže v tomto bode spochybnili obe súdne autority záväznosť vybraných záverov judikatúry 

ESĽP.  

 

3. Rozhodnutia českých súdnych autorít v komparácii s rozhodovacou činnosťou 

ESĽP  

 

Začnime (opäť) trocha širšie. Globálny a regionálny medzinárodný systém ochrany práv 

trans ľudí prechádza momentálne dôležitým obdobím. Napriek tomu, že neexistuje žiadna 

medzinárodná zmluva, ktorá by sa explicitne a výlučne venovala trans ľuďom, v ostatnom 

období stále vzrastá záujem o danú problematiku zo strany viacerých významných 

ľudskoprávnych medzinárodných orgánov. Tie (vrátane orgánov OSN) už ustálene 

potvrdzujú, že bez ohľadu na výslovné znenie základných dokumentov o ľudských právach, 

zásady a záruky v nich obsiahnuté sa vzťahujú aj na trans ľudí v plnom rozsahu. V európskom 

priestore na uvedené tvrdenia poukazujú posledné roky jednak orgány EÚ (predovšetkým 

 
44 Z nášho pohľadu problematika rodného čísla v tomto prípade je až terciálna záležitosť a ide o pomerne 
jednoducho vyriešiteľnú záležitosť. Súhlasíme so sudkyňou Šimáčkovou, ktorá vo svojom odlišnom stanovisku 
poukázala na to, že je až prekvapujúce, prečo sa sudcovia stojaci za daným rozhodnutím zaoberajú v takej 
intenzite preskúmavaním § 13. ods. 3 zákona o evidenci obyvatel (teda problematikou zmeny rodného čísla). 
Medzi rozhodnutiami správnych súdov, ktoré navrhovateľka napadla svojou ústavnou sťažnosťou, a 
predmetným ustanovením nie je dokonca žiadna úzka väzba, ako to vyžaduje judikatúra ústavného súdu, ba 
dokonca medzi nimi dokonca nie je žiadna väzba. Naopak, úzka väzba je naviazaná na ust. § 29 ods. 1 NOZ, a to 
malo byť jadrom ústavného prieskumu. Porovnaj aj s Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu 
sp. zn. Pl. ÚS 2/20, bod 8 - 9.  
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Európsky parlament,45 Európska komisia46 a Súdny dvor Európskej únie47), ako aj Rada 

Európy48 na čele s jej ESĽP. V spoločnom úsilí všetkých zainteresovaných orgánov sa podarilo 

výrazným spôsobom zvýšiť uznanie a ochranu práv trans ľudí v Európe.49  

 
45 Porovnaj napríklad s nedávnym Uznesením Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2021 o právach LGBTIQ 
osôb v EÚ (2021/2679(RSP)), v rámci ktorého opätovne zdôraznil potrebu rešpektovania základných práv 
LGBTI+ osôb v EÚ, keďže dochádzalo vo viacerých krajinách k diskriminácii dúhových rodín a ich detí na základe 
ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity pri uplatňovaní základného práva osôb na voľný pohyb v rámci 
EÚ. Súčasne (s ohľadom na predkladaný text) parlament volal po opatreniach na uľahčenie uznávania právneho 
pohlavia transrodových rodičov. Viac pozri v Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2021 o 
právach LGBTIQ osôb v EÚ (2021/2679(RSP)), predovšetkým body 2 - 5. Dostupné na internete: 
<https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0366_EN.html> [cit. 2022-11-11].  
46 Ide predovšetkým o recentnú činnosť Európskej komisie, ktorá napríklad prijala 12. novembra 2020 vôbec 
prvú stratégiu rovnosti v prospech LGBTI+ komunity na roky 2020 - 2025, ktorá má zabezpečiť „Úniu rovnosti“, 
keď sa bude zameriavať na stále pretrvávajúce nerovnosti a diskriminačné konania smerované voči LGBTI+ 
ľuďom v mnohých členských štátoch EÚ. V nej je opätovne zdôraznená potreba zlepšenia ochrany trans ľudí, 
predovšetkým sú kritizované nepotrebné požiadavky kladené národnými právnymi systémami na právne 
uznanie rodovej identity trans ľudí (ide predovšetkým o podmienky nevyhnutných chirurgických zákrokov 
a sterilizácie). Komisia si v tomto smere kladie za cieľ výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi o 
tom, ako zaviesť vhodné právne predpisy a postupy v oblasti uznávania rodu založené na princípe sebaurčenia 
(a dokonca bez obmedzenia veku). Porovnaj s  European Commission. Union of Equality: LGBTIQ Equality 
Strategy 2020 - 2025 (COM(2020) 698). Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brusel, 2020, s. 3 a 16 - 
17. Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN> [cit. 2022-11-11]. 
47 Tie najzásadnejšie rozhodnutia v rozhodovacej činnosti SDEÚ v tejto oblasti sú: SDEÚ, P v. S a Cornwall County 
Council zo dňa 30. apríla 1996, spis. zn. C-13/94; SDEÚ, K.B. v. National Health Service Pensions Agency and 
Secretary of State for Health zo dňa 7. januára 2004, spis. zn. C-117/01; SDEÚ, Sarah Margaret Richards v. 
Secretary of State for Work and Pensions zo dňa 27. apríla 2006, spis. zn. C-423/04; SDEÚ, Tadao Maruko v. 
Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen zo dňa 1. apríla 2008, spis. zn. C-267/06 a ďalšie. Je však potrebné 
uviesť, že sa častejšie pri problematike ochrany práv trans ľudí argumentuje rozhodovacou činnosťou ESĽP, než 
SDEÚ, a to nielen na medzinárodnej a národnej scéne, ale aj v odborných kruhoch. 
48 Tu je nutné spomenúť predovšetkým činnosť Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré prijalo viaceré 
dokumenty zdôrazňujúce ochranu trans ľudí a aj vhodnosť zavedenia modelov fungujúcich na princípe 
sebaurčenia; za všetky spomenieme: 1. Odporúčanie CM/Rec(2010)5 z roku 2010 o opatreniach na boj proti 
diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, ktoré obsahuje rozsiahly súbor opatrení a 
nástrojov na presadzovanie ľudských práv LGBTI+ ľudí v členských štátoch Rady Európy. S ohľadom na tému 
tohto príspevku, samotné odporúčanie obsahuje okrem iného aj požiadavku odmietnutia neodôvodnených 
podmienok v oblasti zdravotníctva pri prepise rodu (resp. pri jeho právnom uznaní); či 2. Rezolúcia č. 2048 z roku 
2015 s názvom „Diskriminácia namierená voči transrodovým ľuďom v Európe“, v rámci ktorej Parlamentné 
zhromaždenie opätovne vyzývalo členské štáty k viacerým krokom, predovšetkým a) vypracovať rýchle, 
transparentné a dostupné postupy založené na princípe sebaurčenia, ako aj pri zmene mena a registrácii 
pohlavia transrodových ľudí v rodných listoch, preukazoch totožnosti, pasoch, osvedčeniach o vzdelaní a iných 
obdobných dokumentoch a súčasne aj sprístupniť tieto postupy všetkým ľuďom, ktorí ich chcú vyžiť, bez ohľadu 
na vek, zdravotný stav, finančnú situáciu alebo register trestov (6.2.1.); a b) zrušiť sterilizáciu a iné povinné 
lekárske ošetrenie, ako aj diagnostiku duševného zdravia ako nevyhnutnú právnu požiadavku na uznanie 
rodovej identity osoby v zákonoch upravujúcich postup na zmenu mena a zapísaného rodu (6.2.2.) a mnohé 
ďalšie. Porovnaj s Recommendation CM/Rec(2010)5 to member states on measures to combat discrimination on 
grounds of sexual orientation or gender identity, dôvodová správa, čl. IV, body 20-21 [online]. Dostupné na 
internete: <https://www.coe.int/en/web/sogi/rec-2010-5> [cit. 2022-11-11]; resp. s Resolution 2048 (2015) 
Discrimination against transgender people in Europe  [online]. Dostupné na internete: 
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736> [cit. 2022-11-11]. 
49 K bližšiemu rozboru medzinárodného a európskeho aspektu ochrany práv trans ľudí pozri viac 
v METEŇKANYČ, M. O.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu v podmienkach Slovenskej 
republiky. In: COMENIUS Časopis, 2/2021, s. 16 - 24. Dostupné na internete: 
<https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2022/01/10/comenius-casopis-2-2021/> [cit. 2022-11-11].  
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Je to však predovšetkým činnosť ESĽP, ktorá výrazným spôsobom prispela k väčšej 

ochrane práv trans ľudí a súčasne tvorí aj dôležitú časť argumentácie navrhovateľky. Tá sa 

totiž už pred správnymi súdmi, ale aj v konaní pred ÚS ČR, opierala predovšetkým o 

judikatúru ESĽP, ktorá je v tomto smere z nášho pohľadu pomerne jednoznačná. Síce ESĽP 

bol spočiatku v otázkach súvisiacich s trans ľuďmi pomerne zdržanlivý, zvrat nastal 

predovšetkým v posledných dekádach, keď došlo v rámci rozhodovacej činnosti ESĽP k 

výraznému posunu v prospech práv trans ľudí. Judikatúra ESĽP k právam trans ľudí sa vyvíjala 

predovšetkým vo vzťahu k čl. 3 (zákaz mučenia), čl. 8 (právo na rešpektovanie súkromného a 

rodinného života), čl. 12 (právo uzatvoriť manželstvo) a čl. 14 (zákaz diskriminácie) Dohovoru.  

Máme za to, že na tomto mieste nie je nutné uskutočňovať analýzu vývoja argumentácie 

a rozhodovacej činnosti ESĽP.50 Uvedené bolo uskutočnené už viacerými akademikmi51 či 

inštitúciami/neziskovým sektorom.52 Dnes už možno uviesť, že ESĽP dlhodobo judikuje, že 

„vo vzťahu k transrodovým osobám patrí právo na slobodné určenie rodovej identity medzi 

najzásadnejšie zložky práva na sebaurčenie; právo na sebaurčenie a fyzickú a duševnú integritu 

transrodových osôb sú právami chránenými čl. 8 Dohovoru.“53 ESĽP vychádza z toho, že rodová 

identita predstavuje jednu z najintímnejších oblastí súkromného života, a preto majú štáty v 

tejto oblasti len obmedzený priestor na voľnú úvahu.54  

A v tomto bode sa rozchádza argumentácia ESĽP s právnym názorom NSS ČR a ÚS ČR. 

Obe české súdne autority patria k zopár hlasom, ktoré kritizujú daný vývoj ESĽP, ba dokonca 

tvrdia, že vybrané rozhodnutia ESĽP sú prekvapivé a neprimerane zužujú priestor štátom pre 

vlastné uváženie, a teda by nemali byť nasledované.  

Uvedené sa týka predovšetkým rozhodnutia ESĽP v spojených veciach A. P., Garçon a 

Nicot proti Francúzsku zo 6. apríla 2017, č. sťažností 79885/12, 52471/13 a 52596/13. V tomto 

prípade francúzskym sťažovateľom nebola umožnená zmena právneho pohlavia, keďže 

 
50 Tie najzásadnejšie rozhodnutia v rozhodovacej činnosti ESĽP v tejto oblasti sú:  Rozhodnutie ESĽP vo veci B. 
proti Francúzsku z 25. marca 1992, č. sťažnosti 13343/87; Rozhodnutie ESĽP vo veci Christine Goodwin proti 
Spojenému kráľovstvu z 11. februára 2002, č. sťažnosti 28957/95; Rozhodnutie ESĽP vo veci Van Kück proti 
Nemecku z 12. marca 2003, č. sťažnosti 35968/97; Rozhodnutie ESĽP vo veci L. v. Lithuania z 11 septembra 2007, 
č. sťažnosti 27527/03; Rozhodnutie ESĽP vo veci Y. Y. proti Turecku z 10. marca 2015, č. sťažnosti 14793/08; 
Rozhodnutie ESĽP v spojených veciach A. P., Garçon a Nicot proti Francúzsku zo 6. apríla 2017, č. sťažností 
79885/12, 52471/13 a 52596/13; Rozhodnutie ESĽP vo veci X a Y proti Rumunsku z 19. januára 2021, č. sťažnosti 
2145/16 a 20607/16. 
51 Porovnaj s CANNOOT, P. The pathologisation of trans* persons in the ECtHR’s case law on legal gender 
recognition. In Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 37, No. 1, 2019, s. 14 - 35;  HELFER, R. L., VOETEN, 
E.: International Courts as Agents of Legal Change: Evidence from LGBT Rights in Europe. In: International 
Organization, Vol. 68 , Issue 1 , 2014 , s. 77 - 110; či HORVAT, M.: Zmena mena, priezviska a pohlavia. Analýza 
judikatúry ESĽP a slovenskej právnej úpravy. In: COMENIUS Časopis, 2/2021, s. 120 - 136. Dostupné na internete: 
<https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2022/01/10/comenius-casopis-2-2021/> [cit. 2022-11-11].  
52 Na tomto mieste si len dovolíme uviesť niektoré z nich, a to napríklad: Agentúra Európskej únie pre základné 
práva (FRA Agency), ILGA Europe, Transgender Europe či v slovenských podmienkach ide o iniciatívu Inakosť.   
53 HORVAT, M.: Zmena mena, priezviska a pohlavia. Analýza judikatúry ESĽP a slovenskej právnej úpravy. In: 
COMENIUS Časopis, 2/2021, s. 122. Dostupné na internete: 
<https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2022/01/10/comenius-casopis-2-2021/> [cit. 2022-11-11].  
54 Rozhodnutie ESĽP vo veci Hämäläinen proti Fínsku z 16. júla 2014, č. 37359/09, § 108 - 109; či rozhodnutie ESĽP 
v spojených veciach A. P., Garçon a Nicot proti Francúzsku zo 6. apríla 2017, č. sťažností 79885/12, 52471/13 a 
52596/13, §123. 



 

136 
 

v čase keď tak chceli učiniť, platné a účinné francúzske právne predpisy podmieňovali 

registráciu zmeny právneho pohlavia podstúpením chirurgického zákroku, pričom následok 

takéhoto zákroku by bolo (s najväčšou pravdepodobnosťou) znemožnenie reprodukčnej 

funkcie (inak povedané: sterilizácia). Uvedené však sťažovatelia nemienili podstúpiť. Z tohto 

dôvodu, po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych prostriedkov nápravy, sa sťažovatelia obrátili 

na ESĽP. Ten v tejto veci zdôraznil na viacerých miestach, že nie je prípustné podmieňovať 

uznanie sexuálnej/rodovej identity trans ľudí podstúpením chirurgického zákroku alebo inej 

formy sterilizácie. Súčasne súd poukázal na to, že tento zákrok je prípustný len v prípade, keď 

si ho trans človek sám praje podstúpiť, nesmie však byť nevyhnutnou podmienkou pre 

uskutočnenie zmeny pohlavia v oficiálnych registroch štátu. Celkovo môžeme uviesť, že z 

predmetného rozsudku vyplýva záver, že podmieňovanie uznania rodovej identity (vrátane 

úradnej zmeny pohlavia) podmienkou podstúpenia chirurgického zákroku (prípadne 

sterilizáciou), pri ktorom je vysoká pravdepodobnosť neplodnosti, je v rozpore Dohovorom, 

keďže dochádza k nerešpektovaniu práva na súkromný život a telesnú integritu, ktoré sú 

zaručené čl. 8, ako aj čl. 3 Dohovoru.55 

Práve uvedené závery ESĽP boli spochybnené oboma súdnymi autoritami v skúmanom 

prípade. NSS ČR síce nespochybnil autoritu ESĽP, avšak poukázal na jeho limity 

precedenčných účinkov a možnosť vstúpenia do principiálneho judikatúrneho dialógu 

s ESĽP, ak sú na to zrozumiteľné a relevantné dôvody.56 Tie mali podľa NSS ČR nastať, keďže: 

- v hodnotových otázkach tohto typu ESĽP zvyčajne postupuje zdržanlivo a rešpektuje 

špecifiká členských štátov; 

- vo vzťahu k tejto problematike nie je jednota naprieč členskými štátmi Rady Európy; 

- existuje presvedčivé odlišné stanovisko sudcu Ranzoniho vysloveného v rozsudku 

Garçon.57 

Súhrne NSS ČR na jednej strane nevylúčil, že jedného dňa sa zmení pohľad aj českej 

spoločnosti na chápanie právneho pohlavia tak, ako to je v rade iných krajín Rady Európy, no 

na strane druhej zdôraznil, že nie je úlohou vyššieho súdu, aby „změnu náhledu společnosti 

urychloval svojí judikaturou.“58 Trend, o ktorom väčšina sudcov ESĽP hovorí v rozsudku 

Garçon a ktorý je možné z pohľadu súdu popísať ako pripustenie istých rysov subjektivity 

pohlavia ako rozlišovacieho kritéria, je príliš čerstvý a nejednoznačný. Súčasne ide o trend, 

ktorý je „v České republice většinou společnosti i politické reprezentace vnímán jako podivný a je 

přijímán přinejmenším s rozpaky, ne-li vysloveně negativně. (...) Podobně jako uvedl Ústavní 

soud ve vztahu k institutu manželství v bodě 37 svého nálezu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 

7/15, ani Nejvyšší správní soud nevidí důvod, proč by měl svým rozhodnutím, byť by se v něm 

 
55 „ESĽP v tomto prípade priznal príslušnému štátu obmedzený manévrovací priestor, pretože v stávke bola telesná 
integrita jednotlivcov a ich rodová identita.“ MAGÚROVÁ, Z.: Trans ľudia – vybrané právne aspekty. In: 
KRÁLÍČKOVÁ, Z., DÁVID, R., VALDHANS, J. (eds.): DNY PRÁVA 2017 – DAYS OF LAW 2017. Část VI. Translidé 
nejen v rodinném právu. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 23.  
56 Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 65 - 67.  
57 Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 65. 
58 Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 91. 
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mohl opřít o rozhodnutí ESLP i některých vysokých soudů jiných států blízkých České republice 

svou právní kulturou, přispívat k erozi binárního a „objektivního“ pojetí právního pohlaví.“59  

V tomto smere je možné vidieť, že NSS ČR sa pomerne rozsiahlo zaoberal judikatúrou 

ESĽP a zdôvodňoval svoj odklon od vybraných záverov tejto európskej súdnej autority. Čo 

bolo pre nás pomerne prekvapivé, bola skutočnosť, že ÚS ČR tak už veľmi neučinil. Z nášho 

pohľadu je dosť zarážajúce, že azda kľúčovú časť argumentácie navrhovateľky „odbije“ český 

ústavný súd len jedným menším bodom vo svojom rozhodnutí.60 Ako k tomu došlo? Tu opäť 

prichádza na scénu už vyššie popísaná vynachádzavá právna prešmyčka zo strany ÚS ČR. 

Tým, že sa český ústavný súd zaoberal prevažne problematikou zmeny rodného čísla, a nie 

povinných operatívnych zmien pri tranzícii trans ľudí, tak došiel k záveru, že navrhovateľkou 

predkladané rozhodnutia ESĽP61 sa skutkovo i právne netýkajú jej veci. „Ústavní soud tímto 

nálezem řešil jen podobu rodného čísla, a to k návrhu, jehož vyhověním by došlo pouze k tomu, 

že by z rodného čísla nebylo pohlaví jeho nositele rozpoznatelné.“62 Zároveň ÚS ČR uviedol 

(azda nadväzujúc na argumentáciu NSS ČR), že má značné pochybnosti o prenositeľnosti 

niektorých záverov ESĽP do prostredia českého právneho poriadku.63   

Z nášho pohľadu však máme za to, že obe súdne autority mali prihliadať na judikatúru 

ESĽP v tejto oblasti, keďže sa nám nejaví tak problematicky, ako to vykreslili oba súdy. Máme 

za to, že judikatúra ESĽP v tejto oblasti nie je prekvapivá, ani „revolučná“, naopak ide 

o kontinuálny vývoj (evolučný prístup), pričom súd sleduje nielen vývoj európskeho 

a medzinárodného práva, ale aj právne predpisy a prax členských štátov Rady Európy. Súd 

viackrát v minulosti pripomenul, že pri výklade a uplatňovaní Dohovoru je potrebné zachovať 

dynamický a vývojový prístup a posudzovať vzniknuté otázky „vo svetle súčasných 

podmienok“.64 Napriek tomu, že regulácia statusových otázok človeka je skutočne oblasťou 

mimoriadne citlivou z pohľadu jednotlivých štátov (čo je argument v prospech širšieho 

priestoru pre voľnú úvahu), no súčasne platí, že problematika prepisu rodu (predovšetkým 

v spojení s nutnými požiadavkami typu povinné podstúpenie operácií zahrňujúcich 

sterilizáciu/kastráciu) je niečím, čo sa dotýka tej najintímnejšej sféry života jednotlivca a ktorá 

má pre neho mimoriadnu dôležitosť.65 Prílišný zásah do tejto sféry, ako napríklad v prípade 

 
59 Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 91. 
60 Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 61. 
61 Predpokladáme, že ide o rozhodnutia, ktoré sme aj my spomenuli v tomto texte, predovšetkým rozhodnutie 
ESĽP v spojených veciach A. P., Garçon a Nicot proti Francúzsku.  
62 Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 61. 
63 Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 61. 
64 Rozhodnutie ESĽP vo veci Y. Y. proti Turecku z 10. marca 2015, č. sťažnosti 14793/08.  
65 ESĽP jasne konštatoval, že podmieňovanie uznania rodovej identity (vrátane úradnej zmeny pohlavia) 
podmienkou podstúpenia chirurgického zákroku (prípadne sterilizáciou), pri ktorom je vysoká 
pravdepodobnosť neplodnosti, je v rozpore Dohovorom, keďže dochádza k nerešpektovaniu práva na súkromný 
život a telesnú integritu, ktoré sú zaručené čl. 8, ako aj čl. 3 Dohovoru. Porovnaj s rozhodnutím ESĽP v spojených 
veciach A. P., Garçon a Nicot proti Francúzsku zo 6. apríla 2017, č. sťažností 79885/12, 52471/13 a 52596/13, § 131. 
Obdobne aj Karin Raková uvádza: „Podmieňovanie zmeny zápisu mena a priezviska z dôvodu zmeny rodovej 
identity podstúpením kastrácie možno podľa viacerých rozhodnutí ESĽP považovať za konanie v rozpore s čl. 8 
Európskeho dohovoru o ľudských právach (ďalej tiež „Dohovor“), ktorý zakotvuje právo každého na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života v spojení s čl. 3 Dohovoru, ktorý upravuje zákaz mučenia.“ RAKOVÁ, K.: Tranzícia 
a jej vplyv na rodinnoprávne vzťahy transrodových osôb. In: Projustice, zverejnené dňa 14. novembra 2022.  
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povinných (a bezpodmienečných) sterilizácií či kastrácií pri prepise rodu trans ľudí, preto 

nemôže požívať právnu ochranu zo strany ESĽP. Súčasne je nutné uviesť, že predmetný záver 

o úzkom uvážení štátov v tejto oblasti bol viackrát potvrdený zo strany ESĽP, a to viackrát od 

roku 2017, keď bolo dané rozhodnutie vyhlásené.66  

Z vyššie popísaných dôvodov nám nepríde predmetná judikatúra ESĽP ako niečo 

revolučné, ako aj súčasne nevnímame, že ESĽP obhajuje nejaký „čerstvý a nejednoznačný 

trend“. V skutočnosti zdôrazňuje právo človeka na rodovú identitu a osobný rozvoj ako 

fundamentálny aspekt práva na rešpektovanie súkromného života,67 ako aj konzistentne 

zastáva názor, že prvky ako rodová identifikácia, mená, sexuálna orientácia a sexuálny život 

jedinca patria do osobnej sféry chránenej článkom 8 Dohovoru.68 Zároveň akcentuje, že 

psychopatologizácia rodovej identity posilňuje stigmatizáciu trans ľudí69 a je nutné 

odmietnuť povinné sterilizácie/kastrácie trans osôb ako nevyhnutné podmienky právneho 

uznania prepisu rodu. Tým ESĽP dnes významným spôsobom napomáha ochrane trans osôb 

a svojimi rozhodnutiami judikuje zásadné ľudskoprávne postoje, ktoré by mali byť členskými 

štátmi dodržiavané – napr. odmietnutie povinných sterilizácií/kastrácií pri prepise 

rodu/zmene právneho pohlavia. Žiaľ, Česká republika (ako aj Slovenská republika) doposiaľ 

nereflektuje tento posun vo svojej legislatíve, pričom riskuje situácie, že konkrétne prípady o 

sťažnostiach podané pred ESĽP zo strany českých (i slovenských) občanov v obdobných 

prípadoch budú zo strany ESĽP vyhodnotené tak, že nastalo porušenie Dohovoru a dôjde k 

rôznym sankčným mechanizmom. Uvedené však naďalej „nepopchlo“ českého ani 

slovenského zákonodarcu a dodnes v oboch krajinách pretrváva tento zjavný nesúlad. 

Samozrejme, týmto nechceme tvrdiť, že je nutné „slepo“ nasledovať judikatúru ESĽP, ale 

v prípade, ak sa od nej chceme odkloniť, tak je potrebné predložiť presvedčivú argumentáciu, 

prečo by tak malo nastať, čo však predovšetkým v prípade rozhodnutia ÚS ČR nenastalo. 

V oboch prípadoch odôvodnení najvyšších českých súdov išlo skôr o deklaráciu, že sa s týmto 

aspektom hodnotenia/záverov ESĽP nestotožňujú, no žiadna detailná argumentácia z nášho 

pohľadu nebola predložená.70     

 
Dostupné na internete: < https://www.projustice.sk/obcianske-pravo/tranzicia-a-jej-vplyv-na-rodinnopravne-
vztahy-transrodovych-osob > [cit. 2022-11-11].  
66 Záver o úzkom priestore pre vlastnú úvahu štátov v tejto oblasti, ktorý vyplýval z rozhodnutia ESĽP v 
spojených veciach A. P., Garçon a Nicot proti Francúzsku zo 6. apríla 2017, č. sťažností 79885/12, 52471/13 a 
52596/13, bol potvrdený predovšetkým v: rozhodnutí ESĽP vo veci S. V. proti Taliansku z 11. októbra 2018, č. 
sťažnosti 55216/08, § 56 a 62; rozhodnutí ESĽP vo veci X proti Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko z 17. 
januára 2019, č. sťažnosti 29683/16, § 61 a 70; rozhodnutí ESĽP vo veci X a Y proti Rumunsku z 19. januára 2021, 
č. sťažnosti 2145/16 a 20607/16, § 150-167.   
67 Napríklad pozri rozhodnutie ESĽP v spojených veciach A. P., Garçon a Nicot proti Francúzsku zo 6. apríla 2017, 
č. sťažností 79885/12, 52471/13 a 52596/13, § 93; či rozhodnutie ESĽP vo veci Y. Y. proti Turecku z 10. marca 2015, 
č. sťažnosti 14793/08, § 66.  
68 Porovnaj s rozhodnutím ESĽP vo veci Y. Y. proti Turecku z 10. marca 2015, č. sťažnosti 14793/08, § 56, prípadne 
i rozhodnutie ESĽP Dudgeon proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska z 22. októbra 1981, č. 
sťažnosti 7525/76, § 41.   
69 Pozri rozhodnutie ESĽP v spojených veciach A. P., Garçon a Nicot proti Francúzsku zo 6. apríla 2017, č. sťažností 
79885/12, 52471/13 a 52596/13, § 138. 
70 V tomto sa opäť stotožňujeme so záverom, ku ktorému prišla aj Dr. Šimáčková vo svojom odlišnom 
stanovisku. Pre viac pozri Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/20, bod 48. 
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4. Fenomén objektivizácie trans ľudí vo svetle skúmaných rozhodnutí, časť druhá 
 

V tomto prípade popísaná judikatúra ESĽP nebola jediná argumentácia navrhovateľky. 

Druhá významná časť jadra jej argumentácia smerovala tým smerom, že napadnuté 

ustanovenia (predovšetkým § 29 ods. 1 NOZ) je v príkrom rozpore so základnými ľudskými 

právami upravenými v Ústave Českej republiky, ako aj v Listine. Predovšetkým ide o čl. 7 ods. 

1 a 2 Listiny, ktorý chráni nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, ako aj zakazuje mučenie a 

neľudské a ponižujúce zaobchádzanie.   

Vráťme sa však v krátkosti k § 29 ods. 1 NOZ, keďže v tejto súvislosti je vhodné dodať 

myšlienku (a zároveň ďalší problematický moment), a to že formulácia právneho pravidla 

v danom ustanovení je kategorická. Inak povedané každý trans človek musí podstúpiť 

operatívnu zmenu na opačné pohlavie za prítomnosti znemožnenia reprodukčnej funkcie 

i premeny pohlavných orgánov.71  Bez výnimky. Teda toto pravidlo sa vzťahuje aj na osoby, 

ktoré: 

- už sú z nejakého dôvodu neplodné; 

- kvôli vybraným zdravotným dôvodom nemôžu, resp. by nemali podstúpiť takýto 

zákrok; 

- pociťujú rodový nesúlad, ktorý sa však v ich prípade neprejavuje túžbou po operatívnej 

zmene svojho tela (pohlavných orgánov), a teda si ju neprajú podstúpiť.  

Žiaľ, v tomto smere predmetné ustanovenie doposiaľ vychádza z už prežitej idey, že každá 

trans osoba nutne chce usilovať o operatívnu zmenu pohlavia, ideálne operatívna zmena na  

opačné pohlavie. Avšak viaceré výskumy poukazujú, že nie všetci trans ľudia pociťujú túžbu 

meniť svoj rod/právne pohlavie na ten opozičný (teda MTF a FTM), ba dokonca výskum 

uskutočňovaný Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA Agency) z roku 2014 

ukázal, že až tri tretiny respondentov v danom prieskume uviedli, že sa neidentifikujú v rámci 

spomenutej rodovej binarity.72 V tomto smere viacerí filozofi a odborníci na rodové štúdia 

poukazujú, že naďalej pretrvávame v dichotómii telo/myseľ, ktorú nám tu ešte v novoveku 

hlásal René Descartes a predstavitelia karteziánskeho myslenia,73 a predmetný dualizmus 

 
71 Poznámka na margo: veľká časť komentárovej literatúry kriticky vníma toto ustanovenie aj z toho dôvodu, že 
je neurčité (predovšetkým v tej časti vraviacej o „premene pohlavných orgánov“). Porovnaj s DOLEŽAL, A.: 
Komentár k § 29. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. Praha: 
Leges, 2013, s. 343; či aj FRINTA, O.: Komentár k § 29. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský 
zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 150 - 152. V tomto smere nie je nápomocná ani 
ustálená prax, ktorá je „zabehnutá“ v Českej republike ohľadom sterilizácií/kastrácií a niektorí autori sa 
prikláňajú k tomu, že už len kvôli tejto značnej neurčitosti by malo byť toto ustanovenie NOZ (alebo jeho časť) 
zrušené; porovnaj napríklad s Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/20, bod 
22.   
72 European Union Agency for Fundamental Rights. Being trans in the European Union: Comparative analysis of 
EU LGBT survey data. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014, s. 104 - 108. 
73 Pre ilustráciu pozri napríklad: GROSZ, A. E.: Volatile bodies: Toward a corporeal feminism. Bloomington: 
Indiana University Press, 1994, s. 9 a nasl.; LEE, C. M.: The Paradox of Authenticity: The Depoliticization of Trans 
Identity. Thesis. The Ohio State University, 2012. Dostupné na internete: 
<https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=osu1339452660&disposition=inline> 
[cit. 2022-11-11]; či HARTLINE, F. R.: (Trans)gender outlaws? A critical analysis of Norway’s 2016 gender self-
determination law. In TVGEND, Vol. 21, No. 4, s. 370 a nasl.  
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stojí za dnešným najčastejším naratívom „narodený v zlom tele“. Daný naratív podporuje 

„zakorenenú“ ideu v spoločnosti, že ak niekto pociťuje rodový nesúlad, tak automaticky chce 

v plnosti prepísať rod na opačný rod/právne pohlavie. To však, ako sme si uviedli vyššie, nie je 

tak a spoločnosť, ktorá trvá na prevažne binárnom chápaní spoločnosti i práva, vystavuje 

veľkú časť trans komunity náročnej voľbe, ku ktorému právnemu pohlaviu sa „právne 

prihlásiť“. Z tohto dôvodu sa javí o dosť inkluzívnejšie riešenie zavedenie rodového markera 

„X“, ktorý si osvojili už viaceré krajiny a v sebe najlepšie zahŕňa (a odráža) rozmanitosť trans 

komunity (vrátane nebinárnych osôb), ako aj intersexuálnych osôb.74  

Kategorickosť znenia ustanovenia § 29 ods. 1 NOZ je práve v tomto problematická 

a z nášho pohľadu aj v rozpore s ľudskoprávnym štandardom nedotknuteľnosti osoby a jej 

súkromia. Ako disentujúci sudcovia uviedli, je až notorietou, že v „případech některých jedinců 

není provedení předmětného chirurgického zákroku vůbec možné, protože například ze 

zdravotních důvodů nemohou být uvedeni do narkózy, resp. mají z operace natolik 

nepřekonatelné obavy, že ji raději nepodstoupí. Přitom jsou v situaci, kdy setrvávání v příslušném 

pohlaví jim způsobuje značné duševní útrapy.“75 Zároveň sa javí dané ustanovenie ako 

nelogické, keď požaduje znemožnenie reprodukčnej funkcie u tých osôb, ktoré už sú 

neplodné, resp. nie sú objektívne schopní reprodukcie.76 Súčasne súhlasíme s ich 

nadväzujúcim záverom, že podmieniť zmenu právneho pohlavia tak razantným 

a bezpodmienečným zásahom do telesnej integrity je nutné chápať ako celkom neprimerané, 

a to v našom civilizačnom priestore a v 21. storočí. Predovšetkým, ak existujú aj iné, menej 

invazívne možnosti, ako ukončiť reprodukčnú funkciu človeka (najmä farmakologicky).77  

A už len na základe doterajšej analýzy je možné podľa našej mienky dôjsť k záveru, že 

ponechaním platnosti a účinnosti § 29 ods. 1 prvá veta NOZ zo strany ÚS ČR dochádza 

k objektivizácii trans ľudí. V zásade predmetné ustanovenie zaobchádza s trans osobami viac 

ako s objektami práva, než so subjektmi práva, keďže mnohých z nich (v niektorých prípadoch 

úplne zbytočne a slovami spomenutých ústavných sudcov aj nelogicky) vystavuje náročnej 

voľbe medzi fyzickým a/alebo psychickým utrpením, keďže majú nasledovnú voľbu: osoby, 

ktoré nechcú, ale aj tie, ktoré z rôznorodých dôvodov (aj tých medicínskych) nemôžu 

podstúpiť operatívnu zmenu ich tela, sú vystavení buď intenzívnemu psychickému utrpeniu 

(ak teda nepodstúpia vyžadované operácie a naďalej zostávajú v rodovom nesúlade), alebo 

sú vystavení tomu fyzickému utrpeniu a v niektorých prípadoch i značným rizikám (v prípade, 

ak podstúpia operatívne zmeny). Práve táto skutočnosť je nielen v rozpore s čl. 8 Dohovoru, 

na čo konštantne poukazuje v posledných rokoch ESĽP, ale z nášho pohľadu je v rozpore aj s 

ľudskoprávnymi aspektami, ktoré sú bežné chránené normami ústavného práva. V oboch 

 
74 Avšak aj uvedený rodový marker je kritizovaný, podľa niektorých je nevyhnutné, aby sme odmietli a zrušili 
celkovo mechanizmus rodového označovania. Uvedené je z pohľadu vybraných odborníkov jediné skutočné 
plne inkluzívne riešenie. Pre viac odporúčame pozrieť: ASHLEY, F. ‘X’: Why? Gender Markers and Non-binary 
Transgender People. In: JARAMILLO, C. I., CARLSON, L. (eds.): Trans Rights and Wrongs. A Comparative Study 
of Legal Reform Concerning Trans Persons. Cham: Springer, 2021, s. 33 - 48. 
75 Odlišné stanovisko Vojtěcha Šimíčka, Ludvíka Davida, Jaromíra Jirsy, Pavla Šámala, Davida Uhlíře a Jiřího 
Zemánka, bod 4. 
76 Tamže, bod 7. 
77 Tamže, bod 4. 
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ústavných rovinách (českej i slovenskej) sú deklarované práva osôb na nedotknuteľnosť 

osoby a jej súkromia, ako aj zákaz neľudského či ponižujúceho zaobchádzania s ľuďmi.  

Bežne je za ponižujúce a neľudské zaobchádzanie s osobami považované také správanie, 

ktoré potupuje alebo pokoruje jednotlivca, nepreukazuje mu dostatočnú úctu k jeho ľudskej 

dôstojnosti alebo túto dôstojnosť znižuje či vyvoláva pocity strachu, úzkosti alebo 

menejcennosti, ktoré sú schopné zlomiť morálny a fyzický odpor danej osoby,78 pričom práve 

ľudská dôstojnosť vylučuje, aby orgány verejnej moci s človekom zaobchádzali ako s 

objektom. K tomu dochádza vtedy, ak je konkrétny jednotlivec postavený štátnou mocou 

do role objektu, stáva sa jednoduchým prostriedkom a je umenšený do podoby druhovo 

zameniteľnej veličiny.  V tomto smere je pomerne jednoznačná judikatúra ÚS ČR, keď v tejto 

súvislosti uviedol viackrát v minulosti, že človek sa stáva objektom práva, ak je nútený sa mu 

úplne podrobovať pri jeho interpretácii a aplikácii, t. j. bez zohľadnenia jeho individuálnych 

záujmov, resp. základných práv.79  

Veríme, že na tomto mieste je už zjavné, kam naša argumentácia smeruje. Žiaľ, tento typ 

právnej úpravy (§ 29 ods. 1 prvá veta NOZ) a spôsob, akým sa s ňou vysporiadali najvyššie 

súdne autority v Českej republike, nás nútia k záveru, že skutočne dochádza k objektivizácii 

trans ľudí, keďže predmetné ustanovenie bráni zvažovať individuálne záujmy a situáciu 

konkrétnych osôb a rozhodným kritériom pre zmenu právneho pohlavia je nevyhnutne to, či 

došlo k požadovanej modifikácii telesnej schránky, alebo k nej nedošlo. Tým pádom je toto 

ustanovenie „hluché“ voči osobám, ktoré síce pociťujú rodovú dysfóriu, ale nechcú podstúpiť 

všetky medicínske procedúry, ktoré sú právnym poriadkom vyžadované, ako aj voči tým 

osobám, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu predmetnú sterilizáciu/kastráciu podstúpiť, 

resp. že niektoré osoby sú neplodné už pred samotnou nevyhnutnou medicínskou časťou 

tranzície. Dané ustanovenie totiž od jednotlivcov kategoricky vyžaduje, aby sa podrobili 

odobratiu maternice alebo semenníkov, hoci to nie je z lekárskeho hľadiska vždy vhodné ani 

potrebné, no je to zákonom vyžadované. A to napriek tomu, že dané operatívne zmeny 

s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobia zhoršenie zdravotného stavu predmetného 

jednotlivca. Opätovne sa vráťme k myšlienke disentujúcich sudcov a sudkyne Šimáčkovej: 

podmieniť prepis rodu/zmenu právneho pohlavia tak razantným a bezpodmienečným 

zásahom do telesnej integrity človeka je možné v našom priestore a v tomto storočí 

považovať za úplne neprimerané a v príkrom rozpore s vybranými esenciálnymi ľudskými 

právami garantovanými ústavami oboch štátov – Českej i Slovenskej republiky.80  

Dodajme však, že naša analýza bližšie nerozoberala z nášho pohľadu ďalšie pomerne 

problematické momenty oboch rozhodnutí spomenutých najvyšších súdnych autorít. Od 

často znejúceho argumentu v týchto diskusiách, a to tzv. argument veku ako analogického 

 
78 Rozhodnutie ESĽP vo veci M. S. S. proti Belgicku a Grécku z 21. januára 2011,  č. sťažnosti 30696/09, § 220. 
79 Nález ÚS ČR zo dňa 18. augusta 2009, spis. zn. I. ÚS 557/09, bod 18; prípadne aj porovnaj s nálezom ÚS ČR zo 
dňa 13. apríla 2011, spis. zn. Pl. ÚS 43/10, bod 34; či nález ÚS ČR zo dňa 14. júna 2016, spis. zn. Pl. ÚS 7/15, bod 
45. 
80 Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/20, bod 63; a odlišné stanovisko 
Vojtěcha Šimíčka, Ludvíka Davida, Jaromíra Jirsy, Pavla Šámala, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, bod 4 a 7. 
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objektívneho kritéria človeka ako biologického tvora;81 cez argument nejednotného 

uchopovania právnej úpravy ohľadom prepisu rodu/zmeny právneho pohlavia naprieč 

krajinami Rady Európy;82 až po argument prílišnej judicializácie vybraných otázok zo strany 

ÚS ČR, čím by mohlo byť oslabené jeho postavenie nestranného a nezávislého súdneho 

orgánu chrániaceho ústavný poriadok krajiny.83 Naše kritické pohľady ponechávame len na 

nižšie popísané poznámky pod čiarou, no je zrejmé, že obe bližšie skúmané rozhodnutia 

v tomto texte vnímame kriticky a značne s nimi nesúhlasíme. Predovšetkým sklamanie 

pociťujeme nad rozhodnutím ÚS ČR, keďže ten by mal byť rozhodujúci orgán chrániaci práva 

menšín. Predovšetkým tých, ktoré skutočne netvoria veľkú časť spoločnosti (kam spadá 

i trans komunita), a teda pre majoritnú societu i politickú reprezentáciu pôjde o okrajovú 

tému a nie je možné očakávať, že sa stane predmetom ich skutočného a relevantného 

záujmu.84 No ako nám ukázala naša analýza, minimálne právna úprava obsiahnutá v § 29 ods. 

1 NOZ má značné nedostatky a z nášho pohľadu je v príkrom rozpore s vybranými 

medzinárodnými, ako aj ľudskoprávnymi štandardmi. Nenastala v tomto prípade situácia, 

keď český ústavný súd bol príliš zdržanlivý? Z nášho pohľadu jednoznačne a tým ostali 

základné práva českej trans komunity nechránené nikým na vnútroštátnej úrovni. Ešte 

šťastie, že tu máme ESĽP, kam tento prípad smeruje.  

 
81 Nález ÚS ČR  zo dňa 9. novembra 2021, spis. zn.: Pl. ÚS 2/20, bod 55; Rozsudok NSS ČR zo dňa 30. mája 2019, 
spis. zn.: 2 As 199/2018, bod 85 - 88. Úprimne, pre nás osobne je prekvapivé, ako veľmi je kladený dôraz na daný 
argument. Samozrejme, istá spojitosť tu je, avšak je rozdiel medzi vekom ako objektívnym kritériom, ktoré dnes 
nie je možné nijakým spôsobom ovplyvniť (plynutie času je nezvratné, teda s výnimkou, ak sa v budúcnosti 
objaví stroj času, ale to sme v rovine dobrej sci-fi literatúry), a rodom/právnym pohlavím, ktoré je možné meniť, 
resp. prepisovať a súčasne dnešný medicínsky rozmach významne umožňuje trans človeku sa priblížiť 
k  preferovanému rodu, ak pociťuje rodový nesúlad, a teda je to objektívne možné a uskutočniteľné. Z nášho 
pohľadu sa tu často porovnávajú v zásade nesúvisiace skutočnosti.     
82 V tomto smere je možno uviesť, že Česká i Slovenská republika ostali v lieviku krajín, ktoré naďalej požadujú 
nutnú sterilizáciu/kastráciu ako nevyhnutnú podmienku procesu prepisu rodu/zmeny právneho pohlavia, čo 
však nie je už bežný jav v krajinách Rady Európy. Ak by sme sa komparatívne pozreli na situáciu aj v iných 
krajinách, tak v 32 štátoch zo 47 nie je požiadavka sterilizácie obligatórnou podmienkou prepisu rodu, ako aj 
treba povedať, že v rámci tých krajín, ktoré túto podmienku stále majú, dochádza k posunu a chcú túto 
podmienku zrušiť  (na čele s Fínskom a Čiernou Horou). Avšak Česká i Slovenská republika, spolu s krajinami ako 
Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Bulharsko či Rumunsko, však tento trend naďalej 
odmietajú.  
83  V závere svojho rozhodnutia ÚS ČR poukázal na to, že judicializácia základných otázok týkajúcich sa človeka 
ako biologického druhu, jeho života a jeho vzťahov môže viesť k politizácii ústavného súdu, a preto je 
nevyhnutné tieto otázky ponechať na parlament Českej republiky. S uvedeným názorom si dovoľujeme 
nesúhlasiť, keďže máme za to, že úlohou ústavných súdov je aj efektívna ochrana základných ľudských práv 
menšín, predovšetkým tých skutočne počtom malých skupín obyvateľstva, ktorých problémy nezaťažujú 
väčšinovú populáciu a politickú reprezentáciu (do takejto skupiny menšín si dovoľujeme zaradiť i trans 
komunitu). Mnohé európske ústavné súdy sa tohto kroku neštítili v obdobných veciach (napr. v Nemecku, 
Chorvátsku či Taliansku), a súčasne súhlasíme s Nikolasom Sabjánom, že nech by český ústavný súd rozhodol 
akokoľvek v tejto veci, v žiadnom z týchto prípadov by z hľadiska externej právnej perspektívy (napríklad 
v zmysle kritickej teórie práva) nešlo o apolitické či neideologické rozhodnutie. Pozri SABJÁN, N.: A Critical 
Legal Perspective on the Recent Czech Transgender Case: (Pl. ÚS 2/20). In: Bratislava Law Review, Vol. 6, No. 1, 
2022, s. 133 a nasl. K rozhodnutiam ústavných súdov iných krajín v obdobných veciach pozri viac v 
GLATZMAIER, A. Gerichte als politische Akteure. Zur funktionallen Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit in 
Demokratien. Baden-Baden: Nomos Verlag, 2019, s. 420 -461.  
84 Odlišné stanovisko Vojtěcha Šimíčka, Ludvíka Davida, Jaromíra Jirsy, Pavla Šámala, Davida Uhlíře a Jiřího 
Zemánka, bod 11. 
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Záver 

 

Na základe uskutočnenej kritickej analýzy si dovoľujeme uviesť, že sa nám potvrdila hlavná 

téza tohto príspevku znejúca tak, že akceptáciou a ponechaním platnosti a účinnosti ust. § 29 

ods. 1 prvej vety NOZ zo strany najvyšších českých súdnych autorít dochádza k podpore 

objektivizácie trans ľudí. Uvedené opierame predovšetkým o nasledovné (v jadre príspevku 

skúmané) argumenty: 

I. ustanovenie  § 29 ods. 1 prvá veta NOZ zaobchádza s trans osobami viac ako 

s objektami práva, než so subjektmi práva, keďže mnohých z nich (v niektorých 

prípadoch úplne zbytočne a slovami niektorých ústavných sudcov aj nelogicky) 

vystavuje náročnej voľbe medzi fyzickým a/alebo psychickým utrpením;  

II. dané ustanovenie od jednotlivcov kategoricky vyžaduje, aby sa podrobili 

znemožneniu reprodukčnej funkcie (často pomocou odobratia maternice alebo 

semenníkov), hoci to nie je z lekárskeho hľadiska vždy vhodné ani potrebné, no je 

to zákonom vyžadované. A to napriek tomu, že dané operatívne zmeny spôsobia 

zhoršenie zdravotného stavu u vybraných jednotlivcov; 

III. súčasne daná právna úprava je značne neurčitá, predovšetkým v tej časti vraviacej 

o „premene pohlavných orgánov“. V tomto smere nie je nápomocná ani ustálená 

prax, ktorá je „zabehnutá“ v Českej republike ohľadom sterilizácií/kastrácií a 

niektorí odborníci sa prikláňajú k tomu, že už len kvôli tejto značnej neurčitosti by 

malo byť toto ustanovenie NOZ zrušené; 

IV. predmetné ustanovenie bráni zvažovať individuálne záujmy a situáciu konkrétnych 

osôb a rozhodným kritériom pre zmenu právneho pohlavia je nevyhnutne to, či 

došlo k požadovanej modifikácii telesnej schránky, alebo k nej nedošlo. Tým 

pádom je toto ustanovenie „hluché“ voči osobám, ktoré síce pociťujú rodovú 

dysfóriu, ale nechcú podstúpiť všetky medicínske procedúry, ktoré sú právnym 

poriadkom vyžadované, ako aj voči tým osobám, ktoré zo zdravotných dôvodov 

nemôžu predmetnú sterilizáciu/kastráciu podstúpiť, resp. že niektoré osoby sú 

neplodné už pred samotnou nevyhnutnou medicínskou časťou tranzície. Uvedené 

vnímane ako postoj, ktorý je v zásadnom rozpore s konceptom ľudskej dôstojnosti 

a naň nadväzujúce esenciálne ľudské práva garantované českou Listinou (najmä 

práva osôb na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, ako aj zákaz neľudského či 

ponižujúceho zaobchádzania s ľuďmi); 

V. ÚS ČR pristupoval k skúmanému prípadu pomerne formalisticky, keďže sa opiera 

výslovnú formuláciu ustanovenia § 29 ods. 1 NOZ (teda, že navrhovateľka nikdy 

nemala v pláne si zmeniť svoje právne pohlavie na to opačné, a teda sa na ňu 

predmetná právna úprava nevzťahuje) a opomína esenciu daného prípadu; 

VI. Judikatúra ESĽP a jej vybrané závery, ktoré sú v tomto prípade relevantné, sú 

jednoznačné: podmieňovanie uznania rodovej identity (vrátane úradnej zmeny 

pohlavia) podmienkou podstúpenia chirurgického zákroku (prípadne sterilizáciou), 

pri ktorom je vysoká pravdepodobnosť neplodnosti, je v rozpore s Dohovorom, 
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keďže dochádza k nerešpektovaniu práva na súkromný život a telesnú integritu, 

ktoré sú zaručené čl. 8, ako aj čl. 3 Dohovoru.  

VII. Samozrejme, vyššie súdy sa síce môžu odkloniť od judikatúry ESĽP, no je nutné 

v takom prípade predložiť presvedčivú argumentáciu, prečo by tak malo nastať, čo 

však z nášho pohľadu nenastalo. V oboch prípadoch odôvodnení najvyšších 

českých súdov išlo skôr o deklaráciu, že sa s týmto aspektom hodnotenia/záverov 

ESĽP nestotožňujú.   

Už len na základe vyššie uvedených argumentov sme toho názoru, že predmetnými 

rozhodnutiami najvyšších českých súdnych autorít skutočne došlo k podpore objektivizácie 

trans ľudí v právnom diskurze, keďže ponechaním a akceptáciou ustanovenia § 29 ods. 1 prvej 

vety NOZ sa redukuje vnímanie trans osôb len na ich telesné aspekty a musia sa prispôsobiť 

požiadavkám verejnej moci, no bez adekvátnej reflexie ich individuálnych záujmov a bez 

zohľadnenia ich práv, ktoré sú potvrdzované viacerými spomenutými medzinárodnými 

a ľudskoprávnymi štandardmi. A teda došlo aj potvrdeniu našej tézy, ktorú sme si stanovili na 

úvod tohto textu.  

Záverom tohto príspevku si dovolíme spomenúť posledné dva problematické momenty, 

paradoxy, ktoré sme si „šetrili“ na záver. Prvým je skutočnosť, že skúmaný nález ÚS ČR 

pripravila skupina šiestich ústavných sudcov, zatiaľ čo zvyšní ôsmi sudcovia sa s uvedeným 

nálezom nestotožnili a boli toho názoru, že dané znenie § 29 ods. 1 prvá veta NOZ je v rozpore 

s Ústavou Českej republiky. Uvedené by právnemu laikovi nedávalo zmysel – ako môže 

minorita šiestich predísť majorite ôsmich? Žiaľ, v tomto smere matematika a ústavne právo 

nepustia: na to, aby mohlo zo strany ÚS ČR dôjsť k vyhláseniu zákonného ustanovenia za 

rozporné s ústavným poriadkom Českej republiky,85 sa musí vysloviť minimálne deväť sudcov 

ÚS ČR.86 To sa tak nestalo v tomto prípade a z tohto dôvodu kvalifikovaná menšina následne 

pripravila znenie predmetného nálezu ÚS ČR, zatiaľ čo disentujúci sudcovia pripravili až dve 

odlišné stanoviska k danému nálezu. Uvedená skutočnosť nebola prílišne rozoberaná 

v samotnom náleze, no je dôležité na ňu poukázať, keďže v tomto smere ťažko možno 

hovoriť, že dané rozhodnutie by malo mať zásadné precedenčné účinky. Sme toho názoru, že 

ak by nastala situácia, že obdobný prípad bude skúmaný aj zo strany slovenského ústavného 

súdu, tak by sa nemal prikláňať a „inšpirovať“ daným rozhodnutím i odôvodnením ÚS ČR 

v tejto veci (čo často naše súdne autority činia), naopak má možnosť sa inšpirovať nielen 

v relevantnej judikatúre ESĽP, ale aj v rozhodnutiach ústavných súdov nám právnokultúrne 

blízkych (predovšetkým hovoríme o rozhodnutiach Spolkového ústavného súdu 

v Nemecku).87 V tomto smere máme za to, že práve Spolkový ústavný súd Nemecka zastal v 

minulosti omnoho ústretovejšiu pozíciu, pamätajúc na nielen medzinárodnoprávne 

štandardy, ale rešpektujúc i trans osoby ako ľudské bytosti s ich príslušnými právami, 

akcentujúc ich ľudskú dôstojnosť.88  

 
85 V zmysle čl. 87 ods. 1 písm. a) Ústavy Českej republiky.  
86 V zmysle čl. 13 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. 
87 Rozhodnutia Spolkového ústavného súdu Nemecka zo dňa 11. januára 2011, spis. zn. 1 BvR 3295/07; či zo dňa 
17. októbra 2017, spis. zn. 1 BvR 747/17.  
88 Významnými v ochrane práv trans ľudí sú i rozhodovacie činnosti rakúskeho či talianskeho ústavného súdu. 
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Posledný paradox sa viaže na deň vyhlásenia predmetného nálezu, pričom to nastalo dňa 

31. marca 2022. Smutné je, že súčasne ide o deň, ktorý je známy ako Medzinárodný deň 

viditeľnosti trans osôb.89 Na tomto mieste nebudeme špekulovať, či to bolo úmyselný krok zo 

strany ÚS ČR; nečudujeme sa však, že uvedené len dodáva ďalšiu horkosť do celého prípadu 

pre trans komunitu, pričom sa tomu z nášho pohľadu dalo pomerne ľahko predísť. Netreba 

opomínať aj to, že aj symbolické úkony zavážia a tento krok bol minimálne nešťastný zo 

strany českého ústavného súdu.   

Je zjavné, že právne a spoločenské postavenie trans ľudí je v Českej republike (ale i na 

Slovensku) komplikované, sťažené a neľahké.90 Avšak trans ľudia sú tiež súčasťou našich 

spoločností a ide o obyčajné osoby, ktoré chcú jednoducho (tak ako my ostatní) žiť svoje 

životy bez toho, aby im do nich štát a spoločnosť neustále a nadmerne zasahovali. A je len na 

nás (a našich zvolených politických reprezentáciách), či trans komunite sa budeme snažiť 

pomôcť pri prepise rodu alebo im hádzať polená, na ktorých sa mnohí potknú a zrejme aj 

zrania (žiaľ, i fatálne). Pritom naďalej platí, že ústavy oboch krajín deklarujú rovnosť všetkých 

ľudí v ich právach, ako aj garantujú právo každého na zachovanie ľudskej dôstojnosti.91 

Napĺňame však tieto záväzky v našich krajinách vo vzťahu k trans komunite? S ľútosťou 

musíme skonštatovať, že nie.   
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TRANSROD A OBČIANSKY ZÁKONNÍK AKO LIMITUJÚCI FAKTOR1 

 

TRANSGENDER AND CIVIL CODE AS A LIMITING FACTOR 

 

Martin Hamřik 

 

Abstrakt: Kreovanie právnej úpravy a zmeny tej existujúcej podliehajú mnohým, v ostatnom 

čase spravidla neodborným, vplyvom, ktoré je možné považovať za limitujúce faktory. V prvej 

časti príspevok poukazuje na najrelevantnejšie materiálne pramene práva predstavujúce 

limitujúce faktory zmeny právnej úpravy problematiky trans ľudí v slovenskom právnom 

poriadku. V druhej časti príspevok analyzuje úlohu Občianskeho zákonníka ako základného 

predpisu súkromného práva v kontexte postavenia trans ľudí a mieru v akej v súčasnom znení 

predstavuje limitujúci faktor pre zmeny právnej úpravy zlepšujúcej postavenie trans ľudí.  

 

Kľúčové slová: Občiansky zákonník, trans, limitujúce faktory, trans ľudia, transrod 

 

Abstract: The creation of legislation and changes to existing legislation are subject to many 

influences, usually unprofessional in recent times, which can be considered as limiting factors 

to those changes. In the first part, the paper highlights the most relevant material sources of 

law representing the limiting factors for changing the legal regulation of trans people in the 

Slovak legal order. In the second part, the paper analyses the role of the Civil Code as a basic 

regulation of private law in the context of the status of trans people and the extent to which 

it constitutes a limiting factor in its current version for changes in legislation improving the 

status of trans people. 

 

Key words: Civil Code, trans, limiting factors, trans people, transgender 

 

 

Úvod 

 

Pred samotnou analýzou problematiky si dovoľujeme vysloviť presvedčenie, že právna 

úprava postavenia trans ľudí, v jeho najrôznejších súvislostiach, v Slovenskej republike, nie je 

nedostatočná. Takmer úplne totiž absentuje. Do akej miery má na tomto diletantskom 

závere podiel takmer šesťdesiatročný zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), a to aj vo svetle ďalších faktorov 

vplývajúcich na právnu reguláciu problematiky, bude predmetom nasledujúcich riadkov. 

 

 

 

 
1 Tento príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
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1. Transrod a limitujúce faktory  

 

Rodová identita predstavuje hlboko pociťovanú vnútornú a individuálnu skúsenosť  

s rodom (pohlavím) každého človeka, ktoré môže, ale nemusí zodpovedať pohlaviu 

priradenému pri narodení, vrátane osobného vnímania tela (ktoré môže zahŕňať, ak sa tak 

osoba slobodne rozhodne, modifikáciu telesného vzhľadu alebo funkcií lekárskymi, 

chirurgickými alebo inými prostriedkami) a iných prejavov rodu, vrátane obliekania, rečového 

prejavu a spôsobov správania.2 

Termín „trans“ zahŕňa osoby, ktoré majú rodovú identitu a/alebo rodové vyjadrenie, ktoré 

sa líši od pohlavia, ktoré im bolo pridelené pri narodení. Označenie „trans ľudia“ alebo „trans 

osoby“ je možné považovať za zastrešujúce transsexuálne, transrodové, resp. transgender 

osoby a mnohé ďalšie rodové variácie, a preto bude preferovaný aj v tomto príspevku.3 

Príspevok sa zameriava na limitujúce faktory transrodu, majúc tak na mysli predovšetkým 

tie materiálne a formálne pramene práva, ktoré vplývajú na právnu úpravu, či zmenu právnej 

úpravy, postavenia trans ľudí. 

Pred samotnou analýzou otázky, do akej miery predstavuje Občiansky zákonník limitujúci 

faktor pre právnu úpravu, či zlepšenie právnej úpravy, postavenia trans osôb, je potrebné 

zamerať sa i na ďalšie faktory vytvárajúce limity právnej úpravy, keďže Občiansky zákonník 

a jeho súčasné znenie je de facto len ich odrazom.  

Tradičným a propedeutickým je v právnej teórii členenie prameňov práva na materiálne  

a formálne pramene vzniku práva.4 Formálne pramene sú prameňmi práva vo vlastnom 

zmysle slova, prameňmi nachádzania normatívneho práva v jeho predpísaných formách. 

Materiálne pramene, nad existenciou ktorých sa zamýšľal v diele Duch zákonov už 

Montesquieu,5 Weyr  na druhej strane považuje za jediný skutočný prameň práva, pretože 

práve ním rozumieme určitý zjav alebo fakt, ktorý sa stáva príčinou, že obsah práva (právneho 

poriadku) je práve taký, aký je a nie iný.6 Luby za materiálne pramene označuje svetonázor, 

ducha národa, verejnú mienku, všeobecné a právne presvedčenie, právny a morálny cit, 

všetky ich premeny, všetky javy sociálneho života (bieda, vojna, nadprodukcia, mor, a pod.).7 

Bard súkromného práva ale za významné považuje len tie materiálne pramene, ktoré majú 

 
2 Definícia rodovej identity je prevzatá z tzv. Jogjakartských princípov: Zásady uplatňovania medzinárodného 
práva v oblasti ľudských práv vo vzťahu k sexuálnej orientácii a rodovej identity, ktoré sú soft-law dokumentom 
pripraveným odborníkmi na ľudské práva. The Yogyakarta Principles on the application of international human 
rights law in relation to sexual orientation and gender identity, 2007. 
3 Pozri European network of legal experts in gender equality and non-discrimination: Trans and intersex equality 
rights in Europe – a comparative analysis. European Commision, 2018, s. 34. 
4 FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M.: Teória práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 112. 
5 Montesquieu uvažoval o najrôznejších vplyvoch na právo, počnúc kvalitou pôdy (v kontexte vtedajšieho 
prevažne poľnohospodárskeho spôsobu života), klímou, náboženstvom, a mnohými ďalšími. MONTESQUIEU, 
C. de S.: De l'esprit des lois. Genève: Barillot & Fils., 1748. 
6 WEYR, F.: Teorie práva. Praha: Wolter Kluwer, 2015 (reprint pôvodného vydania z roku 1936), s. 99. 
7 Káčer materiálnym prameňom v širšom zmysle slova rozumie akékoľvek spoločenské, ekonomické, 
geografické, morálne, politické alebo iné okolnosti, ktoré ovplyvňujú obsah práva. KÁČER, M.: Pramene práva. 
In: PROCHÁZKA, R., KÁČER, M.: Teória práva. 2 vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 152. 
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špeciálnu právnickú povahu (právnu vedu a právnu prax).8 Aj keď by uvedené tvrdenie bolo 

možné azda považovať za želané, nemožno s ním v súčasnej spoločnosti súhlasiť. V mnohých 

situáciách (najmä v dôsledku politických vplyvov) sú materiálne pramene „so špeciálnou 

právnickou povahou“ tými poslednými, ktoré majú rozhodujúci vplyv na formálne pramene 

práva. Materiálne pramene tak predstavujú nielen dôvody pre prijatie tej ktorej právnej 

úpravy, ale zároveň stelesňujú aj rôznorodé limitujúce faktory, ktoré ovplyvňujú úvahy 

normotvorcu. Tie by v prvom rade mali byť smerované k všeobecným hodnotám dobra, 

slušnosti, spravodlivosti, rovnosti, zákazu diskriminácie. Materiálne pramene však 

predstavujú tak výrazné limity, pre ktoré tá ktorá právna úprava nejestvuje, resp. jej zmena 

je nerealizovateľná, i keď by mali práve naopak predstavovať nevyhnutný spúšťač aj 

rozsiahlejších, koncepčných zmien. Obdobne uvedené platí i pre formálne pramene práva, 

ktoré na jednej strane predstavujú esenciu práva ako takého, no v mnohých prípadoch, sa 

formálne pramene stávajú limitom právnej úpravy a jej zmien. 

Významnosť limitov ako faktorov ovplyvňujúcich právnu úpravu je príznačnejšia tým viac, 

čím sa právna úprava väčšmi dotýka interdisciplinárnych tém. Súkromné právo, ktorého je 

Občiansky zákonník základným kameňom, je vzhľadom na predmet právnej úpravy, ktorý sa 

azda najväčšmi bytostne dotýka osobného života každého jednotlivca, tým odvetvím, ktoré 

je paradoxne najviac ovplyvňované týmito limitujúcimi faktormi. Jednou z problematík, na 

ktorej je vplyv materiálnych a formálnych prameňov na rozvoj právnej úpravy markantný sú 

aj rôzne aspekty súvisiace s právnym postavením trans ľudí. 

 

1.1 Materiálne pramene práva ako limitujúci faktor pre trans ľudí 

Pri otázke materiálnych prameňov práva, ktoré predstavujú limitujúci faktor pre právnu 

úpravu postavenia trans ľudí sa vynárajú úvahy nad množstvom materiálnych prameňov 

práva, ktoré ovplyvňujú verejný diskurz a následne aj rozsah a spôsob právnej úpravy 

problematiky. Zo všetkých sa do popredia vynárajú predovšetkým medicínske a bioetické 

aspekty, aspekty kultúrne, náboženské a ideologické, a najmä aspekty politické. Sú to však 

i mnohé ďalšie, ktoré by mohli predstavovať akési limity kreovania právnej úpravy, ako napr. 

ekonomické, demografické,9 historické aspekty, ktoré však pre účely tohto príspevku 

nepovažujeme za dostatočne materiálne na to, aby predstavovali limitujúci faktor právnej 

úpravy postavenia trans ľudí, resp. mali vplyv na analýzu Občianskeho zákonníka ako 

limitujúceho faktoru.  

 
8 LUBY, Š.: Základy všeobecného súkromného práva. 3 vydanie pôvodného diela. Šamorín: Heuréka, 2002, s. 21. 
9 Demografické údaje o počte trans ľudí absentujú nielen v SR, ale sú problematickým údajom zisťovania naprieč 
celým svetom. V máji 2021 sa v Kanade uskutočnilo nateraz jediné priame zisťovanie zastúpenia trans ľudí 
v populácii. Transrodoví ľudia predstavovali podľa výsledkov tohto sčítania 0,19% populácie staršej ako 15 rokov 
(59 460 ľudí) a nebinárni ľudia 0,14% populácie staršej ako 15 rokov (41 355 ľudí). Dostupné online: 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220427/dq220427b-eng.htm. Potrebné je ale zdôrazniť, že 
uvedené výsledky samé osebe nemusia odrážať reálnu situáciu v populácii (osoby svoju rodovú identitu z 
najrôznejších dôvodov nemuseli v sčítaní uviesť). Pri vedecky absolútne nekorektnom aplikovaní uvedených 
výsledkov na slovenskú populáciu, uvedomujúc si, že výsledok má len ilustračnú výpovednú hodnotu, by tieto 
údaje podľa posledného sčítania obyvateľstva Štatistickým úradom SR v roku 2021. Dostupné z: 
https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-vekovych-
skupin/SR/SK0/SR) predstavovali v Slovenskej republike 8 705 transrodových osôb a 6 414 nebinárnych osôb. 
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Medicínske limity. F64.0. Transsexualizmus, podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 

v desiatej revízii,10 ako diagnóza zaradená k poruchám pohlavnej identity je definovaný ako: 

„Túžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná 

pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním 

chirurgického a hormonálneho liečenia, ktoré by zladilo telo pacienta s preferovaným 

pohlavím.“ Uvedená klasifikácia dlhodobo nezodpovedala aplikačnej praxi. Jedenásta verzia 

Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorá je výsledkom desaťročných odborných diskusií na 

úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie,11 preto priniesla rozsiahle zmeny, okrem iných aj 

v diagnóze F 64.0. Diagnóza F 64.0 transsexualizmus bola upravená a pod označením HA60 

ako rodová inkongruencia bola zaradená do novej kapitoly o sexuálnom zdraví. Zmenou 

dochádza k upusteniu od rozlišovania fyzických a duševných symptómov, a teda telesné 

prejavy a vnútorné rodové prežívanie jednotlivca sú vnímané ako celok, avšak ako uvádza 

Patarák, nejde o zmenu konceptu, ale predovšetkým o zmenu terminológie.12 „Rodová 

inkongruencia (dysfória) v období dospievania a dospelosti je charakterizovaná výrazným a 

pretrvávajúcim nesúladom medzi prežívaným pohlavím jednotlivca a pohlavím, ktoré mu 

bolo pridelené, čo často vedie k túžbe po "zmene", aby mohol žiť a byť akceptovaný ako osoba 

prežívaného pohlavia, a to prostredníctvom hormonálnej liečby, chirurgického zákroku alebo 

iných zdravotníckych služieb, aby sa jeho telo čo najviac a v čo najväčšej možnej miere 

prispôsobilo prežívanému pohlaviu.“13 Jedenástu verziu Medzinárodnej klasifikácie chorôb 

Slovenská republika nateraz nereflektuje. I keď by v daných súvislostiach odborné a 

objektívne medicínske hľadisko malo byť tým najviac rezonujúcim kritériom pre nadväzujúcu 

právnu úpravu, v slovenských reáliách je podraďované iným „limitom“. Problematika 

tranzície pre aplikačnú prax legislatívne upravená nie je.14 Staršie Oznámenie Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 3–4 z roku 1981 s označením „Liečebné 

zákroky u intersexuálov, transsexuálov, sexuálnych deviantov a postup pri vydávaní posudku pre 

zápis v matrike transsexuálnych osôb“ je pre stav vedy a poznania v 21. storočí nevyhovujúce 

a ako uvádza Meteňkanyč, implicitne derogované už od roku 1995.15 Istú dlho očakávanú 

zmenu prinieslo Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na 

 
10 Medzinárodná klasifikácia chorôb v desiatej slovenskej verzii (MKCH-10-SK) s účinnosťou od 01. 01. 2023 
dostupná na webovom sídle Národného centra zdravotníckych informácií. 
11 Medzinárodná klasifikácia chorôb v jedenástej verzii bola publikovaná v roku 2018 s predpokladanou 
účinnosťou k 01. 01. 2022. 
12 PATARÁK, M.: Nozologické transformácie transrodovej identity v najnovších psychiatrických klasifikáciách. 
In: PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 2018, roč. 25, č. 3, s. 34. Tamtiež viac k medicínskym 
aspektom rodovej dysfórie (s. 32 - 37).  
13 Tamtiež, Definícia Rodovej inkongruencie v období dospievania a dospelosti (HA60). [cit. 20. 10. 2022]. 
Dostupné z: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f90875286 
14 Majúc na mysli predovšetkým medicínsku a právnu tranzíciu. Tranzíciou sa rozumie situácia, v ktorej osoba 
začne žiť - verejne alebo súkromne - v rámci svojho preferovaného pohlavia. Neexistuje pritom žiadny 
štandardný opis tranzície. Individuálny proces tranzície osoby môže byť sociálny, právny, profesionálny, 
lekársky alebo rodinný. porov. European network of legal experts in gender equality and non-discrimination: 
Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis. European Commision, 2018, s. 35.  
15 V dôsledku prijatia zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. viď METEŇKANYČ, O. M.: Nútená 
kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu v podmienkach Slovenskej republiky. In Comenius časopis, 
2021, č. 2, s. 13. 
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zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním 

lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike zo dňa 22. 

03. 2022,16 ktoré transrodovej osobe pre právnu zmenu rodu umožňuje výber medzi 

chirurgickým výkonom zmeny pohlavných orgánov alebo sekundárnych pohlavných znakov 

a hormonálnou liečbou v trvaní najmenej jeden rok. Batka o ňom konštatuje, že sa javí byť 

súladné s medzinárodnými ľudsko-právnymi štandardmi (judikatúrou ESĽP).17 Účinnosť 

predmetného odborného usmernenia však nemala dlhé trvanie,18 a to pod vplyvom politiky 

ako limitujúceho faktora, i keď v danom prípade neštandardne, až ex post po jeho 

publikovaní. Dôsledkom vzniknutej situácie je návrat do právneho vákua, ktoré tu existovalo 

i dosiaľ, a ktoré žiadnym spôsobom nereflektuje medzinárodné štandardy tranzície a okrem 

iných pre právnu zmenu rodu vyžaduje obligatórnu kastráciu.19 Len pre úplnosť je potrebné 

uviesť, že z medicínskeho hľadiska tranzícia ako taká (či už len v rovine sociálnej alebo aj 

medicínskej – podstúpením hormonálnej terapie alebo chirurgických zákrokov) 

nepredstavuje limitujúci faktor z pohľadu realizovateľnosti. Jediným limitom je tak absencia 

legislatívy, ktorá by dostatočne presne jednotlivé spôsoby tranzície, či postupy aj pre 

zdravotnícky personál, upravovala.  

Kultúrno – ideologické limity. Právo je dielom spoločnosti, pôsobí v spoločnosti a rovnako ju 

ovplyvňuje, preto spoločnosť a právo vzájomne sú si navzájom limitmi. Proklamácia 

preambuly ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava 

SR“), i keď len vo vzťahu k národnostným menšinám, reflektuje, že „národ slovenský“ nie je 

homogénnou skupinou ľudí a zároveň zaručuje slobodný život každému jednotlivcovi. 

„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú 

ideológiu ani náboženstvo.“20 Čl. 1 ods. 1 Ústavy SR je na rozdiel od Preambuly záväzným 

pravidlom, ktorého rešpektovanie by malo byť samozrejmosťou pri prijímaní akejkoľvek 

právnej úpravy. Napriek tomu, obzvlášť v poslednom období je však právo zásadne 

ovplyvňované kultúrno-ideologickými vplyvmi, ktoré predstavujú zásadný limit pri prijímaní, 

či zmenách akejkoľvek právnej úpravy, ktorá nekonvenuje názorom majority, a to bez ohľadu 

na jej súladnosť s ľudsko-právnymi štandardmi, v prípade mnohých marginalizovaných 

 
16 Číslo: S 09953 - 2022 – OZS, zverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, čiastka 18 - 20, zo dňa 06. 
04. 2022, roč. 70, s. 98 - 104. [cit. 20. 10. 2022]. Dostupné online: https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr 
17 BATKA, Ľ.: Odborné usmernenie o zmene pohlavia MZ SR: Etické a právne aspekty. In: Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae, 2022, č. 2., s. 12. 
18 Platnosť a účinnosť Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie 
postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene 
pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike zo dňa 22. 03. 2022 bola pozastavená Oznámením 
Ministerstva zdravotníctva SR zverejneným vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, čiastka 28 - 29, zo dňa 
18. 05. 2022, roč. 70, s. 168. [cit. 20. 10. 2022]. Dostupné z: https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr  
19 V zmysle terajšej praxe na Slovensku je nevyhnutnou súčasťou „zmeny pohlavia“ aj odstránenie 
reprodukčných orgánov trans človeka. Uvedené však nie je ukončenie reprodukčnej schopnosti človeka (teda 
tzv. sterilizácia), ale priamo kastrácia, keďže sa definitívne odstránia pohlavné žľazy a orgány (a to má za 
následok aj sterilizáciu). In: METEŇKANYČ, O. M.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu v 
podmienkach Slovenskej republiky. In Comenius časopis, 2021, č. 2, s. 10. 
20 Ustanovenie čl.1 ods. 1 Ústavy SR 
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skupín (vrátane náboženských, či etnických).21 Obdobná situácia je aj v prípade postavenia 

LGBTI+ ľudí, vrátane trans ľudí, ktorí nekonvenujú prevažujúcemu bipolárnemu vnímaniu 

sveta a heteronormatívnym predstavám.22 

V súvislosti s kultúrnymi limitmi nemožno aspoň úkosom nespomenúť aj jazyk ako limit pri 

tvorbe právnej úpravy. I keď je lexika limitujúcim faktorom zväčša v nadnárodných úpravách, 

či ich implementácii, v súvislosti s trans ľuďmi je slovenčina, jej ne(prispôsobivosť) a rodová 

ne(vyváženosť) výrazne limitujúcim faktorom. Slovníky slovenského jazyka,23 s výnimkou 

vyššie spomínaného „transsexualizmus“ neobsahujú výrazy ako „transrodový“, „tranzícia“ 

v dotknutom význame, a mnohé ďalšie. 

Politické limity. Ako bolo naznačené už vyššie, napriek presvedčeniu, že právo by malo byť 

apolitické a neutrálne, podporovať demokratický pluralizmus a rôznorodosť v jednote, a to 

nielen v základných inštitútoch, ktorou ľudsko-právna úprava a úprava súkromného práva 

nepochybne je, čoraz častejšie podlieha kultúrno-ideologickým požiadavkám majority, ktoré 

sú reflektované politikmi. Právo sa tak vo všeobecnosti stáva záležitosťou politických 

rozhodnutí a lobizmu, od ktorého závisí úspech alebo neúspech jednotlivých návrhov. 

Politika a jej predstavitelia však čoraz väčšmi, väčšinou neodborne a s cieľom zlepšenia 

vlastného politického kapitálu a postavenia, využívajú svoj mienkotvorný vplyv a pozornosť 

médií na presadzovanie záujmov a názorov, o ktorých si myslia, že by im mohli tieto politické 

„body“ priniesť, a to nielen ignorujúc základné hodnoty normotvorby, ale používajúc 

vulgárne a útočné vyjadrovanie.24 Dôsledkom uvedeného je vytváranie a prehlbovanie 

ideologických limitov a mentálnych barikád v pomyselnej vojne, ktoré vytvárajú ďalší tlak na 

politiku, čím sa roztáča nekonečná polarizačná špirála vytvárajúca nenapraviteľne rozdelenú 

spoločnosť, pro futuro znemožňujúca akékoľvek zmeny právnej úpravy, ktoré by viedli 

k zvýšeniu rešpektu a zlepšeniu postavenia (aj) voči trans ľuďom.   

 
21 Uvedené nálady v slovenskej spoločnosti možno z mnohých demonštrovať prieskumom Eurobarometer 
uskutočneným v roku 2019, v ktorom na otázku „...ako dobre by ste sa cítili, keby jedno z vašich detí bolo v 
milostnom vzťahu s osobou z jednej z nasledujúcich skupín...“ by sa veľmi nekomfortne cítilo pri rómoch 44%, 
pri moslimoch 49%, a pri transgender osobách dokonca 53% respondentov. In: Directorate-General for Justice 
and Consumers, Directorate-General for Communication: Special Eurobarometer 493. Discrimination in the 
European Union. Slovakia. May 2019, s. 2. 
22 Nálady v slovenskej spoločnosti voči trans ľuďom vzhľadom na absenciu explicitných prieskumov je možné 
demonštrovať najmä prieskumom Eurobarometer uskutočneným v roku 2019, v ktorom na otázku, či by mali 
mať LGBTI+ ľudia rovnaké práva ako heterosexuálni ľudia, odpovedalo kladne len 31 % opýtaných respondentov 
a len 25 % respondentov si myslí, že trans ľuďom by mala byť umožnená zmena ich úradných dokumentov 
a listín. In: Directorate-General for Justice and Consumers, Directorate-General for Communication: Special 
Eurobarometer 493. Discrimination in the European Union. Summary. May 2019, s. 23 a 24. 
23 Webový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied zahŕňajúci slovníky slovenského 
jazyka: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, dostupný z: https://slovnik.juls.savba.sk/ 
24 Vzhľadom na obdobie písania tohto príspevku, v ktorom došlo dňa 12. 10. 2022 na Slovensku k teroristickému 
útoku, obeťou ktorého boli jeden bisexuál a jedna nebinárna osoba 
(https://sk.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%BD_%C3%BAtok_v_Bratislave_12._okt%C3%B3bra_2022), sa 
nedá politický vplyv na normotvorbu opomenúť. Ako vyplýva z nadväzujúceho prieskumu spoločnosti IPSOS 
(október 2022), slovenská spoločnosť si uvedomuje polarizujúci a útočný jazyk politikov voči LGBTI+ ľuďom 
a iskierkou nádeje je, že takmer 70% respondentov rozhodne súhlasí alebo skôr súhlasí s tým, že politici by mali 
prestať s útokmi na LGBTI+ ľudí. Na druhej strane však, len 45,4% respondentov má prevažujúci názor, že 
diskriminácia LGBTI+ ľudí by mala byť trestaná. In: KERN, M., HRIVŇÁK, T.: Za registrované partnerstvá je viac 
ľudí než proti nim (prieskum Ipsosu). Denník N., Bratislava, 2022. 



 

156 
 

1.2 Formálne pramene práva ako limitujúci faktor pre trans ľudí 

Materiálne pramene práva, vrátane záverov odbornej verejnosti, by sa za štandardných 

okolností mali pretaviť do prameňov formálnych. Ako bolo naznačené v predchádzajúcej 

časti, formálne pramene práva, ktoré by upravovali postavenie trans ľudí, resp. proces 

tranzície a súvisiacu právnu zmenu rodu, v slovenskom právnom poriadku de facto nejestvujú. 

Navyše, i tie existujúce právne normy nepristupujú k úprave postavenia trans ľudí komplexne, 

ale riešia len nevyhnutné a obligatórne minimum, ktoré je (ako uvádzame nižšie) nesúladné 

so základnými ľudskými právami.    

Základnú (ľudsko)právnu úpravu reflektujúcu čo i len existenciu trans ľudí v slovenskom 

právnom poriadku je možné nachádzať maximálne v interpretácii jednotlivých všeobecných 

ustanovení. Čl. 16 ods. 1 Ústavy SR zaručuje každému nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia 

a zároveň čl. 19 ods. 2 Ústavy SR priznáva každému právo na ochranu pred neoprávneným 

zasahovaním do súkromného a rodinného života. Ústavný súd Slovenskej republiky sa však 

dosiaľ postavením trans ľudí vo svojej rozhodovacej činnosti nezaoberal. Ustanovenie § 2 ods. 

2 zákona č. 365/ 2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane 

pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 

zakazuje diskrimináciu (okrem iných) z dôvodu sexuálnej orientácie a taktiež pohlavia, pod 

ktoré podraďuje diskrimináciu z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskrimináciu z 

dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie. Uvedené rozlišovanie sa nepremieta 

v ustanovení § 140 písm. a) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov, ktorý za osobitný motív spáchania trestného činu (okrem iných) považuje 

spáchanie činu z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočné alebo 

domnelé pohlavie a sexuálnu orientáciu. 

V medzinárodných dokumentoch, ktorými je Slovenská republika viazaná, je reflektovanie 

postavenia trans ľudí mierne odlišné, no odlišnou je predovšetkým aplikačná prax. 

Zmluva o Európskej únii sa v čl. 2 taktiež len proklamatívne hlási k nediskriminácii, 

solidarite, rovnosti a hodnotám „ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, 

právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.“ 

Rovnako tak čl. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie poukazuje na boj proti diskriminácii 

(okrem iných) len z dôvodov „pohlavia“ a sexuálnej orientácie. Charta základných práv EÚ 

v čl. 1 zakotvuje princíp rešpektovania a ochraňovania ľudskej dôstojnosti, ktorá je 

nedotknuteľná a zároveň v čl. 7 právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. V čl. 

21 venovanom nediskriminácii Charta základných práv EÚ opätovne zakazuje akúkoľvek 

diskrimináciu demonštratívnym výpočtom (okrem iných) z dôvodu „pohlavia“ ale aj 

genetických vlastností a sexuálnej orientácie. Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ je 

však v kontexte postavenia trans ľudí taktiež prevažne marginálna a súvisí predovšetkým 

s otázkami sociálneho zabezpečenia.25 Súdny dvor EÚ však dospel k záveru, že „vnútroštátna 

právna úprava, ktorá bráni tomu, aby transsexuál, pri neexistencii uznania jeho nového rodu, 

 
25 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 26. 06. 2018 vo veci C-451/16 MB proti Secretary of State for Work and 
Pensions. 
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mohol splniť podmienku potrebnú na požívanie práva chráneného právom [EÚ], musí byť v 

zásade považovaná za nezlučiteľnú s požiadavkami práva [EÚ].“26 

Európsky dohovor o ľudských právach Rady Európy (ďalej len „Dohovor“) v čl. 8 zakotvuje 

každému právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, a taktiež v čl. 14 

zákaz diskriminácie (okrem iných) z dôvodu „pohlavia“, rodu, ale aj akéhokoľvek iného 

postavenia. Rozhodovacia činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESLP“) je 

v otázke právneho postavenia trans ľudí o poznanie bohatšia. Napríklad v rozhodnutí A.P., 

Garçon a Nicot proti Francúzsku ESĽP konštatoval: „podmieňovať uznanie rodovej identity 

transrodových osôb sterilizačným zákrokom alebo liečbou – alebo zákrokom či liečbou, ktoré 

s veľkou pravdepodobnosťou povedú k sterilizácii, ktoré si neprajú podstúpiť, preto znamená 

podmieňovať plný výkon ich práva na rešpektovanie súkromného života podľa čl. 8 Dohovoru 

tým, že sa vzdajú plného výkonu svojho práva na rešpektovanie telesnej integrity chráneného 

týmto ustanovením a taktiež čl. 3 Dohovoru.“27 V Rozsudku ESĽP A. M. a ostatní proti 

Rusku,28 nadväzujúc na Rozsudok ESĽP vo veci Christine Goodwin proti Spojenému 

kráľovstvu29 ESĽP opakovane konštatoval pozitívny záväzok štátov v súlade s čl. 8 Dohovoru 

právne uznať operatívnu zmenu pohlavia transsexuálov, a to okrem iného tým, že umožnia 

úpravu údajov týkajúcich sa ich osobného statusu, ako aj nadväzujúcimi opatreniami. 

V súvislosti s „nadväzujúcimi opatreniami“ možno v slovenskom kontexte poukázať najmä 

na zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách a zákon č. 

301/1995 Z. z. o rodnom čísle, upravujúce zmenu mena, priezviska, rodného čísla v prípadoch 

právnej tranzície. Na nesúlad týchto predpisov s medzinárodnými štandardmi poukazuje vo 

svojej analýze Horvat.30 

Rovnako je nevyhnutné poukázať aj na nezákonnosť spojenú s povinnou kastráciou pri 

právnej zmene rodu, ktorá je v kontexte vyššie uvedenej judikatúry ESĽP, neakceptovateľná, 

a ktorej sa detailne vo svojej štúdii venuje Meteňkanyč.31 Taktiež neakceptovateľnými sú tzv. 

nútené rozvody, ktoré sa v aplikačnej praxi považujú za nevyhnutný predpoklad uskutočnenia 

tranzície a právnej zmeny rodu. V uvedenom kontexte je zaujímavým odlišné stanovisko 

sudcov ESĽP k Rozsudku vo veci Hämäläinen proti Fínsku,32 v ktorom poukazujú na 

skutočnosť, že „inštitúcia manželstva by nebola ohrozená malým počtom párov, ktoré si prajú 

zotrvať v manželstve za situácie, v ktorej sa ocitla sťažovateľka“, teda v situácii po tranzícii 

založenej na chirurgickej zmene pohlavia. 

 
26 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 27. 04. 2006 vo veci C-423/04 Sarah Margaret Richards proti Secretary of State 
for Work and Pensions, bod 31 a Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 07. 01. 2004 vo veci C-117/01 K. B. proti 
National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health, body 30 až 34.  
27 Rozsudok ESĽP vo veci A.P., Garçon a Nicot proti Francúzsku, č. 79885/12, 52471/13 a 52596/13 zo dňa 06. 04. 
2017, bod 131. 
28 Rozsudok ESĽP vo veci A. M. a ostatní proti Rusku, č. 47220/19 zo dňa 06. 07. 2021.  
29 Rozsudok ESĽP vo veci Christine Goodwin proti Spojenému kráľovstvu, č. 28957/95 zo dňa 11. 07. 2002. 
30 HORVAT, M.: Zmena mena, priezviska a pohlavia. Analýza judikatúry ESĽP a slovenskej právnej úpravy. In 
Comenius časopis, 2021, č. 2, s. 135. 
31 Závery k protiprávnosti úpravy viď METEŇKANYČ, O. M.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri 
prepise rodu v podmienkach Slovenskej republiky. In Comenius časopis, 2021, č. 2, s. 13. 
32 Odlišné stanovisko sudcov Sajó a Lemmens a sudkyně Keller k Rozsudku ESĽP vo veci Hämäläinen proti 
Finsku, č. 37359/09 zo dňa 16. 07. 2014. 
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Napriek útlosti právnej úpravy reflektujúcej problémy trans ľudí súvisiace s procesom 

tranzície, je potrebné konštatovať, že táto je nepostačujúca a v mnohom nezodpovedajúca 

medzinárodným ľudsko-právnym štandardom. V ostatnom je táto úprava neexistujúca. Pri 

úvahách o tom, či predstavuje limitujúci faktor zmien postavenia trans ľudí de lege ferenda, je 

nepochybné, že právna úprava v súčasnom znení predstavuje extrémny limit pre praktickú 

aplikáciu a riešenia problémov, ktorým sú trans ľudia vystavovaní. Zotrvávanie na súčasnom 

stave právnej úpravy spôsobujúcom právnu neistotu a rozpor so základnými ľudskými 

právami je neakceptovateľný. Cieľom tohto príspevku však nie je detailná analýza súvisiacich 

právnych predpisov, ale výlučne posúdenie vplyvu Občianskeho zákonníka v súčasnom znení 

ako potenciálneho limitujúceho faktora pre zlepšenie právneho postavenia trans ľudí, 

ktorému sú venované nasledujúce riadky. 

 

2. Občiansky zákonník ako limit transrodovosti 

 

Súčasné znenie Občianskeho zákonníka žiadnym spôsobom trans ľudí nereflektuje. 

Rovnako tak špecificky neupravuje postavenie transrodových osôb, či ďalšie súvisiace 

aspekty ako proces tranzície, a pod. Predstavuje Občiansky zákonník, vo svetle vyššie 

uvedených limitov, taktiež jeden z limitujúcich faktorov brániacich zmenám právnej úpravy 

postavenia transrodových osôb? Sú v záujme zlepšenia procesu tranzície a právneho statusu 

trans ľudí nevyhnutné zmeny v Občianskom zákonníku? Je vôbec potrebné aby Občiansky 

zákonník ako základný predpis súkromného práva nejakým spôsobom reflektoval existenciu 

trans ľudí? 

Na položené otázky nie je odpoveď príliš jednoduchá. Významne vplývajúcim faktorom sú 

totiž vyššie uvedené limity, ktoré v súčasnej podobe materiálnych prameňov práva, by 

v konečnom dôsledku mohli viesť k zmene Občianskeho zákonníka negatívnym spôsobom 

ovplyvňujúcim (nielen právne) postavenie trans ľudí. 

Slovenský Občiansky zákonník z lexikálneho hľadiska neobsahuje žiadnu zmienku o 

„pohlaví“, či špecificky v akomkoľvek kontexte o „mužovi“ alebo „žene“, pričom preferuje 

označenie „osoba“, resp. „fyzická osoba“. Inak vcelku adekvátnu rodovú korektnosť narúša 

preferovanie mužského rodu v prevažnej časti právnej úpravy (napr. § 116 Občianskeho 

zákonníka ako o blízkej osobe hovorí o „manželovi“ nie aj o „manželke“), čo je však možné 

v záujme prehľadnosti a zrozumiteľnosti legislatívneho textu potrebné považovať za 

jazykovo akceptovateľné. Zo znenia Občianskeho zákonníka je zároveň nepochybné, že 

i tam, kde zákonodarca používa mužský rod (manžel, veriteľ, dlžník, a mnohé ďalšie), má na 

mysli osobu akéhokoľvek rodu. 

Občiansky zákonník (aj vzhľadom na historický kontext a koncepciu) neobsahuje 

akúkoľvek zmienku o detailoch osobného statusu fyzických osôb (s výnimkou spôsobilosti 

mať práva a povinnosti, spôsobilosti na právne úkony, ochrany osobnosti), a to vrátane mena, 

priezviska, či rodovej identity. 

Ako uvádza Batka: „Sexuálna orientácia a rodová identita každého človeka je 

neoddeliteľnou súčasťou jeho osobnosti a je jedným z najzákladnejších aspektov 
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sebaurčenia, dôstojnosti a slobody.“33 Zmena rodovej identity nemá vplyv na spôsobilosť 

danej osoby byť subjektom práva, ani na spôsobilosť na právne úkony. Taktiež nemá vplyv na 

garanciu ochrany osobnosti, vrátane ochrany súkromia a rodinného života, ktoré sú 

Občianskym zákonníkom normované len demonštratívne a pomerne vágne (§ 11 

Občianskeho zákonníka). Právo na súkromie a rodinný život je ako zložka ochrany osobnosti 

fyzickej osoby chránená Občianskym zákonníkom bez ohľadu na pohlavie, resp. rodovú 

identitu. Miera stanovenia jej limitov je však závislá od aplikačnej praxe, resp. rozhodovacej 

činnosti, nielen slovenských súdov, ale i vyššie uvádzanej rozhodovacej činnosti ESĽP.  

Zmena rodovej identity nemá vplyv na rodinné väzby (s výnimkou manželstva), vrátane 

definície blízkych osôb (§ 116 Občianskeho zákonníka), či otázok súvisiacich s dedičským 

právom a napr. zákonnými dedičmi. Prípadné vydedenie potomka podľa ustanovenia § 469a 

ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka pre trvalé vedenie neusporiadaného života, ktorého 

dôvodom by malo byť podstúpenie tranzície, považujeme za absolútne neprípustné.  

Tranzícia nemá vplyv na majetkové pomery vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, 

vlastníctvo, a pod. Zmena rodovej identity by mala vplyv na existenciu inštitútu 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorý je upravený v ustanoveniach § 143 a nasl. 

Občianskeho zákonníka. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov by však ex lege nezaniklo 

v dôsledku zmeny pohlavia jedného z manželov, ale v súlade s ustanovením § 148 ods. 1 

Občianskeho zákonníka, v dôsledku zániku manželstva, rozvodom, keďže slovenský právny 

poriadok vnímajúci manželstvo ako zväzok muža a ženy pri právnej tranzícii vytvára potrebu 

tzv. núteného rozvodu.  

Na záväzkové vzťahy trans osoby by tranzícia totožne nemala absolútne žiaden vplyv. 

Výnimku by azda mohli predstavovať tie záväzky osobnej povahy, pri ktorých by bolo plnenie 

explicitne a nevyhnutne viazané na rodovú identitu dlžníka (napr. špecificky definované 

plnenie pri modelingu, a pod.), v dôsledku čoho by takéto záväzky zanikli pre nemožnosť 

plnenia (§ 575 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

Ostáva tak zodpovedať otázku, či by zmene právnej úpravy osobitných predpisov nejakým 

spôsobom bránila úprava Občianskeho zákonníka, resp. naopak, či by Občiansky zákonník 

mohol byť ovplyvnený zmenami právnej úpravy týkajúcej sa zlepšenia postavenia trans ľudí. 

V súčasnom znení Občianskeho zákonníka je na tieto otázky potrebné odpovedať negatívne.  

Nech by boli zmeny právnej úpravy akékoľvek, napríklad aj s pripustením manželstva osôb 

rovnakého pohlavia po právnej tranzícii (nevyžadovaním predchádzajúceho rozvodu 

manželstva), dovolíme si tvrdiť, že Občiansky zákonník, vzhľadom na svoju „rodovú 

neutralitu“ a pomerne subtílny text, by nebol žiadnym spôsobom ovplyvnený a nevyhnutne 

by sa v ňom nevyžadovali žiadne súvisiace zmeny. Občiansky zákonník tak v súčasnom znení 

nepredstavuje v žiadnom ohľade limitujúci faktor pre zlepšenie postavenia trans ľudí. 

Diametrálne odlišná situácia je ale v prípade zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rodine“), ktorý je základným predpisom upravujúcim 

rodinné vzťahy. O rodovej neutralite Zákona o rodine nie je možné hovoriť. Zákon o rodine 

 
33 BATKA, Ľ.: Odborné usmernenie o zmene pohlavia MZ SR: Etické a právne aspekty. In Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae, 2022, č. 2., s. 19. 
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definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, obdobne ako novelizovaný čl. 41 ods. 1 Ústavy 

SR.34 Rovnako v otázkach rodičovstva ako „poslania ženy a muža“ (čl. 3 Zákona o rodine) 

nepoužíva rodovo neutrálnu terminológiu. Aj určenie rodičovstva k dieťaťu je viazané len na 

jednu matku – ženu a jedného otca – muža (§ 82 ods. 1 a § 84 a nasl. Zákona o rodine), otázky 

sa tak vynárajú aj v súvislosti s prípadnou následnou starostlivosťou o dieťa po právnej 

tranzícii jedného z rodičov. Všetky tieto pravidlá predstavujú zásadné prekážky pri 

komplexnejších zmenách postavenia trans ľudí, ktoré bude potrebné v právnej úprave de lege 

ferenda reflektovať a odstrániť. 

Pri analýze vhodnosti, či nevyhnutnosti prípadnej implementácie problematiky trans ľudí 

de lege ferenda do Občianskeho zákonníka, je vhodné poukázať aj na skúsenosti zo 

zahraničia.  

Negatívny príklad príliš paternalistického prístupu štátu k Občianskemu zákonníku 

a v rámci neho aj k právu na sebaurčenie, ktorý sa ukázal ako kontraproduktívny, je možné 

demonštrovať príkladom českého zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (ďalej len „OZ-

ČR“). Na rozdiel od pôvodného znenia, sa tvorcovia „nového“ českého občianskeho 

zákonníka rozhodli v ustanovení § 29 OZ-ČR explicitne normovať aj „změnu pohlaví“. 

Dôsledkom prijatého legislatívneho riešenia nie je len použitie nekorektného jazyka, ktorý 

tranzíciu označuje ako zmenu pohlavia, no najmä štandardom ľudských práv 

nezodpovedajúca nútená sterilizácia a premena pohlavných orgánov (kastrácia),35 nútený 

zánik manželstva a registrovaného partnerstva. Kriticky sa k právnej úprave stavia i odborná 

verejnosť. Kotková uvádza: „I když se zdá, že české právo zavedením změny pohlaví do 

občanského zákoníku vytvořilo dostatečný legislativní rámec pro osoby, které jsou ve svém 

těle „uvězněny“, v porovnání s právními řády vybraných zemí a judikaturou ESLP tomu tak 

není.“ 36 Dobrovolná totožne poukazuje na povinnosť znemožnenia reprodukčnej funkcie 

z pohľadu ľudských práv za ťažko obhájiteľný zásah do telesnej integrity.37 Ministerstvo 

spravodlivosti ČR pripravilo návrh novely ustanovenia § 29 OZ-ČR, ktorou by sa okrem iného 

mala odstrániť podmienka chirurgických zmien pre zmenu pohlavia, tá však nebola 

schválená.38 Problematika trans ľudí sa premieta aj do rozhodovacej činnosti súdov, ako 

napríklad do nedávneho rozhodnutia Ústavního soudu ČR zo dňa 09. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 

2/20, v ktorom súd odôvodňuje evidovanie informácie o pohlaví v rámci rodného čísla ako 

dôležitú informáciu, ktorá nie je v rozpore s právom na súkromie a zároveň z tohto práva 

nedovodzuje „pozitivní závazek státu evidovat více pohlaví než mužské a ženské“. 

 
34 Viac k formám uzavretia manželstva viď GYURI, R.: Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví 
a náboženských spoločností. Komentár. 1 vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021, s. 138 
35 Frinta poukazuje na potrebu uvedené interpretovať largo sensu, nie stricto sensu a zároveň navrhuje de lege 
ferenda mätúce superfluum z Občianskeho zákonníka vypustiť. viď FRINTA, O.: § 29 Změna pohlaví. In: 
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK., J, FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I., 2. vyd., Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2021. 
36 KOTKOVÁ, P.: Změna pohlaví v českém právním řádu. In: Právní rozhledy, 2021, č. 7, s. 254. 
37 DOBROVOLNÁ, E.: § 29 Změna pohlaví. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 až 654). 
Komentář. 2. vydání., Praha: C. H. Beck, 2022, s. 134. 
38 Návrh novely OZ-ČR Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 
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Rozhodnutie podrobuje kritike Sabján, okrem iných aj z dôvodu ignorovania judikatúry 

ESĽP.39 

Vo všeobecnosti je možné ďalšie právne poriadky rozdeliť podľa toho, či problematike 

trans ľudí venujú priestor v Občianskom zákonníku alebo ju prenechávajú osobitným 

právnym predpisom, pričom toto rozdelenie zodpovedá historickému regionálnemu vplyvu 

jednotlivých občianskych zákonníkov. 

V krajinách s vplyvom francúzskeho Code civil je právne postavenie trans ľudí regulované 

priamo v Občianskom zákonníku, predovšetkým z koncepčných dôvodov. Francúzsky právny 

poriadok nepovažuje transrodovosť za psychickú chorobu od roku 2010,40 no zmeny sa v 

Code civil premietli až v roku 2016, kedy do časti o rodných listoch v ustanoveniach Art. 61-5 

až 61-8 pribudla možnosť zmeny pohlavia (sexe) v úradných dokumentoch, a to na základe 

preukázania že zmienka o pohlaví v dokumentoch o osobnom stave nezodpovedá tomu 

pohlaviu, v ktorom sa daná osoba prezentuje, a v ktorom je známa.41 Možnosť je prístupná 

len plnoletým a emancipovaným maloletým osobám. Art. 61-6 Code civil ako dôvod pre 

zamietnutie žiadosti o takúto zmenu pohlavia explicitne zakazuje nepodstúpenie lekárskeho 

ošetrenia, operácie alebo sterilizácie. Súčasné znenie Art. 28 a nasl. holandského Burgerlijk 

Wetboek prešlo výraznou zmenou v roku 2014 a umožňuje osobám starším ako šestnásť 

rokov na základe čestného vyhlásenia v znaleckom posudku, bez nutnosti ďalších 

medicínskych zákrokov, rozhodnúť o právnej zmene pohlavia (geslacht). Právna zmena 

pohlavia v Holandskom kráľovstve zároveň nemá vplyv na existujúce rodinné vzťahy a z nich 

vyplývajúce práva a povinnosti (Art. 28c Burgerlijk Wetboek). Posledným z vybraných 

občianskych zákonníkov ovplyvnených Code civil je Code civil du Québec, ktorý taktiež 

upravuje možnosť zmeny pohlavia (sexe) v úradných dokumentoch, pokiaľ sa osoba, 

nestotožňuje s rodovou identitou, ktorá jej bola prisúdená pri narodení, a to bez nutnosti 

akéhokoľvek medicínskeho zásahu (Art. 71 Code civil du Québec). Žiadosť môže podať osoba 

staršia ako 14 rokov, resp. zákonný zástupca osoby mladšej (Art. 71.1. Code civil du Québec).  

V občianskych zákonníkoch krajín s vplyvom nemeckého Bürgerliches Gesetzbuch právnu 

úpravu statusových otázok týkajúcich sa rodu fyzických osôb nenachádzame. Nemecká 

právna úprava zvolila pre riešenie zmeny rodu osobitný predpis zákon o transsexualizme 

z roku 1980 (Transsexuellengesetz – Gesetz über die Änderung der Vornamen und die 

Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen), z ktorého mnohé ustanovenia 

boli vyhlásené za protiústavné a v súčasnosti je možnosť vyznačenia zmeny rodu de facto 

umožnená bez medicínskych zákrokov ustanovením § 45b zákona o občianskom stave 

(Personenstandsgesetz). Obdobne rakúsky Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch neobsahuje 

 
39 SABJÁN, N.: A critical legal perspective on the recent czech transgender case (Pl. ÚS 2/20). in: Bratislava Law 
Review, 2022, 6. ročník, č. 1, s. 131. 
40 Décret n° 2010-125 du 8 février 2010 portant modification de l'annexe figurant à l'article D. 322-1 du code de 
la sécurité sociale relative aux critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée 
„affections psychiatriques de longue durée“. 
41 Dôkazom môže byť podľa Art. 61-5 Code civil napríklad to, že sa takáto osobe verejne prezentuje ako osoba 
patriaca k deklarovanému pohlaviu, alebo že je známa svojej rodine, priateľom alebo profesionálnemu okoliu 
ako osoba patriaca k deklarovanému pohlaviu, prípadne že si zmenila svoje krstné meno tak, aby zodpovedalo 
jej deklarovanému pohlaviu. 
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špecifické ustanovenia, pričom tu sa právna úprava vyvíjala skôr ako dôsledok rozhodovacej 

činnosti súdov, v dôsledku zrušenia predpisu ministerstva vnútra o postavení transsexuálov 

z roku 1996 rakúskym ústavným súdom.42 Najvyšší správny súd Verwaltungsgerichtshof už 

v rozhodnutí z roku 1997, konštatoval, že by bolo v rozpore s čl. 8 Dohovoru, pokiaľ by osoba 

žijúca s presvedčením o svojej rodovej identite k druhému pohlaviu, ktorá prijala opatrenia na 

rodové korekcie vedúce k priblíženiu vonkajšiemu vzhľadu opačnému pohlaviu, a pre ktorú 

by bolo veľmi nepravdepodobné, že by sa jej presvedčenie zmenilo, nebola považovaná za 

príslušníka pohlavia, ktoré zodpovedá jej vonkajšiemu vzhľadu.43 Na uvedené 

Verwaltungsgerichtshof nadviazal v roku 2009 rozhodnutím o tom, že závažný chirurgický 

zákrok, ako je odstránenie primárnych pohlavných znakov (ako opatrenie rodovej korekcie) 

nie je nevyhnutnou podmienkou pre zmenu pohlavia.44  

Na pomedzí vplyvu Code civil a Bürgerliches Gesetzbuch stojí švajčiarsky Schweizerisches 

Zivilgesetzbuch, do ktorého s účinnosťou len od 01. 01. 2022, obdobne predovšetkým pod 

vplyvom judikatúry, bolo vložené ustanovenie Art. 30b, v zmysle ktorého osoba staršia ako 

16 rokov, ktorá je pevne presvedčená, že nie je rovnakého pohlavia, aké je zapísané v matrike, 

môže matričnému úradu (už nie prostredníctvom súdneho konania) vyhlásiť, že si želá zmenu 

zápisu pohlavia, pričom takéto vyhlásenie nemá žiadne právne účinky na existujúce rodinné 

vzťahy. 

Na základe zahraničných právnych úprav je možné pozorovať, že tieto si zvolili jednak 

rôzne modely úpravy právneho postavenia trans ľudí a taktiež, že nie každá z krajín pristúpila 

k jej zakotveniu v občianskom zákonníku. Zároveň je zrejmé, že obdobne ako je právna 

úprava a jej zmeny problémom na Slovensku, aj v zahraničí si zmeny vyžadovali pomerne 

dlhý čas a podliehali búrlivému vývoju, pričom v mnohých krajinách tieto zmeny nastali len 

nedávno, resp. „tranzičný“ proces stále prebieha. Mementom aj pre Slovenskú republiku 

môže byť taktiež tá skutočnosť, že v niektorých prípadoch bol proces zlepšenia postavenia 

trans ľudí vyvolaný nie na základe presvedčenia politikov o nevyhnutnosti zmien, ale 

prostredníctvom rozhodovacej praxe súdov. 

 

Záver 

 

„Hovoriť je striebro, mlčať je zlato.“ Týmto známym slovenským úslovím, by sa, i keď 

neprimerane zľahčujúco, dal azda ukončiť tento príspevok venovaný Občianskemu zákonníku 

ako limitu pre úpravu postavenia trans ľudí. Autor tohto príspevku nespochybňuje 

nevyhnutnosť právnej úpravy postavenia trans ľudí, tranzície a všetkých súvisiacich práv 

a povinností, či už samotných trans osôb alebo zdravotníckeho personálu, a pod. Reflektujúc 

na českú skúsenosť s OZ-ČR, ktorého znenie je v rozpore s ľudsko-právnymi štandardmi, však 

existuje dôvodná obava, že vzhľadom aj na ostatné materiálne pramene práva (najmä tie 

 
42 Österreichischer Verfassungsgerichtshof v rozhodnutí zo dňa 8. júna 2006, V 4/06 zrušil body 2 a 3 vyhlášky  
z 27. novembra 1996, Z 36.250/66-IV/4/96, o právnom postavení transsexuálov ako nezákonné. 
43 Österreichischer Verwaltungsgerichtshof, Zl. 95/01/0061. 
44 Österreichischer Verwaltungsgerichtshof, Zl. 2008/17/0054. 
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politické), by snahy o akékoľvek normovanie postavenia trans ľudí v Občianskom zákonníku 

mohli žiaľ viesť k opačnému, než želanému výsledku, a preto je azda lepšie, že Občiansky 

zákonník nateraz „mlčí“.  

V súčasnom znení Občiansky zákonník nepredstavuje žiaden limitujúci faktor, ktorý by 

nejakým spôsobom obmedzoval kreovanie právnej úpravy zlepšujúcej postavenie trans ľudí. 

Záver, ktorý však nemožno konštatovať o Ústave SR, či Zákone o rodine, nehovoriac 

o takmer úplnej absencii ďalšej relevantnej právnej úpravy. Zároveň je ale potrebné 

upozorniť, že ak by sa normotvorca rozhodol pretaviť niektoré z ustanovení upravujúcich 

postavenie trans ľudí priamo do Občianskeho zákonníka, je tak potrebné urobiť nielen 

zvolením správneho jazykového vyjadrenia, ale predovšetkým citlivo, rešpektujúc základné 

ľudské práva a v súlade s medzinárodnými štandardmi. 

Na záver možno azda vysloviť presvedčenie, že hoc súčasná slovenská právna úprava 

predstavuje jeden veľký limitujúci faktor v žití plnohodnotného života trans ľudí, úlohou 

spoločnosti a predovšetkým normotvorcov je tieto limity prekonať, k čomu veríme, dôjde 

v krátkom čase, pretože in varietate concordia. 
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PRÁVNE NÁSLEDKY PREPISU RODU JEDNÉHO Z MANŽELOV NA 

PLATNE UZAVRETÉ MANŽELSTVO1 
 

LEGAL CONSEQUENCES OF SPOUSE´S GENDER TRANSITION ON A VALID 

MARRIAGE  

 

Lenka Dufalová 

 

Abstrakt: Manželstvo je významným právnym vzťahom, od ktorého sa odvíja status fyzickej 

osoby v mnohých oblastiach. Právna spisba sa v statusových otázkach transrodových osôb 

venuje najmä podmienkam tranzície vo vzťahu k manželstvu, avšak ešte pred samotnou 

teranzíciou, resp. jej ukončením. Nezaoberá sa otázkou, aké právne následky vo vzťahu 

k platne uzavretému manželstvu by mala ukončená právna tranzícia jedného z manželov za 

súčasného právneho stavu. Príspevok je venovaný analýze práve tejto otázky z pohľadu 

súčasnej právnej úpravy. 

 

Kľúčové slová: manželstvo, tranzícia, právne následky 

 

Abstract: Marriage is an important legal relationship on which the status of a natural person 

in many areas depends. The legal writing on status issues of transgender persons mainly deals 

with the requirements of transition in relation to marriage, but before the transition itself, or 

its finishing. It does not deal with the question of what legal consequences of the legal 

transition of one of the spouses would have in relation to a validly concluded marriage under 

the current legal status. analyses this very issue from the point of view of current legislation.   

 

Key words: marriage, transition, legal consequences 

 

Úvod 

Otázky týkajúce sa statusových pomerov transrodových osôb sú v súčasnosti pomerne 

často analyzované na rôznych vedeckých a odborných fórach. Právna spisba publikovaná v 

tejto oblasti sa venuje najmä podmienkam pre podstúpenie tranzície, t.j. akým spôsobom je 

potrebné „naložiť“ s existujúcim manželstvom tejto osoby pred samotnou tranzíciou, resp. jej 

ukončením.2 Jednotlivé štáty k tejto otázke pristupujú rôzne. Niektoré štáty umožňujú prepis 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
2 Tejto otázke sa venuje Raková, ktorá uvádza: „Právo Slovenskej republiky tiež neupravuje, či so zmenou 
pohlavia manželstvo transrodovej osoby zaniká automaticky zo zákona, alebo či je potrebné podať návrh na 
zánik manželstva rozvodom, o ktorom rozhodne súd. Zaužívaná prax je taká, že v prípade, ak počas trvania 
manželstva jeden z partnerov podstúpi tranzíciu, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pred zmenou pohlavia 
vyžadujú od takejto osoby, aby sa rozviedla.“ Obdobne tiež: „Ako už bolo uvedené, na Slovensku nemôže nastať 
situácia, aby transrodová osoba, ktorá žije v manželstve, dosiahla zmenu rodu a následne jej bol uskutočnený 
zápis zmeny mena a priezviska na matrike a rodného čísla z dôvodu zmeny pohlavia bez toho, aby predložila 
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rodu len nezosobášeným osobám, a teda požadujú, aby manželstvo transrodovej osoby 

zaniklo rozvodom alebo manželstvo zaniká ex lege momentom ukončenia právnej tranzície. 

Štáty, ktoré umožňujú osobám rovnakého pohlavia vstúpiť do manželstva, riešia túto otázku 

tak, že manželstvo zostáva zachované v podobe manželstva osôb rovnakého pohlavia. Štáty, 

ktoré neumožňujú osobám rovnakého pohlavia vstúpiť do manželstva, ale umožňujú im 

vstúpiť do iného štátom uznaného formálneho zväzku (registrované partnerstvo, životné 

partnerstvo) umožňujú transformáciu manželstva na takýto štátom uznaný zväzok.   

V Slovenskej republike, kde absentuje právna úprava tranzície, môže transrodová osoba 

podstúpiť tranzíciu len v prípade, ak je slobodná alebo rozvedená.  Magurová k tomu uvádza: 

„Lekári však v praxi nerozhodujú len o nútenej kastrácii ale aj nútenom rozvode transrodovej 

osoby, ktorá chce dosiahnuť lekársky posudok pred právnym uznaním prepisu rodu, hoci takáto 

požiadavka nie je zakotvená v žiadnom zákone. Túžba po prepise rodu neznamená automaticky, 

že transrodová osoba chce opustiť svojho doterajšieho manžela/manželku. V praxi sa často krát 

stáva, že transrodové osoby ostávajú so svojimi partnermi aj po tom, ako dôjde k zmene 

pohlavia.“3  

Otázkou prepisu rodu a jeho právnym následkom vo vzťahu k existujúcemu manželstvu 

transrodovej osoby sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej aj ako „ESĽP“). Veľký 

senát ESĽP vo veci Hämäläinen proti Fínsku4  rozhodol, že nedošlo k porušeniu článku 8 

Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd tým, že sťažovateľka ako 

transrodová osoba nemohla dosiahnuť právne uznanie svojho nového rodu bez toho, aby 

sa rozviedla so svojou doterajšou manželkou alebo súhlasila so zmenou svojho 

manželstva na registrované partnerstvo. Skutkový stav prípadu možno popísať 

nasledovne:  Sťažovateľka sa narodila ako muž a ako muž aj uzavrela manželstvo, z ktorého 

sa neskôr narodilo dieťa. V roku 2006 bola diagnostikovaná ako trans osoba a v roku 2009 

podstúpila operatívnu zmenu pohlavia. Ešte predtým, v roku 2007, požiadala príslušný 

správny orgán, aby potvrdil jej nové pohlavie a zmenil jej rodné číslo z mužského na ženské. 

Správny orgán žiadosť zamietol s poukazom na zákon o transsexuáloch, podľa ktorého bola 

právna zmena pohlavia je možná iba vtedy, ak daná osoba nežije v manželstve ani v 

registrovanom partnerstve, alebo ak s tým jej manžel/manželka či partner/partnerka súhlasí. 

V druhom prípade dochádza potom automaticky k transformácii manželstva na registrované 

partnerstvo alebo naopak registrovaného partnerstva na manželstvo. Sťažovateľka napadla 

toto rozhodnutie v rámci správneho súdnictva. Argumentovala tým, že ona aj jej manželka 

preferujú zotrvanie v manželstve, pretože rozvod je v rozpore s ich náboženským 

presvedčením a registrované partnerstvo poskytuje nižší stupeň právnej ochrany ako 

 
lekárske potvrdenie o chirurgickom odstránení pohlavných orgánov. Súčasne, nemôže nastať situácia, aby 
príslušné zdravotnícke zariadenie vydalo potvrdenie o vykonaní daného lekárskeho úkonu bez toho, aby 
žiadateľ predložil doklad, potvrdzujúci, že manželstvo, ktoré uzatvoril, zaniklo rozvodom.“ RAKOVÁ, K.: 
Tranzícia a jej vplyv na rodinnoprávne vzťahy transrodových osôb. In: Projustice, 2022, č. 14. 11. 2022, 11 s., 
[online]. 
3 MAGUROVÁ, Z.: Trans ľudia – vybrané právne aspekty. In: KRÁLÍČKOVÁ, Z., DÁVID, R., VALDHANS, J. (EDS.): 
Translidé nejen v rodinném právu. Brno: Masaryková univerzita, 2018,  s. 33.  
4 Rozhodnutie ESĽP (Veľká komora) vo veci Hämäläinen proti Fínsku z 16. 07. 2014, sťažnosť č. 37359/09. 
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manželstvo. Súdy jej však nevyhoveli s odvolaním sa na to, že fínske právo neumožňuje 

manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia.   

Domnievame sa, že v súčasnosti by rozhodnutie ESĽP nebolo iné. Ako vyplýva z 

rozhodnutia Hämäläinen proti Fínsku, jedným z faktorov, ktoré ESĽP pri posudzovaní toho, 

či došlo alebo nedošlo k porušeniu Dohovoru je aj koncept európskeho konsenzu. Tento 

koncept využíva metódu komparácie za účelom porovnania úrovne uniformity týkajúcich sa 

konkrétnej témy v právnych poriadkoch členských štátov Rady Európy. Vo veci Schalk a Kopf 

proti Rakúsku5  súd sumarizoval právnu úpravu manželstva v jednotlivých členských štátoch 

Rady Európy -  zo 47 členských štátov Rady Európy iba 6 krajín úplne zrovnoprávnilo 

manželstvá párov rovnakého pohlavia s manželstvami párov opačného pohlavia, ďalších 13 

krajín vrátane ČR a Rakúska vytvorilo samostatný inštitút registrovaného partnerstva. 

Rovnakú komparáciu súd urobil o niekoľko rokov neskôr vo veci Orlandi a ďalší proti 

Taliansku, kde súd uvádza: „Z toho vyplýva, že k dnešnému dňu (2017) dvadsaťsedem krajín zo 

štyridsiatich siedmich členských štátov Rady Európy už prijalo legislatívu, ktorá umožňuje párom 

rovnakého pohlavia uznať ich vzťah ako zákonné manželstvo alebo ako formu občianskeho 

zväzku alebo registrovaného partnerstva“.6  Manželstvo osôb rovnakého pohlavia uznáva 15 

krajín, 19 krajín uznáva inú formu štátom uznaného spolužitia osôb rovnakého pohlavia 

(niektoré z krajín uznávajú aj manželstvo, aj iné formu spolužitia). V súčasnosti 18 krajín 

uznáva manželstvo osôb rovnakého pohlavia, čo nemožno považovať za prevažujúci trend v 

rámci členských štátov Rady Európy.  

 

1. Platne uzavreté manželstvo a prepis rodu v Slovenskej republike 

 

V právnej vede i v právnej praxi zostáva neriešená otázka, aké právne následky vo 

vzťahu k platne uzavretému manželstvu by mala ukončená právna tranzícia jedného 

z manželov.7 Po tranzícií jedného z manželov by totiž pôvodne platne uzavreté manželstvo 

medzi ženou a mužom nenapĺňalo požiadavku na subjekty, ktoré môžu vstúpiť do 

manželstva, ktoré je nielen v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj ako „zákon o rodine“)8, ale aj v Ústave SR9 definované ako zväzok muža a ženy.  

 
5 Rozhodnutie ESĽP vo veci Schalk a Kopf proti Rakúsku z 24. 06. 2010, sťažnosť č. 30141/04. 
6 Rozhodnutie ESĽP vo veci Orlandi a ďalší proti Taliansku z 14. 12. 2017, sťažnosti č. 26431/12; 26742/12; 
44057/12 a 60088/12, bod 112: „It follows that to date (2017) twenty-seven countries out of the forty-seven CoE 
member states have already enacted legislation permitting same-sex couples to have their relationship recognised 
as a legal marriage or as a form of civil union or registered partnership.“ 
7 Právna tranzícia znamená zavŕšenie prepisu rodu aj z pohľadu práva, predovšetkým ide o zmenu 
identifikačných a právnych dokumentov po tom, ako transrodová osoba spravidla podstúpi sociálnu 
a medicínsku tranzíciu. Bližšie k tomu: METEŇKANYČ, O.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise 
rodu v podmienkach Slovenskej republiky. In: ComenIUS, roč., č. 2, 2021, s. 10.  
8 § 1 ods. 1: Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného 
rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. 
9 Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, článok 41 ods. 1: Manželstvo 
je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho 
dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a 
mladistvých. 
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Vo všeobecnosti platí, že v prípade, ak je manželstvo postihnuté vadou, môže byť toto 

manželstvo súdom vyhlásené za neplatné (matrimonium nullum) alebo je ex lege neexistentné 

(ničotné manželstvo, non matrimonium). Dôvody neplatnosti manželstva uvádza zákon č. 

36/2005 Z.z. o rodine v znení nekosrších predpisov (ďalej aj ako „zákon o rodina“) 

v ustanoveniach  §  9 - 1410, dôvody ničotnosti manželstva v ustanoveniach § 17.11 

V prípade, ak jeden z manželov podstúpi tranzíciu, vo vzťahu k jeho manželstvu, ktoré 

platne uzavrel ešte pred tranzíciou, môžeme v zásade zvažovať štyri alternatívny:  

1. neplatnosť manželstva,  

2. ničotnosť manželstva, 

3. zánik manželstva ex lege,  

4. tranzícia nebude mať vplyv na právny stav manželstva, manželstvo bude existovať 

v nezmenenej podobe.  

 

1.1 Neplatnosť a ničotnosť manželstva 

K neplatnosti a ničotnosti manželstva možno uviesť, že manželstvo možno uzavrieť za 

predpokladu, že sú splnené požiadavky pre jeho uzavretie ustanovené zákonom o rodine. 

Tieto požiadavky možno rozdeliť na požiadavky týkajúce sa subjektov a požiadavky týkajúce 

sa formy a procesu uzavretia manželstva. V stručnosti k uvedeným požiadavkám uvádzame 

nasledovné:  manželstvo môže uzavrieť len spôsobilý subjekt – musí ísť o osoby opačného 

pohlavia. Každá z týchto osôb musí byť plnoletá alebo staršia ako 16, ak jej uzavretie 

manželstva povolí súd, musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ak je 

obmedzená v spôsobilosti manželstvo môže uzavrieť len s povolením súdu, musí byť 

slobodná alebo ovdovená, rozvedená alebo jej manželstvo bolo vyhlásená za neplatné. V 

súlade s ustanovením § 2 zákona o rodine manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením 

snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku alebo pred orgánom 

registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Snúbenci verejne a slávnostným 

spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Z formálneho 

hľadiska musia byť pre platne uzavreté manželstvo splnené nasledujúce podmienky: 

manželstvo musí byť uzavreté pred príslušným orgánom, na príslušnom mieste a za 

prítomnosti zákonom určených osôb. 

 
10 Ide o okolnosti v podobe existencie iného manželstva jedného zo snúbencov, existencie blízkeho 
príbuzenského vzťahu medzi snúbencami, okolnosť spočívajú v nedostatku spôsobilosti na právne úkony alebo 
v existencii duševnej poruchy, prípadne o vadu právneho úkonu – vyhlásenia o uzavretí manželstva. 
11 Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva 
a) bolo vynútené násilím, 
b) urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov, 
c) bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom s výnimkou podľa § 4 ods. 2 a 3 alebo ak bolo vyhlásenie 
o uzavretí manželstva urobené pred nepríslušným starostom alebo primátorom, alebo poslancom obecného 
zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva, 
d) bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná podľa osobitného 
predpisu,1) alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená 
vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 
e) bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený, alebo 
f) urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo ak došlo k odvolaniu plnomocenstva podľa tohto zákona. 
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Právna spisba sa v súčasnosti stále nezhoduje v otázke, či zákon o rodine dôvody pre 

neplatnosť a ničotnosť manželstva uvádza demonštratívne alebo taxatívne. Pavelková 

k uvedenej problematike uvádza: „Ničotné je napríklad aj manželstvo, ktoré by uzavreli osoby 

rovnakého pohlavia, keďže slovenský zákon ho chápe výlučne ako zväzok muža a ženy 

a prekážku rovnakého pohlavia nechápe ako dôvod neplatnosti. [...] Rozhodne zákon nemôže 

predvídať všetky okolnosti neexistentnosti manželstva, a to najmä s ohľadom na národné 

odlišnosti v rodinnoprávnych úpravách rôznych štátov. Taxatívne preto treba interpretovať 

manželské prekážky, ktoré sú dôvodom neplatnosti manželstva, a všetky ostatné neúnosné 

vybočenia z rámca zásad slovenského verejného poriadku týkajúce sa uzavretia manželstva 

posudzovať ako dôvody neexistencie (ničotnosti).“12 Naopak, Šínová uvádza: „Slovenská 

právna úprava v porovnaní s českou právnou úpravou zdanlivosť manželstva spája s taxatívne 

vymedzenými dôvodmi, súd je tak povinný v konaní zisťovať len tieto.“13 Hrušáková tvrdí: „Z 

použitej dikcie ustanovenia § 17a14 ZOR možno vyvodzovať záver, že ide o taxatívny výpočet 

prípadov, keď nedôjde k vzniku manželstva. V prípade iných nedostatkov, prípadne vád v 

právnom úkone, môže buď jednať o manželstvo neplatné, alebo konkrétny nedostatok nebude 

mať na platnosť a existenciu manželstva vplyv. Manželstvo samozrejme nevznikne ani v prípade, 

že bude chýbať súhlasné vyhlásenie snúbencov o vstupe do manželstva, a tiež v prípade, že by 

„manželstvo“ uzavreli dve osoby toho istého pohlavia, pretože tu nebudú splnené základné 

predpoklady pre vznik manželstva.“15 Hrušáková síce uvádza, že dôvody pre ničotnosť 

manželstva sú uvedené taxatívne, ale zároveň uvádza aj ďalšie prípady, kedy manželstvo 

nevznikne, a to napriek tomu, že nie sú uvedené v § 17a zákona č. 94/1963 Zb. v znení 

neskorších predpisov.16 Ide o dôvody, ktoré sa spájajú s definíciou manželstva alebo sa týkajú 

procesnej stránky uzatvárania manželstva. Z hľadiska posúdenia taxatívnosti dôvodov pre 

ničotnosť manželstva súhlasíme s názorom Pavelkovej, aj Hrušákovej, avšak s tým, že 

u Hrušákovej nemožno súhlasiť, že ide o dôvody vymedzené taxatívne.   

Mohlo by sa zdať, že riešenie je jednoduché a ponúka ho vyššie uvedený citát Pavelkovej: 

„Taxatívne preto treba interpretovať manželské prekážky, ktoré sú dôvodom neplatnosti 

manželstva, a všetky ostatné neúnosné vybočenia z rámca zásad slovenského verejného 

poriadku týkajúce sa uzavretia manželstva posudzovať ako dôvody neexistencie (ničotnosti).“ Z 

uvedeného konštatovania je potrebné abstrahovať skutočnosť, že pre neexistenciu 

manželstva musí ísť o taký dôvod, ktorý by bol v rozpore zo zásadami slovenského 

verejného poriadku. Pojem zásady slovenského verejného poriadku nie je žiadnym právnym 

 
12 PAVELKOVÁ, B.: § 17 [Ničotné manželstvo]. In: PAVELKOVÁ, B.: Zákon o rodine a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 3. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 70. 
13 ŠÍNOVÁ, R.. § 101 [Miestna príslušnosť súdu]. In: KOTRECOVÁ, A., SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., 
TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný mimosporový poriadok. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, s. 350.  
14 § 17a v českom zákone č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov upravoval dôvody ničotnosti 
manželstva.  
15 HRUŠÁKOVÁ, M.: § 17a [Zdánlivé manželství]. In: HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Zákon o rodině / Zákon o 
registrovaném partnerství. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 50 - 51.  
16 Ide o právny predpis platný a účinný na území Českej republiky do 31. 12. 2013. Právna úprava ničotnosti 
manželstva v uvedenom zákone je v zásade rovnaká ako slovenská súčasná právna úprava, a preto závery 
vyslovené Hrušákovou považujeme za relevantné.  
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predpisom definovaný. V niekoľkých právnych predpisoch nachádzame definíciu pojmu 

verejný poriadok. Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a 

procesnom v znení neskorších predpisov v ustanovení § 36 vymedzuje verejný poriadok ako 

„také zásady spoločenského a štátneho zriadenia Slovenskej republiky a jej právneho poriadku, 

na ktorých je potrebné bez výhrady trvať.“ Zásady verejného poriadku možno definovať tak, 

že ide o také zásady, ktorých porušenie by ohrozovalo základné ľudské práva, prípadne štátne 

zriadenie Slovenskej republiky. Interpretácii pojmu verejný poriadok sa venuje právna spisba 

týkajúca sa medzinárodného práva súkromného. V rámci tejto právnej spisby nájdeme aj 

tieto definície: „Za normu verejného poriadku môžeme považovať takú normu, ktorá vyjadruje 

základný princíp práva toho ktorého štátu natoľko základný, že domáci právny poriadok 

bezpodmienečne trvá na jeho uplatňovaní [...]“17  Tichý poukazuje na to, že verejný poriadok je 

pojem, ktorý podlieha zmenám: „Verejný poriadok je relatívny pojem, nakoľko jeho obsahom 

sú kategórie, ktoré sa môžu v čase zmeniť a zmeniť sa môže i relevancia jednotlivých kategórií 

pre verejný poriadok. Obdobne ako u kategórie dobrých mravov hovoríme o relativite verejného 

poriadku.“18  

Na tomto mieste je nevyhnutné poukázať na skutočnosť, že Slovenská republika patrí 

medzi štáty, ktoré neumožňujú osobám rovnakého pohlavia vstup do manželstva, ani do 

iného štátom uznané zväzku, ako je registrované/životné partnerstvo. Na Slovensku sa 

dlhodobo nedarí prijať legislatívu, ktoré by také niečo umožňovala. V nadväznosti na tieto 

snahy bola novelizovaná Ústava SR, avšak tak, že v článku 41 zakotvila definíciu manželstva 

ako zväzku osôb opačného pohlavia. Mohli by sme povedať, že takáto definícia manželstva 

patrí medzi zásady slovenského verejného poriadku, na ktorých je potrebné bez výhrady 

trvať, nakoľko väčšina autorov sa zhoduje v tom, že zásady verejného poriadku nachádzame 

predovšetkým v ústave toho-ktorého štátu, a taktiež, že medzi normy verejného poriadku 

môžu patriť aj normy rodinného práva.19  

Syntézou doposiaľ uvedených poznatkov by sme mohli dospieť k záveru, že tranzíciou 

jedného z manželov sa doposiaľ platné manželstvo transformuje na manželstvo ničotné, 

nakoľko definícia manželstva ako zväzku osôb opačného poriadku medzi základné zásady 

verejného poriadku. Tento záver by však bol podľa nášho názoru predčasný z dôvodu, že 

splnenie zákonných podmienok pre vstup do manželstva sa posudzuje ku dňu 

uzatvárania manželstva, nie neskôr. Ku dňu uzavretia boli manželia spôsobilými subjektami 

manželského zväzku. Len tento manželský zväzok momentom tranzície prestal napĺňať 

zákonnú definíciu. Ďalším dôvodom je, že neexistentné manželstvo od počiatku 

neexistuje, považuje sa za neuzavreté, nespôsobuje žiadne právne následky 

 
17 LUBY, Š.: Základy všeobecného súkromného práva. 2. vydanie. Bratislava: Ústav všeobecného súkromného 
práva Právnickej fakulty Slovenskej univerzity, 1947, s. 31. 
18 TICHÝ, L.: Veřejný pořádek jako tzv. Obecná klauzule v soukromém právu z hlediska evropského kontextu. In: 
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA, 2015, č. 3, s. 81. 
19 Bližšie k tomu: KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7., opravené a doplněné vydání. Brno, Plzeň: 
Doplněk, Aleš Čeněk, 2009, s. 195,  či MEZEIOVÁ, L.: Inštitút výhrady verejného poriadku v medzinárodnom 
práve súkromnom. In: Bratislavské právnické fórum 2018: ústavnoprávny rámec uzavierania medzinárodných 
zmlúv. 1. vyd. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2018, s. 71.  
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v rodinnoprávnej ani v majetkovej sfére domnelých manželov. To považujeme za príliš prísnu 

sankciu vo vzťahu k manželstvu, ktoré nejaký čas platne existovalo v zákonom uznanej 

podobe.   

Ako vhodnejšie sa nám javí riešenie, že by takéto manželstvo vyhlásil za neplatné súd. 

A to s ohľadom na právne následky, ktoré by malo rozhodnutie súdu o vyhlásení manželstva 

za neplatné. Neplatné manželstvo vzniklo a považuje sa za platné, až do momentu, kým o 

jeho neplatnosti rozhodne súd. Ustanovenie § 16 zákona o rodine normuje, že manželstvo, o 

ktorom súd rozhodol, že je neplatné považuje sa za neuzavreté, neplatnosť teda pôsobí ex 

tunc, spätne ku dňu uzavretia manželstva. Aj napriek tomu však zákon o rodine ustanovuje, 

že o právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch 

po rozhodnutí súdu o neplatnosti manželstva platia rovnako ustanovenia o právach a 

povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch.  

Tu sa však dostávane do kolízie so skutočnosťou, že dôvody pre vyhlásenie manželstva 

za neplatné sú v zákone o rodine stanovené taxatívne, teda podľa vyššie uvedených 

a analyzovaných princípov by takéto manželstvo malo byť neexistentné. Opäť tiež platí, že aj 

v prípade neplatného manželstva účinky síce konštitutívneho rozhodnutia pôsobia ex tunc ku 

dňu uzavretia manželstva, čo vzhľadom na skutočnosť, že ku dňu uzavretia manželstva boli 

splnené podmienky pre vstup do manželstva a manželstvo bolo uzavreté platne, nie je 

možné.  

 

1.2 Zánik manželstva ex lege 

Ako ideálne by sa v nadväznosti na vyššie uvedené mohlo javiť,  že takéto manželstvo 

by zaniklo ex lege, a to ku dňu ukončenia tranzície. Zákon o rodine však takúto možnosť 

neupravuje. Je možné, aby manželstvo napriek tomu zaniklo? 

Manželstvo je bezpochyby právnym vzťahom. Právne vzťahy vznikajú, menia sa 

a zanikajú na základe právnych skutočností. Špecifikom manželstva je, že tento právny vzťah 

sa počas svojej existencie nemení, môže iba zaniknúť. Zaniká, ak nastanú skutočnosti 

uvedené v zákone. Zákon o rodine uvádza, že manželstvo zaniká smrťou alebo vyhlásením 

jedného z manželov za mŕtveho20, zrušuje sa tiež rozvodom.21 Za súčasného právneho stavu 

manželstva ex lege nezaniká. Iné právne predpisy zánik manželstva neupravujú.  

Zánik právneho vzťahu ex lege môže nastať len v prípade, že nastane právna 

skutočnosť prezumovaná právnou normou. Právna norma musí takýto následok explicitne 

prezumovať, musí teda obsahovať ustanovenie „ak nastane táto právna skutočnosť, právny 

vzťah zanikne“. Príkladom je česká právna úprava, kde § 29 ods. 2 prvá veta zákona č. 89/2012 

Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov normuje: „Zmena pohlavia nemá vplyv 

na osobný stav človeka, ani na jeho osobné a majetkové pomery; manželstvo alebo registrované 

partnerstvo však zaniká.“22 V tejto súvislosti si však dovoľujeme upozorniť na rozsudok 

 
20 § 21 zákona o rodine 
21 § 22 a 23 zákona o rodine 
22 DOBROVOLNÁ, E.: § 29 [Změna pohlaví]. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 - 654). 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 132. 



 

173 
 

Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-451/16 MB/Secretary of State for Work and Pensions 

(Zmena pohlavia a starobný dôchodok)23, ktorý uvádza: „Vo svojom dnešnom rozsudku Súdny 

dvor na úvod zdôrazňuje, že v prejednávanej veci sa nemá zaoberať otázkou, či vo všeobecnosti 

právne uznanie zmeny pohlavia môže byť podmienené zrušením manželstva uzavretého pred 

touto zmenou pohlavia. Konštatuje však, že aj keď právne uznávanie zmeny pohlavia a 

manželstvo patria do právomoci členských štátov v oblasti osobného stavu, členské štáty musia 

pri výkone ich právomoci v tejto oblasti dodržiavať právo Únie, najmä zásadu zákazu 

diskriminácie. [...] Súdny dvor uvádza, že podmienka, podľa ktorej sa manželstvo musí zrušiť, 

aby bolo možné priznať štátny starobný dôchodok po dosiahnutí zákonného veku odchodu do 

dôchodku osôb dotknutého pohlavia, sa vzťahuje len na osoby, ktoré zmenili pohlavie. Z toho 

odvodzuje, že britská právna úprava priznáva menej výhodné zaobchádzanie osobe, ktorá 

zmenila pohlavie po tom, čo uzavrela manželstvo, ako osobe, ktorá si ponechala pohlavie, aké 

mala pri narodení, a žije v manželskom zväzku.“ 

Nakoľko zákon o rodine takúto skutočnosť neprezumuje, nie je možné, aby manželstvo 

zaniklo ex lege momentom ukončenia tranzície jedného z manželov. Z pohľadu ochrany práv 

a právom chránenych záujmov transrodových osôb a z citovaného názoru Súdneho dvora EÚ 

by takéto riešenie nebolo ani správne, ani súladne s právom EÚ.  

 

1.3 Tranzícia jedného z manželov nemá vplyv na platnosť manželstva 

Pokiaľ ide o poslednú alternatívu, domnievame sa, že takáto možnosť je za súčasného 

právneho stavu najmenej pravdepodobná, ale zároveň ju považujeme za najvhodnejšie 

riešenie, v prípadoch, ak by osoby rovnakého pohlavia mohli vstupovať do štátom uznaného 

zväzku. Slovensko však patrí medzi krajiny, ktoré neumožňuje osobám rovnakého pohlavia 

vstúpiť do manželstva alebo do iného štátnom uznaného zväzku ako je napr. registrované 

partnerstvo. Manželstvo je kogentnou právnou normou definované ako zväzok muža a ženy. 

Nie je preto možná konverzia na iný druh štátom uznaného spolužitia, nakoľko naša právna 

úprava iný druh spolužitia nepozná. Taktiež nie je možné, aby bol vzťah osôb rovnakého 

pohlavia z právneho hľadiska považovaný za manželstvo, keďže subjekty momentom 

ukončenia tranzície stratili spôsobilosť byť subjektom tohto právneho vzťahu, čo opäť vyplýva 

z legislatívnej definície manželstva.  

Domnievame sa, že takýto právny stav, kedy osoby rovnakého pohlavia nemajú možnosť 

vstúpiť do štátnom uznaného zväzku v podobe registrovaného alebo životného partnerstva, 

je vzhľadom na recentnú judikatúru ESĽP neudržateľný. ESĽP vo vece Fedotová a ďalší proti 

Rusku rozhodol, že Rusko porušuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

 
23 Skutkový stav prípadu je nasledovný: Žalobkyňa, britská občianka, sa v roku 1948 narodila ako muž a  následne 
sa oženila. Potom, čo v roku 1995 absolvovala operáciu zmeny pohlavia, rozhodla sa spolu so svojou manželkou 
zostať z náboženských dôvodov v manželskom zväzku. V roku 2004 bol prijatý zákon o uznaní zmeny pohlavia 
a transsexuálna osoba tak mohla získať osvedčenie o zmene pohlavia. To by však podľa vtedajšej zákonnej 
úpravy vyžadovalo, aby sa žiadateľka rozviedla alebo zrušila svoje manželstvo, a to v súlade so zákonom o 
manželských veciach (Matrimonial Causes Act) z roku 1973, ktorý stanovil, že platné manželstvo môže legálne 
existovať iba medzi mužom a ženou. Až potom, čo došlo v roku 2004 k zmene zákona o uznaní zmeny pohlavia 
v nadväznosti na zavedenie možnosti sobáša rovnakého pohlavia, mala by žalobkyňa nárok na osvedčenie 
zmeny pohlavia aj bez nutnosti rozvodu. 
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keď neumožňuje párom rovnakého pohlavia uznanie ich zväzku. Súd vo veci uvádza: „Súd 

uznáva, že žalovaná vláda má určitú mieru voľnej úvahy pri výbere najvhodnejšej formy 

registrácie zväzkov osôb rovnakého pohlavia s prihliadnutím na jej špecifický sociálny a kultúrny 

kontext (napríklad civil partnership, civil union, or civil solidarity act). V tomto prípade prekročil 

túto mieru voľnej úvahy, pretože podľa vnútroštátneho práva neexistuje žiadny právny rámec 

schopný chrániť vzťahy sťažovateľov ako párov rovnakého pohlavia. Poskytnutie prístupu 

sťažovateľom k formálnemu uznaniu ich postavenia ako párov v inej forme, ako je manželstvo, 

nebude v rozpore s "tradičným chápaním manželstva" prevládajúcim v Rusku, ani s názormi 

väčšiny, na ktoré sa vláda odvoláva, keďže tieto názory sú proti len manželstvám osôb 

rovnakého pohlavia, ale nie sú proti iným formám právneho uznania, ktoré môžu existovať“ 24 

Situácia na Slovensku je v oblasti formálneho uznania zväzkov párov rovnakého pohlavia 

porovnateľná so situáciou v Rusku, a preto si dovolíme tvrdiť si ak by rovnaká sťažnosť 

smerovala voči Slovenskej republike výsledok by bol odbobný. Rozhodnutie vo veci nie je 

konečné, nakoľko vec bola na základe žiadosti Ruska postúpená na rozhodnutie Veľkej 

komore. 

 

Záver 

 

Ako vyplýva z nami preloženej analýzy právneho stavu de lege lata, súčasná právna úprava 

týkajúca sa právneho postavenia transrodových osôb nerieši právne následky prepisu rodu 

jedného manželov vo vzťahu k manželstvu, ktoré tento manžel podstúpil pred prepisom 

rodu.  Právne predpisy v súčasnosti túto otázku absolútne neriešia, rovnako túto otázku zatiaľ 

neriešila ani slovenská súdna prax. Na základe analýzy jednotlivých právnych inštitútov 

týkajúcich sa tejto problematiky sme dospeli k záveru, že vzhľadom na ich základné atribúty, 

nie je v súčasnosti možné dostupné inštitúty využiť.  

Podľa nášho názoru takéto manželstvo nemôže súd vyhlásiť za neplatné z toho dôvodu, 

že dôvody neplatnosti manželstva sú v zákone o rodine dané taxatívne, nie demonštratívne, 

a prepis rodu jedného z manželov medzi týmito dôvodmi uvedený nie je. Ak by bol podaný 

návrh na vyhlásenie manželstva za neplatné, súd by takýto návrh zamietol, nakoľko by nebol 

daný zákonný dôvod vyslovenia neplatnosti manželstva. Ďalším dôvodom, ktorý 

neumožňuje využiť inštitút neplatnosti, ale ani ničotnosti manželstva je, že dôvody 

neplatnosti a ničotnosti manželstva sa posudzujú vždy ku dňu uzavretia manželstva. Ak 

prezumujeme, že ku dňu uzavretia manželstva neexistovali manželské prekážky vedúce 

k neplatnosti alebo ničotnosti manželstva, prepis rodu nebude mať takéto právne následky.  

 
24 Rozhodnutie ESĽP vo veci Fedotová a ďalší proti Rusku z 13. 07. 2021, sťažnosť č. 40792/10, bod 56: „The Court 
acknowledges that the respondent Government have a margin of appreciation to choose the most appropriate form 
of registration of same-sex unions taking into account its specific social and cultural context (for example, civil 
partnership, civil union, or civil solidarity act). In the present case they have overstepped that margin, because no 
legal framework capable of protecting the applicants’ relationships as same-sex couples has been available under 
domestic law. Giving the applicants access to formal acknowledgment of their couples’ status in a form other than 
marriage will not be in conflict with the “traditional understanding of marriage” prevailing in Russia, or with the 
views of the majority to which the Government referred, as those views oppose only same-sex marriages, but they 
are not against other forms of legal acknowledgment which may exist.“ 
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Manželstvo nezanikne ani ex lege momentom ukončenia tranzície jedného z manželov. 

Takýto prístup aplikuje Česká republika, ale ako sme uviedli vyššie, nie v súlade v právom EÚ. 

Takýto právny následok nemusí tiež zohľadňovať vôľu manželov naďalej zotrvať v právne 

uznanom zväzku, aj keď pôjde o zväzok osôb rovnakého pohlavia. Ak by tu takáto vôľa 

neexistovala, manželia budú mať možnosť ukončiť manželstvo rozvodom, za predpokladu, 

že príde ku kvalifikovanému rozvratu vzťahov medzi manželmi, tak ako to vyžaduje § 23 

zákona o rodine.  

      Ideálnym riešením tejto situácie je transformácia manželstva na zväzok osôb rovnakého 

pohlavia. Toto riešenie však súčasný práv stav neumožňuje, čo považujeme za výrazný 

nedostatok právnej úpravy.  
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VYBRANÉ PRÁVNE ASPEKTY DEDENIA TRANSRODOVÝCH OSÔB1 
 

SELECTED LEGAL ASPECTS OF SUCCESSION OF TRANSGENDER PERSONS 

 

Karin Raková 

 

Abstrakt: Súčasná právna úprava je pri úprave práv a povinností transrodových osôb 

v dôsledku uskutočnenia tranzície obmedzená výlučne na úpravu podmienok uskutočnenia 

zmeny mena a priezviska, rodného čísla. Platné právo neupravuje žiadne ďalšie právne 

následky, ktoré tranzícia vyvoláva vo vzťahu k transrodovým osobám. Príspevok poskytuje 

analýzu vplyvu zmeny rodu2 na dedičské právo transrodových osôb z pohľadu právneho 

postavenia transrodovej osoby ako poručiteľa a dediča.  

 

Kľúčové slová: transrodová osoba, tranzícia, dedenie, poručiteľ, dedič  

 

Abstract: The current legislation is limited in regulating the rights and obligations of 

transgender persons as a result of a transition solely to regulating the conditions for the 

change of name and surname and birth number. The law in force does not regulate any other 

legal consequences of transitions in relation to transgender persons. The paper provides an 

analysis of the impact of gender change as a result of transition on the inheritance law of 

transgender persons from the perspective of the legal status of the transgender person as 

testator and heir. 

 

Key words: transgender person, transition, inheritance, testator, heir 

 

Úvod 

 

Slovenský právny poriadok neobsahuje právnu úpravu tranzície a iba v čiastkových 

právnych predpisoch sa možno stretnúť s právnymi následkami, ktoré vyvoláva3. Aj keď 

v poslednej dobe sa možno aj u nás stretnúť s viacerými pokusmi tak zo strany vládnych, ako 

aj mimovládnych organizácií, o úpravu práv transrodových osôb,4 v otázke právneho 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
2 Aj napriek tomu, že v tomto príspevku v ďalšom texte používame v súvislosti so zmenou rodu a jeho právnym 
uznaním pojem „zmena pohlavia“ a „právna zmena pohlavia“ prikláňame sa k tomu, že ide o nesprávny pojem 
a správne je v tejto súvislosti používanie pojmov „zmena rodu“ a „právna zmena rodu“. Vzhľadom na Slovenskú 
legislatívu, ktorá v súvislosti so zmenou rodu nesprávne používa pojem „zmena pohlavia“ budeme v ďalšom 
texte tohto príspevku v súvislosti so zmenou rodu používať pojem „zmena pohlavia“ tak, ako je používaný 
v platných právnych predpisoch. 
3 Napr. z.č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, z. č. 301/1995 Z. Z. o rodnom čísle, v platnom znení, z.č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
4 Napr. návrh predložený zo strany Ministerstva zdravotníctva SR pod názvom Odborné usmernenie Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2022 na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku 
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a legislatívneho priznania práv transrodovým osobám Slovenská republika stále zaostáva. 

V tejto súvislosti možno poukázať na okolité krajiny, ktorých právne poriadky sa s témou 

úpravy práv transrodových osôb, niektoré aspoň čiastočne, vysporiadali. Príkladom je 

napríklad Švédsko, ktoré už v roku 1972 prijalo Zákon o určovaní pohlavia v osobitných 

prípadoch (Act on Determining Sex in Certain Cases), ktorý aj napriek viacerým legislatívnym 

zmenám, platí dodnes. V Nemecku od roku 1980 platí legislatíva, upravujúca zmenu mena 

z dôvodu zmeny pohlavia, kedy bol prijatý Zákon o zmene krstného mena a posudzovaní 

príslušnosti k rodu (Law on the change of first names and the assessment of the affiliation to 

a gender). Obdobne napríklad Grécko, ktoré v roku 2017 prijalo zákon  pod názvom Právne 

uznanie rodovej identity5, ktorý aj napriek niektorým výhradám zo strany odbornej 

verejnosti6, priznáva transrodovým osobám ich právny status na základe rodovej identity. 

A napokon legislatíva Nórska, ktoré v roku 2016 prijalo Zákon o zmene rodu (Gender 

Recognition Act), ktorý priznáva všetkým obyvateľom právo na zmenu ich právneho rodu na 

základe vlastného vyhlásenia a ktoré nahradilo dovtedy platný zákon, ktorý podmieňoval 

zmenu rodu nezvratnou sterilizáciou. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj Českú 

republiku, ktorá od roku 2012 prijatím Nového občianskeho zákonníka obsahuje právnu 

úpravu zmeny pohlavia, v súvislosti s ktorou je potrebné uviesť, že podmieňuje zmenu 

pohlavia nútenou sterilizáciou, čo je v zmysle judikatúry ESĽP7 v rozpore s článkom 8 

Európskeho dohovoru o ľudských právach (ďalej v texte tiež „Dohovor“).  

Obdobne, spolu s neexistenciou právnej úpravy tranzície, sa v Slovenskej legislatíve 

nevyskytujú pojmy používané v súvislosti s právami transrodových osôb, ako napr. zmena 

rodu, tranzícia, právne uznanie rodu. Platné právo však v tejto súvislosti používa pojem „zmena 

pohlavia“, ktorý však podľa nášho názoru nie je správny, nakoľko pohlavie je biologická 

charakteristika, zakódovaná v ľudskej DNA, s ktorou sa človek narodí a nie je možné ju 

zmeniť. Naopak rod, ktorý je podľa nášho názoru správnym označením v súvislosti 

s tranzíciou, je ďaleko komplexnejším pojmom, ktorý má svoje sociálne, kultúrne a biologické 

aspekty, pričom súvisí s očakávaný, správaním a spoločenskými rolami, teda tým, čo u mužov 

a žien sa považuje sa bežné a náležité v spoločnosti.8 Preto možno súhlasiť s tým názorom, 

podľa ktorého v súvislosti s tranzíciou treba hovoriť o procese, ktorý je oveľa širší ako „len“ 

proces smerujúci k zmene pohlavia, ale zahŕňa celý proces smerujúci k žiadanému stavu 

prispôsobenia sa rodu, ktorý daná osoba považuje za svoju vlastnú identitu.9 

 
zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike. 
Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky čiastka 18-20 zo dňa 6.4.2022 
5 z.č. 4491/2017 on the Legal Recognition of Gender Identity (Gender Identity Law). 
6 Viac k tejto téme pozri bližšie Konsta, A. M.: The Civil Status of Trans Person in Greece. In: JARAMILLO, I. C., 
CARLSON, L.: Trans Rights and Wrongs. A Comparative Study of LEgal Reform COncerning Trans Persons. Cham 
: Springer Nature Switzerland AG., 2021, s. 486 - 489.  
7 Napr. Rozhodnutie ESĽP vo veci Van Kück proti Nemecku zo dňa 12. 6. 2003, č. sťažnosti 35968/97, 
Rozhodnutie ESĽP vo veci L. Proti Litve zo dňa 11. septembra 2007, č. sťažnosti 27527/03, Rozhodnutie ESĽP vo 
veci Y.Y. proti Turecku zo dňa 10. júna 2015, č. sťažnosti 14793/08. 
8 METEŇKANYČ, O. M.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu v podmienkach Slovenskej 
republiky. In Comenius časopis, 2021, č. 2, s. 9. 
9 Batka, Ľ.: Rodová dysfória pri adolescentoch. Etické otázky spojené s informovaným súhlasom. In: Ostium, roč. 
17, 2021, č. 4, s. 2.  
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 Ako už bolo uvedené, v prípade, ak osoba podstúpi tranzíciu zavŕšenú zmenou pohlavia 

a následne zmenou zápisu mena a priezviska v matrike a rodného čísla v rodnom liste, takáto 

osoba je vnímaná okolím ako osoba iného pohlavia, než to, ktoré mala pri narodení a 

nadobúda tiež novú právnu identitu, pod ktorou vstupuje do právnych vzťahov a v nich 

nadobúda práva, vrátane majetkových. V tejto súvislosti vzniká otázka, ako zmena pohlavia 

vplýva na dedičské právo takejto osoby v postavení poručiteľa a dediča.   

 Vzhľadom k tomu, že osobitná právna úprava na Slovensku absentuje, pokúsime sa 

prostredníctvom analógie existujúcej právnej úpravy dedičského práva nájsť odpoveď na to, 

či má zmena pohlavia vplyv na dedičské právo transrodovej osoby a či je existujúca právna 

úprava pre výkon práv transrodových osôb postačujúca.  

1. Transrodová osoba ako poručiteľ 

 Zmena pohlavia nemá vplyv na spôsobilosť osoby byť subjektom práva, ani na jej 

spôsobilosť na právne úkony. Tiež nemá vplyv na jej osobnostné práva, vrátane súkromia 

a rodiny, ktoré sú garantované Ústavou SR bez ohľadu na pohlavie. Výsledkom zmeny 

pohlavia je nový právny stav človeka, ktorý možno vymedziť ako osobné právne postavenie 

voči iným osobám, z ktorého vyplývajú statusové práva a povinnosti (t.j. práva a povinnosti 

nemajetkovej povahy). Toto právne postavenie je od narodenia až po smrť ovplyvnené 

príbuzenskými vzťahmi k iným osobám, pohlavím a rozsahom svojprávnosti.10  

Nakoľko zmena pohlavia nemá vplyv na osobné práva takejto osoby, všetky jej 

príbuzenské vzťahy, ktoré nadobudla pred zmenou pohlavia, ostávajú zachované. Znamená 

to, že takáto osoba aj naďalej ostáva potomkom svojich rodičov, a pokiaľ je sama rodičom, 

ostáva rodičom svojich potomkov.11 Obdobne platí, že zmena pohlavia nemá vplyv na 

majetkové práva, ktoré nadobudla transrodová osoba pred uskutočnením zmeny pohlavia, 

tieto jej ostávajú zachované a teda v prípade jej smrti je nutné ich vysporiadať.  

 

1.1 Poručiteľ, po ktorom sa dedí zo zákona 

 Vymedzenie pojmu manželstvo je v platnej právnej úprave obsiahnuté v Ústave a zákone 

o rodine ako zväzok muža a ženy.12 Uvedené nevylučuje, aby osoba, ktorá podstúpi zmenu 

pohlavia uzavrela manželstvo s osobou opačného pohlavia. V prípade, ak osoba, ktorá žije 

v manželstve sa rozhodne podstúpiť tranzíciu a následne požiada o zmenu mena a priezviska   

a rodného čísla, túto zmenu podľa zaužívanej praxe nie je možné uskutočniť bez predloženia 

lekárskeho posudku o zmene pohlavia, ktorý zas príslušné zdravotnícke zariadenie 

neuskutoční a lekársky posudok nevydá bez toho, aby žiadateľ doložil doklad o tom, že jeho 

manželstvo zaniklo rozvodom.13 Preto je vylúčené, aby osoba, ktorá podstúpila tranzíciu žila 

 
10 FRINTA, O. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákonník. Komentář. Svazek I. 2. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 152 - 153.  
11 Tamtiež.  
12 Čl. 41 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, z.č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení, čl. 1.  
13 K tomuto pozri viac napr. Magurová, Z.: Trans ľudia – vybrané právne aspekty. In: Translidé nejen v rodnném 
právu. Dny práva. Masarykova univerzita Brno 2018. s. 31 - 33.  
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v čase smrti v manželstve, ktoré uzatvorila v čase pred tranzíciou. To však, ako uvádzame 

nevylučuje, aby takáto osoba po zmene pohlavia uzatvorila manželstvo s osobou iného 

pohlavia a teda v čase smrti žila v manželstve.  

 V prípade, že poručiteľ, ktorý podstúpil zmenu pohlavia, žil pred svojou smrťou 

v manželstve, v prípade smrti poručiteľa dedí ako manžel poručiteľa zo zákona v 1. dedičskej 

skupine za podmienky, že poručiteľ nezanechal závet a nemal potomkov. V prípade, ak 

poručiteľ zanechal závet, dedia po ňom dedičia zo závetu, v prípade, ak zanechal okrem 

manžela aj potomkov, dedia potomkovia spolu s manželom v prvej dedičskej skupine, každý 

rovnakým dielom.14 Ak manžel poručiteľa, ktorý podstúpil zmenu pohlavia, mal pokrvných 

potomkov, títo po poručiteľovi nededia. To neplatí v prípade, ak by si ich poručiteľ za svojho 

života osvojil15, v takom prípade budú aj potomkovia manžela poručiteľa, ktorý uzavrel 

manželstvo s poručiteľom po zmene jeho pohlavia, dediť po poručiteľovi rovnako, ako 

potomkovia poručiteľa, v prvej dedičskej skupine.  

 V tejto súvislosti by sme chceli poukázať na situáciu, kedy osoba po zmene pohlavia žije 

v partnerskom zväzku s osobou rovnakého pohlavia, alebo opačného pohlavia bez toho, aby 

uzatvorila manželstvo. Slovenská republika neumožňuje osobám opačného pohlavia 

uzatvoriť iný zväzok ako manželstvo.16 Manželstvo párov rovnakého pohlavia umožňuje 

šestnásť členských krajín Rady Európy a inú formu formalizovaného spolužitia osôb 

rovnakého pohlavia umožňuje ďalších štrnásť členských krajín Rady Európy. Slovenská 

republika nepatrí do žiadnej z uvedených skupín a neumožňuje osobám rovnakého pohlavia 

uzatvoriť manželstvo, resp. partnerský zväzok, ktorý by bol z pohľadu práv a povinností 

rovnocenným zväzkom k manželstvu. V prípade párov rovnakého pohlavia, sú títo povolaní 

navzájom k dedeniu v prípade naplnenia predpokladov tzv. spolužijúcej osoby, ktorá dedí na 

základe dedičskej postupnosti v 2. dedičskej skupine. Znamená to, že ak zomrie osoba, ktorá 

podstúpila zmenu pohlavia, ktorá pred smrťou žila v partnerskom zväzku s osobou 

rovnakého, alebo opačného pohlavia, táto bude dediť po poručiteľovi v prípade, ak budú 

naplnené podmienky jej dedenia ako spoužijúcej osoby podľa § 474 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka. Aj v takom prípade však v situácii, kedy poručiteľ zanechal potomkov, spolužijúca 

osoba bude z dedenia vylúčená. Obdobne platí, že ak poručiteľ zanechal rodičov, tí budú 

oprávnení dediť spolu so spolužijúcou osobou, každý v 1/2. V prípade, ak poručiteľ nezanechal 

rodičov, spolužijúca osoba nebude dediť sama, ale v tretej dedičskej skupine bude dediť spolu 

so súrodencami poručiteľa a v prípade, ak sa súrodenci smrti poručiteľa nedožili, po 

poručiteľovi budú v tretej dedičskej skupine dediť spolu so spolužijúcou osobou 

aj potomkovia súrodencov poručiteľa. Ak takých niet, bude napokon dediť spolužijúca osoba 

 
14 § 473 ods. 1 z.č. 40/1963 Zb. Občiansky zákonník: „V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich 
rovnakým dielom.“ Ods. 2: „Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnaký, dielom jeho deti. 
Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.“ 
15 Za poručiteľove deti sa považujú nielen pokrvné deti poručiteľa, ale aj deti, ktoré poručiteľ osvojil. FEKETE, I.: 
Občiansky zákonník 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký komentár, 2. aktualizované 
a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex 2015, s. 110.  
16 DUFALOVÁ, L., ČIPKOVÁ, T., BURDOVÁ, K.: Legal consequences of marriage and cohabitation under the 
Slovak law. In: Actualidad Juridica Iberoamericana. č. 11. 2019, s. 150. 
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poručiteľa po poručiteľovi v tretej dedičskej skupine sama. Uvedenú situáciu považujeme 

z hľadiska dedičských práv partnerov transrodových osôb za nevyhovujúcu, nakoľko 

spolužijúca osoba je oprávnená dediť až v druhej dedičskej skupine za predpokladu, že 

poručiteľ nezanechal potomkov, rodičov a v tretej dedičskej skupine, ak nezanechal 

súrodencov. Vzhľadom k tomu, že okruh takto oprávnených dedičov je pomerne široký, je 

málo pravdepodobné, že bude spolužijúca osoba dediť po poručiteľovi sama. Riešením 

uvedenej situácie pre osoby žijúce s poručiteľom v inom zväzku, ako manželstve, by bolo 

zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva, ktorý by znamenal v prípade dedenia 

zrovnoprávnenie registrovaného partnera s nárokmi, zodpovedajúcimi manželovi tak, ako je 

to v právnych úpravách, ktoré inštitút registrovaného partnerstva zaviedli.17 

  

1.2 Poručiteľ, po ktorom sa dedí zo závetu  

 Zmena pohlavia nemá vplyv na obmedzenie dispozičnej autonómie poručiteľa nakladať 

so svojím majetkom pre prípad smrti. Jediným obmedzením je právo neopomenuteľného 

dediča podľa § 479 OZ.18 Inštitút neopomenuteľného dediča vychádza z princípu preferovania 

určitých osôb, ktoré nesmú byť opomenuté v prípade, ak sa poručiteľ rozhodne naložiť pre 

prípad svojej smrti so svojím majetkom inak, ako ustanovuje zákon. V zmysle ustanovenia OZ 

je touto osobou potomok poručiteľa. V prípade, ak je osoba poručiteľa transrodová osoba, 

ktorá podstúpila zmenu pohlavia a zanechala potomkov (bez ohľadu na to, či plnorodých, 

alebo osvojených), v prípade, ak táto testovala so svojím majetkom pre prípad svojej smrti, 

jej potomkovia sú oprávnení domáhať sa svojho podielu na dedičstve vo výške, ktorý by im 

patril zo zákona v prípade, ak by poručiteľ závet nezanechal. V prípade opomenutia potomka 

zo strany poručiteľa má tento nárok domáhať sa dedičského podielu vo výške, ktorá závisí od 

toho, či bol v čase smrti poručiteľa plnoletý alebo maloletý. Maloletému potomkovi sa poľa § 

479 OZ musí v prípade opomenutia v závete dostať aspoň toľko, koľko robí jeho dedičský 

podiel zo zákona a plnoletému potomkovi toľko, koľko robí jedna polovica jeho dedičského 

podielu zo zákona. Poručiteľ môže v zmysle uvedeného de facto voľne disponovať iba 

s určitou časťou svojho majetku „nezaťaženou“ právom neopomenuteľného dediča na svoj 

zákonný dedičský podiel na dedičstve. Obmedzenie dispozičnej slobody poručiteľa nakladať 

so svojím majetkom sa týka všetkých osôb, ktorý v čase smrti zanechali potomkov, bez 

ohľadu na to, či ide o transrodové osoby, osoby žijúce v manželstve, alebo osoby, ktoré žijú 

v inej forme spolužitia. Inštitút neopomenuteľného dediča je v právnych poriadkoch okolitých 

krajín odlišný čo do okruhu subjektov, oprávnených na dedičský podiel. Kým na Slovensku je 

týmto subjektom iba potomok poručiteľa (§ 479 OZ), v nemeckom, rakúskom a švajčiarskom 

 
17 Inštitút registrovaného partnerstva zaviedli napr. v Českej republike zákonom č. 115/2006 Sb. o registrovaném 
partnerství v spojení s ustanovením § 1635 a § 1636 zákona č. 89/2012 Sb. dedí registrovaní partner ako manžel 
v prvej dedičskej skupine.  
18 Obmedzenie zmluvnej slobody možno nájsť aj v iných oblastiach súkromného práva. Príkladom je napr. 
obmedzenie zásady zmluvnej slobody zásadou ochrany slabšej strany v podobe zásady numerus clausus 
zmluvných typov pracovného práva. RAK, P.: Flexibilita z donútenia. In:  JANOVEC, M., MALÝ, J., ŠÍP, J., POHL, J., 
ZAHRADNÍČKOVÁ, M. (eds.): COFOLA 2021 – část 1. Sborník príspevkú mladých právnikú, doktorandu a právních 
vědcu.  Brno : Masarykova univerzita, 2021. s. 187 - 201. 
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práve sú týmito subjektami manžel, resp. životný partner poručiteľa, potomkovia a rodičia (§ 

2303 BGB,  čl. 470 a 471 ZGB). Aká je výška dedičských podielov v konkrétnom prípade, závisí 

od toho, koľko dedičov si konkuruje navzájom a v akom majetkovom spoločenstve žili 

manželia pred smrťou poručiteľa. V uvedených právnych poriadkoch je transrodová osoba 

v pozícii poručiteľa obmedzená vo svojej dispozičnej autonómii širším okruhom 

neopomenuteľných dedičov, ku ktorým patria aj životní partneri, resp. registrovaní partneri. 

Tí majú v prípade smrti poručiteľa právo na dedičský podiel vo výške, ktoré ustanovujú 

jednotlivé právne poriadky. Obdobné platí aj v prípade, ak je transrodová osoba v pozícii 

neopomenuteľného dediča, ktorým sa na Slovensku môže stať iba v prípade, ak je potomkom 

poručiteľa, v uvedených právnych poriadkoch to môže byť aj v prípade, ak je transrodová 

osoba manželom, resp. registrovaným partnerom poručiteľa. Aj v tejto súvislosti je preto 

opäť nevyhnutné poukázať na potrebu legislatívnej úpravy, ktorá by umožňovala párom 

rovnakého, ale aj odlišného pohlavia, uzatvárať právom uznané záväzky odlišné od 

manželstva, či už vo forme registrovaného partnerstva, alebo obdobného inštitútu, ktorý by 

tak, ako je to v okolitých právnych poriadkoch, zrovnoprávnil právne postavenie takýchto 

registrovaných partnerov s právami zodpovedajúcimi manželom poručiteľa. 

2. Transrodová osoba ako dedič 

 Osoba, ktorá podstúpila zmenu pohlavia, môže byť v dedičskom práve v pozícii 

poručiteľa ako aj dediča. Ako už bolo uvedené, zmena pohlavia nemá vplyv na osobné 

a rodinné práva takýchto osôb, vrátane majetkových práv, ktoré ostávajú zachované. 

Majetkové práva a povinnosti, ktoré smrťou poručiteľa nezanikajú, prechádzajú na jeho 

dedičov, ktorým je fyzická osoba, ako aj právnická osoba v prípade, ak dedí zo závetu. 

V prípade fyzickej osoby sa na to, aby bola dedičom vyžaduje, aby mala právnu subjektivitu, 

ktorú nadobúda narodením. Žiadne iné obmedzenie pre fyzickú osobu ako spôsobilého 

dediča zákon neustanovuje. Uvedené nevylučuje, že osoba, ktorá má právnu subjektivitu, sa 

dedičom po poručiteľovi napokon nestane a to z dôvodu, že dedičstvo odmietne, stane sa 

dedičsky nespôsobilá, alebo bude platne vydedená. Uvedené skutočnosti však nijako 

nesúvisia s tým, či takýmto dedičom je osoba, ktorá zmenila pohlavie, alebo nie, preto sa 

týmto skutočnostiam v ďalšom texte príspevku venovať nebudeme.    

 

2.1 Transrodová osoba ako dedič zo zákona 

 Skutočnosť, že zmena pohlavia nijako neovplyvňuje osobné vzťahy transrodovej osoby 

znamená, že pokiaľ fyzická osoba zmení pohlavie, nijako to jej príbuzenské vzťahy 

neovplyvní. Ak teda osoba pred zmenou pohlavia bola potomkom svojich rodičov (či už 

biologickým, alebo na základe osvojenia), zmena pohlavia na túto skutočnosť nebude mať 

žiaden vplyv. Obdobne, ak pred zmenou pohlavia bola blízkou osobou19 vo vzťahu k iným, 

takouto ostane aj po zmene jej pohlavia. Zmena pohlavia dedičské práva osoby ako 

 
19 § 116 z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení (OZ): „Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, 
súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, 
ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“ 
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zákonného dediča nijako neovplyvní a tie budú závisieť v prípade dedenia zo zákona od 

stupňa príbuzenstva k poručiteľovi.  

 V prípade, ak došlo k zmene pohlavia u osoby, ktorá bola pred zmenou pohlavia 

potomkom poručiteľa, ostáva potomkom poručiteľa aj po vykonanej zmene a dedičom zo 

zákona v prvej dedičskej skupine.20 V tejto dedičskej skupine dedí spolu s ostatnými 

potomkami poručiteľa (bez ohľadu na to, či ide o plnorodých, alebo polorodých potomkov, 

prípadne potomkov osvojených). V tejto dedičskej skupine dedí tiež spolu 

s manželom/manželkou poručiteľa a to rovnakým dielom. V prípade, ak je osoba po zmene 

pohlavia jediným potomkom poručiteľa, je jediným dedičom zo zákona za podmienky, že 

poručiteľ nezanechal manžela/manželku, prípadne neodkázal svoj majetok závetom inej 

osobe21.  

 Okrem potomka môže byť transrodová osoba dedičom v prvej dedičskej zákonnej 

skupine v pozícii manžela (manželky) po poručiteľovi. Ako už bolo uvedené, podľa 

v súčasnosti zaužívanej praxe, na Slovensku nemôže nastať situácia, aby transrodová osoba, 

ktorá žije v manželstve, dosiahla zmenu mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia bez 

toho, aby na príslušnom úrade predložila lekárske potvrdenie o tom, že u nej došlo 

k chirurgickému odstráneniu pohlavných orgánov. Súčasne platí, že zdravotnícke zariadenie 

takéto potvrdenie nevydá, pokiaľ mu žiadateľ nepredloží doklad o tom, že jeho manželstvo 

zaniklo rozvodom. Uvedený postup núti žiadateľov o zmenu mena a priezviska z dôvodu 

zmeny pohlavia, aby podstúpili nielen chirurgickú zmenu pohlavia, ale aj zrušili svoje 

manželstvo rozvodom. Zákonnosť uvedeného postupu nie je predmetom posúdenia v tomto 

príspevku, odkazujeme v tejto súvislosti na viaceré príspevky odborníkov22 a rozhodnutia 

ESĽP, 23 ktorý viackrát judikoval, že takýto postup je v rozpore s čl. 8 Dohovoru. Uvedený 

postup teda vylučuje, aby transrodová osoba uskutočnila zmenu pohlavia a zotrvala pri tom 

v manželstve, uvedené však zároveň nevylučuje, aby s ním aj naďalej žila v spoločnej 

domácnosti. Po zmene pohlavia tiež takáto osoba môže uzatvoriť nové manželstvo s osobou 

opačného pohlavia a teda v prípade smrti poručiteľa – manžela, môže byť dedičom v prvej 

dedičskej skupine ako manžel/manželka poručiteľa.  

 
20 § 473 ods. 1 OZ: V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. ods. 2: „Ak 
nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo 
niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. 
21 Tu platia ustanovenia o neopomenuteľnom dedičovi, ktorému sa podrobnejšie venujeme v tomto príspevku 
vyššie.  
22 Tejto problematike sa venuje napr. METEŇKANYČ, O. M.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri 
prepise rodu v podmienkach Slovenskej republiky. In: Comenius, 2021, č. 2, s. 6 - 35, ďalej tiež HORVAT, M.: 
Zmena mena, priezviska a pohlavia. Analýza judikatúry ESĽP a slovenskej právnej úpravy. In: Comenius, 2021, 
č. 2, s. 120 - 136. 
23 Napr. Rozhodnutie ESĽP vo veci Van Kück proti Nemecku zo dňa 12. 6. 2003, č. sťažnosti 35968/97, 
Rozhodnutie ESĽP vo veci L. Proti Litve zo dňa 11. septembra 2007, č. sťažnosti 27527/03, Rozhodnutie ESĽP vo 
veci Y.Y. proti Turecku zo dňa 10. júna 2015, č. sťažnosti 14793/08, Rozhodnutie ESĽD vo veci A.P., Garçon a 
Nicot proti Francúzsku, č. sťažnosti 79885/12, 52471/13 a 52596/13, zo dňa 6. apríla 2017.  
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 Túžba po zmene rodu a jeho prepise nemusí vždy automaticky znamenať, že transrodová 

osoba chce opustiť svojho doterajšieho manžela/manželku.24 V prípade, ak po zmene 

pohlavia ostane transrodová osoba v spolužití so svojím pôvodným manželom/manželkou, 

v prípade smrti bývalého manžela transrodovej osoby sa táto dostáva do pozície dediča ako 

spolužijúcej osoby, ktorá dedí v druhej zákonnej dedičskej skupine25. Nato, aby bola ako 

spolužijúca osoba oprávnená dediť po poručiteľovi (v tomto prípade bývalom 

manželovi/manželke) je potrebné, aby poručiteľ nezanechal potomkov (v takom prípade 

budú dediť iba potomkovia a dedenie spolužijúcej osoby neprichádza do úvahy) a súčasne, 

spolužitie spĺňalo kritérium spolužitia v spoločnej domácnosti v trvaní najmenej jedného roka 

pred smrťou poručiteľa a súčasne sa spolužijúca osoba starala o spoločnú domácnosť alebo 

bola odkázaná výživou na poručiteľa. Už z uvedeného je zrejmé, že splnenie kritérií 

spolužijúcej osoby na to, aby bola dedičom po poručiteľovi, vyžaduje v prípade smrti 

poručiteľa na preživšom partnerovi preukázanie týchto zákonných podmienok: 

- spolužitie s poručiteľom v spoločnej domácnosti, 

- existenciu minimálnej dĺžky spolužitia v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred 

smrťou poručiteľa, 

- starostlivosť o spoločnú domácnosť, alebo odkázanosť spolužijúcej osoby na výživu 

od poručiteľa.  

 Preukázanie vyššieuvedených podmienok nie je v praxi jednoduché a dôkazné bremeno 

zaťažuje toho, kto tvrdí, že je poručiteľovým dedičom v pozícii spolužijúcej osoby. V prípade 

sporu o tom, či preživšia osoba spĺňa zákonné podmienky spolužijúcej osoby ide spor 

o dedičské právo závislý od skutkového posúdenia veci a notár, ktorý prejednáva dedičstvo 

nie je oprávnený daný spor rozhodnúť.26 V takomto prípade notár postupom podľa § 194 

CMP27 odkáže toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby 

svoje právo uplatnil žalobou na súde. Po skončení súdneho konania v závislosti od súdneho 

rozhodnutia notár v konaní o dedičstve pokračuje. Vzhľadom na dĺžku súdnych konaní ide 

o postup nielen časovo, ale aj finančne a dôkazne veľmi náročný, ktorý  pretrváva ako 

následok absencie iných právne uznaných foriem spolužitia, ktoré by zrovnoprávnili 

partnerov, žijúcich v inom zväzku, ako manželskom.  

 Okrem partnerského a manželského vzťahu k poručiteľovi a vzťahu potomka poručiteľa, 

môže osoba po zmene pohlavia dediť po poručiteľobvi tiež ako rodič poručiteľa v druhej 

dedičskej skupine (tu dedí spolu s manželom a spolužijúcou osobou), v tretej dedičskej 

skupine ako súrodenec poručiteľa, alebo potomok súrodenca  poručiteľa (v tretej dedičskej 

skupine spolu so spolužijúcou osobou), a napokon v štvrtej dedičskej skupine, ako prarodič 

poručiteľa, alebo dieťa prarodiča poručiteľa.  

 
24 Magurová, Z.: Trans ľudia – vybrané právne aspekty. In: Translidé nejen v rodnném právu. Dny práva. 
Masarykova univerzita Brno 2018, s. 33. 
25 § 474 ods. 1 OZ: „Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, 
ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto 
dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.“ 
26 Bližšie pozri Nález ÚS 297/2012 – 47 zo dňa 24. 04. 2013, Uz MS v Prahe z 30. 06. 1998, sp. zn. 24 Co 207/1998.   
27 Z.č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok.  
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 V súvislosti s dedením podľa dedičských skupín sa uplatňuje princíp, podľa ktorého pokiaľ 

dedí dedič z vyššej dedičskej skupiny, nededí dedič zo skupiny nižšej. Súčasne, dedičia 

zaradení do tej istej dedičskej skupiny sú povolaní dediť vždy spoločne a preto nemôže nastať 

situácia, aby popri nich dedili aj dedičia z nižšej dedičskej skupiny.  

 Zhrňujúco, v prípade nami posudzovanej situácie platí, že pokiaľ osoba po zmene 

pohlavia vstúpila do manželstva s osobou iného pohlavia a táto zomrie, dedí po nej ako 

manžel poručiteľa v prvej dedičskej skupine spolu s potomkami poručiteľa. V prípade, ak 

potomkov poručiteľ nezanechal, dedí transrodová osoba po zmene pohlavia v druhej 

dedičskej skupine ako manžel poručiteľa, spolu s rodičmi poručiteľa (ak sú nažive) 

a spolužijúcou osobou (ak existuje). V prípade, ak transrodová osoba po zmene pohlavia nové 

manželstvo neuzavrie, ale ostane žiť v spolužití s pôvodným manželom/manželkou, prípadne 

žije s novým partnerom v inom spolužití, ako manželstvo, zákon jej umožňuje dediť v prípade 

smrti partnera iba cez inštitút spolužijúcej osoby pri splnení podmienok, ktoré zákon 

ustanovuje. V prípade, ak poručiteľ zanechal rodičov, dedí spolu s nimi v druhej dedičskej 

skupine, v prípade, ak poručiteľ rodičov nezanechal, spolužijúca osoba v druhej dedičskej 

skupine dediť sama nemôže a dedí v tretej dedičskej osobe spolu so súrodencami poručiteľa, 

prípadne potomkami takýchto súrodencov. V prípade, ak ich niet, spolužijúca osoba môže 

dediť po poručiteľovi sama.  

 

2.2 Transrodová osoba ako dedič zo závetu 

 Na základe uvedeného vyplýva, že transrodová osoba môže byť podľa platného práva 

tak, ako ktorákoľvek fyzická osoba, v pozícii dediča zo zákona, ako aj dediča zo závetu. Zákon 

nevylučuje, aby tá istá osoba bola dedičom zo závetu a aj zo zákona a to v prípade, ak ide 

o osobu povolanú dediť zo závetu, na ktorú poručiteľ závetom odkázal časť svojho majetku, 

pričom o časti svojho majetku netestoval a ponechal ho na dedenie zo zákona.  

 Dedením zo závetu rozumieme takú dedičskú postupnosť, ku ktorej dochádza na základe 

poručiteľovej poslednej vôli zachytenej vo forme závetu spôsobom a za podmienok, ktoré 

ustanovuje platné právo. Dedenie zo závetu má z hľadiska dedičských inštitútov prednosť 

pred dedením zo zákona, ak teda poručiteľ zanechal závet, dedičia zo závetu majú pred 

dedičmi zo zákona prednosť.28 

 Závet je právny úkon, ktorý môže ten, kto ho uskutočnil, kedykoľvek jednostranne, bez 

udania dôvodu, odvolať bez toho, aby  mu bol takýto úkon na škodu. V prípade, ak závetca 

počas života povolá za dediča v závete osobu, u ktorej dôjde následne k zmene pohlavia 

a závetca tento právny úkon odvolá, nemôže sa takáto osoba dovolávať žiadnych právnych 

nárokov v súvislosti s jeho odvolaním. Podľa aktuálnej právnej úpravy rozoznávame tri typy 

závetov holografný závet (spísaný vlastnou rukou závetcu), alografný závet (závet spísaný 

iným spôsobom, ako vlastnou rukou, ale vlastnoručne závetcom podpísaný) a závet spísaný 

vo forme notárskej zápisnice.         

 Závet, ako právny úkon mortis causa, musí pre svoju platnosť spĺňať materiálne 

a formálne náležitosti. Pri posudzovaní platnosti závetu je potrebné skúmať splnenie 

 
28 To neplatí v prípade neopomenuteľných dedičov, ktorým sa venujeme v príspevku vyššie. 
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formálnych predpokladov (ako napr. podpísanie vlastnou rukou, uvedenie dátumu) 

a obsahových náležitostí (napr. uvedenie dedičov, vlastnoručný podpis poručiteľa). 

Absolútne neplatný je závet, ktorému chýbajú obsahové náležitosti, medzi ktoré patrí 

ustanovenie dedičov a majetku, ktorý je predmetom dedenia. Závet je absolútne neplatný aj 

vtedy, ak jeho obsah je neurčitý alebo nezrozumiteľný, pokiaľ ide o identifikáciu dedičov 

alebo vecí, ktoré mal poručiteľ zanechať svojím dedičom.29 Takáto situácia môže nastať v 

prípade, kedy nemožno identifikovať osobu, uvedenú v závete, či už z dôvodu, že je uvedená 

spôsobom nezrozumiteľným, alebo neurčitým. V nami analyzovanom prípade prichádza do 

úvahy situácia, kedy nie je v závete možné určiť, koho poručiteľ povolal za dediča, či už 

z dôvodu, že takáto osoba neexistuje (identifikačné údaje dediča uvedené v závete sa 

nezhodujú so žiadnou osobou), alebo z dôvodu, že nie je možné určiť, koho mal poručiteľ na 

mysli (napr. z dôvodu, že označí dediča spôsobom „moja suseda“). Teoreticky môže nastať 

situácia, kedy poručiteľ v čase spísania závetu určil za dediča osobu, u ktorej dôjde v čase po 

spísaní závetu k zmene pohlavia (vrátane zmeny mena, priezviska a rodného čísla) v dôsledku 

čoho bude táto osoba v čase smrti poručiteľa existovať pod inou identitou, ako v čase spísania 

závetu. Vyvstáva otázka, akým spôsobom takúto osobu v čase vykonávania závetu 

identifikovať ako osobu, povolanú poručiteľom dediť. Pri výklade vôle závetcu je obsah 

závetu potrebné vykladať podľa všeobecných výkladových pravidiel právnych úkonov 

upravených v § 35 ods. 2 a 3 OZ, podľa ktorých sa právne úkony vyjadrené slovami majú 

vykladať nielen podľa jazykového vyjadrenia, ale tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil. 

V prípade závetu to znamená, že treba postupovať tak, aby bola zistená skutočná vôľa 

poručiteľa.30 Pri výklade vôle závetcu je tiež potrebné prihliadať na všetky okolnosti, za 

ktorých bol závet zriadený, najmä na osobné pomery medzi poručiteľom a závetným 

dedičom v čase zriadenia závetu.  V prípade, ak teda nie je možné z označenia dediča určiť 

o akú osobu ide,  je potrebné postupovať výkladom vôle poručiteľa a okrem samotného textu 

závetu prihliadať aj na všetky okolnosti, za ktorých bol prejav vôle o ustanovení závetného 

dediča uskutočnený. Tento postup sa nebude nijako líšiť v situácii, kedy je takto 

neidentifikovateľná osoba z dôvodu zmeny pohlavia, od situácie, kedy je takouto osobu 

osoba neidentifikovateľná z iného dôvodu (napr. v dôsledku chybne uvedeného dátumu 

narodenia, resp. iného identifikátora).     

 
2.3 Vydedenie z dôvodu zmeny pohlavia 

 Ako už bolo uvedené v príspevku vyššie, dispozičná autonómia poručiteľa nakladať so 

svojím majetkom je neobmedzená, okrem prípadov práv neopomenuteľných dedičov. Pokiaľ 

chce poručiteľ vylúčiť z dedenia neopomenuteľného dediča, jediným zákonným spôsobom je 

prostredníctvom inštitútu vydedenia. OZ v § 469a taxatívne určuje zákonné dôvody, pri 

splnení ktorých môže poručiteľ vydediť potomka. Týmito dôvodmi sú, ak potomok:  

 
29 FEKETE, I.: Občiansky zákonník 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký komentár, 2. 
aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex 2015, s. 143.  
30 Tamtiež s. 140.  
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a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v 

starobe alebo v iných závažných prípadoch, 

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal 

prejavovať, 

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej 

jedného roka, 

d) trvalo vedie neusporiadaný život. 

 V súvislosti so zmenou pohlavia vyvstáva otázka, či je možné vylúčiť potomka z dedenia 

z dôvodu zmeny pohlavia. Zmenu pohlavia ako zákonný dôvod vydedenia právny poriadok 

nepripúšťa. V prípade zmeny pohlavia by sme teoreticky zo zákonných dôvodov vydedenia 

mohli uvažovať jedine o zákonnom dôvode podľa § 469a ods. 1 d) trvalo vedie neusporiadaný 

život. Aj keď pojem „neusporiadaný život“ zákon nedefinuje, podľa judikatúry treba pod ním 

rozumieť najmä závislosť od alkoholu, drog, zanedbanie povinnej výživy, zadlžovanie sa bez 

zjavnej možnosti dlhy splácať, získavanie prostriedkov na život nekalým spôsobom a pod.31 

Súčasne takéto správanie potomka musí vykazovať znaky kontinuálnosti (teda nielen 

náhodnosti či ojedinelosti), musí ísť o trvalý stav.32 Možno súhlasiť s názorom, že ide o tak 

výnimočný dôvod vydedenia, ktorý sa prakticky nevyskytuje.33 Sme toho názoru, že zmena 

pohlavia ani v teoretickej rovine nespĺňa podmienky vydedenia z uvedeného dôvodu 

a prípadné vydedenie potomka z dôvodu vedenia neusporiadaného života by bolo v takomto 

prípade absolútne neplatné.  

 

Záver 

 

Ako vyplýva z preloženej analýzy, súčasná právna úprava týkajúca sa právneho postavenia 

transrodových osôb osobitne neupravuje následky zmeny pohlavia na dedičské práva 

takýchto osôb tak v pozícii poručiteľa, ani dediča. Je potrebné uviesť, že otázkami súvisiacimi 

s právami transrodových osôb sa doposiaľ nevenuje ani súdna prax.34 

 
31 Rozsudok NS SR z 24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2010. 
32 FEKETE, I.: Občiansky zákonník 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký komentár, 2. 
aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex 2015, s. 83.  
33 BAJÁNKOVÁ, J. In: ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. 
a kol.: Občiansky zákonník II. § 451 - 880. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1646. 
34 V čase písania tohto príspevku bola zverejnená informácia, podľa ktorej Najvyšší správny súd zrušil rozsudok 
Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorým zamietol správnu žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala ochrany 
svojich subjektívnych práv zo strany mesta Zvolen. Žalobkyňa v roku 2019 požiadala matriku, aby zapísala do 
príslušnej evidencie, okrem iného, aj zmenu jej pohlavia z mužského na ženské, čo matrika odmietla 
s odôvodnením, že u žiadateľky nedošlo k ukončeniu zmeny pohlavia „chirurgickým zákrokom“. Krajský súd 
tento záver matričného úradu svojim rozsudkom potvrdil, avšak bez detailnejšieho odôvodnenia. Najvyšší 
správny súd SR sa však s týmto právnym názorom orgánu verejnej správy nestotožnil. Žalobkyňa síce k žiadosti 
o zmenu pohlavia adresovanej matrike nepriložila doklad o chirurgickej zmene pohlavia (keďže tou naozaj 
v danom čase neprešla), na strane druhej, kasačný súd v rámci svojho rozhodovania v tejto veci dospel k záveru, 
že všeobecne záväzná právna úprava v rozhodnom čase neurčovala, akými dokladmi sa u žiadateľa preukazuje 
zmena pohlavia pre účely realizácie zmien v matrike, resp. čo takéto potvrdenie o zmene pohlavia má 
obsahovať, kto ho vydáva, ako ani to, že dôkazom o zmene pohlavia má byť výlučne chirurgický zákrok. 
Dostupné na https://www.nssud.sk/sk/verejnost-a-media/aktuality-a-tlacove-spravy/rozhodnutie:-krajsky-sud-
v-banskej-bystrici-musi-opatovne-rozhodnut--vo-veci-ktora-sa-tyka-zmeny-pohlavia/ 

https://www.nssud.sk/sk/verejnost-a-media/aktuality-a-tlacove-spravy/rozhodnutie:-krajsky-sud-v-banskej-bystrici-musi-opatovne-rozhodnut--vo-veci-ktora-sa-tyka-zmeny-pohlavia/
https://www.nssud.sk/sk/verejnost-a-media/aktuality-a-tlacove-spravy/rozhodnutie:-krajsky-sud-v-banskej-bystrici-musi-opatovne-rozhodnut--vo-veci-ktora-sa-tyka-zmeny-pohlavia/
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Na základe našej analýzy jednotlivých právnych inštitútov dedenia sme dospeli k  názoru, 

podľa ktorého vo vzťahu k dedičskému právu transrodových osôb tak v postavení poručiteľa, 

ako aj dediča, je možné analogicky použiť existujúcu právnu úpravu práv dediča (potomka, 

resp. zákonného dediča v inej dedičskej skupine) a obdobne existujúcu právnu úpravu 

zákonného a závetného dedenia v prípade, ak je transrodová osoba v postavení poručiteľa. 

Súčasne sme dospeli k názoru, že autonómia vôle poručiteľa ako transrodovej osoby nie je 

tranzíciou obmedzená a v ničom sa nelíši od autonómie vôle poručiteľa ostatných fyzických 

osôb. 

Osobitná situácia vzhľadom na neexistentnú právnu úpravu nastáva v  prípade, kedy 

transrodová osoba po ukončení tranzície žije v partnerskom zväzku a počas trvania takéhoto 

partnerského zväzku zomrie. Vzhľadom na súčasnú právnu úpravu (resp. neúpravu), bude 

partner tejto osoby v prípade, ak spĺňa podmienky spolužijúcej osoby § 474 ods. 1 OZ 

dedičom v druhej dedičskej skupine, spolu s rodičmi poručiteľa. Uvedené je v nevýhode oproti 

manželom poručiteľa, resp. registrovaným partnerom poručiteľa, ktorí tam, kde je takáto 

právna úprava súčasťou právnych poriadkov, dedia v prvej dedičskej skupine, spolu 

s potomkami poručiteľa.  

Riešením súčasného stavu je zrovnoprávnenie spolužijúceho partnera s právnym 

postavením manžela/manželky a jeho zaradenie do prvej dedičskej skupiny spolu s nárokmi, 

zodpovedajúcimi manželovi poručiteľa tak, ako je to v iných krajinách, kde takáto právna 

úprava, či už vo forme registrovaného partnerstva, alebo inej formy zrovnoprávnenia 

kohabitácie, bola uskutočnená35.  
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INFORMOVANÝ SÚHLAS PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ 

STAROSTLIVOSTI MALOLETÉMU DIEŤAŤU1 

 

INFORMED CONSENT WHEN PROVIDING HEALTH CARE TO A MINOR CHILD 

 

Tamara Čipková 

 

Abstrakt: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je prirodzenou súčasťou fungovania 

vyspelej spoločnosti. Každý jednotlivec je počas svojho života konfrontovaný s rôznymi 

druhmi zdravotníckych výkonov, pri ktorých je nevyhnutná jeho kooperácia v podobe 

vyjadrenia tzv. informovaného súhlasu. Príspevok je zameraný na všeobecné aspekty 

inštitútu informovaného súhlasu, ako aj na spôsobilosť maloletého na danie informovaného 

súhlasu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v kontexte výkonu rodičovských práv 

a povinností a potenciálnej potreby intervencie súdu pri rozhodovaní v najlepšom záujme 

dieťaťa. 

 

Kľúčové slová: informovaný súhlas, spôsobilosť maloletého, zdravotná starostlivosť, najlepší 

záujem dieťaťa, rodičovské práva a povinnosti 

 

Abstract: Providing health care is a natural part of the functioning of a developed society. 

Every individual is confronted with various types of medical procedures during a lifetime, in 

which the cooperation in the form of expressing the so-called informed consent is necessary. 

The paper is focused on the general aspects of the institute of the informed consent and the 

capacity of a minor to give informed consent for medical treatment in the context of the 

exercise of parental responsibility and the potential need for court intervention when 

deciding in the best interest of the child. 

 

Key words: informed consent, legal capacity of minors, health care, the best interest of the 

child, parents’ responsibility 

 

 

Úvod 

Dohovor o právach dieťaťa v článku 24 ods. 1 zaväzuje štáty uznávať právo dieťaťa na 

dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu. Aj keď by sa mohlo javiť, že hlavným 

účelom informovaného súhlasu je zabezpečiť ochranu poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti v prípade zodpovednostných následkov, nie je to tak. V rámci koncepcie 

informovaného súhlasu je na prvom mieste pacient a jeho právo na také poskytnutie 

zdravotnej starostlivosti, o ktorom je riadne informovaný a na základe týchto informácií má 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
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možnosť slobodne sa rozhodnúť, či s poskytnutím súhlasí alebo nie. Inštitút informovaného 

súhlasu umocňuje princíp autonómie vôle pacienta a oslabuje paternalistický prístup 

poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom informovaného súhlasu je vyjadrené 

právo fyzickej osoby na nedotknuteľnosť jej telesnej integrity, ako aj ochranu súkromného 

života.  

 

1. Právna úprava informovaného súhlasu 

Inštitút informovaného súhlasu je vo vnútroštátnom práve Slovenskej republiky primárne 

upravený v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“ alebo „ZoZS“). Predmetná 

právna úprava je reflexiou na požiadavky Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti 

človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (ďalej tiež „Dohovor o ľudských právach 

a biomedicíne“ alebo „DĽPB“)2.  

Podľa čl. 5 DĽPB možno zásah v oblasti zdravia fyzickej osoby vykonať iba vtedy, ak s ním 

osoba, ktorej sa zásah týka vyjadrí slobodný a informovaný súhlas. Podľa ust. § 4 ods. 4 ZoZS 

sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vyžaduje informovaný súhlas s výnimkou 

prípadov, ktoré sú upravené v ust. § 6 ods. 9 zákona.3 Informovaný súhlas sa nevyžaduje 

najmä vtedy, ak ho v dôsledku núdze nie je možné získať a lekársky zákrok je nevyhnutné 

uskutočniť bezodkladne v záujme zdravia dotknutej osoby.4 

Vo všeobecnosti možno štádiá procesu poskytnutia zdravotnej starostlivosti spojenej 

s informovaným súhlasom kategorizovať nasledovne:  

a) Poskytnutie poučenia ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom. 

b) Danie informovaného súhlasu. 

c) Poskytnutie zdravotnej starostlivosti. 

 

Ad a) Predtým ako sa osoba rozhodne, že dá informovaný súhlas, je ošetrujúci 

zdravotnícky pracovník povinný osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo 

aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila, informovať (poučiť) o účele, povahe, následkoch a 

 
2 Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 734 z 2. októbra 1997 a 
prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 22. decembra 1997. Dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú 
republiku 1. decembra 1999 a bol publikovaný v Zbierke zákonov ako Oznámenie Ministerstva zahraničných 
vecí SR č. 40/2000 Z. z. dňa 10. februára 2000. 
3  „Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade  
a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,  
b) ochranného liečenia uloženého súdom, detencie uloženej súdom a poskytovania zdravotnej starostlivosti na 
základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,  
c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, 
alebo 
d) ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo 
s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného 
stavu.“ 
4 Článok 5 DĽPB. 
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rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ako aj o možnostiach voľby navrhovaných 

postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.5 Riadne zrealizované 

poučenie pacienta má za následok naplnenie obligatórnej vlastnosti súhlasu s poskytnutím 

zdravotnej starostlivosti, ktorou je informovanosť. 

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník by mal uviesť riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť počas 

zákroku, ako aj po zákroku. Rozsah uvádzaných rizík pritom závisí od účelu zákroku a jeho 

terapeutického prínosu pacientovi. „Vo všeobecnosti je rešpektovaný názor, že pri zdravotne 

neindikovaných zákrokoch (kozmetická, plastická chirurgia a pod.) by mal ošetrujúci 

zdravotnícky pracovník informovať pacienta aj o rizikách, ktoré sa objavujú zriedka, či dokonca 

sú raritné. So stúpajúcou terapeutickou prospešnosťou zákroku povinnosť uvádzať neobvyklé 

riziká klesá.“6 Poskytnutie poučenia je právom pacienta, ktorý má zároveň právo poučenie 

odmietnuť.7  

Poučenie musí obsahovať také informácie, aby aj pacient (laik v odbore medicíny) mohol 

zvážiť pozitíva a negatíva zákroku a vedel sa na základe nich rozhodnúť, či zákrok podstúpi 

alebo nie. Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za negatívne následky na 

zdraví spojené s uskutočneným lekárskym zákrokom nastáva vtedy, ak pacient preukáže, že 

pokiaľ by bol riadne poučený a poznal by všetky riziká spojené so zákrokom, bolo by 

pravdepodobné, že by sa rozhodol inak a zákrok by nepodstúpil.8 

Zdravotnícky pracovník je povinný poučenie poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, bez 

nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom pre pacienta, aby sa vedel slobodne rozhodnúť, 

či informovaný súhlas udelí alebo nie. Informovaný súhlas nie je pacient povinný dať okamžite 

po poskytnutom poučení. Čo možno považovať za dostatočný čas na danie informovaného 

súhlasu závisí od závažnosti, intenzity, ale aj neodkladnosti poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti (resp. vykonania príslušného zákroku). Pritom je potrebné dbať aj na 

primeranosť spôsobu poučenia vo vzťahu k rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému 

stavu poučovanej osoby. Európsky súd pre ľudské práva (ďalej tiež „ESĽP“) v tejto súvislosti 

konštatoval, že za platné poučenie a na to nadväzujúci informovaný súhlas možno považovať 

len také konanie, kedy je pacient plne informovaný o svojom zdravotnom stave, 

navrhovanom zákroku a jeho alternatívach. Vo veci  V. C. proti Slovenskej republike ESĽP 

vyhodnotil, že požiadanie pacientky o danie informovaného súhlasu so sterilizáciou počas 

pôrodných bolestí a krátko pred vykonaním cisárskeho rezu, zabraňovalo pacientke slobodne 

sa rozhodnúť, keďže nebola schopná posúdiť všetky relevantné faktory a vyhodnotiť všetky 

dôsledky spojené s tak závažným a trvalým zásahom do jej telesnej integrity.9 

 
5 Ust. § 6 ods. 1 ZoZS. 
6 HUMENÍK, I. § 6 Poučenie a informovaný súhlas. In: HUMENÍK, I., KOVÁČ, P., HUSOVSKÝ, T., VOLČKO, V. 
Zákon o zdravotnej starostlivosti. Bratislava: C. H. Beck, 2015. 
7 Ust. § 6 ods. 2 a ods. 3 ZoZS. 
8 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 29. apríla 2015, sp. zn. 25 Cdo 1381/2013, uverejnený pod č. 81/2015 Sbírky 
soudních rozhodnutí a stanovisek. 
9 Európsky súd pre ľudské práva dospel k záveru, že pri takto vykonanej sterilizácii, bez platne daného 
informovaného súhlasu došlo k porušeniu čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým 
sa zakazuje mučenie a podrobovanie neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. 
Rozsudok ESĽP vo veci V. C. proti Slovenskej republike z 8. novembra 2011, č. sťažnosti: 18968/07. 
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Ad b) Po poučení, prípadne po odmietnutí poučenia nastupuje štádium dania samotného 

informovaného súhlasu. „Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím 

zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie.“10 Možno ho označiť za 

materializovaný prostriedok rešpektovania autonómie pacienta pri rozhodovaní o zdravotnej 

starostlivosti, ktorá mu má byť poskytnutá. Autonómia vôle pacienta je spolu 

s beneficienciou a záväzkom neškodiť podstatným prvkom právno-etického prístupu k 

poskytovaniu  zdravotnej starostlivosti.11  

Podľa čl. 5 DĽPB sa súhlas pacienta považuje za slobodný a informovaný, ak bol daný na 

základe objektívnej informácie lekárskeho personálu o povahe a možných dôsledkoch 

plánovaného zákroku alebo jeho alternatívach, bez akéhokoľvek nátlaku. Za riadne daný 

informovaný súhlas sa podľa ust. § 6 ods. 4 ZoZS považuje aj taký súhlas, ktorý pacient udelil 

po odmietnutí poučenia.12  

Inštitút informovaného súhlasu predpokladá, že spôsob konania lekárskeho personálu 

nebude výhradne paternalistický, ale bude zohľadňovať autonómiu vôle a morálnej voľby 

pacienta. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, práve riadne poskytnutie poučenia príslušným 

zdravotníckym pracovníkom môže ovplyvniť následné riadne danie informovaného súhlasu 

s plným vedomím pacienta o následkoch jeho voľby. Uvedená koncepcia chráni právo fyzickej 

osoby na život a zdravie, keď právo rozhodovať o zásahoch do telesnej integrity patrí v prvom 

rade dotknutej osobe. V širšom zmysle slova je právo rozhodovať o zásahoch do telesnej 

integrity súčasťou práva fyzickej osoby na súkromie podľa čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd (ďalej tiež „EDĽP“).13 

Informovaný súhlas musí byť urobený v písomnej forme, ak sa udeľuje pri umelom 

prerušení tehotenstva, účasti na biomedicínskom výskume, sterilizácii, pred vykonaním 

invazívnych zákrokov v celkovej anestézii alebo lokálnej anestézii, pri zmene diagnostického 

postupu alebo liečebného postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného 

súhlasu, po predchádzajúcom poučení pri odbere ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo 

ľudských buniek od darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a pri 

transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od príjemcu 

ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. V ostatných prípadoch 

poskytnutia zdravotnej starostlivosti postačuje ústna forma informovaného súhlasu. 

Subjektom oprávneným na danie informovaného súhlasu je osoba, ktorej sa má zdravotná 

starostlivosť poskytnúť, prípadne zákonný zástupca osoby nespôsobilej dať informovaný 

súhlas. Osoba oprávnená dať informovaný súhlas má právo ho aj kedykoľvek odvolať, pri 

zohľadnení štádia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. 

 
10 Ust. § 6 ods. 4 ZoZS. 
11 HUMENÍK, I. § 6 Poučenie a informovaný súhlas. In: HUMENÍK, I., KOVÁČ, P., HUSOVSKÝ, T., VOLČKO, V. 
Zákon o zdravotnej starostlivosti. Bratislava: C. H. Beck, 2015. 
12 Predchádzajúce poučenie sa vyžaduje vždy ak ide o informovaný súhlas pri umelom prerušení tehotenstva, 
účasti na biomedicínskom výskume, sterilizácii a pri odbere ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských 
buniek od darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a pri transplantácii ľudského orgánu, 
ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od príjemcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. 
13 Rozsudok ESĽP vo veci Tysiąc proti Poľsku z 20. marca 2007, č. sťažnosti 5410/03. 
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Ad c) Po poučení (resp. odmietnutí poučenia) a daní informovaného súhlasu dochádza 

k poskytnutiu zdravotnej starostlivosti indikovaným spôsobom. Údaje o poučení 

a informovanom súhlase sú súčasťou zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby.  

 

2. Informovaný súhlas pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti maloletému 

Definíciu pojmu dieťa v právnom poriadku Slovenskej republiky možno odvodiť z 

Dohovoru o právach dieťaťa (ďalej tiež „DPD“), pre účely ktorého sa „za dieťa považuje každá 

ľudská bytosť mladšia než 18 rokov, ak podľa právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie 

je dospelosť dosiahnutá skôr.“14  

Slovenská právna úprava pozná len dva spôsoby straty statusu maloletého dieťaťa. 

Fyzická osoba podľa § 8 Občianskeho zákonníka nadobúda spôsobilosť na právne úkony 

v plnom rozsahu dosiahnutím plnoletosti. Plnoletosť je možné nadobudnúť buď dovŕšením 

18. roku veku15 alebo uzatvorením manželstva, pokiaľ fyzická osoba, ktorá manželstvo 

uzatvára dovŕšila aspoň 16 rokov. Plnoletosťou maloleté dieťa získava spôsobilosť vlastnými 

právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Do dovŕšenia plnoletosti má 

fyzická osoba postavenie maloletého dieťaťa a právny poriadok jej zaručuje osobitnú 

ochranu. 

Aj maloleté deti disponujú spôsobilosťou na právne úkony, ale len na také, ktoré sú svojou 

povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. Rozumová 

a vôľová vyspelosť sa posudzuje objektívne, so zreteľom na všetkých maloletých rovnaného 

veku. Neposudzuje sa individuálne u každého maloletého.16 Napriek uvedenému konceptu 

vychádzajúceho z rozhodovacej praxe súdov, sme toho názoru, že pri posudzovaní 

spôsobilosti na právne úkony u maloletých osôb existuje priestor aj pre subjektívne hľadisko 

posudzovania ich vyspelosti, a to najmä v prípadoch maloletých osôb, ktoré sú rozumovo 

a vôľovo zaostalejšie. Zároveň je potrebné spôsobilosť maloletých posudzovať osobitne aj vo 

vzťahu k povahe právneho úkonu, ktorý robí alebo má urobiť.  

Informovaný súhlas možno považovať za právny úkon, na základe ktorého vznikajú práva 

a povinnosti  medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom, ktorý ho dáva.  

Spôsobilosť maloletého na danie informovaného súhlasu osobitne upravuje zákon 

o zdravotnej starostlivosti. Podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZoZS sú osobami nespôsobilými dať 

informovaný súhlas: maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo 

osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. 

Na túto skutočnosť zákon o zdravotnej starostlivosti reflektuje už v štádiu poskytnutia 

poučenia, keď normuje povinnosť ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka poskytnúť 

poučenie 

 
14 Článok 1 Dohovoru o právach dieťaťa. 
15 Podľa judikatúry (porovnaj: R 30/1988 civ.) sa okamih dovŕšenia osemnásteho roku veku vykladá tak, že osoba 
dovŕši osemnásť rokov začiatkom, to znamená o 00:00 hodine, toho dňa, ktorý svojím číslom a mesiacom 
zodpovedá dňu, keď sa pred osemnástimi rokmi narodila. 
16 Uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 22. decembra 2008, sp.zn. 8 CoP 346/2008. 
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- zákonnému zástupcovi maloletého17,  

- opatrovníkovi,  

- poručníkovi,  

- inej fyzickej osobe odlišnej od rodiča, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti (osobe, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnovi, 

osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do 

starostlivosti, budúcemu osvojiteľa, štatutárnemu zástupcovi zariadenia, v ktorom sa 

vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu o 

uložení neodkladného opatrenia, rozhodnutie súdu o umiestnení osoby do 

detenčného ústavu pre mladistvých, rozhodnutie súdu o nariadení výchovného 

opatrenia alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy alebo osobe poverenej 

štatutárnym zástupcom tohto zariadenia.  

Zároveň však zákon neopomína ani povinnosť vhodným spôsobom poučiť aj maloleté 

dieťa ako osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.18 Vhodný spôsob poučenia závisí od 

veku a vyspelosti maloletého dieťaťa. Príslušný zdravotnícky pracovník by mal vedieť 

vyhodnotiť, aký spôsob komunikácie je vo vzťahu ku konkrétnemu dieťaťu najvhodnejší, či už 

prostriedkami verbálnej, ale aj neverbálnej komunikácie.19 

Po poučení zákonného zástupcu a vhodnom poučení maloletého, resp. po odmietnutí 

poučenia nastupuje štádium dania informovaného súhlasu. Zákon o zdravotnej starostlivosti 

uvádza, že informovaný súhlas dáva zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná 

starostlivosť poskytnúť je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas. Uvedená vnútroštátna 

úprava zohľadňuje aj európske štandardy upravené v čl. 6 ods. 2 DĽPB, podľa ktorého sa môže 

medicínsky zákrok vykonať na maloletom, ktorý podľa zákona nie je spôsobilý vyjadriť súhlas 

so zákrokom, jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či orgánu 

ustanoveného zákonom.  

Zákon o zdravotnej starostlivosti aj pri daní informovaného súhlasu pamätá na potrebu 

participácie nespôsobilej osoby. Podľa ust. § 6 ods. 6 písm. b) ZoZS sa maloletý na 

rozhodovaní o daní informovaného súhlasu podieľa v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jeho 

schopnosti. Názor maloletého je pritom potrebné brať do úvahy úmerne k jeho veku a stupňu 

vyspelosti.20 Ak informovaný súhlas dal zákonný zástupca, súčasťou zápisu do zdravotnej 

dokumentácie je podľa ust. § 6 ods. 10 ZoZS aj vyjadrenie osoby nespôsobilej dať 

informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. 

Osobitná ochrana maloletého dieťaťa spočíva v tom, že ak zákonný zástupca odmietne 

dať informovaný súhlas je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený dať návrh na súd, 

 
17 Zákonnými zástupcami maloletého dieťaťa sú v prvom rade jeho rodičia, preto keď v tomto príspevku 
používame pojmy „rodičia“, „zákonný zástupca“ a „zákonní zástupcovia“, máme na mysli rovnaký okruh 
subjektov, ak z kontextu nevyplýva niečo iné.  
18 Ust. § 6 ods. 1 písm. b) ZoZS. 
19 NOVÁK, I. Dítě v dnešní medicíně – právo, psychologie a komunikace. In: PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. a kol. 
Lékař a pacient v modetní medicíně. Etické, právní, psychologické a klinické aspekty. Praha: Grada Publishing, a. 
s., 2015, s. 105-106. 
20 Článok 6 ods. 2 DĽPB. 
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ak je to v záujme maloletého.21 Na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti tak existuje 

aktívna procesná legitimácia na začatie konania. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je 

podľa zákona oprávnený dať návrh na súd, zo zákona mu teda nevyplýva povinnosť tento 

procesný úkon urobiť. Predpokladáme však, že aj z pohľadu povinnosti poskytovať zdravotnú 

starostlivosť správne22 a zároveň z potreby rešpektovania ochrany záujmu dieťaťa implicitne 

vyplýva povinnosť podať návrh na súd vždy, ak je to nevyhnutné pre ochranu života a zdravia 

dieťaťa.  

Záujem spoločnosti na ochrane života a zdravia dieťaťa odôvodňuje procesnú legitimáciu 

na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V zásade je možné dospieť k záveru, že 

právo dieťaťa na ochranu telesnej integrity prevažuje nad právom jeho rodičov vykonávať za 

každých okolností celý rozsah rodičovských práv a povinností. Výkon rodičovských práv 

a povinností má v prvom rade sledovať najlepší záujem dieťaťa, preto nemožno pripustiť, aby 

rodičia prijímali také rozhodnutia, ktoré sú spôsobilé poškodiť zdravý vývin ich dieťaťa.23 

Z tohto dôvodu je legitímnym nástrojom ochrany dieťaťa zásah do výkonu rodičovských práv 

a povinností spočívajúci v prenesení zodpovednosti pri rozhodovaní o poskytnutí zdravotnej 

starostlivosti dieťaťu na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a súd. V rámci súdneho 

konanie je najmä na posúdení súdu, aby pri zohľadnení odborných medicínskych názorov 

rozhodol v najlepšom záujme dieťaťa. Proporcionálne musí súd vyvažovať aj záujmy jeho 

rodičov, avšak len do tej miery, do akej neohrozujú život, zdravie a rozvoj dieťaťa. 

V čase do rozhodnutia súdu je možné vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú 

nevyhnutné na záchranu života maloletého. Pokiaľ súd rozhodne o udelení súhlasu so 

zdravotnou starostlivosťou, tento súhlas nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. 

Zákonný zástupca musí právoplatné rozhodnutie súdu rešpektovať.24 

  

2.1 Spôsobilosť maloletého dieťaťa na danie informovaného súhlasu 

Ako sme uviedli, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne upravuje možnosť vykonať 

medicínsky zákrok na maloletom, ktorý nie je podľa zákona spôsobilý vyjadriť súhlas so 

zákrokom, len so súhlasom inej osoby, o ktorej to ustanovuje zákon. Z toho vyplýva, že 

dohovor predpokladá existenciu aj takých maloletých, ktorí budú podľa zákona spôsobilí 

vyjadriť súhlas s medicínskym zákrokom. Podľa úpravy spôsobilosti na právne úkony v § 9 

 
21 Ust. § 6 ods. 7 ZoZS. 
22 Zdravotná starostlivosť je podľa § 4 ods. 3 ZoZS poskytnutá správne: „ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony 
na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia 
stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon 
prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení 
individuálneho stavu pacienta.“ 
23 Nález ÚS ČR zo dňa 20. 8. 2004, sp. zn. III.ÚS 459/03. 
24 V tejto súvislosti poukazuje aj na osobitné neodkladné opatrenie, ktoré môže súd nariadiť vo veci ochrany 
maloletého podľa § 365 Civilného mimosporového poriadku: „Ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti 
alebo ak je jeho život, zdravie a priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený, súd neodkladným opatrením 
nariadi, aby bol maloletý dočasne, najdlhšie na šesť mesiacov, zverený do starostlivosti fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby, ktorú v uznesení určí...“ Uvedená právna úprava umocňuje ochranu maloletého zo strany štátu, 
keď umožňuje príslušných orgánom konať aj z úradnej povinnosti a autoritatívne zasiahnuť do výkonu 
rodičovských práv a povinností. 
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Občianskeho zákonníka, by sme za týchto maloletých mohli považovať osoby, ktorých 

rozumová a vôľová vyspelosť zodpovedajúca ich veku je primeraná povahe informovaného 

súhlasu. Maloletí by teda po dosiahnutí určitého stupňa vyspelosti mohli udeliť informovaný 

súhlas samostatne. Takémuto záveru však v Slovenskej republike bráni explicitná úprava 

v zákone o zdravotnej starostlivosti, na účely ktorej, je maloletý za každých okolností osobou 

nespôsobilou na danie informovaného súhlasu.25 

Zákon o zdravotnej starostlivosti síce považuje dieťa za osobu nespôsobilú dať 

informovaný súhlas, z procesu rozhodovania ho však úplne nevylučuje. Maloleté dieťa podľa 

§ 6 ods. 6 písm. b) ZoZS participuje na procese rozhodovania v rozsahu zodpovedajúcom jeho 

veku a vyspelosti. V zásade by zo vzájomnej interakcie medzi lekárom a dieťaťom malo byť 

zrejmé, akým spôsobom a v akom rozsahu je vhodné a potrebné zapojiť dieťa do procesu 

poučenia a rozhodovania o zdravotnej starostlivosti. Východiskovým objektívnym kritériom 

je pritom vek dieťaťa. Pokiaľ je dieťa schopné vyjadriť informovaný názor na svoju liečbu, je 

potrebné, aby bol tento názor zo strany príslušných zdravotníckych pracovníkov riadne 

zvážený.  

Základ participačných práv dieťaťa môžeme identifikovať v Dohovore OSN o právach 

dieťaťa (ďalej tiež „DPD“) a to najmä v čl. 12, ktorý zaväzuje štáty, ktoré sú zmluvnou stranou 

Dohovoru, zabezpečiť „dieťaťu, ktoré je schopné formovať svoje vlastné názory, právo tieto 

názory slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom 

dieťaťa musí venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni vyspelosti.“ 

Výklad článku 12 ponúka Všeobecný komentár Výboru OSN pre práva dieťaťa k právu 

dieťaťa byť vypočuté, a to aj v kontexte výkonu participačných práv v oblasti zdravotníctva. 

Maloleté dieťa má právo vyjadriť svoj názor aj vo veciach zdravotnej starostlivosti, ktorá mu 

má byť poskytnutá. Výbor uvádza: „Deti, vrátane malých detí by mali byť zahrnuté do procesov 

rozhodovania spôsobom zodpovedajúcim ich rozvíjajúcim sa schopnostiam. Mali by im byť 

poskytnuté informácie o navrhovaných formách liečby a ich účinkoch a výsledkoch, a to tiež vo 

formách vhodných a dostupných aj postihnutým deťom.“26 Z hľadiska vnútroštátnej úpravy je 

možné konštatovať, že uvedený záväzok je v procese poučenia a následného dania 

informovaného súhlasu naplnený. Zákon o zdravotnej starostlivosti vyžaduje participáciu 

dieťaťa v rozsahu jeho vhodného poučenia a zistenia jeho názoru. Samotný výkon 

participačných práv je ponechaný na príslušných zdravotníckych pracovníkov. 

Zdravotnícky pracovník nemôže povinnosť zapojiť dieťaťa do procesu informovaného 

súhlasu považovať len za formalitu upravenú zákonom. Je to základný princíp riadneho 

medicínskeho postupu. Názor dieťaťa môže v mnohých prípadoch priniesť pri rozhodovaní o 

zdravotnej starostlivosti relevantné perspektívy, ktoré odôvodnia postup poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti podľa § 6 ods. 7 ZoZS, t. j. podanie návrhu na súd, aby súd dal 

informovaný súhlas, ak tak zákonný zástupca odmieta urobiť. 

 
25 Výnimku upravuje len v ust. § 6 ods. 4, kde výslovne umožňuje danie informovaného súhlasu maloletej osoby 
ako podmienku výkonu umelého prerušenia tehotenstva. Aj tu však nevyhnutne predpokladá udelenie 
informovaného súhlasu aj zákonným zástupcom maloletej po jeho predchádzajúcom poučení. 
26 Výbor OSN pre práva dieťaťa. Všeobecný komentár č. 12 (2009) k právu dieťaťa byť vypočuté. s. 25. 
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Rešpektovanie participačných práv dieťaťa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je 

rovnako ako inštitút informovaného súhlasu, dôležitým prvkom zásady autonómie vôle 

pacienta. Dieťa ako subjekt právnych vzťahov má byť zapojené do rozhodovacích procesov, 

ktoré sa ho týkajú, o to viac, ak ide o najzraniteľnejšiu a najintímnejšiu oblasť jeho života, 

ktorou je život a zdravie. Z článku 12 DPD vyplýva, že každé dieťa, ktoré je schopné vytvárať 

si vlastné názory má byť vypočuté. Následne, po zistení názoru dieťaťa je potrebné zvážiť, do 

akej miery je vhodné a potrebné názoru dieťaťa vyhovieť. Z participačných práv dieťaťa 

vyplýva pre „dospelých“, teda pre príslušné subjekty, ktoré nesú určitú mieru zodpovednosti 

za maloletého dieťa, záväzok poskytnúť dieťaťu priestor na vyjadrenie jeho názoru a následný 

záväzok na tento názor prihliadnuť. To však neznamená, že názor dieťaťa musí byť v celom 

rozsahu prebratý v rámci konečného rozhodnutia. Práve v tomto štádiu výkonu 

participačných práv plnia úlohy dospelí, ktorí musia vyhodnotiť, či názor, ktorý vyjadrilo dieťa 

je možné nasledovať. Vo vzťahu k analyzovanej tému možno zjednodušene povedať, že je na 

hodnotení príslušných zdravotníckych pracovníkoch vyhodnotiť, či poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti v medziach názoru, ktoré dieťa vyjadrilo bude skutočne v najlepšom záujme 

dieťaťa. Miera stotožnenia sa s názorom dieťaťa sa zvyšuje s narastajúcim vekom 

a vyspelosťou dieťaťa. Týmto spôsobom by mal k participačným právam dieťaťa pristupovať 

aj zdravotnícky personál. Vo vhodnom prostredí, bez nátlaku a možných negatívnych 

vonkajších vplyvov zistiť názor dieťaťa a následne vyhodnotiť, do akej miery ho pri poskytnutí 

zdravotnej starostlivosti možno nasledovať.  

Maloleté deti, napriek tomu, že sú podľa zákona o zdravotnej starostlivosti nespôsobilými 

na danie informovaného súhlasu, by mali mať prístup k dôvernému lekárskemu poradenstvu 

aj bez súhlasu a prítomnosti svojich rodičov.27 Zdravotná starostlivosť je osobitne citlivá 

oblasť týkajúca sa života jednotlivca, preto, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti a blaha 

dieťaťa je možné, aby príslušní zdravotní pracovníci konali s maloletým dieťaťom aj bez 

prítomnosti jeho zákonného zástupcu. Samozrejme, s následným dodržaním zákonných 

postupov pri poskytovaní konkrétnej zdravotnej starostlivosti. Uvedený individuálny 

a súkromný prístup je pre deti dôležitý najmä v prípadoch keď doma zažívajú násilie alebo 

potrebujú informácie a služby týkajúce sa intímnych tém ako je napríklad reprodukčné 

zdravie, či rodová identita.  

Slovenská právna úprava zohľadňuje a rešpektuje participačné práva dieťaťa pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti, problematická je však reflexia ďalšieho z názorov, resp. 

odporúčaní Výboru OSN pre práva dieťaťa, a to zavedenie vekovej hranice, od ktorej by 

maloleté dieťa bolo spôsobilé dať informovaný súhlas samostatne. Výbor víta také právne 

úpravy, v rámci ktorých sú maloleté deti po dovŕšení stanoveného veku oprávnené poskytnúť 

informovaný súhlas bez toho, aby bolo potrebné individuálne posudzovať ich schopnosti vo 

vzťahu k veku a vyspelosti.28 To je v konečnom dôsledku aj v súlade s právom dieťaťa na 

 
27 Výbor OSN pre práva dieťaťa. Všeobecný komentár č. 12 (2009) k právu dieťaťa byť vypočuté. s. 25. 
28 Napríklad česká právna úprava v § 95 zákone č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v znení neskorších predpisov 
uvádza: „Nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech udělit souhlas k zákroku na svém 
těle také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o zákrok 
nezanechávající trvalé nebo závažné následky.“ 
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zdravie podľa čl. 24 DPD. Súčasťou práva maloletého dieťaťa na zdravie je súbor slobôd 

a oprávnení, ako opäť uvádza Výbor OSN pre práva dieťaťa: „Medzi slobody, ktorých význam 

sa zvyšuje zároveň s rozvojom schopností a dospievaním, patrí právo rozhodovať o vlastnom 

zdraví a tele, vrátane sexuálnej a reprodukčnej slobody zodpovedne sa rozhodovať. Medzi 

oprávnenia patrí prístup k zariadeniam, tovarom, službám a prostrediu, ktoré všetkým deťom 

zabezpečujú rovnosť v dosahovaní najvyššej možnej úrovne zdravia.“29 Na uvedený výklad 

základných práv dieťaťa by mal reflektovať aj slovenský zákonodarca prijatím takej právnej 

úpravy, ktorá bude rešpektovať autonómiu vôle maloletých pacientov. Nie je racionálne 

uspokojiť sa s takým prístupom k maloletým deťom, v rámci ktorého je do nadobudnutia 

18.roku veku osoba absolútne nespôsobilá dať informovaný súhlas a zrazu, od 00:00 hodiny 

toho dňa, ktorý svojím číslom a mesiacom zodpovedá dňu, keď sa osoba pred osemnástimi 

rokmi narodila, bude spôsobilá informovaný súhlas samostatne udeliť. Postupné 

nadobúdanie rozumovej a vôľovej vyspelosti a teda aj schopnosť preberať zodpovednosť za 

svoje konanie by malo byť v zákone o zdravotnej starostlivosti zohľadnené. 

Absencia výslovnej právnej úpravy spôsobilosti maloletého dať informovaný súhlas, 

nemôže znamenať vylúčenie dieťaťa z procesu rozhodovania o zdravotnej starostlivosti, 

ktorá mu má byť poskytnutá, a to minimálne v rozsahu vyjadrenia jeho názoru a následného 

prihliadnutia na tento názor. Ignorovanie názoru maloletého pacienta totiž môže mať za 

následok porušenie jeho základných práv, a to aj vtedy, ak jeho zákonný zástupca dal 

informovaný súhlas.30 

 

2.2 Nezhoda medzi rodičmi a ich maloletým dieťaťom pri rozhodovaní o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti dieťaťu 

V prípade, ak sa zákonní zástupcovia, rodičia, nezhodujú v názore s maloletým dieťaťom, 

ktorému má byť zdravotná starostlivosť poskytnutá, do úvahy prichádzajú v zásade dve 

základné možnosti ochrany dieťaťa31:  

1. Dieťa sa obráti na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pred ktorým vyjadrí názor vo 

vzťahu k želanej zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ sa s jeho názorom stotožní, pretože 

má za to, že skutočne je uvedenú zdravotnú starostlivosť dôležité maloletému dieťaťu 

 
Rovnako česká právna úprava v § 35 ods. 1 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování v znení neskorších predpisov: „...Pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb 
nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy upravující svéprávnost fyzických osob s tím, že nezletilému 
pacientovi lze zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového 
úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku.“ 
29 Výbor OSN pre práva dieťaťa. Všeobecný komentár č. 15 (2013) Právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššej možnej 
úrovne zdravotného stavu (článok 24). 
30 HUMENÍK, I. § 6 Poučenie a informovaný súhlas. In: HUMENÍK, I., KOVÁČ, P., HUSOVSKÝ, T., VOLČKO, V. 
Zákon o zdravotnej starostlivosti. Bratislava: C. H. Beck, 2015. 
31 Česká právna úprava na tieto situácie pamätá explicitne v § 100 ods. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník v znení neskorších predpisov uvádza: „(1) Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct 
let, nenabyl plné svéprávnosti a který zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, 
nelze zákrok provést bez souhlasu soudu.  
(2) Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zásahem do integrity osoby uvedené v odstavci 1, ač si jej tato osoba přeje, 
lze zákrok provést na její návrh nebo na návrh osoby jí blízké jen se souhlasem soudu.“ 
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poskytnúť v záujme ochrany jeho života, zdravia a blaha. Z tohto dôvodu, podľa § 6 ods. 7 

ZoZS, podá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na súd návrh na vyslovenie informovaného 

súhlasu, ktorý nahrádza informovaný súhlas zákonných zástupcov. 

2. Vzhľadom na to, že dieťa nemá hmotnoprávnu spôsobilosť na danie informovaného 

súhlasu, nemá ani procesnú spôsobilosť na podanie návrhu na začatie súdneho konania, ktoré 

by súviselo s otázkou súhlasu nahradzujúceho súhlas rodičov ako zákonných zástupcov.32 

Dieťa sa však môže obrátiť na súd s podnetom (buď samé alebo prostredníctvom napríklad 

Komisára pre deti alebo mimovládnej organizácie na ochranu práv detí, orgánu 

sociálnoprávnej ochrany detí), na základe ktorého súd začne ex offo konanie o ustanovenie 

kolízneho opatrovníka maloletému podľa § 31 ods. 2 zákona o rodine, ktorý bude oprávnený 

dať informovaný súhlas. Kolízny opatrovník bude pri dávaní informovaného súhlasu 

vystupovať ako zákonný zástupca dieťaťa na tento konkrétny právny úkon, pri ktorom 

dochádza k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom. Konanie o ustanovenie 

kolízneho opatrovníka je konaním vo veciach starostlivosti súdu o maloletých podľa § 111 

písm. f) Zákona č. 161/2015 Civilného mimosporového poriadku v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „CMP“), ktoré môže súd začať aj bez návrhu, z úradnej povinnosti podľa § 23 ods. 2 

CMP. V záujme ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa by súd v konaní preukazoval, že je 

nevyhnutné pre ochranu života, zdravia a blaha dieťaťa, aby mu zdravotná starostlivosť 

v navrhovanom rozsahu bola poskytnutá, a to aj napriek tomu, že s jej poskytnutím 

nesúhlasia rodičia maloletého dieťaťa.  

V zásade posledným, podľa nášho názoru možným postupom riešenia nezhody 

v názoroch medzi rodičmi a maloletým dieťaťom, je aj také poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti v rámci ktorej si príslušný zdravotný pracovník vyhodnotí, že dieťa je dostatočne 

rozumovo a vôľovo vyspelé na to, aby rozhodlo samé a dalo informovaný súhlas. Napriek 

tomu, že explicitne uvedená možnosť zo zákona o zdravotnej starostlivosti nevyplýva, je 

v súlade s medzinárodnými a európskymi štandardami poskytovania zdravotnej 

starostlivosti. V takomto prípade by sme však odporúčali informovaný súhlas zachytiť 

v písomnej forme a zároveň skutočne dôkladne zvážiť odpovede na dve základné otázky:  

- Je dieťa dostatočne vyspelé na urobenie takéhoto rozhodnutia? 

- Je predmetný zdravotný zákrok v najlepšom záujme dieťaťa? 

Pokiaľ sú odpovede na obe otázky s dostatočnou určitosťou kladné, mohlo by dôjsť 

k poskytnutiu zdravotnej starostlivosti. Ak by zdravotnícky pracovník nevedel dospieť 

k presvedčivej kladnej odpovedi na ktorúkoľvek z otázok, máme za to, že je potrebné 

postupovať v súčinnosti so zákonným zástupcom, prípadne súdom. Rovnako, v súčinnosti so 

zákonným zástupcom prípadne súdom, je potrebné postupovať aj v tých prípadoch, pokiaľ 

medicínsky zákrok má trvalý alebo vážny charakter vo vzťahu k životu a zdraviu maloletého 

pacienta. 

 

 
32 § 67 Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov: „Každý môže pred 
súdom samostatne konať v rozsahu, v akom má spôsobilosť na právne úkony.“ 
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2.3 Nezhoda medzi rodičmi pri rozhodovaní o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

ich dieťaťu 

Ako vyplýva zo zákona o zdravotnej starostlivosti, ak zákonný zástupca odmietne dať 

informovaný súhlas je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený dať návrh na súd, ak 

je to v záujme maloletého. V prípade maloletého dieťaťa sú jeho zákonnými zástupcami 

v prvom rade, zo zákona, rodičia. V zásade obaja rodičia vykonávajú rodičovské práva 

a povinnosti, ak nenastane niektorá zo situácií vylučujúcich možnosť a spôsobilosť rodiča 

alebo rodičov vykonávať tieto práva a povinnosti.33  

V predchádzajúcej kapitole sme analyzovali situáciu, keď obaja rodičia, resp. vo 

všeobecnosti osoba oprávnená dať informovaný súhlas na poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti maloletému dieťaťu odmietne tento súhlas udeliť. Ako postupovať v prípade, ak 

jeden z rodičov ako zákonných zástupcov súhlasí s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, 

druhý z rodičov ju však odmieta?  

Keď pod pojmom „zákonný zástupca“ rozumieme v primárnych rodinnoprávnych 

vzťahoch „oboch rodičov“, tak v prípade, ak odmietne dať informovaný súhlas len jeden 

z rodičov, nie je naplnený predpoklad § 6 ods. 7 ZoZS a nie je možné, aby sa poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti obrátil na súd s návrhom na nahradenie informovaného súhlasu. 

Uvedenú nezhodu vo vôli rodičov je preto potrebné riešiť nie podľa ustanovení zákona 

o zdravotnej starostlivosti, ale podľa ustanovení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“ alebo „ZR“), ktorý explicitne upravuje výkon 

práv a povinností rodičov ako zákonných zástupcov dieťaťa.34  

Podľa § 35 zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s 

výkonom rodičovských práv a povinností, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Zákon 

zároveň uvádza demonštratívny výpočet tých vecí, ktoré možno považovať za podstatné pri 

výkone rodičovských práv a povinností, okrem iných sem patrí aj udelenie súhlasu na 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Vo všeobecnosti sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri bežných úkonoch 

uplatňuje vyvrátiteľná domnienka, v zmysle ktorej, ak súhlas udelil jeden z rodičov, súhlasí aj 

druhý rodič. Pri praktickom výkone zdravotnej starostlivosti sa stretávame so situáciami, 

kedy je osobou, ktorá sprevádza maloleté dieťa a následne aj udeľuje informovaný súhlas 

s jeho zdravotnou starostlivosťou len jeden z rodičov, napriek tomu, že obaja sú 

rovnocennými vykonávateľmi rodičovských práv a povinností. Uvedená prax je v zásade 

 
33 Prípady, kedy vykonáva rodičovské práva a povinnosti iba jeden z rodičov upravuje ust. § 28 ods. 3 a § 38 
zákona o rodine. Prípady, kedy nemôžu alebo nie sú spôsobilí vykonávať rodičovské práva a povinnosti obaja 
rodičia upravujú najmä § 38, § 56, § 60 zákona o rodine. 
34 Nevylučujeme však aj taký výklad § 6 ods. 7 ZoZS, ktorý by smeroval k naplneniu predpokladu „odmietnutia 
informovaného súhlasu zákonným zástupcom“ aj v prípadoch, keď odmieta súhlas udeliť len jeden z rodičov. 
Pôjde najmä o situácie, kedy by druhý rodič, ktorý s poskytnutím zdravotnej starostlivosti dieťaťu súhlasí, nebol 
aktívny pri riešení uvedeného rozporu vo výkone rodičovských práv a povinností a zároveň poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti je v najlepšom záujme dieťaťa. Nečinnosť rodiča a potreba ochrany dieťaťa môžu 
odôvodňovať podanie návrhu zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa § 6 ods. 7 ZoZS. V iných 
prípadoch má však podľa nášho názoru prednosť ustanovenie § 35 zákona o rodine, ktoré rieši explicitne situáciu 
nezhody rodičov. 
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pochopiteľná pri bežnej zdravotnej starostlivosti, pri podstatnejších lekárskych zákrokoch by 

však mal mať zdravotnícky personál na zreteli potrebu súhlasu oboch rodičov. Pokiaľ je 

zákrok vykonaný len so súhlasom jedného z rodičov, bol urobený lege artis a v záujme 

dieťaťa, druhý rodič v zásade nemá právny prostriedok obrany voči takémuto riadne 

zrealizovanému zdravotníckemu postupu.  

Ak by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dôsledne pristupoval k vyžadovaniu súhlasu 

oboch rodičov a jeden z rodičov odmietne súhlas udeliť, druhý rodič môže podľa § 35 zákona 

o rodine podať návrh na súd. Maloleté dieťa je v tomto konaní zastúpené kolíznym 

opatrovníkom.35 Súd v konaní rozhoduje o udelení súhlasu namiesto rodiča, ktorý 

s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nesúhlasí. Rozhodnutie súdu o udelení súhlasu 

neznamená automatické poskytnutie zdravotnej starostlivosti maloletému dieťaťu v zmysle 

uskutočnenia konkrétneho medicínskeho zákroku. Význam súdneho rozhodnutia spočíva 

v tom, že vo vzťahu k dieťaťu môžu byť uskutočňované úkony zdravotnej starostlivosti 

vedúce primárne k stanoveniu potrebného liečebného postupu, vyhodnoteniu všetkých 

pozitívnych následkov a rizík a až následnému zákroku, ktorý je v záujme dieťaťa.36   

 

Záver 

Aktuálne znenie zákona o zdravotnej starostlivosti nereflektuje postupné nadobúdanie 

spôsobilosti na právne úkony maloletými s ohľadom na povahu právneho úkonu a rozumovú 

a vôľovú vyspelosť maloletých zodpovedajúcu ich veku. Z jazykového výkladu zákona 

vyplýva, že maloletí nie sú spôsobilí na samostatné prijatie poučenia a následné danie 

informovaného súhlasu. Zákon im však priznáva istú mieru participácie pri rozhodovaní 

o udelení súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.  

Príspevok analyzuje tri typy situácií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti maloletému:  

• zdravotné zariadenie nesúhlasí s rozhodnutím zákonných zástupcov; 

• maloleté dieťaťa nesúhlasí s rozhodnutím svojich rodičov;  

• rodičia navzájom majú odlišné názory na to, aká zdravotná starostlivosť má byť 

poskytnutá ich dieťaťu. 

 
35 Ust. § 31 ods. 2 zákona o rodine.  
36 V konaní, v ktorom sa súd zaoberal otázkou udelenia súhlasu s nepovinným očkovaním detí, súd dospel na 
základe vykonaného dokazovania k záveru: „Nepovinné očkovanie zabezpečuje ochranu proti závažným 
ochoreniam. Je vždy na požiadanie rodiča. Súd nie je oprávnený skúmať následky, ktoré očkovanie maloletým 
deťom, podľa názoru matky, môže spôsobiť. Súd rozhodnutím nerozhoduje o očkovaní maloletých detí, ale iba o 
nahradení súhlasu matky. Podľa ust. § 13 ods. 1 vyhlášky č. 585/2008 Z. z., očkovanie osôb vykonáva lekár na 
základe preskripčného obmedzenia po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení 
možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania podľa písomnej informácie pre používateľa lieku a 
súhrnu charakteristických vlastností lieku. Kontraindikáciu zisťuje teda očkujúci lekár. Na prípadnú kontraindikáciu 
môže upozorniť rodič, ak takýto doklad má od iného lekára. Teda až v ďalšej etape, pri realizácii očkovania lekár 
môže posúdiť, či očkovanie je vhodné alebo nie. Predpokladom tohto postupu však je, aby vôbec dieťa bolo privedené 
na takéto posúdenie. Rozhodne je dôležité, že ošetrujúci lekár rozhodne o vhodnosti očkovania pre dieťa 
individuálne.“ Rozsudok Krajského súdu v Prešove z 15. decembra 2020, sp. zn. 21CoP/82/2020. Podobne súdy 
postupovali aj v konaniach, ktoré sa týkali povinných očkovaní maloletej a vyústili do Uznesenia Ústavného súdu 
SR z 25. februára 2021 sp. zn. II. ÚS 99/2021. 
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V každom z posudzovaných prípadov má podstatné postavenie pri rozhodovaní súd, ktorý 

vyhodnocuje potrebu udelenia súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti maloletému 

v kontexte najlepšieho záujmu dieťaťa. Dôležité je dodať, že súd nerozhoduje o samotnej 

realizácii zdravotnej starostlivosti, ale udeľuje len súhlas, aby bol maloletý pacient dôkladne 

vyšetrený a správne indikovaný, na základe čoho následne príslušný zdravotnícky personál 

rozhodne, aké zákroky je nevyhnutné urobiť pre ochranu života a zdravia dieťaťa.  

Vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje preskúmať neudelenie súhlasu 

s poskytnutím zdravotnej starostlivosti súdom je v súlade s medzinárodnými štandardami. 

Rovnako právna úprava participačných práv maloletého v procese informovaného súhlasu 

rešpektuje medzinárodné záväzky Slovenskej republiky. K odlišnému záveru sme dospeli pri 

analýze (ne)úpravy posudzovania spôsobilosti na udelenie informovaného súhlasu 

samotným maloletým. Zákon o zdravotnej starostlivosti explicitným vymedzením 

maloletého ako osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, vylučuje možnosť, aby dal 

maloletý sám, vo vlastnom mene informovaný súhlas. Takáto právna úprava nezohľadňuje 

ani všeobecné pravidlo postupného nadobúdania spôsobilosti na právne úkony podľa § 9 

Občianskeho zákonníka, ani odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa na zavedenie 

vekovej hranice, pri dosiahnutí ktorej by mali deti právo na danie informovaného súhlasu pri 

určitých medicínskych zákrokoch aj bez súhlasu rodičov. 

Ak teda vychádzame z ustanovení zákona o zdravotnej starostlivosti a z ich jazykového 

výkladu, dospeli by sme k záveru, že maloletý nemá v Slovenskej republike spôsobilosť sám 

dať informovaný súhlas. Pokiaľ by sme k uvedenému posúdeniu pristúpili aplikáciou 

teleologického výkladu, s ohľadom na zachovanie základných práv maloletého dieťaťa, záver 

nebude taký jednoznačný. Je však dôvodné, v záujme právnej istoty, aby slovenský 

zákonodarca na uvedený nedostatok reflektoval a právnu úpravu novelizoval spôsobom, 

ktorý bude zohľadňovať základné práva dieťaťa v rozsahu participácie na rozhodovaní 

o zásahoch do telesnej integrity primerane svojmu veku a vyspelosti. 
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FENOMÉN TRANSRODOVOSTI, AUTONÓMIA A ZODPOVEDNOSŤ1 

 

THE PHENOMENON OF TRANSGENDER, AUTONOMY AND RESPONSIBILITY 

 

Ľubomír Batka 

 

Abstrakt: Princíp autonómie presahuje rešpekt k svojbytnosti a prikláňa sa k sebaurčeniu 

človeka o telesnej integrite a prebratiu zodpovednosti za svoje zdravie. Súčasná koncepcia 

autonómie v etickej diskusii spája v sebe prvok liberalizmu (sebaurčenie) ako aj prvky etiky a 

zodpovednosti. Spojenie autonómie a zodpovednosti je relevantné aj v etických úvahách 

v oblasti medicínskej etiky aplikovanej na transrodové osoby. Zatiaľ čo pri dospelých je tento 

princíp dobre aplikovateľný pomocou inštitútu informovaného súhlasu, pri transrodových 

adolescentoch je problém komplexnejší. Miera autonómie pri adolescentoch nie je identická 

s mierou autonómie dospelého človeka. S ohľadom na objavujúce sa poznanie o rodovej 

identite adolescentov sa individualizovaný prístup ku klinickej starostlivosti javí ako etický. 

Avšak právne úpravy, ktoré by dovoľovali tranzíciu adolescenta výlučne na vlastnom práve 

sebaurčenia, bez ohľadu na diagnózu podľa ICD-11 rodového nesúladu, nemožno z hľadiska 

etiky odporúčať. 

 

Kľúčové slová: fenomén transrodovosti, autonómia, zodpovednosť, transrodoví adolescenti 

 

Abstract: The principle of autonomy exceeds respect of individuality and tends toward self-

determination about bodily integrity and toward assuming responsibility for one’s own 

health. The current concept of autonomy combines an element of liberalism (self-

determination) and an element of ethics of responsibility. Connection of autonomy and 

responsibility is relevant in ethical discussions in realm of medical ethics applied to 

transgender person as well. While in adults this principle seems to be applicable through the 

institute of informed consent, in case of transgender adolescent the problem appears more 

complex. The degree of autonomy among adolescents is not identical with the degree of 

autonomy of an adult person. Regarding the emerging knowledge about adolescent gender 

identity an individualized approach to clinical care appears to be ethical. However, legal 

changes, allowing solely on one's own right of self-determination, regardless of the diagnosis 

according to the ICD-11 gender incongruence, cannot be recommended from an ethical point 

of view. 

 

Key words: transgender phenomenon, autonomy, responsibility, transgender adolescents 

 

 

 
1 Tento článok vznikol s rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
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Úvod 

 

Transrodoví ľudia sa stali ľahkým terčom pre antiliberálne, antizápadné a antimenšinové 

skupiny na Slovensku. Sú vykresľovaní ako najzrejmejší príklad pervertovaného prirodzeného 

poriadku, ktorý údajne pôsobí liberalizácia spoločnosti, dehonestovaná ako „kultúra smrti“. 

Vďaka šíreniu transfóbie sa transrodoví ľudia stávajú zvlášť zraniteľnými osobami. Chceme 

jasne povedať, že bulvarizácia diskurzu o fenoméne transrodovosti2 slúžiaca na potláčanie 

„dženderizmu“ a „rodovej ideológie“ predstavuje príklady hrubého zneužívania situácie 

transrodových ľudí. Keďže takéto prístupy vnímajú transrodových ľudí ako prostriedok na 

dosahovanie svojich (politických) cieľov, a nie ako samotný cieľ konania, možno ich označiť 

za neetické. Rovnako je neetické ignorovať potreby transrodových ľudí v oblasti zdravotnej 

starostlivosti. Pri diskusii o etických a právnych aspektoch starostlivosti o zdravie 

transrodových ľudí – vrátane transrodových adolescentov – je potrebné zamerať sa na 

na štúdie z klinickej praxe a aktuálne štandardné diagnostické a terapeutické postupy 

(ŠDTP).  

Vychádzame z predpokladu, že princíp autonómie v súčasnom etickom a právnom 

diskurze o terapii transrodových ľudí presahuje rešpekt k svojbytnosti a prikláňa sa k 

sebaurčeniu človeka o telesnej integrite a prebratiu zodpovednosti za svoje zdravie. V prvej 

kapitole uvedieme niekoľko štatistických údajov, ktoré poukazujú na skutočnosť, že fenomén 

transrodovosti existuje ako reálny problém, ktorý si vyžaduje odborné a etické riešenia 

z hľadiska princípov lekárskej etiky. V druhej kapitole sa budeme venovať rôznym 

aspektom autonómie z hľadiska etiky. Poukážeme na prepojenie autonómie, sebaurčenia 

a zodpovednosti za svoje zdravie. V tretej kapitole sa pozrieme na etické špecifiká pri 

starostlivosti o zdravie transrodových adolescentov. Budeme sa pýtať, či existuje etické 

riešenie ako rešpektovať autonómiu s možnosťou udeliť informovaný súhlas v individuálnych 

prípadoch. V závere zhrnieme hlavné myšlienky relevantné pre etickú diskusiu o fenoméne 

transrodovosti pri dospelých a adolescentoch. 

 

1. Fenomén transrodovosti a základné etické princípy 

 

Transrodovosť je zriedkavý fenomén a takým aj zostane, keďže nevzniká zo svojvoľného 

rozhodovania o svojej rodovej identite. Ide o hlboko prežívané, trvalé a nezavinené prežívanie 

príslušnosti k opačnému rodu.3 V júni 2022 vydal Williamsov inštitút pri Kalifornskej 

 
2 Terminológiu v tomto článku používame podľa PATARÁK, M.: Rodový nesúlad. In: Psychiatria pre prax. č. 
4/2020, 2020, roč. 21, č. 4, str. 153 - 156. WHO v 11 revízii Medzinárodnej klasifikácie chorôb (International 
Classification of Diseases 11th Revision; ICD-11) už nehovorí o transsexualizme, ale o rodovom nesúlade (gender 
incongruence). Rodový nesúlad nie je porucha ale stav spojený so sexuálnym zdravím. Americká psychiatrická 
asociácia v DSM-5 vníma rodovú dysfóriu stále ako stav spojený s mentálnym zdravím.  
3 FIFKOVÁ H. (ed.): Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity, 2. vyd. Praha: Grada, 2008, str. 16. 
Aktualizované 8. vydanie štandardov starostlivosti Svetovej odbornej spoločnosti pre transrodové zdravie 
(World Professional Association for Transgender Health, ďalej len WPATH) zo 6. septembra 2022 stanovuje ako 
podmienku na hormonálnu a chirurgickú terapiu transrodových ľudí pozorovateľný, trvalý a pretrvávajúci stav 
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univerzite v Los Angeles (UCLA) správu s názvom: „Koľko dospelých a adolescentov v USA sa 

identifikuje ako transrodový človek?“4 V správe sú spracované dáta z Behavioral Risk Factor 

Surveillance System (BRFSS, 2017-2019), Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBS, 

2017 - 2020) a vyspelých štatistických modelov. Počty ľudí, ktorí sa identifikujú ako trans, sú 

celkovo podobné pomerom v populácii USA. Medzi dospelými sa v USA ako transrodový 

človek identifikuje 0,5% populácie t.j. 1,3 mil. dospelých. Pri bližšom pohľade ide o 38,5% (515 

200) transrodových žien, 35,9% (480 000) transrodových mužov a 25,6% (341 800) rodovo 

nekonformných ľudí. Pri mladistvých vo veku 13 - 17 rokov sa v USA ako transrodový človek 

identifikuje 1,4% populácie (cca. 300 000 adolescentov). Celkovo to je 1,6 milióna ľudí a 0,6% 

populácie. Pri porovnaní s dátami z 2016 - 2017 vyplýva, že percento dospelých 

identifikujúcich sa ako transrodový človek zostáva rovnaké. V porovnaní s obdobím 2016 - 

2017 možno konštatovať nárast adolescentov (13 - 17 rokov) v USA z 10% na 18% ľudí, 

identifikujúcich sa ako trans. WPATH v 8. vydaní štandardov starostlivosti uvádza rôzne 

percentá v závislosti od spôsobu ich získania. Pri štúdiách založených na údajoch zo 

zdravotníckych zariadení ide o 0,02 - 0,1% populácie, pri štúdiách založených na prieskumoch 

medzi dospelými sa jedná o 0,3 - 0,5% populácie, štúdie založené na prieskumoch medzi 

deťmi a adolescentmi uvádzajú 1,2 - 2,7% populácie.5 M. Patarák konštatuje, že „podľa 

metaanalýzy 21 štúdií je prevalencia transsexualizmu u natálnych mužov 1:14 705 a natálnych 

žien 1: 38 461, pričom zistená metaanalytická prevalencia bola 4,6 jedincov na 100 000 

obyvateľov, hoci existujú aj štúdie z regiónov, ktoré poukazujú na výrazne vyšší výskyt.“6 

Pre diskusiu o etických aspektoch zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí nie sú 

počty rozhodujúce. Právo na zdravotnú starostlivosť na úrovni súčasného stupňa poznania 

má každý, kto ju potrebuje, bez ohľadu na to, o akú veľkú skupinu ľudí ide. Štandardné 

diagnostické a terapeutické postupy pri zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí vo 

svete ukazujú, že sa tu jedná o odbornú problematiku, ktorá vychádza z klinickej praxe, 

odráža nové poznanie a skúsenosti z praxe, s cieľom zabezpečiť efektívne a bezpečné 

postupy k dosiahnutiu osobného komfortu.7 Etické princípy v oblasti starostlivosti o zdravie 

transrodových ľudí by mali korešpondovať s ľudskými právami a rešpektovať základné 

princípy medicínskej etiky.8 Cieľom princípu prospešnosti (beneficencia) je chrániť, 

zachovávať a obnoviť zdravie pacienta. V prípade transrodových ľudí to konkrétne znamená 

hľadať spôsoby, ktoré vedú k zníženiu strádania pri prežívaní dysfórie, aby dotknutá osoba 

mohla viesť zmysluplný osobný a spoločenský život v súlade so svojím životným plánom 

a rodovou identitou. Princíp spravodlivosti znamená, že transrodovým osobám bude 

poskytovaná komplexná a trvalá zdravotná starostlivosť na lege artis úrovni. Princíp 

 
rodového nesúladu (consistency and persistence). COLEMAN, E.: Standards of Care for the Health of 
Transgender and Gender Diverse People, Version 8 (WPATH SOC 8), vyjadrenie 5.3a, str. S35. 
4 HERMAN, J.: How Many Adults and Youth Identify as Transgender in the United States? Report. In: The 
Williams Institute: UCLA, School of Law, 2022, str. 1. 
5 WPATH SOC 8, vyjadrenie 3, str. S26.  
6 PATARÁK, M: Rodový nesúlad, str. 154. 
7 Pozri rigoróznu metodológiu pri revízii WPATH SOC 8, Príloha A, str. S247 - S251. 
8 ŠOLTÉS, L., PULLMANN, R.: Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Martin: Osveta, 2008, str. 14 - 15. 
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neškodnosti (non-maleficencia) znamená, že lekár sa vyhýba postupom, ktoré škodia a nie sú 

nápomocné pri terapii. Napríklad, keď lekár pred začatím hormonálnej terapie vylúči iné 

psychické poruchy, resp. stavy, ktoré nenapĺňajú princíp autonómie. Princíp autonómie 

znamená ústup od (lekárskeho) paternalizmu tam, kde je to možné, a rešpekt pred 

dôstojnosťou transrodovej osoby, ako i prihliadanie na spolurozhodovanie na ceste tranzície. 

Keďže pojem autonómie má v dejinách západného myslenia rôzne konotácie, je nápomocné 

vymedziť význam autonómie v súčasnom etickom ponímaní. 

 

2. Autonómia a zodpovednosť 

 

Vývoj koncepcie slobody a autonómie od novoveku až po 20. storočie prešiel zaujímavým 

vývojom, cez politické myslenie do etiky a neskôr do práva.9 Súčasné koncepcie autonómie 

sú vzdialené od pôvodnej myšlienky J.J. Rousseaua, že sloboda znamená konať podľa zákona, 

ktorý si človek ako morálna bytosť dáva sám sebe. Tento predpoklad rozvinul neskôr I. Kant 

vo svojej morálnej filozofii. Autonómia znamená, že človek sa svojou vôľou slobodne 

rozhodne konať podľa morálneho zákona vyjadreného v kategorickom imperatíve. 

V Kantovom systéme schopnosť konať autonómne v zmysle chceného podriadenia sa 

rozumnej bytosti pod morálny zákon, seba disciplinovanie sa v jeho plnení, bez ohľadu na 

svoje prirodzené sklony a túžby konštituuje dokonca ľudskú dôstojnosť.10 

Oproti takejto morálnej autonómii sa presadzuje koncepcia liberalizmu (od J. Locka a J. 

S. Milla) v zmysle personálnej autonómie, teda možnosti konať podľa vlastných hodnôt, 

túžob a princípov, bez ohľadu, či sú kvalifikované ako morálne. Autonómia sa stáva kvalitou 

dobrého života a možnosťou žiť podľa svojich základných hodnôt a záväzkov a jej hranicou je 

spôsobovanie ujmy inému človeku.11 V politickej rovine, napr. v teórii J. Rawlsa je autonómia 

spojená s politickou spravodlivosťou a racionálnou vôľou. Autonómia umožňuje jednotlivcovi 

i skupine viesť život podľa princípov, ktoré by si zvolili ako slobodné, rovné a rozumné 

bytosti.12 

V etickej oblasti autonómia presahuje rovinu pozitívnej slobody. Keďže autonómia 

neexistuje mimo vzťahov s inými ľuďmi, tak autonómia sa môže realizovať len vtedy, ak sa 

človeku dostáva uznanie a status od iných (čo možno chápať ako rešpekt k svojbytnosti). 

V eseji Dva pojmy slobody Isaiah Berlin vymedzil „negatívnu slobodu“ pomocou odpovedí na 

otázku „Aká je oblasť, v rámci ktorej je, alebo by malo byť, subjektu – človeku alebo skupine 

 
9 Podrobnejšie v CHRISTMAN, J.: Autonomy. In: CRISP, R.: The Oxford Handbook of the History of Ethics. Oxford: 
OUP, 2013, str. 691 - 709. 
10 Podrobne SEDOVÁ, T.: Fenomén ľudskej dôstojnosti, jej pojem a vzťah k ľudským právam. In: Filozofia, č. 
5/2021 [online]. 2021, 76. ročník, č. 5, str. 324 - 330. Pozri aj BATKA, Ľ.: Ľudská dôstojnosť ako cieľ právnej etiky. 
In: BPF 2020: Právnické profesie v paradigmách, [online]. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2020, str. 6 - 15. 
11 MILL, J. S.: O slobode: IRIS: Bratislava, 1995, str. 18: „Jediná sloboda, hodná svojho mena, je sloboda hľadať 
vlastné dobro vlastnou cestou, pokiaľ sa nesnažíme ostatných obmedzovať v tom istom, alebo klásť prekážky 
ich úsiliu. Každý je najlepším ochrancom svojho zdravia – či už telesného, alebo duševného i duchovného. Ľudia 
získajú viac, ak umožnia každému žiť tak, ako sa mu to páči, než keď budú každého nútiť, aby žil tak, ako sa to 
páči im.“ 
12 RAWLS, J.: Spravodlivosť ako férovosť, Bratislava: Kalligram, 2007, str. 98 - 107. 
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ľudí – dovolené robiť to, čo je schopný robiť, alebo byť tým, čím je schopný byť, a to bez 

zasahovania iných ľudí?“ Pozitívna sloboda je vymedzená v odpovedi na otázku: „Čo alebo 

kto je zdrojom kontroly alebo zasahovania, ktoré môže niekomu určiť, aby robil to alebo bol 

radšej tým ako tamtým?“13 Avšak Berlin snahu indivídua o slobodu videl aj pod zorným uhlom 

túžby po medziľudskom uznaní a statuse. Uznanie je situácia „keď môžem cítiť, že existujem, 

pretože ma považujú za zodpovedného človeka, vôľu ktorého berú do úvahy, pretože som na 

to splnomocnený, dokonca aj keď ma napádajú a stíhajú za to, čím som, alebo za to, že som 

si vybral to, čo robím.“14 Uznanie znamená, že paternalizmus ustupuje do úzadia a osobe je 

umožnené ako ľudskej bytosti, aby žila svoj vlastný život podľa svojich cieľom, pretože „je 

navyše oprávnená, aby bola ako taká uznaná inými.“15 

Berlinove myšlienky možno rozviesť tak, že dehonestujúce výroky na adresu 

transrodových ľudí nie sú len súčasťou ideologického boja proti liberalizmu, ale nad to 

otvárajú cestu k odopretiu rešpektu a uznania, rovnakej spoluúčasti a solidarity. Pririeknutie 

statusu a uznania vytvára jednotu, zbližuje ľudí v pochopení a integrácii záujmov, dokáže 

sledovať spoločné ciele na inej úrovni. Vyjadrené slovami právneho etika D. Lubana, 

„pomáhanie núdznym je interakcia, a nie len akcia“16, až tak sa vytvára priestor na udržanie 

ľudskej dôstojnosti. Ponižovanie ľudí (humiliating) je podľa neho nezaslúženým odriekaním 

dôstojnosti. (Pričom zaslúžené pokorenie – humbling – možné je). Odriekanie rešpektu a 

uznania autonómie privádza ľudí do pocitov straty vlastnej hodnoty a sebadôvery, narastajú 

úzkostné poruchy, dochádza k sebapoškodzovaniu. V prípade transrodových ľudí sa 

strádanie z rodového nesúladu znásobuje zneuznávaním ich ľudskej autonómie. Odmietnutie 

rešpektu,  uznania a statusu ničí podmienky dôstojného ľudského života, keďže sa prejavuje 

ako neuznanie dôstojnosti človeka. 

Rozšírenie koncepcie autonómie v rovine etiky prestavuje vzťah autonómie k 

zodpovednosti. Ak človek prestáva odvíjať svoje konanie od vonkajších normatívnych 

systémov (napr. Dekalóg, kategorický imperatív), autonómia by v jej konkrétnom prejave 

ako sebaurčenie mohla na prvý pohľad javiť ako ľubovôľa robiť čokoľvek. V tomto prípade je 

vhodné pripomenúť dôležitú prednášku Maxa Webera Politika ako povolanie (1919). Weber 

v nej rozvinul etiku zodpovednosti (politikov), ktorá akcentuje prebratie osobnej 

zodpovednosti za následky svojho konania, ktoré môžu byť kladné i záporné.17 Podľa F. 

Novosáda etika zodpovednosti „núti uvažovať o situácii komplexne, núti vidieť aj možnosti 

aberácie našich úmyslov.“18 Aj iné etiky zodpovednosti v 20. storočí19, ktoré na tomto mieste 

 
13 BERLIN, I.: Dva pojmy slobody. In: GÁL, E., NOVOSÁD, F. (zost.). O slobode a spravodlivosti. Liberalizmus dnes. 
Bratislava: Archa, 1993, str. 23.   
14 BERLIN, I.: Dva pojmy slobody, str. 54.   
15 BERLIN, I.: Dva pojmy slobody, s. 55.  
16 LUBAN, D.: Lawyers as Upholders of Human Dignity. In: LUBAN, D.: Legal Ethics and Human Dignity, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2007, s. 96. 
17 SMREKOVÁ, D.: K dvom významom pojmu zodpovednosť. In: SMREKOVÁ, D., PALOVIČOVÁ, Z.: 
Dvojznačnosť etických pojmov. Bratislava: SAV, 2009, s. 11.  
18 NOVOSÁD, F.: Max Weber: limity modernity. In: NOVOSÁD, F., SMREKOVÁ, D.: Dejiny sociálneho 
a politického myslenia. Bratislava: Kalligram 2013, s. 515. 
19 Téme sa venuje: MACHALOVÁ, T., PLAŠIENKOVÁ, Z.: Etika zodpovednosti. In: REMIŠOVÁ, A.: Dejiny 
etického myslenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram 2008, s. 675 - 713.  
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nebudeme rozvádzať, spája východisko racionálnej schopnosti zvážiť následky, a tiež 

pripravenosť prijať (aj negatívne) následky konania. Podľa Nemeckej etickej komisie sa 

autonómia človeka prejavuje v možnosti sebaurčenia, no rovnako aj zodpovednosti 

jednotlivca za „svoje konanie a presvedčenia, ktoré dávajú podnet na konanie, ako aj za 

predvídateľné následky takéhoto konania.“20 Zastávame názor, že súčasná koncepcia 

autonómie v etickej diskusii spája v sebe prvok liberalizmu (sebaurčenie) ako aj prvky etiky 

zodpovednosti.  

V oblasti medicínskej etiky ide primárne o zodpovednosť za vlastné zdravie, čím sa na 

jednej strane princíp autonómie dostáva do blízkosti princípu beneficencie. Na druhej strane, 

autonómia ako zodpovednosť za zdravie je limitovaná princípom non-maleficencie. 

Spôsobovanie si poškodenia je síce možné, no nie je etické. Spojenie autonómie 

a zodpovednosti je relevantné aj v etických úvahách v oblasti medicínskej etiky aplikovanej 

na transrodové osoby. Možno sa pýtať, či je etické zasahovať hormonálnou terapiou 

a chirurgickými zásahmi do zdravého tela transrodového človeka. Neporušuje napr. 

masektómia pri transrodových mužoch princíp non-maleficencie, rovnako ako by to bolo pri 

amputácii zdravej končatiny? Keď tranzíciu chápeme ako snahu o dosiahnutie a zachovanie 

osobnej integrity, ktorá je stavom rodového nesúladu narušená, potom je zrejmé, že 

s ohľadom na rodovú dysfóriu sa pri hormonálnej liečbe a chirurgických zákrokoch vychádza 

z princípu beneficencie: ide o terapeutické postupy, ktoré pomáhajú človeku znížiť strádanie 

z nesúladu tela a rodovej identity. 

Autonómiu v oblasti medicínskej etiky a zdravotného práva je možné popísať aj v štyroch 

dimenziách v myslení právneho filozofa Joela Feinberga. V treťom zväzku svojho diela Harm 

to Self (1986) diferencoval štyri významy autonómie ako stav (condition), právo (right), ideál 

(ideal) a schopnosť (capacity).21 Autonómia ako stav znamená konkrétne rozhodnutie 

v konkrétnej situácii, teda jej aktualizácia ako „de facto autonómia“. Prejavuje sa ako 

individualita, či autenticita.22 Autonómia ako právo sa prejavuje v sebaurčení o telesnej 

a duševnej integrite, ktoré patrí všetkým rovnako. Autonómia ako ideál sa objavuje 

v predstave dokonale informovaného pacienta, ktorý svoju autonómiu žije ako charakter.23 

Autonómia ako schopnosť znamená racionálnu schopnosť určitého stupňa (vyšší, nižší 

stupeň) udeliť informovaný súhlas a prevziať zodpovednosť za svoje konanie. V tomto 

prípade je možné rozlišovať medzi vyšším a nižším stupňom autonómie.24 

Vo vzťahu k transrodovým ľuďom je možné autonómiu ako stav vidieť v tranzícii, ktorá 

ako prejav de facto autonómie nezasahuje do slobody a osobnej sféry iných ľudí, a teda takúto 

autentickú formu autonómie nemožno považovať za neetickú v spoločenskej rovine.  

Autonómia ako právo znamená, že rozhodnutie žiť v súlade s osobným presvedčením 

o vlastnej rodovej identite patrí k najosobnejším pocitom človeka a najhlbšiemu prežívaniu 

 
20 DEUTSCHER ETHIKRAT: Die Zukunft der genetischen Diagnostik - von der Forschung in die klinische 
Anwendung. Stellungnahme [online]. Berlin, 2013, s. 120. 
21 FEINBERG, J.: Harm to Self. Oxford: OUP, 1986, 3. zv., s. 28. 
22 FEINBERG, J.: Harm to Self, s. 32. 
23 FEINBERG, J.: Harm to Self, s. 44. Ide o ideál podobný Kantovej predstave o autonómii. 
24 FEINBERG, J.: Harm to Self, s. 30. 
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vlastnej existencie. Nachádzanie, spoznávanie a prežívanie rodovej identity ako aj 

rozhodnutie prejsť tranzíciou patrí do súkromnej intímnej sféry osoby, ktorá je chránená 

právom.25 Rovnako neexistuje ani spoločenský záujem, ktorý by mohol prevážiť ochranu 

intímnej sféry človeka a obmedziť autonómiu transrodovej osoby pri jej rozhodnutí podstúpiť 

tranzíciu.  

Autonómia ako schopnosť predpokladá, že dotyčná osoba bude schopná porozumieť 

a prijať následky svojho konania. Za minimálny predpoklad je bežne považovaná plnoletosť. 

Autonómia ako schopnosť predstavuje etický základ pre udelenie súhlasu, ktorý je 

vyjadrením vôle prebrať zodpovednosť za svoje zdravie. Inštitút informovaného súhlasu ako 

prejav vôle pacienta ohľadne medicínskeho zásahu do tela je pritom absolútnou podmienkou 

pre terapiu.26 Podľa WPATH SOC 8 je prax: „informovaného súhlasu s terapiou základom pre 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Informovaný súhlas je založený na etickom princípe, 

že prijímatelia zdravotnej starostlivosti by mali porozumieť zdravotnej starostlivosti, ktorú 

prijímajú a všetky potenciálne dopady, ktoré by sa mohli vyskytnúť.“27 Podobnú cestu zvolilo 

aj Odborné usmernenie MZ SR na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti 

ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne 

evidovaného v matrike.28 Pritom by sa malo jednať o slobodný a nevynútený prejav vôle, 

prijímajúcej zvolenú cestu ako zodpovednosť za svoje zdravie. Napr. podmienka povinnej 

kastrácie pri prepise rodu v slovenskom právnom poriadku nevyplýva z terapeutickej 

 
25 Ján Drgonec poukazuje na pomerne široké pochopenie sebaurčenia v judikatúre ESĽP, ktorý konštatoval: „že 
súčasťou práva na súkromný život je právo každého jednotlivca viesť život podľa svojich predstáv, ako si ho zvolí, 
a to aj spôsobom, že sa jednotlivec bude venovať činnostiam, ktoré sú pre neho fyzicky alebo psychicky škodlivé 
a nebezpečné.“ DRGONEC, J.: Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Bratislava: Beck, 2019. s. 147. 
Základné právo na súkromie nie je v SR chránené jedným ustanovením Ústavy: čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 Ústavy 
SR: Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života., čl. 21 a 
22. „Príliš úzkostlivé rozpísanie práva na súkromie do štyroch článkov Ústavy nastolilo zbytočný problém s 
interpretáciou a aplikáciou každého ustanovenia zvlášť.“ DRGONEC, J.: Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti, s. 144. Matej Horvat uvádza: „ESĽP už dlhodobo judikuje, že vo vzťahu k transrodovým osobám 
patrí právo na slobodné určenie rodovej identity medzi najzásadnejšie zložky práva na sebaurčenie; právo na 
sebaurčenie a fyzickú a duševnú integritu transrodových osôb sú právami chránenými čl. 8 Dohovoru.“ HORVAT, 
Matej. Zmena mena, priezviska a pohlavia. Analýza judikatúry ESĽP a slovenskej právnej úpravy. In: Comenius 
časopis. 2/2022 [online]. 2021, č. 2, s. 122. 
26 Ján Drgonec jasne vystihol podstatu sebaurčenia: „Z právneho hľadiska pánom tela, do ktorého lekár 
zasahuje, je pacient. Lekár vstupuje do sféry práv pacienta.“ DRGONEC, J.: Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti, s. 160. 
27 WPATH SOC 8, vyjadrenie 5,3f., s. S38.  
28 Vestník MZ SR, čiastka 18 - 20, 6. apríl 2022, 70. ročník, s. 98 - 104. Jeho platnosť bola stanovená do apríla 
2024, no pod politickým tlakom bola jeho účinnosť pozastavená už 18. mája 2022. Usmernenie je nastavené tak, 
aby sa predchádzalo ľahkovážnej tranzícii, či bez uvedomelého racionálneho rozhodovania na strane osoby. 
Usmernenie ako predpoklad na zmenu rodu považuje štandardnými postupmi preukázateľnú diagnózu F 64.0 
(podľa ICD 10). Spolu s poučením a elaborovaným informovaným súhlasom osoby s individuálnymi 
diagnostickými a liečebnými postupmi  (čl. 4, ods. 2 a príloha 1) je tak stanovený jasný predpoklad na vek 
(plnoletosť) a na racionálne schopnosti človeka, ktorý prechádza tranzíciou. Poučenia a informovaného súhlasu 
osoby zachovávajú princíp autonómie, vedú k vedomému prebratiu zodpovednosti za rozhodnutie na strane 
transrodovej osoby.. Explicitne to uvádza aj čl. 1: „Odborné usmernenie odporúča uvádzať detailnejšie údaje v 
zdravotných záznamoch, ktoré reflektujú osobitné prevzatie zodpovednosti osoby s transsexualizmom v 
súvislosti so zmenou jej právnej identity.“ 
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nutnosti.29 Jedná sa o podmienku práva, ktorá nesleduje princíp beneficencie.30 Ak by ŠDTP 

schvaľovali túto podmienku pri prepise rodu, nešlo by len o konanie odporujúce súčasnej lege 

artis praxi. Išlo by o podmienku, ktorá narúša autonómiu transrodového človeka, nenapĺňa 

podstatu inštitútu informovaného súhlasu ako autonómneho prejavu vôle. Kastrácia je 

možná iba ak vyplýva z autonómneho rozhodnutia udeliť informovaný súhlas, inak je 

neetická. 

Autonómiu je možné uplatňovať v argumentácii o medicínskej etike pri dospelom 

transrodovom človeku. Ako sme uviedli úvode, nárast transrodových adolescentov prináša aj 

otázky o etike terapie adolescentov. S ohľadom na špecifickú situáciu pri transrodových 

maloletých, predovšetkým v ich autonómii dostáva otázka o etických aspektoch ich terapie 

hlbší rozmer. V nasledovnej kapitole sa zameriame na transrodových adolescentov, pričom 

otázku transrodových detí ponecháme v tomto článku bokom. 

 

3. Autonómia transrodových adolescentov  

 

Prístup k autonómii, spojený s právom na sebaurčenie spojený so schopnosťou prebrať 

vedomú zodpovednosť za následky, otvára niekoľko otázok pri téme poskytovania 

zdravotnej starostlivosti transrodovým adolescentom. 

Z uvedených štatistík v prvej kapitole sú zrejmé vyššie percentá rodového nesúladu pri 

adolescentoch ako pri dospelých, pričom odpoveď prečo je tomu tak, zatiaľ nebola 

jednoznačne zodpovedaná.31 Mirjam Seidenbiedel sa vo svojej dizertácii k právnym 

 
29 METEŇKANYČ, O.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu v podmienkach Slovenskej 
republiky. In Comenius časopis. 2/2022 [online]. 2021, č. 2, s. 13: „Žiaľ, aj na základe uvedeného je nutné uviesť, 
že proces tranzície v podmienkach SR nie je vôbec komplexne právne upravený, absentuje nielen zákonná 
úprava, ale i tá podzákonná, a zákonodarca nám poskytuje len parciálne úpravy, ktoré vyplývajú zo Zákona o 
mene a priezvisku a Zákona o rodnom čísle, pričom tie sú veľmi strohé a obsahujúce mnohé bližšie neupravené 
pojmy, čo spôsobuje nejednoznačnosť a vágnosť (aj) tejto parciálnej právnej úpravy.“ Porovnanie právnej úpravy 
v ČR a SR podáva: KOTKOVÁ, P.: Úřední změna pohlaví jako úvaha de lege ferenda? In: Právny obzor 3/2022. 
[online]. 2022, 105 ročník, č. 3, s. 246 - 267. V tomto kontexte je zaujímavý aj rozhodnutie Ústavného súdu ČR 
(PL. ÚS 2/20) v prípade sťažovateľky H.T., ktorej bola odmietnutá zmena rodného čísla na neutrálnu alebo 
ženskú formu, keďže odmietala podstúpiť nútenú kastráciu podľa Občianskeho zákonníka. Analýzu prípadu 
podáva SABJÁN, N.: A Critical Legal Perpective on the Recent Czech Transgender Case (Pl. ÚS 2/20). In 
Bratislava Law Review [online]. Bratislava: Comenius University, 2022, 6. ročník, č. 1, s. 125 - 136. Sabján vo 
svojom článku konštatuje: „Mojou snahou je zasadiť rozhodnutie súdu do širšej (kriticko-) teoretickej 
perspektívy, aby som ukázal, ako je rozhodnutie súdu ovplyvnené ideologickými predpokladmi, ktoré zostávajú 
skryté alebo zastreté zdanlivo racionálnym, logickým a apolitickým charakterom svojho uvažovania.“ (s. 126). 
[prel. Ľubomír Batka]. 
30 K. Raková trefne hodnotí: „Z uvedeného vyplýva záver, že postupom, ktorý nemá oporu nielen v legislatíve, 
ale ani judikatúre ESĽP, dochádza v prípade podmieňovania zápisu zmeny mena a priezviska, ako aj rodného 
čísla z dôvodu zmeny pohlavia, predložením lekárskeho potvrdenia o odstránení pohlavných orgánov, resp. 
nezvratným znemožnením reprodukcie, k porušovaniu práva na ochranu súkromia transrodových osôb v zmysle 
s čl 8 Dohovoru.“ RAKOVÁ, K.: Tranzícia a jej vplyv na rodinnoprávne vzťahy transrodových osôb. In: Projustice, 
2022, č. 14. 11. 2022, 11 s., [online]. 
31 M. Patarák sa v odpovediach pre denník Postoj snažil vecne hovoriť o možných dôvodoch. Je na škodu veci, 
že autorka článku svojím nadpisom posunula odpovede do tendenčnej roviny a výrazne skreslila intenciu autora. 
Napriek tomu článok uvádzame, súčasne aj ako príklad diskurzu o fenoméne transrodovosti ako ho podáva 
konzervatívna scéna na Slovensku. HANUSOVÁ, Z.: Psychiater Patarák aj o epidémii transsexuality. Môže isť 
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aspektom práva na sebaurčenie adolescentov opiera o klinické štúdie a uvádza: „Diagnóza 

transsexuality pri deťoch a mladistvých nie je jednoduchá a môže vyvolávať kontroverzné 

postoje, no z praxe sa ukazuje, že zvlášť v novovzniknutých špecializovaných klinikách po 

dôkladnom vyšetrení a starostlivo vykonanej diferenciálnej diagnostike, je možné potvrdiť 

existenciu poruchy pohlavnej identity vo forme prejavujúcej sa transsexuality aj pri 

maloletých.“32 Autorka vo svojej práci uvádza aj výrok Shanon Price Minterovej, ktorá 

konštatuje, že mnohí z popredných praktizujúcich lekárov pracujúcich v tomto odbore spolu 

súhlasia v mnohom, „v prvom rade a azda aj v najdôležitejšom bode, že transrodové deti 

naozaj existujú.“33 Z tohoto dôvodu je opodstatnené venovať náležitú pozornosť fenoménu 

transrodovosti aj pred dosiahnutím dospelosti.  

Prejavom rešpektu k autonómii transrodových adolescentov je venovať aj na Slovensku 

zvýšenú pozornosť akcidencii a prevalencii rodového nesúladu pri adolescentoch. (Aj keď 

neprekvapuje, že na Slovensku takýto systém, ktorý by dokázal podchytiť relevantné dáta pri 

transrodových deťoch a adolescentoch absentuje34). Uvedený mechanizmus by pomohol 

sledovať prevalenciu s pribúdajúcim vekom a poskytol by lepší základ na diskusie 

o oprávnenosti terapie transrodových adolescentov. 

Akým spôsobom je teda možné pristupovať k terapii transrodových adolescentov? 

Povedali sme, že autonómia je morálnym základom pre informovaný súhlas. Autonómia 

spojená so zodpovednosťou predpokladá kognitívne schopnosti pochopiť riziká a benefity 

terapie, ako aj schopnosť urobiť zodpovedné rozhodnutie, ktorého následky ponesie osoba 

na vlastnom tele. Miera autonómie pri adolescentoch nie je identická s mierou autonómie 

dospelého človeka. Miera autonómie ako schopnosť pri adolescentovi je nižšia, a tým je aj 

slabší základ pre udelenie informovaného súhlasu s možnosťou prebrať zodpovednosť za 

vlastné zdravie na strane adolescenta. Avšak nižšia autonómia adolescenta určite dovoľuje 

právo podieľať na prijatí rozhodnutia, resp. mať právo veta. Blokácia puberty, hormonálna 

terapia, či chirurgické zásahy sa udelením informovaného súhlasu stávajú síce právne 

dovoleným, no istota v morálnej odvodenosti terapie je adekvátne nižšia ako pri dospelých. 

Toto je z nášho pohľadu jadro etického problému, ktorý vyvstáva pri diskusii o tom, do akej 

 
o skupinovo sugestívny mechanizmus, ktorý ma charakter sociálnej nákazy. In: Denník Postoj. 21. november 
2021.  
32 SEIDENBIEDEL, M.: Selbstbestimmung über das eigene Geschlecht. Rechtliche Aspekte des 
Behandlungswunsches transsexueller Minderjähriger. Baden Baden: Nomos, 2016, s. 80. Autorka uvádza klinky 
ako Institutambulanz der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes und 
Jugendalters des Universitätsklinikums Frankfurt am Main, Center of Expertise on Gender Dysphoria v 
Amsterdame, Gender Identity Service, Child, Youth, and Family Program pri Centre pre závislosti a mentálne 
zdravie v Toronte, v Kanade.  
33 SEIDENBIEDEL, M.: Selbstbestimmung über das eigene Geschlecht, s. 80, pozn. 213.  
34 Jedným z dôvodov je sformovanie „konzervatívneho“ diskurzu v spoločnosti, ktorý odmieta diskusiu 
o rodových témach. Podľa Maďarovej a Hardoša tento diskurz vychádza z anti-rodovej populistickej praxe 
smerujúcej k neliberálnej transformácii politických inštitúcií: „Pojem „konzervatívny“ dostáva nový zmysel, 
pokrývajúci kultúrne, materiálne a politické aspekty v požiadavkách. Tiež to znamená, že zdôrazňovanie pojmu 
„konzervatívni ľudia“ neznamená, že väčšina populácie na Slovensku sa nutne pridŕža tradične konzervatívnych 
hodnôt.“ [prel. Ľubomír Batka]. MAĎAROVÁ, Z., HARDOŠ, P.: In the Name of the Conservative People: 
Slovakia’s Gendered Illiberal Transformation. In: Politics and Governance 4/2022 [online], 2002, č. 4, roč. 10, s. 
104. 
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miery majú byť transrodovým adolescentom poskytované blokátory puberty, hormonálna 

liečba, či nezvratné chirurgické zákroky.  

6. a 7. revízia WPATH odporúčala trojstupňový na seba nadväzujúci postup, rozlišujúci  

úplne reverzibilné zásahy, čiastočne reverzibilné zásah a až následne ireverzibilné zásahy. 

Podľa odporúčaní má byť každom stupni dostatok času na zvyknutie si na následky terapie.35 

Tento postup stál na princípe non-maleficencie a opatrným spôsobom posilňoval princíp 

autonómie. Podobne ako pri dospelých, aj tieto terapeutické kroky boli postavené na 

predpoklade dokázaného dlhotrvajúceho prežívania rodového nesúladu a zhoršenie rodovej 

dysfórie s nástupom puberty, čím bol zachovaný princíp beneficencie pri terapii. Keďže ani 

potláčanie puberty, ale ani nezabránenie jej rozvinutiu sa, nie je neutrálny skutok a oba 

postupy prinášajú so sebou následky a vedľajšie účinky pre transrodového adolescenta, je 

zrejmé, že sa názory lekárov na rodovo afirmatívnu terapiu rozchádzajú (blokátory puberty, 

hormonálna liečba a chirurgické zákroky).36  

Riešením problému je posilňovanie autonómie adolescenta znižovaním vekovej hranice 

(napr. 16 rokov) na právoplatné udelenie informovaného súhlasu, no zníženie vekovej hranice 

negarantuje autonómiu (so zodpovednosťou) schopnú udeliť skutočný informovaný súhlas 

všetkých adolescentov. Druhým riešením sa ukazuje zvoliť individuálne prístupy 

a s narastajúcou mierou autonómie a pribúdajúcou schopnosťou prebrať zodpovednosť 

vnímať informovaný súhlas nielen ako dovolený z hľadiska práva ale aj z hľadiska etického. 

Tým by sa rodovo afirmatívna liečba adolescentov dala v individuálnych prípadoch považovať 

aj za eticky prípustnú. Ôsma revízia WPATH SOC 8 uvádza: „S ohľadom na objavujúce sa 

poznanie o rodovej identite adolescentov sa individualizovaný prístup ku klinickej 

starostlivosti javí aj ako etický aj ako nutný.“37 Vzhľadom na rôzne metodológie pri klinických 

štúdiách a pomerne krátkom období, v ktorom je možné pozorovať dopady rodovo 

afirmatívnej medicínskej a operačnej terapie sa odporúča pri téme transrodových 

adolescentov venovať pozornosť celej škále možných výsledkov terapie (vrátanie pomerne 

zriedkavých želaní po detranzícii, či detranzície s pocitom oľutovania). WPATH SOC 8 

opatrne na základe dostupných dát naznačuje, že terapeutické intervencie pri adolescentoch 

sa javia byť efektívne a nápomocné pre mnohých transrodových adolescentov 

vyhľadávajúcich terapiu. Už uvedená autorka Mirjam Seidenbiedel vo svojej štúdii 

argumentuje, že vo vybraných prípadoch, keď išlo o jasne potvrdenú rodovú dysfóriu, sa 

 
35 BATKA, Ľ.: Rodová dysfória pri adolescentoch. Etické otázky spojené s informovaným súhlasom. In: Ostium. 
4/2021 [online]. 2021, 17. ročník. č. 4, s. 1 - 11. Viď aj SEIDENBIEDEL, M.: Selbstbestimmung über das eigene 
Geschlecht, s. 83 - 87.  
36 WPATH SOC 8, kapitola 6, s. S44 - S47. Psychosociálny vývoj adolescentov má svoje špecifiká, ktoré pri 
uvažovaní o následkoch terapie môžu zohrávať svoju rolu (WPATH SOC 8 uvádza napr. zvýšená ochota 
podstupovať vysoké riziko, silná skupinová dynamika s rovesníkmi, hypersenzitivita na pochvalu). Okrem toho 
adolescent prekonáva silný telesný vývoj. 
37 WPATH SOC 8, kap. 6, s. 45. Nechceme teraz podať celkové zhodnotenie tejto revízie. Pre našu otázku je však 
povšimnutiahodné, že táto revízia rieši otázku rodovo afirmatívnej liečby adolescentov podrobne v novej 
kapitole (kap. 6), oddelenej od kapitoly o dospelých a kapitoly o deťoch. Dôvodom na novú kapitolu je nárast 
počtu transrodových adolescentov, nárast štúdií k tej to téme ako aj z ohľad na jedinečné vývojové situácie pri 
adolescentoch.  
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skorá indikácia hormonálnej liečby ukázala ako úspešná.38 Aj ona však jasne hovorí 

o individuálnom prístupe pri terapii mladistvých a o jednotlivých prípadoch, nie ako 

o pravidle.  

Ktoré podmienky by mali pri individuálnom posudzovaní zohrávať úlohu? Uvedieme 

kumulatívne odporúčania WPATH SOC 8 ohľadne podmienok na terapiu transrodových 

adolescentov v zmysle rodovo afirmatívnej terapie. Takáto liečba môže byť poskytnutá keď:  

„6.12.a - Adolescent naplní diagnostické kritériá rodového nesúladu podľa ICD 11 a to 

v situáciách, kde diagnóza je potrebná na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. V krajinách, 

ktoré neimplementovali posledné ICD, je možné použiť iné taxonómie, pričom by malo byť 

vynaložené úsilie na využitie posledných ICD v čo najskoršom čase. 

6.12.b – Skúsenosť rodovej diverzity/inkongruencie je zaznamenaná a pretrváva v dlhšom 

časovom horizonte. 

6.12.c – Adolescent preukazuje emocionálnu a kognitívnu zrelosť potrebnú na poskytnutie 

informovaného súhlasu s terapiou. 

6.12.d – Bola venovaná pozornosť obavám (ak sa vyskytujú) o mentálnom zdraví adolescenta, 

čo by mohlo zasahovať do možnosti stanoviť jasnú diagnózu, schopnosť udeliť súhlas a/alebo 

rodovo afirmatívnu terapiu. 

6.12.e – Adolescent bol informovaný o dopadoch na reprodukčné schopnosti, vrátane 

potenciálnej straty plodnosti, a o dostupných možnostiach na zachovanie plodnosti a tieto 

boli prejedané v kontexte adolescentovho stupňa pubertálneho vývoja. 

6.12.f – S blokáciou puberty je možné začať, ak adolescent dosiahol stupeň puberty 2 na 

Tannerovej stupnici.  

6.12.g – Adolescent má aspoň 12 mesiacov rodovo afirmatívnej hormonálnej terapie alebo 

dlhšie, ak je to potrebné, aby dosiahol požadované chirurgické výsledky pre rodovo 

afirmatívne procedúry, vrátane augmentácie prsníkov, orchiektómie, vaginoplastiky, 

hysterektómie, faloplastiky, metoidioplastiky a operácie tváre ako súčasť rodovo 

afirmatívnej liečby, pokiaľ hormonálna terapia nie je želaná alebo kontraindikovaná.“39 

Kumulatívny aspekt týchto odporúčaní znamená, že k terapii transrodových adolescentov 

treba zatiaľ pristupovať s opatrnosťou. Na druhej strane nárast klinických štúdií naznačuje 

smer a tým je individualizovaný prístup. Aj adolescentní transrodoví ľudia majú totiž najvyšší 

záujem o beneficenciu pri terapii. 

Diskusia o terapii adolescentov existuje v trojuholníku vzťahov: adolescent – lekár – rodič. 

Ak adolescent nie je oprávnený udeliť informovaný súhlas, tak nemôže využívať svoje právo 

na sebaurčenie bez ohľadu na zákonných zástupcov. Autonómia zákonných zástupcov 

nevylučuje autonómiu maloletého absolútne. Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti 

človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny čl. 6 ods. 1 ustanovuje, že zákroky proti 

osobe sa vykonávajú bez informovaného súhlasu iba vtedy, ak ide o jej priamy prospech 

 
38 SEIDENBIEDEL, M.: Selbstbestimmung über das eigene Geschlecht, s. 81 s rozsiahlym poznámkovým aparátom 
odkazujúcim na klinické štúdie. Za povšimnutie stojí kampaň Iniciatívy Inakosť s názvom SOM, ktorá uvádza aj 
príklady zo života transrodvých adolescentov. INICIATÍVA INAKOSŤ: Kampaň SOM. Dostupné na internete: 
https://inakost.sk/som/. 
39 WPATH SOC 8: kap. 6, s. S48. Porovnaj aj Prílohu D, s. S256. 

https://inakost.sk/som/
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(prevažuje kritérium beneficencie). Podľa čl. 6 ods. 2 sa pri maloletých informovaný súhlas 

zákonného zástupcu zásadne vyžaduje. Avšak platí, že „názor maloletých sa bude brať vo 

zvyšujúcej miere do úvahy úmerne k veku a stupňu zrelosti.“40 Autonómia zákonných 

zástupcov je obmedzená zodpovednosťou za dieťa a za hľadanie najvyššej možnej miery 

beneficencie pre dieťa. Prípady, v ktorých rodičia prijali adolescenta s pochopením 

a podporovali svoje dieťa sa adolescentom darí dosiahnuť vyššiu mieru komfortu ako aj 

spokojnosti so svojím výzorom.41 

Cesta posilňovania autonómie adolescenta sa nezaobíde bez práce terapeuta. Právne 

úpravy, ktoré by dovoľovali tranzíciu adolescenta výlučne na vlastnom práve sebaurčenia, bez 

ohľadu na diagnózu podľa ICD-11 rodového nesúladu, nemožno z hľadiska etiky odporúčať. 

Súčasťou tejto cesty je klásť dôraz na intenzívnu psychologickú, psychoterapeutickú 

a sociálnu podporu adolescentov. Sociálna podpora sa týka predovšetkým rodinného 

zázemia a sociálneho prostredia v ktorom adolescent vyrastá. Adolescent, rodičia a lekár 

musia v každom jednotlivom prípade hľadať primerané riešenie.42 Psychologické, 

psychiatrické vyšetrenia a absolvovanie poradenstva na patričnej garantovanej úrovni 

zodpovedná princípu beneficencie a v konečnom dôsledku vedie k posilneniu autonómie 

adolescenta. 

 

Záver 

 

V prípade transrodových ľudí je terapeutickou výzvou hľadieť na človeka holisticky, keďže 

tranzícia nerieši len jeden aspekt života ale celok fungovania transrodovej osoby 

v spoločnosti. Cieľom terapie v prípade transrodových ľudí je zníženie strádania pri prežívaní 

dysfórie, tak aby dotknutá osoba mohla viesť zmysluplný osobný a spoločenský život v súlade 

so svojím životným plánom a rodovou identitou. Je správne, aby pri starostlivosti o zdravie 

transrodových ľudí existovali ŠDTP aj na Slovensku. Neprijatie ŠDTP a ich neuplatňovanie 

v praxi porušuje princíp beneficencie ako aj princíp spravodlivosti pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti. 

Súčasná koncepcia autonómie v etickej diskusii spája v sebe prvok liberalizmu 

(sebaurčenie) ako aj prvky etiky zodpovednosti. Akcentovanie etického princípu autonómie 

a ustupovanie paternalizmu v starostlivosti o zdravie transrodových ľudí neznamená 

obetovanie zodpovednosti za zdravie. Autonómia ako schopnosť predstavuje etický základ 

pre udelenie súhlasu, ktorý je vyjadrením vôle prebrať zodpovednosť za svoje zdravie. 

Autonómiu pacienta chráni inštitút informovaného súhlasu, pričom informovaný súhlas 

 
40 Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny –Dohovor 
o ľudských právach a biomedicíne. Publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 40/2000 zb. Dostupné z: 
https://archiv.vlada.gov.sk/ludskeprava/data/files/4164.pdf  
41 Pozitívny príklad uvádza GEHEROVÁ, R.: Johann mame v trinástich povedal, že je transrodový. Zavalila ma 
vlna strachu a úľavy, hovorí ona. In: Denník N, 2021, 8. januára. 
42 Zmysluplné je hľadať možnosti ako vytvoriť „priestor“ dôvery a otvorenosti, v ktorom každá strana môže bez 
obáv komunikovať svoje potreby a obavy. Takýto priestor by mohol mať aj základnú štruktúru, ktorá zabezpečí 
jeho stabilitu a efektívnosť. 

https://archiv.vlada.gov.sk/ludskeprava/data/files/4164.pdf
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otvára cestu na sebaurčenie človeka v spojení s jeho zodpovednosťou. Miera autonómie pri 

adolescentoch nie je identická s mierou autonómie dospelého človeka. Riešením sa ukazuje 

zvoliť individuálne prístupy a s narastajúcou mierou autonómie a pribúdajúcou schopnosťou 

prebrať zodpovednosť vnímať informovaný súhlas nielen ako dovolený z hľadiska práva ale aj 

z hľadiska etického. Ak adolescent nie je oprávnený udeliť informovaný súhlas, tak nemôže 

využívať svoje právo na sebaurčenie bez ohľadu na zákonných zástupcov. Avšak aj cesta 

posilňovania autonómie adolescenta s cieľom beneficencie sa nezaobíde bez práce 

terapeuta, takže právne úpravy, ktoré by dovoľovali tranzíciu adolescenta výlučne na 

vlastnom práve sebaurčenia, bez ohľadu na diagnózu podľa ICD-11 rodového nesúladu, 

nemožno z hľadiska etiky odporúčať. 
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TRANS PROBLEMATIKA V SÚČASNOM FEMINISTICKOM DISKURZE1  

 

THE TRANS ISSUE IN THE CURRENT FEMINIST DISCOURSE  

 

Nikolas Sabján 

 

Abstrakt: Predmetný príspevok sa zameriava na niektoré aspekty súčasnej diskusie ohľadom 

trans práv v rámci feminizmu. Primárnym cieľom je poukázať na neudržateľnosť argumentov 

tzv. rodovo kritického feminizmu, ktoré sa týkajú princípu rodového sebaurčenia. Následne 

sa venujeme súčasným medzinárodným a európskym trendom v oblasti právnej úpravy 

tranzície a v závere sa snažíme uviesť niekoľko argumentov v prospech modelu rodového 

sebaurčenia, ktorý by, podľa nášho názoru, mal byť reflektovaný aj v slovenskej legislatívnej 

úprave.  

 

Kľúčové slová: transgender, TERF, feminizmus, tranzícia, princíp rodového sebaurčenia 

 

Abstract: The present article focuses on some aspects of the current debate about 

transgender rights within feminism. Our aim is to show that the arguments of gender-critical 

feminism against gender self-determination are problematic and untenable. Subsequently, 

we look at the existing trends on the international and European level regarding the 

requirements for legal gender recognition. In the last part of our article we attempt to put 

forward a number of arguments in favour of gender self-determination which should be also, 

in our opinion, reflected in the Slovak legislation. 

 

Key words: Transgender, TERF, Feminisim, Legal Gender Recognition, Principle of Gender 

Self-Determination 

 

Úvod 

 

Problematika práv či ďalšie otázky spojené s transrodovými osobami sa stávajú 

predmetom nie len odborného, ale aj verejného, resp. politického diskurzu. Daná 

problematika vyvoláva najmä u laickej (avšak niekedy i v odbornej) verejnosti vášne 

a v niektorých prípadoch absentuje akákoľvek snaha o racionálnejší pohľad bez toho, aby sme 

upadli do čisto ideologických bojov. Aktuálnu spoločenskú situáciu však podľa nás správne 

vystihol Ondřej Slačálek, ktorý poukazuje na to, že dochádza k pretransformovaniu širokého 

diapazónu spoločenských problémov (vrátane vedeckých) do jazyka, resp. kategórie tzv. 

„kultúrnych vojen“.2 V tomto kontexte platí logika pre a proti, my versus oni. Spoločnosť sa 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom. 
2 SLAČÁLEK, O.: Děsivé právo na vlastní kontext. Sedm pravidel kulturního válčení. In: A2. č. 17/2021 [online]. 
2021. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2021/17/desive-pravo-na-vlastni-kontext.  
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rozštepuje do dvoch táborov – tradičný/konzervatívny na strane jednej 

a progresívny/liberálny na strane opačnej.3 Výnimkou nie sú ani otázky týkajúce sa vyššie 

zmienených trans osôb.  

K zlepšeniu tejto situácie neprispela ani tragická vražda dvoch ľudí z LGBTI+ menšiny.4 

Napriek tomu, že predmetná vražda viedla k silnej mobilizácii časti spoločnosti a LBGTI+ 

témam sa venuje značná pozornosť, nemožno zatiaľ badať kroky a opatrenia, ktoré by viedli 

k reálnemu zlepšeniu postavenia ľudí patriacich do LGBTI+ menšiny.5 Naopak, objavila sa 

ostrá reakcia zo strany ľudí, ktorí odmietajú akékoľvek snahy vedúce k zrovnoprávneniu 

LBGTI+ ľudí.  

Tematika transrodových osôb je však v slovenských pomeroch pomerne marginálna a ak 

sa aj dostane do verejného diskurzu, dostáva sa do pozície vyššie uvedenej. K zlepšeniu 

postavenia transrodových osôb malo napomôcť recentné usmernenie Ministerstva 

zdravotníctva SR, ktorého účinnosť však bola pozastavená, a to najmä z politických 

dôvodov.6  

Naproti tomu sú však predmetné otázky vášnivo diskutované, okrem iného, v niektorých 

západných krajinách. Zrejme najväčšiu pozornosť vyvolali diskusie vo Veľkej Británii 

v súvislosti s reformou tzv. Gender Recognition Act 2004.7 Okrem iného vyvolali kontroverzie 

aj vo feministických kruhoch. Ako uvidíme infra, feministické kruhy sa rozdelili (trochu 

zjednodušene) do dvoch táborov, a to na tzv. TERF (Trans-exclusive Radical Feminism), resp. 

gender-critical feminism (rodovo kritický feminizmus, ďalej len „RKF“)8 a trans inkluzívny 

feminizmus. Spor medzi uvedenými tábormi spočíva v zásade v tom, či možno trans ženy 

považovať za „skutočné“ ženy, resp. trans mužov za „skutočných“ mužov, alebo nie (dôraz sa 

však kladie na trans ženy). S tým súvisí niekoľko otázok, ktoré sú predmetom diskusií, ako 

napríklad vymedzenie pojmov pohlavie a rod, vzťah medzi pohlavím a rodom, či existujú 

„objektívne“ znaky ženy, resp. ženstva9, či je možné vylúčiť, resp. obmedziť poskytovanie 

 
3 Či takéto delenie skutočne zodpovedá realite je otázka druhá, avšak v kolektívnom vedomí dominuje daná 
predstava.  
4 Pozri: https://dennikn.sk/3052833/k-strelbe-na-zamockej-sa-prihlasil-muz-na-twitteri-par-hodin-predtym-
zverejnil-manifest-proti-zidom-a-lgbti/?ref=tit1.   
5 Pozri: https://dennikn.sk/minuta/2587895/.  
6 K tejto otázke sa budeme venovať v ďalších častiach príspevku.  
7 Pozri: https://www.gov.uk/government/consultations/reform-of-the-gender-recognition-act-2004. Treba 
však poukázať aj na to, že k sporom v kontexte feministického diskurzu dochádza aj v iných štátoch, ako 
napríklad Spojené štáty, škandinávske krajiny alebo napríklad Španielsko. Pozri: ENGERBRETSEN, L. E., ALM, 
E.: Gender Self-Identification. In: Lambda Nordica, roč. 25, č. 1, 2020; LOMBRANA, M., L.: Toxic Debate 
Overshadows Spain’s Landmark Transgender Rights Bill. In: Bloomberg, 2021 [online]. Dostupné na: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-03/toxic-debate-overshadows-spain-s-landmark-
transgender-rights-bill; PAPE, M.: Feminism, Trans Justice, and Speech Rights: A Comparative Perspective. In: 
Law and Contemporary Problems, 2022, roč. 85, č. 1, s. 233-240.  
8 V príspevku budeme používať pojem rodovo kritický feminizmus, keďže nie všetci predstavitelia 
a predstaviteľky tohto prúdu sú a priori voči akémukoľvek priznaniu práv trans osobám a rozhodne sa nie všetci 
opierajú o radikálno-feministické východiská. Preto si nemyslíme, že TERF je úplne adekvátny pojem na 
označenie predmetného fenoménu. 
9 Ide o komplexnú debatu, ktorá stále prebieha. Pozri: SCHIAPPA, E.: The Transgender Exigency. Defining Sex 
and Gender in the 21st Century. London: Routledge, 2022, s. 15-35; BOGARDUS, T.: Evaluating Arguments for 
the Sex/Gender Distinction. In: Philosophia, 2019, č. 48; MARI, M.: Feminist Perspectives on Sex and Gender. In: 
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niektorých služieb vyhradených pre ženy trans ženám a obmedziť im vstup do zariadení 

vymedzených pre ženy, ako aj legislatívna úprava ohľadom tranzície.10 Práve pri poslednej 

z vymedzených otázok dochádza k zásadnému rozporu vo feministickom diskurze.  

I keď predmetné diskusie (zatiaľ) v slovenskom feministickom diskurze nie sú prítomné11, 

postupne sa vo verejnom či odbornom prostredí ocitajú otázky týkajúce sa právnej úpravy 

tranzície. Cieľom by malo byť spravodlivé a racionálne nastavenie právneho rámca, ktorý 

bude zároveň kompatibilný s existujúcimi ľudskoprávnymi štandardmi, berúc do úvahy 

požiadavky transrodových osôb smerujúce k zlepšeniu ich postavenia v spoločnosti, ako aj 

uľahčenie ich každodenného života. Taktiež je potrebné predísť patologizácii trans ľudí. 

V predmetom príspevku sa pokúsime vymedziť to, aká úprava by mohla napĺňať tieto 

požiadavky.  

Ako už bolo spomenuté vyššie, spory o práva transrodových osôb v rámci slovenského 

feministického diskurzu neprebiehajú. Domnievame sa však, že je potrebné vysporiadať sa 

s niektorými právnymi aspektmi tranzície, o ktorých sa polemizuje vo feministických kruhoch 

v iných krajinách a tieto riešenia nám môžu poslúžiť aj v slovenskom kontexte. Z uvedeného 

dôvodu sa v prvej časti nášho príspevku bližšie pozrieme na spor medzi RKF a trans 

inkluzívnym feminizmom, a to najmä vo Veľkej Británii – domnievame sa, že základný spor 

sa týka práve otázky nastavenia legislatívy ohľadom podmienok pri tranzícii. Daná otázka je 

nepochybne relevantná aj pre náš kontext, a to najmä v kontexte diskusii o novom odbornom 

usmernení MZ SR, ktorého účinnosť bola pozastavená, no naďalej prebiehajú diskusie 

o vhodnom nastavení legislatívy týkajúcej sa tranzície. 

V druhej časti sa pozrieme na súčasné trendy na medzinárodnej úrovni ohľadom právnej 

úpravy tranzície, ako aj na niektoré vybrané jurisdikcie, a to najmä v európskom priestore. 

Taktiež sa pozrieme na nové odborné ustanovenie MZ SR. Zastávame názor, že aj keď 

samotné usmernenie predstavuje krok správnym smerom, pretože odstraňuje podmienku 

kastrácie pri tranzícii, predsa len trpí určitými nedostatkami, na ktoré si dovolíme poukázať.  

V záverečnej časti budeme obhajovať model rodového sebaurčenia – t. j. právnu úpravu, 

ku ktorej sa prikláňajú niektoré medzinárodné inštitúcie a takúto legislatívnu úpravu nájdeme 

aj vo viacerých európskych, ale i mimoeurópskych štátoch.  

 

 

 

 

 
The Stanford Encyclopedia of Philosophy. [online] 2022. Dostupné z: 
https://plato.stanford.edu/entries/feminism-gender/.  
10 Pojem tranzícia možno definovať nasledovne: „Tranzícia je obdobie spoločenských, telesných a nezriedka i 

právnych zmien, ktoré vedú k vyjadreniu zvolenej rodovej identity. Od požiadania okolia, aby používalo pri 

oslovení rod, ktorý chcete, cez zmenu účesu a obliekania, až po užívanie hormónov a rôzne medicínske zákroky 

a psychické zmeny – toto všetko sa dá nazvať tranzíciou. Dĺžku obdobia si definuje každý sám – pre niekoho sa 

tranzícia končí v presnom bode, pre niekoho trvá celý život.“ My sa zameriavame v príspevku najmä na právne 

zmeny. Pozri: http://www.transfuzia.org/situacia-na-slovensku/tranzicia.  
11 Objavili sa iba naozaj výnimočne. Pozri KROMKOVÁ, K: Trans ženy sú ženy. Bodka. In: Denníkn, 2019 [online]. 
Dostupné z: https://dennikn.sk/blog/1588593/trans-zeny-su-zeny-bodka/.  
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1. Trans debata vo feminizme: stručné uvedenie do témy  

 

Vzťah medzi feminizmom a otázkami trans práv nie je úplne novým fenoménom. V rámci 

feministického diskurzu možno badať isté napätie ohľadom práv transrodových osôb už od 

70. rokov minulého storočia.12 Niektoré feministické autorky, vrátané tých, ktoré sa radili 

k tradícii radikálneho feminizmu, kritizovali snahy o inklúziu trans žien do kategórie „žien“ (v 

biologickom zmysle). Klasickým príkladom takejto radikálnej feministky je Janice Raymond 

a jej kniha The Transsexual Empire: The Making of the She-Male z roku 1979, v ktorej 

argumentuje, že trans ženy sú v skutočnosti muži s cieľom dostať sa do ženských priestorov, 

pričom tým dôjde k páchaniu násilia na ženách a zároveň trans ženy pre ňu reprezentujú 

„ultimátny, a môžeme povedať, že, logický výsledok žien ako vlastníctva v patriarchálnej 

spoločnosti.“13 Tento postoj však nebol a ani nie je všeobecne akceptovaný v feministickom 

diskurze, a to ani v radikálnych kruhoch.14 

Základom týchto diskusií, ktoré aj naďalej prebiehajú, boli komplexné, miestami až 

metafyzické otázky týkajúce sa konceptov pohlavia a rodu, ich vzťahu, resp. interakcia medzi 

nimi či možnosť prísť s univerzálnou definíciou „ženy“ a „ženskosti“. Nemožno opomenúť 

v tomto kontexte práve snahu o konceptualizáciu rozdielov medzi pohlavím a rodom, čo bolo 

charakteristické pre druhú vlnu feminizmu v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Významným 

boli výskumy v oblasti sexuológie a antropológie, ktoré dokazovali odlišnosť rodu ako 

sociálneho konštruktu od pohlavia, ktorý bol, naopak, považovaný za biologickú kategóriu.15 

Už spomínaná Janice Raymond však kládla dôraz na pohlavie a presadzovala esencialistické 

chápanie „ženy“, kritériom ktorého boli pohlavné orgány pri narodení. Raymond teda 

„obrátila naruby“ Simone de Beauvoir a dospela k záveru, že osoba sa nestáva ženou, ale sa 

ňou rodí.16 Zároveň sa operuje s konceptom pohlavia, ktoré má byť hlavným dôvodom útlaku 

žien (nevýhody sú spôsobené reprodukčnými funkciami), čo sa ale zneužíva ako argument 

proti akceptácii práv transrodových osôb.17 

 
12 Predmetné debaty prebiehajú primárne v Spojených štátoch, kde v povojnovom období naberá feministické 
hnutie zásadnejší význam. Pozri: HINES, S.: The feminism frontier: on trans and feminism. In: Journal of Gender 
Studies, 2020, roč. 28, č. 2, s. 2. 
13 RAYMOND, J.: The Transsexual Empire: The Making of the She-Male. Boston: Beacon Press, 1979, s. 30. 
14 Na túto publikáciu reagovala neskôr Sandy Stone svojou esejou The Empire Strikes Back: A Posttransexual 
Manifesto z roku 1987, kde prezentovala opačný názor. Uvedený text sa považuje za nosný, resp. zakladajúci 
text transrodových štúdií. Rovnako môžeme spomenúť aj Susanne Kessler a Wendy McKenna a ich výskum 
ohľadom rodu, ktorého závery publikovali v knihe Gender: An Etnomethodological Approach v roku 1978. 
K uvedenému pozri: PEARCE, R., ERIKAINEN, S., VINCENT, B.: TERF wars: An introduction. In: TERF Wars: 
Feminism and the fight for transgender futures. London: Sage, 2020, s. 8-9. 
15 HINES, S.: Sex wars and (trans) gender panics: Identity and body politics in contemporary UK feminism. In: 
TERF Wars: Feminism and the fight for transgender futures. London: Sage, 2020, s. 28-29. 
16 Ibidem, s. 31. 
17 Ibidem. Dôraz kladený na pohlavie ako biologickú kategóriu a snaha prísť s akousi univerzálnou skúsenosťou 

žien či ženstva bola v rozpore s vtedajšími trendmi, napríklad s post-štrukturalizmom, resp. postmodernými 

prístupmi. Prelomový bol v tomto smere intersekcionálny prístup, ktorý bol charakteristický najmä pre 

postmoderné feministické teórie. Predstavitelia a predstaviteľky tejto línie sa stavali kriticky voči radikálnemu 

feminizmu z dôvodu, že zovšeobecňoval skúsenosť určitej skupiny žien (najmä bielych žien z vyššej 

spoločenskej triedy). Zároveň poukazovali na komplexnosť identity, z čoho vyplývala odlišná skúsenosť 
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V tejto súvislosti sa takisto poukazuje na nezmeniteľnosť pohlavia. Vzhľadom k tomu, že 

ide o biologickú kategóriu, nemožno podľa Raymond (ale aj ďalších kritičiek) hovoriť o zmene 

pohlavia – môže síce dôjsť k zmene rodu, t. j. trans žena sa môže identifikovať ako žena, ale 

nikdy nebude považovaná za skutočnú ženu, pretože rozhodujúcim znakom „ženskosti“ je 

pohlavie ako biologická kategória. 

Ako uvidíme neskôr, súčasné predstaviteľky RKF argumentujú podobným spôsobom. 

Začneme ale s pojmom TERF/RKF. Predmetný pojem, resp. označenie určitých tendencií vo 

feminizme sa objavuje po roku 2000. Uvádza sa konkrétne rok 2008, v ktorom sa mal objaviť 

daný pojem v online priestore v rámci cisrodovej feministickej komunity.18 Viacerí poukazujú 

práve na to, že RKF/TERF je aktívny prevažne v online priestore či v mediálnej sfére19, kým 

v akademickej a odbornej oblasti má pomerne marginálnu pozíciu.20 Možno takisto 

spomenúť niekoľko aktivistických organizácií (ako napríklad Fair Play for Women), ktoré 

kriticky vystupujú proti trans inkluzívnemu feminizmu, či proti priznaniu práv transrodovým 

osobám.  

Viackrát bolo poukázane na konvergenciu medzi RKF/TERF a konzervatívnymi či 

náboženskými hnutiami21, na transfóbne vyjadrenia TERF-u, či na časté využívanie pojmu 

„rodová/gender ideológia“, čo je práve charakteristické pre konzervatívne, resp. krajne 

pravicové hnutia. Daný pojem ale nebol v týchto kruhoch nejak bližšie vymedzený a je podľa 

niektorých prázdnym signifikantom22, ktorý možno „naplniť“ takmer akýmkoľvek 

významom.23 Nepochybne však ide o pejoratívny pojem, kvôli čomu ho RKF častokrát 

využíva pri argumentácii vo verejnej diskusii. Vo všeobecnosti sa RKF nevyhli transfóbnym, 

resp. anti-trans naratívom.24 

TERF/RKF sa dostal do pozornosti širšej verejnosti (vrátane tej odbornej či akademickej) 

už v roku 201325 prostredníctvom sociálnych médií, avšak najväčší „rozmach“ zažíva najmä 

od roku 2017/18, keď sa vo Veľkej Británii ohlásila snaha o reformu Gender Recognition Act 

z roku 2004. Predmetná právna úprava bola vzhľadom k obdobiu, keď bola prijatá, relatívne 

 
napríklad afroamerických žien, žien z nižšej triedy, či lesieb. Uvedené sa malo odraziť aj v kontexte práva, kde 

sa začína hovoriť o viacnásobnej diskriminácii a útlaku. Pozri: CRENSHAW, K.: Demarginalizing the Intersection 

of Race and Sex: A Black Feminist Critiques of Andtidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. 

In: University of Chicago Legal Forum, 1989, č. 1; MINDA, G.: Postmodern Legal Movement: Law and 

Jurisprudence At Century’s End. New York: New York Press, 1995, s. 128-148. 

18 GOLDBERG, E. A., BEEMYN, G. (ed.): The SAGE Encyclopedia of Trans Studies. California: Sage Publications, 
2021, s. 822.  
19 ZANGHELLINI, A.: Philosophical Problems with the Gender-Critical Feminist Argument Against Trans Inclusion. 
In: SAGE Open, 2020, č. 10, s. 9-10. 
20 Možno však spomenúť niekoľko recentných akademických prác. Pozri: LAWFORD-SMITH, H.: Gender-Critical 
Feminism. Oxford: Oxford University Press, 2020; PRICE, CH.: Women’s Spaces, Women’s Rights: Feminism and 
the Transgender Movement. In: Marquette Law Review, 2020, roč. 103, č. 4.  
21 ENGERBRETSEN, L. E., ALM, E.: Gender Self-Identification, s. 49.  
22 K pojmu „prázdny signifikant“ pozri: LACLAU, E.: Emancipace a radikálni demokracie. Praha. Karolinum, 2013, 
s. 69-81. 
23 PEARCE, R., ERIKAINEN, S., VINCENT, B.: TERF wars: An introduction, s. 7-8. 
24 Combating rising hate against LGBTI people in Europe, Parliamentary Assembly (Council of Europe), Doc. 
15425, 17. december 2021. 
25 GOLDBERG, E. A., BEEMYN, G. (ed.): The SAGE Encyclopedia of Trans Studies, s. 825. 
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progresívna a unikátna. Už v roku 2004 upravila možnosť tranzície za splnenia určitých 

podmienok.26 Avšak podľa viacerých sa úprava stala zastaralou a práve z toho dôvodu sa 

vyžadovala reforma, ktorá by uviedla niektoré aspekty zákona do súladu so súčasnými 

trendmi najmä v ľudskoprávnej oblasti. Jedna zo zmien, ktorá sa mala dostať do novej právnej 

úpravy, bolo tzv. rodové sebaurčenie – t. j. tranzícia bez potreby preukázať existenciu rodovej 

inkongruencie27 a bez akýchkoľvek ďalších medicínskych či iných podmienok (napr. potreba 

preukázať, že daná osoba žila v preferovanom rode po určitú dobu). Nakoniec sa však britská 

vláda rozhodla neprijať novú úpravu.28  

Ide o jednu z požiadaviek, ktorá bola ostro kritizovaná zo strany RKF, ktoré sa domnievali, 

že pojem „rodová identita“ je vo všeobecnosti hrozbou pre práva žien.29 V porovnaní s trans 

inkluzívnym feminizmom, ktorý považuje trans ženy za ženy a nepovažuje rodovú identitu za 

hrozbu, časť RKF považuje trans ženy za mužov v biologickom aj spoločenskom zmysle 

a podľa nich predstavujú hrozbu pre ženy a priestory, do ktorých majú mať prístup výlučne cis 

ženy. Právna úprava, ktorá by umožnila rodové sebaurčenie by vystavilo ženy ešte väčšej 

hrozbe zo strany mužského násilia, obťažovania, atď.30 Ako sme uviedli vyššie (a tento bod 

možno zopakovať ešte raz), RKF kladú dôraz na pohlavie ako biologickú kategóriu a buď 

úplne odmietajú koncept rodu, alebo zásadným spôsobom redukujú jeho význam. Teraz však 

prejdeme ku konkrétnym argumentom RKF, o ktoré sa opierajú pri odmietaní alebo kritike 

trans práv. 

 

2. Argumenty RKF proti trans právam 

 

V predchádzajúcej časti sme v načrtli niektoré aspekty debaty ohľadom trans 

problematiky v rámci feminizmu. Pozrime sa však detailnejšie na argumenty RKF proti trans 

právam.  

Kathleen Stock, britská filozofka formuluje prvú kritiku nasledovne: „Problémom je 

mužské násilie... v súčasnosti nemáme žiadne dôkazy o tom, že trans ženy [ktoré sa tak 

 
26 Predmetný zákon z roku 2004 vyžadoval pri tranzícii kumulatívne splnenie nasledovných podmienok: 
dosiahnutie 18. roku veku; preukázať existenciu rodovej inkongruencie; real-life experience, t. j., že osoba žila 
aspoň dva roky v preferovanom rode; a zároveň sa osoba zaväzuje žiť zvyšok svojho života v preferovanom rode. 
Pozri: https://www.gov.uk/apply-gender-recognition-certificate.  
27 Rodová inkongruencia je nesúlad rodu prideleného pri narodení s rodom, s ktorým sa daná osoba identifikuje. 
Pozri: CLAAHSEN-VAN DER GRINTEN, H. (et al.): Gender incongruence and gender dysphoria in childhood and 
adolescence – current insights in diagnostics, management, and follow-up. In: European Journal of Pediatrics, 
2020, roč. 180, č. 5. 
28 MURPHY, S., BROOKS, L.: UK government drops gender self-identification plan for trans people. In: 
Guardian. [online] 2020. Dostupné z: https://www.theguardian.com/society/2020/sep/22/uk-government-
drops-gender-self-identification-plan-for-trans-people.  
29 PAPE, M.: Feminism, Trans Justice, and Speech Rights: A Comparative Perspective, s. 225. 
30 STOCK, K., WHITE, R.: Gender Wars: two opposing perspectives on the trans and women‘s rights debate. In: 
Prospect [online] 2021, dostupné na: https://www.prospectmagazine.co.uk/essays/gender-wars-two-opposing-
perspectives-on-the-trans-and-womens-rights-debate; CHAPPELL, S., LAWFORD-SMITH, H.: Transgender: 
a dialogue. In: Aeon [online] 2018, dostupné na: https://aeon.co/essays/transgender-identities-a-conversation-
between-two-philosophers.  
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deklarujú] sa odchyľujú od mužských štatistických noriem.“31 Východiskom uvedeného 

argumentu je to, že muži a ženy sú socializovaní od narodenia odlišným spôsobom 

a skúsenosť, resp. socializácia trans žien (t. j. osoby narodení ako muži) sa považuje za 

identickú s mužskou. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že muži ako sociálna skupina 

systematicky utláčajú a páchajú násilie na ženách. Z uvedeného teda vyplýva, že trans ženám 

by mal byť zakázaný prístup do ženských priestorov, ale nepriamo smeruje táto kritika aj voči 

rodovému sebaurčeniu, ktorý by tento prístup dovoľoval.  

Predmetné tvrdenie vo vzťahu k trans ženám je problematické z viacerých dôvodov. Po 

prvé, nemáme žiadne relevantné dáta, ktoré by dokazovali, že u trans žien existuje podobná 

náchylnosť k násiliu. Po druhé, skôr by zdalo logickejšie tvrdenie, že nemožno stotožňovať 

socializáciu trans a cis osoby. Je zrejme rozdiel medzi skúsenosťou dieťaťa, ktorý je 

považovaný zo strany okolia za chlapca a netrpí rodovou inkongruenciou (t. j. sám sa 

identifikuje s týmto rodom) a dieťaťom, ktorý je síce považovaný za chlapca ale považuje sa 

za dievča, a teda trpí rodovou inkongruenciou.32 Po tretie, existujúce dáta vedú skôr k záveru, 

že politiky, ktoré umožňujú prístup trans ženám do priestorov vyhradených pre ženy bez 

diskriminácie nevedú k väčšiemu riziku páchania násilia na cis ženách.33  

S mužskou socializáciou je spojený ďalší argument, a síce že základom tohto mužského 

násilia voči ženám sú biologické charakteristiky muža. Tento záver je potom možné aplikovať 

na trans ženy (najmä ktoré neprešli telesnou tranzíciou). Viaceré feministky (napr. Andrea 

Dworkin) poukazovali na to, že tento prístup naturalizuje násilie, resp. ho chápe ako niečo 

dané a nemenné. Z tohto dôvodu je potrebné tento argument odmietnuť.  

Druhý argument proti vyššie uvedeným trans právam, resp. legislatívnemu nastaveniu sa 

týka bezpečnostných dôvodov. Kritici sa domnievajú, že ak sa umožní trans ženám prístup do 

výlučne ženských priestorov, ohrozí to bezpečnosť cis žien: „ak máme dôkazy (ktoré už dnes 

existujú), ktoré ukazujú, že niektorí muži – buď „skutoční“ trans alebo iba takí, ktorí to 

predstierajú – sú hrozbou pre ženy a je naozaj náročné predpovedať, ktorí to budú, 

nemôžeme potom prijať spoločenskú alebo právnu normu, ktorá by vylučovala všetkých 

mužov [v biologickom zmysle] z priestorov vymedzených pre ženy?“34 Uvedené súvisí 

s predchádzajúcim argumentom no ďalej sa dodáva, že rodové sebaurčenie situáciu ešte 

zhorší, keďže vystaví cis ženy nebezpečenstvu zneužitia legislatívy zo strany mužov. Ani 

predmetný argument podľa nášho názoru neobstojí. V prvom rade je nutné upozorniť na fakt, 

že ide o hypotetickú hrozbu. V súčasnosti nedisponujeme empirickými dôkazmi, ktoré by nás 

nútili dospieť k odlišnému záveru, resp. súhlasiť s argumentami RKF. Ako sme už spomenuli 

vyššie, existujúce dáta napríklad zo Spojených štátov hovoria opak a podobnú skúsenosť 

 
31 ZANGHELLINI, A.: Philosophical Problems with the Gender-Critical Feminist Argument Against Trans Inclusion, 
s. 5. 
32 Ibidem, s. 9.  
33 Pozri: HASENBUSH, A., FLORES, R. A., HERMAN, L. J.: Gender Identity NonDiscrimination Laws in Public 
Accomodations: a Review of Evidence Regarding Safety and Privacy in Public Restrooms, Locker Rooms, and 
Changing Rooms. In: Sexuality Research and Social Policy, 2019, č. 16. 
34 ZANGHELLINI, A.: Philosophical Problems with the Gender-Critical Feminist Argument Against Trans Inclusion, 
s. 5. 
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máme aj z iných krajín, ako napríklad Argentína (rodové sebaurčenie tu funguje od roku 

2012)35, škandinávske štáty, Malta, atp.36 V žiadnom z uvedených štátov nedošlo 

k nežiadaným incidentom vo výhradne ženských priestoroch.  

Na druhej strane už dnes máme dostatočné množstvo dôkazov o násilí (fyzickom či 

symbolickom), ktoré je páchané na trans ľuďoch, ako aj o každodennej diskriminácii, ktorú 

zažívajú, či napríklad dáta o vyššej miere samovrážd u trans ľudí a podobne.37 To znamená, že 

napríklad Stock (či iní predstavitelia RKF) vlastne porovnávajú hypotetickú hrozbu zo strany 

trans žien voči cis ženám s reálnou ujmou, ktorú budú trans ženy zažívať, pokiaľ budú vylúčené 

zo ženských priestorov. I keď došlo k niekoľkým prípadom, kedy k zneužitiu daného 

mechanizmu (známy je prípad Karen White vo Veľkej Británii)38, celkovo ide o zanedbateľné 

čísla a samozrejme je potrebné pripustiť, že každá legislatíva môže byť v niektorých 

prípadoch zneužitá. Z toho však nie je možné vyvodiť všeobecný záver o neadekvátnosti 

navrhovanej právnej úpravy, keďže z existujúcich dát, ako sme uviedli vyššie, vyplýva, že daný 

fenomén, t. j. potenciálne zneužitie rodového sebaurčenia, je skôr výnimkou. 

Tretí argument, ktorý spomenieme, je špecifický pre právny systém Veľkej Británie (a do 

určitej miery stratil relevanciu, keďže k sa nepristúpilo k reforme zákona, ale napriek tomu 

možno poukázať na argumenty, ktoré odzneli). Odporcovia rodového sebaurčenia tvrdia, že 

dôjde k vyššie opísaným problémom. Tento argument však nie je úplne presvedčivý ani 

z hľadiska právneho, keďže ďalší zákon, tzv. Equality Act z roku 2010 umožňuje využívať 

služby a zariadenia trans ľuďom takmer bez akýchkoľvek výnimiek a toto právo sa garantuje 

bez ohľadu na to, či osoba disponuje potvrdením o tranzícii alebo podstúpila akýkoľvek 

lekársky zákrok. Equality Act ale zakotvuje aj možnosť vylúčiť niektoré trans osoby z týchto 

zariadení či služieb, a to v situáciách, ak ide o opatrenie „primerané na dosiahnutie 

legitímneho cieľa.“39 Takýmto príkladom (v kontexte Veľkej Británie) môžu byť ústavy na 

výkon trestu odňatia slobody, kde je potrebné preukázať relevantné potvrdenie o tranzícii.40 

Vidíme teda, že tvrdenie o neudržateľnosti novej právnej úpravy je málo presvedčivé a skôr 

 
35 Pozri: https://www.openlynews.com/i/?id=21757767-4909-4844-922f-41903ff042f8&utm_source=news-
trust&utm_medium=redirect&utm_campaign=context&utm_content=article.  
36 Pozri: Thematic Report on Legal Gender Recognition in Europe, Steering Committee on Anti-Discrimination, 
Diversity and Inclusion, Council of Europe, 2022, s. 23-27. 
37 Supra note 24. Pozri aj: FAYE, SH.: The Transgender Issue. An Argument for Justice. London: Verso, 2022; 
CALDERON-CIFUENTES, A. P.: Trans Discrimination in Europe. A TGEU Analysis of the FRA LGBTI Survey, 2019; 
TOOMEY, B. R., SYVERTSEN, A., SHRAMKO, M.: Transgender Adolescent Suicide Behaviour. In: Pediatrics, 2018, 
roč. 142, č. 4. 
38 Trans inmate jailed for Wakefield prison sex offences. In: BBC [online], 11. október 2018. Dostupné z: 
https://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-45825838.  
39 FINLAYSON, L., JENKINS, K., WORSDALE, R.: „I’m not transphobic, but...“: A feminist case against the feminist 
against trans inclusivity. In: Verso [online], 17. október 2018, Dostupné z: 
https://www.versobooks.com/blogs/4090-i-m-not-transphobic-but-a-feminist-case-against-the-feminist-
case-against-trans-inclusivity.  
40 K právnym aspektom tejto diskusie pozri: SHARPE, A.: Will Gender Self-Declaration Undermine Women’s 
Rights and Lead to an Increase in Harms? In: Modern Law Review, 2020, roč. 83, č. 3; ASTERITI, A., BULL, R.:  
Gender Self-Declaration and Women‘s Rights: How Self Identification Undermines Women’s Rights and Will 
Lead to an Increase in Harms: A Reply to Alex Sharpe ‘Will Gender Self-Declaration Undermine Women’s Rights 
and Lead to an Increase in Harms?’ In: MLRForum [online], 2020, Dostupné z: 
https://www.modernlawreview.co.uk/asteriti-bull-sharpe/.  



 

228 
 

išlo o nepochopenie problematiky, keďže samotný Equality Act už priznáva práva trans 

osobám vo vzťahu k prístupu k niektorým službám a zariadením vo väčšine prípadov. 

V závere sa vrátime k tejto otázke a poukážeme na to, že aj slovenská legislatívna funguje na 

veľmi podobnom princípe. 

 

3. Právna úprava tranzície: súčasné trendy  

 

3.1. Trendy na medzinárodnej a európskej úrovni  

Jedna z kritík zo strany RKF, ako sme ukázali vyššie, sa týka otázky legislatívneho 

nastavenia tranzície. Napriek tomu, že možno badať fragmentáciu ohľadom niektorých 

otázok aj v rámci RKF, existuje v rámci tohto hnutia konsenzus ohľadom odmietania 

implementácie rodového sebaurčenia. V tejto časti príspevku si ukážeme, že trendy na 

medzinárodnej úrovni idú opačným smerom a nasledujú ho aj niektoré štáty, a to najmä v 

Európe.41 Súčasťou našej analýzy bude aj právne status quo v Slovenskej republike.  

Začneme medzinárodným kontextom. Relevantným sú v tomto smere reporty 

nezávislého experta na ochranu proti násiliu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie 

a rodovej identity vydávané v rámci ľudskoprávneho systému OSN.42 Už v roku 2018 sa 

v tematickom reporte uvádza pri odporúčaniach pre štáty, že by mali z odstrániť z legislatívy 

akékoľvek invazívne zásahy pri tranzícii, vrátane sterilizácii; medicínskych procedúr, ktoré 

súvisia s tranzíciou, ako napríklad chirurgické zákroky alebo hormonálna liečba; ako aj 

lekárske diagnózy či psychologické posudky vyžadované v niektorých štátoch pri tranzícii. 

Zároveň boli štáty vyzvané na prijatie legislatívy, ktorá by sa zakladala na princípe rodového 

sebaurčenia.43 Tieto požiadavky boli zopakované aj v ďalšom reporte z roku 2021.44 Cieľom 

je, okrem iného, depatologizácia a destigmatizácia trans ľudí a odstránenie prekážok pri 

právnom uznaní preferovaného rodu.  

V ďalších dokumentoch, ako napríklad v rezolúcii č. 2048 z roku 2015 vydanou 

Parlamentným zhromaždením Rady Európy45, v tematickom reporte o právnom uznaní rodu 

v Európe z roku 2022, ktorý bol takisto vydaný Radou Európy46, či v Yogyakartských 

princípoch z roku 2007, doplnené v roku 2017 ďalšími dodatočnými 10 princípmi (tzv. 

YP+10)47, nájdeme identický záver – t. j. požadujú sa legislatívne zmeny umožňujúce 

podstúpiť tranzíciu na základe princípu rodového sebaurčenia.  

 
41 Rodové sebaurčenie bolo zakotvené aj v iných jurisdikciách mimo Európy. 
42 Pozri: https://www.ohchr.org/en/special-procedures/ie-sexual-orientation-and-gender-identity.  
43 UN Human Rights Council. (2018). Report of the Independent Expert on protection against violence and 
discrimination based on sexual orientation and gender identity, A/HRC/38/43.  
44 UN Human Rights Council. (2021). Report of the Independent Expert on protection against violence and 
discrimination based on sexual orientation and gender identity: The law of inclusion, A/HRC/47/27. 
45 Discrimination against transgender people in Europe, Parliamentary Assembly (Council of Europe), Doc. 13742, 
2015, dostupné na: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736.  
46 Thematic Report on Legal Gender Recognition in Europe, Steering Committee on Anti-Discrimination, Diversity 
and Inclusion, Council of Europe, 2022.  
47 Konkrétne ide o princíp č. 31. 
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Pokiaľ ide o rozhodovaciu prax súdov, prelomové bolo odborné stanovisko 

Medziamerického súdu pre ľudské práva z roku 2017, v ktorom sa de facto priklonil k princípu 

rodového sebaurčenia.48 Situácia je menej jednoznačná v rozhodovacej praxi Európskej súdu 

pre ľudské práva.49 Vo veci AP, Garçon and Nicot proti Francúzsku Súd jednoznačne 

konštatoval, že podmienka sterilizácie či zákroky, ktoré by s vysokou mierou 

pravdepodobnosti viedli k sterilizácii pri tranzícii, sú v rozpore s článkom 8 Dohovoru, keďže 

by išlo o zásah do telesnej integrity osoby, a teda o zásah do práva na súkromie.50 Súd však 

v danom rozhodnutí a ani v následnej rozhodovacej praxi nekonštatoval nesúlad s článkom 8 

Dohovoru z dôvodu existencie požiadavky psychologického posudku či hormonálnej liečby. 

Z uvedeného dôvodu bol Súd kritizovaný zo strany niektorých autorov, a to najmä z dôvodu, 

že nedokázal vo svojej judikatúre prekonať patologizujúci prístup k trans osobám.51  

Čo sa týka existujúcej právnej úpravy v európskych štátoch, aj tu badať trend, ktorý 

smeruje k akceptovaniu princípu rodového sebaurčenia. Podľa poslednej správy Rady Európy 

z roku 2022 je princíp rodového sebaurčenia zakotvený v deviatich európskych krajín, a to 

konkrétne: Belgicko, Dánsko, Island, Írsko, Luxembursko, Malta, Nórsko, Portugalsko 

a Švajčiarsko.52 V súčasnosti takisto prebiehajú diskusie vo Fínsku, Švédsku, Španielsku a v 

Nemecku o prijatí takejto legislatívy.53 Právnu úpravu založenú na základe princípu rodového 

sebaurčenia nájdeme aj v štátoch mimo Európy, a to napríklad v Argentíne (právne 

zakotvený už od roku 2012), Brazílii alebo v niektorých štátoch USA. 

Podľa aktuálnych údajov možno identifikovať ďalšie skupiny štátov, v ktorých sú zákonne 

podmienky na tranzíciu nastavené prísnejšie. V prvej skupine štátov (napríklad Slovenská 

alebo Česká republika) sa vyžadujú najinvazívnejšie zákroky, vrátane sterilizácie, resp. 

kastrácie. V druhej skupine legislatíva nevyžaduje zákroky takéhoto charakteru, avšak je stále 

nevyhnutné podstúpiť rôzne lekárske či psychologické diagnózy. V tretej skupine absentujú 

požiadavky medicínske či psychologické, ale proces tranzície je sťažený v dôsledku 

procesných prekážok. V poslednej kategórii máme štáty, kde absentuje akákoľvek 

legislatívna úprava tranzície, čím sa ponecháva široký priestor pre rozhodovacie orgány pri 

aplikovaní rôznych požiadaviek a daný stav môže viesť k arbitrárnym rozhodnutiam.54  

 
48 Odborné stanovisko Medziamerického súdu pre ľudské práva, OC-24/17. Dostupné z: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_eng.pdf.   
49 HOLZER, L.: Legal gender recognition in times of change at the European Court of Human Rights. In: ERA 
Forum, 2022; ARNAULD, A., VON DER DECKEN, K., SUSI, M.: The Cambridge Handbook of New Human Rights. 
Recognition, Novelty, Rhetoric. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 
50 Rozhodnutie; aj ďalšie súdne orgány konštatovali, že sterilizácie sú v rozpore so základnými právami, ako 
napríklad Komisia proti mučeniu. Pozri: Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards 
full equality, European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, 2020, s. 240.   
51 CANOOT, P.: The pathologisation of trans* persons in the ECtHR’s case law on legal gender recognition. In: 
Netherlands Quarterly of Human Rights, 2019, roč. 37, č. 1.  
52 Supra note, 32.   
53 K Fínsku, Švédsku a Španielsku pozri: https://tgeu.org/issues/legal-gender-recognition/; k Nemecku pozri: 
Germany unveils plans for simpler gender change process. In: Deutsche Welle [online], 30. júla 2022, Dostupné 
z: https://www.dw.com/en/germany-unveils-plans-for-simpler-legal-gender-change-process/a-62315345.  
54 Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full equality, s. 116-117. 
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Princíp rodového sebaurčenia je preferovaný aj zo strany rôznych mimovládnych 

organizácií, ako napríklad Amnesty International, Human Rights Watch, Transgender Europe 

alebo ILGA – Europe.55  

Je potrebné dodať, že množstvo z vyššie uvedených dokumentov majú charakter soft-law, 

a teda nie sú právne záväzné pre štáty. Vidíme však, že trend pri legislatívnej úprave tranzície 

na medzinárodnej či európskej úrovni skutočne smeruje k akceptovaniu princípu rodového 

sebaurčenia.  

 

3.2 Právna úprava tranzície v Slovenskej republike  

V tejto časti prejdeme k právnej úprave tranzície v Slovenskej republike a pozrieme sa 

detailnejšie na nedávno prijaté odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR z roku 

2022. Podmienky tranzície nie sú v slovenskom právnom poriadku explicitne upravené na 

zákonnej, ani na podzákonnej úrovni. Odkazy k „zmene pohlavia“ nájdeme roztrúsené 

v rôznych právnych predpisoch, a to napríklad v § 7 ods. 2 písm. f)56 a § 7 ods. 357 zákona č. 

300/1992 Z. z. o mene a priezvisku alebo v § 8 ods. 2 zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.58 

V zmysle uvedených ustanovení je možné požiadať o zmenu mena, priezviska či rodného 

čísla, avšak pod podmienkou, že osoba predloží lekársky posudok, ktorý potvrdzuje, že došlo 

k zmene pohlavia (pojem „zmena pohlavia“ sa používa v daných právnych predpisoch). 

Problematická je definícia „lekárskeho posudku“ ale aj absencia právnej úpravy ohľadom 

procesu tranzície.59 Súčasná prax, ktorá je v SR „zaužívaná“, predpokladá podstúpenie 

kastrácie pri tranzícii.60 

K (dočasnej) zmene došlo v marci/apríli 2022, keď bolo schválené nové odborné 

usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR a publikované vo Vestníku MZ SR s názvom: 

„Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov 

poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku 

o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike.“ Účinnosť predmetného 

 
55 Podobné je to aj pri slovenských mimovládnych organizáciách ako napríklad Transfúzia alebo Amnesty 
International. Pozri: http://www.transfuzia.org/situacia-na-slovensku/medicina#princip-sebaurcenia; 
https://www.amnesty.sk/odborne-usmernenie-na-zjednotenie-postupov-poskytovania-zdravotnej-
starostlivosti-k-medicinskej-tranzicii-je-pozitivny-krok-smerom-k-ochrane-ludskych-prav-ale-ma-viacere-
nedostatky/.  
56 „Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska z dôvodu zmeny pohlavia.“ 
57 „Zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe 
písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo jej zákonného zástupcu; pri zmene mena 
alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.“ 
58 „Ministerstvo vykoná na požiadanie zmenu rodného čísla [...] na základe lekárskeho posudku o zmene 
pohlavia.“  
59 Meteňkanyč, M. O.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu v podmienkach Slovenskej 
republiky. In: Comenius. [online] 2021, roč. 6, č. 2. Dostupné z: 
https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2022/01/10/comenius-casopis-2-2021/. 
60 K zmene mena a podmienkam tranzície pozri: HORVAT, M.: Zmena mena, priezviska a pohlavia. Analýza 
judikatúry ESĽP a slovenskej právnej úpravy. In: Comenius. [online] 2021, roč. 6, č. 2. Dostupné z: 
https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2022/01/10/comenius-casopis-2-2021/; RAKOVÁ, K.: Tranzícia – vybrané 
právne aspekty. In: Naděje právní vedy 2021, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, 2021. 
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usmernenia však bola následne zastavená61 a momentálne sa vedú diskusie ohľadom 

ďalšieho postupu.  

Odborné usmernenie má, okrem iného, zrušiť požiadavku kastrácie pri tranzícii, čo by 

čiastočne uviedlo slovenskú právnu úpravu do súladu s existujúcimi ľudskoprávnymi 

štandardmi. Samotné usmernenie je ale problematické hneď z niekoľkých dôvodov: po prvé, 

jazyk, ktorý používa, je v istom zmysle už prekonaný (namiesto zmeny pohlavia sa 

v súčasnosti preferuje tranzícia a taktiež sa pojem transsexualizmus nahradzuje pojmom 

rodová inkongruencia, t. j. rodový nesúlad)62; po druhé, usmernenie nereflektuje fakt, že 

WHO odstránilo transrodovosť zo zoznamu duševných chorôb a porúch správania, a to už 

v roku 201963; po tretie, čo je zrejme najdôležitejšie, usmernenie naďalej vychádza 

z patologizujúceho prístupu voči trans osobám, keďže v článku 6 uvádza nasledujúce 

podmienky na vydanie lekárskeho posudku o zmene pohlavia (tranzície):  

„(1) Lekársky posudok o zmene pohlavia vydáva osobe s diagnostikovaným 

transsexualizmom ošetrujúci lekár sexuológ alebo psychiater s najmenej päťročnou praxou v 

špecializačnom odbore ak:  

a)  vykonané diagnostické vyšetrenia podľa štandardného postupu preukázateľne 

potvrdzujú diagnózu F 64.0,  

b)  osoba s transsexualizmom podpísala informovaný súhlas a 

1. podstúpila chirurgický výkon zmeny pohlavných orgánov alebo sekundárnych 

pohlavných znakov,  

alebo  

2. hormonálnu liečbu v trvaní najmenej jeden rok a s časovým odstupom najmenej 

jeden rok od začatia hormonálnej liečby, počas ktorého žila v role opačného 

pohlavia, písomne vyjadrila ošetrujúcemu lekárovi skutočnosť, že počas tohto 

obdobia nadobudla presvedčenie, že trvalá, celoživotná a nezvratná zmena jej právnej 

identity, mena a priezviska je pre ňu jediným možným riešením; hormonálna liečba 

najmenej jeden rok sa nevyžaduje, ak je u osoby s transsexualizmom 

kontraindikovaná.“ 

 

Z citovaného článku vyplýva, že aj keď sa už pri tranzícii nevyžaduje kastrácia, naďalej sa 

zakotvuje povinnosť buď podstúpiť chirurgické zmeny alebo, alternatívne, hormonálnu liečbu 

a tzv. real-life experience spolu s lekárskych posudkom. Domnievame sa, že toto je v rozpore 

so súčasnými medzinárodnými a európskymi trendmi, na ktoré sme poukázali vyššie. ESĽP 

však zatiaľ nekonštatoval nesúlad uvedenej podmienky s Dohovorom. Momentálne sa 

možno oprieť iba o vyššie zmienené dokumenty, ako napríklad Yogyakartské princípy 

 
61 Pozri: https://www.teraz.sk/slovensko/pozastavili-platnost-usmernenia-ktore/638626-clanok.html.  
62 BATKA, Ľ.: Rodová dysfória pri adolescentoch. Etické otázky spojené s informovaným súhlasom. In: Ostium. 
[online] 2021, roč. 17, č. 4, s. 2. Dostupné z: https://ostium.sk/language/sk/rodova-dysforia-pri-adolescentoch-
eticke-otazky-spojene-s-informovanym-suhlasom/.  
63 Článok 1 Odborného usmernenia MZ SR. 
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(princíp 3), podľa ktorého by nikto nemal byť donútený podstúpiť hormonálnu liečbu pri 

tranzícii. Vzhľadom k tomu, že ide o soft-law, štáty nie sú týmito princípmi viazané.  

 

Namiesto záveru: depatologizácia trans osôb a rodové sebaurčenie  

 

O trans ľuďoch v súčasnosti dominuje v laickej i odbornej verejnosti predstava, ktorú by 

sme mohli stručne popísať nasledovným spôsobom: trans osobám bolo pripísané pri narodení 

nesprávne pohlavie (na základe pohlavných orgánov), ktoré je však v rozpore s ich vnútorne 

prežívaným rodom. Jednoducho povedané, trans osoba sa narodila do „nesprávneho tela“, t. 

j. muž do tela ženy a vice versa. Z uvedeného dôvodu sa trans osoby snažia o „zosúladenie“ 

pohlavia a rodu.  

Je pravda, že časť ľudí, u ktorých sa objaví tento „nesúlad“, sa snažia o jeho odstránenie, 

a to podstúpením tranzície, čím dôjde k zmene tela tak, aby zodpovedala spoločenskej 

predstave o tele daného pohlavia.64 Neplatí to však univerzálne – pre niektoré trans osoby 

uvedené nehrá dôležitú rolu. Cieľom značnej časti trans ľudí nie je jednoducho „zosúladenie“ 

pohlavia a rodu, ale možnosť mať slobodnú voľbu pri určení a prejavovaní svojej identity. 

Inými slovami, cieľom tranzície je rodové sebaurčenie.65 

V tejto súvislosti je nutné poukázať (aspoň v krátkosti) na niekoľko aspektov konceptu 

pohlavia a rodu a spôsobu, akým interagujú. V úvodných častiach príspevku sme spomenuli 

komplexnosť tejto problematiky. Dominantným sa však javí binárna koncepcia pohlavia 

(muž/žena), ktorá je relatívne stála a neproblematická pri určení ich esenciálnych znakov. 

Uvedená binárna koncepcia je však problematizovaná (napr. intersex ľudia) a niektoré (najmä 

postmoderné) prístupy zdôrazňujú diskurzívnosť samotného pohlavia66, keďže aj v tomto 

kontexte existuje „široké spektrum biologických variant pohlavia a problematickosť 

rozhodovania o tom, kto je ženou a kto mužom.“67 V kontraste s uvedeným je rod chápaný 

ako sociálny konštrukt – do rodu sa nerodíme, ale je determinovaný najmä socializáciou, 

spoločenskými normami a okolím, ktoré nás počas celého života formujú. Mnohí sa 

domnievajú, že existuje akási kontinuita medzi pohlavím a rodom, pričom s konkrétnym 

biologickým pohlavím korešpondujú určité rodové stereotypy, resp. predstavy spoločnosti 

o tom, že je mužské a ženské. (opäť tu vidíme už spomínanú binárnosť).  

Šarka Dušková, odvolávajúc sa na Christine Overall preferuje koncepciu rodu ako 

„kontinuálneho naratívu našej identity a jemu zodpovedajúcim preferenciám, inklináciám, 

 
64 DUŠKOVÁ, Š.: Pohlaví jako věc veřejná. Právo na uznání pohlavní identity trans lidí. In: ŠIMÁČKOVÁ, K., 
HAVELKOVÁ, B., ŠPONDROVÁ, P. (eds.).: Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2020, s. 962. 
65 Ibidem, s. 963. 
66 BUTLER, J.: Gender Trouble. London: Routledge, 1990.  
67 DUŠKOVÁ, Š.: Pohlaví jako věc veřejná. Právo na uznání pohlavní identity trans lidí, s. 965. Viacerí poukazujú 
na to, že existujú variácie pri genitáliách a reprodukčných orgánoch ľudí (mužov a žien): niektorí muži sú 
narodení bez semenníkov a niektoré ženy bez maternice, niektorí muži neprodukujú spermie a niektoré ženy 
neprodukujú vajíčka. Genitálie a reprodukčné orgány sa môžu meniť počas života muža a ženy z rôznych 
dôvodov. Rovnako existujú zásadné odlišnosti pri hormonálnej a chromozomálnej štruktúre mužov a žien. 
Pozri: HINES, S.: Sex wars and (trans) gender panics: Identity and body politics in contemporary UK feminism, 
s. 34. 
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životným plánom alebo hodnotám. Jedná sa o neustále uskutočňovanie nášho sebaurčenia ako 

osoby [...]“68 Predmetná koncepcia nás potom oprávňuje prijať záver, prihliadajúc na vzťah 

pohlavia a rodu, že „rozdiel medzi cis a trans ľuďmi tkvie v tom, že zatiaľ čo cis ľudia svoje 

pohlavné [rodové] sebaurčenie, tento naratív, odvíjajú od pohlavia, ktoré im bolo pripísané pri 

narodení, a teda ho vytvárajú viac-menej v súlade so spoločenskou predstavou o ňom, naratív 

trans človeka sa od tohto pohlavia neodvíja alebo ho priamo odmieta.“69 A pohľad o 

„zosúladení“ pohlavia a rodu je tým pádom odmietaný, keďže cieľom trans osôb „nemusí byť 

ani potvrdenie, že vždy bol niekým iným. Hľadá najmú uznanie toho, že má právo si sám určiť, 

kým je.“70 Rodové sebaurčenie má byť práve prostriedkom na to, aby bolo trans osobám 

garantované právo „určiť si, kto sú“.  

Vzťah pohlavia a rodu tu možno chápať dialekticky, kým tranzícia, resp. rodové 

sebaurčenie je momentom akejsi syntézy. Pri danom modeli tu je teda prítomnosť konfliktu, 

ktorý má fundamentálny význam na úrovni individuálnej či spoločenskej. Tento konflikt je ale 

všadeprítomný a naďalej pretrváva, čo znemožňuje dosiahnuť finálny naratív. Naša identita 

nie je akousi harmóniou. Naopak, aj samotný naratív rodovej identity je plný rozporov, 

konfliktu a nestálosti. Nejde preto o koherentný, stály a nemenný naratív. Rodové 

sebaurčenie je ale moment zmiernenia konfliktu, t. j. právo si sám určiť, kým som. Zároveň 

z toho vyplýva, že akékoľvek obmedzenia pri tranzícii, najmä tie, ktoré by zasahovali do 

telesnej integrity trans osôb (ako napríklad sterilizácia, hormonálna liečba, či iné zákroky) 

alebo boli patologizujúce a tým by obmedzovali základne právo na (rodové) sebaurčenie (ako 

napríklad psychologické či iné posudky), sú neprijateľné. Rovnako možno dospieť k záveru, 

rodová identita sa môže počas života viackrát meniť a podkopávať binárny model, ktorý je 

stále dominantný.71  

Ide o filozofický základ pre rodové sebaurčenie, ktorému sme sa v našom príspevku 

venovali. Samozrejme, ako sme už načrtli aj v predchádzajúcich častiach, takýto prístup 

spôsobuje u viacerých určité obavy, keďže by to mohlo viesť k praktickým problémom 

v rôznych oblastiach.  Na tieto poukazovala špecifická línia feminizmu (RKF), odvolávajúc sa 

na konkrétne prípady, keď došlo k zneužitiu takejto právnej úpravy.72 Možno očakávať 

podobné diskusie aj v slovenskom kontexte, i keď v momentálnej politickej klíme je náročné 

 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem, s. 966. 
71 Tento binárny model je už v súčasnosti predmetom kritiky a viaceré krajiny umožňujú zvoliť si tretie pohlavie.  
Pozri: https://www.ilga-europe.org/blog/right-now-just-three-european-countries-recognise-non-binary-
identities-but-others-are-pushing-forward/. Rovnako badať stále viac výskumu v tejto oblasti. Pozri: 
RICHARDS, CH. (et al.).: Non-binary or genderqueer genders. In:  International Review of Psychiatry, 2016, roč. 
28, č. 1; MATSUNO, E., BUDGE, L. S.: Non-binary/Genderqueer Identities: a Critical Review of the Literature. In: 
Current Sexual Health Reports, 2017, č. 9; MONRO, S.: Non-binar and gendequeer: An overview of the field. In: 
International Journal of Transgenderism, 2019, roč. 20, č. 2-3. V právnom diskurze sa takisto objavilo niekoľko 
publikácií. Pozri: CLARKE, A. J.: They, Them, and Theirs. In: Harvard Law Review, 2019, č. 132; HOLZER, L.: 
Smashing the Binary? A new era of legal gender registration in the Yogyakarta Principles Plus 10. In: International 
Journal of Gender, Sexuality and Law, 2020, roč. 1, č. 1. 
72 Pozri supra. 



 

234 
 

vôbec otvoriť akúkoľvek racionálnu diskusiu o trans problematike, a samotná požiadavka 

odstránenia kastrácie ako podmienky pri tranzícii sa javí ako kontroverzná.  

Na druhej strane sme sa snažili poukázať na trendy na medzinárodnej a európskej úrovni, 

ktoré sú stále viac naklonené k princípu rodového sebaurčenia. Taktiež sme pri diskusii 

v kontexte RKF uviedli niekoľko argumentov v prospech rodového sebaurčenia. Paradoxom 

však je, že z právneho hľadiska by nešlo o príliš zásadnú zmenu. Dôvodom je zákon  

č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), ktorý v  

§ 2a ods. 11 uvádza, že za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa považuje aj diskriminácia „z 

dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie.“ Dôvodová správa vysvetľuje, že diskriminácia 

z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie sa „vzťahuje na všetky situácie, bez ohľadu na 

to, či osoba podstúpila zmenu pohlavia, pripravuje sa na ňu, alebo ju práve podstupuje alebo 

sa na zmenu pohlavia nechystá.“73 Ak sa pozrieme na otázku využívania zariadení alebo 

služieb, ktoré sú vyhradené pre ženy (pozri diskusiu k RKF), tak podľa existujúceho 

antidiskriminačného zákona nie je možné odmietnuť poskytnutie takejto služby alebo vstup 

do predmetných zariadení trans ženám, aj keď nepodstúpili zmenu pohlavia (t. j. tranzíciu). 

Existuje však výnimka, a to v zmysle § 8 ods. 7 antidiskriminačného zákona, keď sa „sleduje 

legitímny cieľ a ak sú prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa primerané a nevyhnutné.“ Tento 

test je však formulovaný pomerne prísne, a teda je možné predpokladať, že by množstvo 

situácii mohlo byť považovaných za diskriminačné konanie (výnimkou by mohli ústavy trestu 

odňatia slobody).  

Bez ohľadu na právny kontext je možné poukázať na skutočnosť, že v štátoch, v ktorých 

došlo k prijatiu legislatívy založenej na princípe rodového sebaurčenia, sa nenaplnil 

„apokalyptický“ scenár, o ktorom sa nás niektorí predstavitelia a predstaviteľky RKF snažia 

presvedčiť. Z vyššie uvedených dôvodov sa preto domnievame, že či už z filozofických 

a praktických dôvodov, rešpektujúc pri tom trendy v ľudskoprávnom diskurze a vyššie 

zmienené chápanie rodu a pohlavia, s cieľom predísť patologizácii trans osôb, je princíp 

rodového sebaurčenia v súčasnosti najspravodlivejší model, ktorý by mal byť reflektovaný aj 

v legislatívnej úprave (vrátane SR).  

 

 

Použitá literatúra a iné zdroje: 

 
1. ARNAULD, A., VON DER DECKEN, K., SUSI, M.: The Cambridge Handbook of New 

Human Rights. Recognition, Novelty, Rhetoric. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2020. 

2. ASTERITI, A., BULL, R.:  Gender Self-Declaration and Women‘s Rights: How Self 

Identification Undermines Women’s Rights and Will Lead to an Increase in Harms: A 

Reply to Alex Sharpe ‘Will Gender Self-Declaration Undermine Women’s Rights and 

 
73https://www.gender.gov.sk/dokumenty/legislativa/antidiskriminacny-zakon/antidiskriminacny-zakon-
dovodova-sprava/.  



 

235 
 

Lead to an Increase in Harms?’ In: MLRForum [online], 2020, Dostupné z: 

https://www.modernlawreview.co.uk/asteriti-bull-sharpe/.  

3. BATKA, Ľ.: Rodová dysfória pri adolescentoch. Etické otázky spojené s informovaným 

súhlasom. In: Ostium. [online] 2021, roč. 17, č. 4, s. 2. Dostupné z: 

https://ostium.sk/language/sk/rodova-dysforia-pri-adolescentoch-eticke-otazky-

spojene-s-informovanym-suhlasom/.  

4. BOGARDUS, T.: Evaluating Arguments for the Sex/Gender Distinction. In: Philosophia, 

2019, č. 48. 

5. BUTLER, J.: Gender Trouble. London: Routledge, 1990.  

6. CALDERON-CIFUENTES, A. P.: Trans Discrimination in Europe. A TGEU Analysis of the 

FRA LGBTI Survey, 2019. 

7. CANOOT, P.: The pathologisation of trans* persons in the ECtHR’s case law on legal 

gender recognition. In: Netherlands Quarterly of Human Rights, 2019, roč. 37, č. 1.  

8. CLAAHSEN-VAN DER GRINTEN, H. (et al.): Gender incongruence and gender 

dysphoria in childhood and adolescence – current insights in diagnostics, management, 

and follow-up. In: European Journal of Pediatrics, 2020, roč. 180, č. 5. 

9. CLARKE, A. J.: They, Them, and Theirs. In: Harvard Law Review, 2019, č. 132. 

10.  Combating rising hate against LGBTI people in Europe, Parliamentary Assembly 

(Council of Europe), Doc. 15425, 17. december 2021. 

11. CRENSHAW, K.: Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 

Critiques of Andtidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. In: 

University of Chicago Legal Forum, 1989, č. 1. 

12. Discrimination against transgender people in Europe, Parliamentary Assembly (Council 

of Europe), Doc. 13742, 2015, Dostupné z: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-

XML2HTML-EN.asp?fileid=21736.  

13. DUŠKOVÁ, Š.: Pohlaví jako věc veřejná. Právo na uznání pohlavní identity trans lidí. 

In: ŠIMÁČKOVÁ, K., HAVELKOVÁ, B., ŠPONDROVÁ, P. (eds.).: Mužské právo. Jsou 

právní pravidla neutrální? Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. 

14. ENGERBRETSEN, L. E., ALM, E.: Gender Self-Identification. In: Lambda Nordica, roč. 

25, č. 1, 2020. 

15. FAYE, SH.: The Transgender Issue. An Argument for Justice. London: Verso, 2022. 

16.  FINLAYSON, L., JENKINS, K., WORSDALE, R.: „I’m not transphobic, but...“: A feminist 

case against the feminist against trans inclusivity. In: Verso [online], 17. október 2018, 

Dostupné z: https://www.versobooks.com/blogs/4090-i-m-not-transphobic-but-a-

feminist-case-against-the-feminist-case-against-trans-inclusivity.  

17. Germany unveils plans for simpler gender change process. In: Deutsche Welle [online], 

30. júla 2022, Dostupné z: https://www.dw.com/en/germany-unveils-plans-for-

simpler-legal-gender-change-process/a-62315345. 

18. GOLDBERG, E. A., BEEMYN, G. (ed.): The SAGE Encyclopedia of Trans Studies. 

California: Sage Publications, 2021. 



 

236 
 

19. HASENBUSH, A., FLORES, R. A., HERMAN, L. J.: Gender Identity NonDiscrimination 

Laws in Public Accomodations: a Review of Evidence Regarding Safety and Privacy in 

Public Restrooms, Locker Rooms, and Changing Rooms. In: Sexuality Research and 

Social Policy, 2019, č. 16. 

20. HINES, S.: Sex wars and (trans) gender panics: Identity and body politics in 

contemporary UK feminism. In: TERF Wars: Feminism and the fight for transgender 

futures. London: Sage, 2020. 

21. HINES, S.: The feminism frontier: on trans and feminism. In: Journal of Gender Studies, 

2020, roč. 28, č. 2. 

22. HOLZER, L.: Legal gender recognition in times of change at the European Court of 

Human Rights. In: ERA Forum, 2022. 

23. HOLZER, L.: Smashing the Binary? A new era of legal gender registration in the 

Yogyakarta Principles Plus 10. In: International Journal of Gender, Sexuality and Law, 

2020, roč. 1, č. 1. 

24. HORVAT, M.: Zmena mena, priezviska a pohlavia. Analýza judikatúry ESĽP 

a slovenskej právnej úpravy. In: Comenius. [online] 2021, roč. 6, č. 2. Dostupné z: 

https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2022/01/10/comenius-casopis-2-2021/ 

25. http://www.transfuzia.org/situacia-na-slovensku/medicina#princip-sebaurcenia 

26. http://www.transfuzia.org/situacia-na-slovensku/tranzicia.  

27. https://dennikn.sk/3052833/k-strelbe-na-zamockej-sa-prihlasil-muz-na-twitteri-par-

hodin-predtym-zverejnil-manifest-proti-zidom-a-lgbti/?ref=tit1.   

28.  https://tgeu.org/issues/legal-gender-recognition/. 

29.  https://www.amnesty.sk/odborne-usmernenie-na-zjednotenie-postupov-

poskytovania-zdravotnej-starostlivosti-k-medicinskej-tranzicii-je-pozitivny-krok-

smerom-k-ochrane-ludskych-prav-ale-ma-viacere-nedostatky/. 

30.  https://www.gender.gov.sk/dokumenty/legislativa/antidiskriminacny-

zakon/antidiskriminacny-zakon-dovodova-sprava/. 

31. https://www.gov.uk/apply-gender-recognition-certificate.  

32.  https://www.gov.uk/government/consultations/reform-of-the-gender-recognition-

act-2004. 

33. https://www.ilga-europe.org/blog/right-now-just-three-european-countries-

recognise-non-binary-identities-but-others-are-pushing-forward/. 

34. https://www.ohchr.org/en/special-procedures/ie-sexual-orientation-and-gender-

identity.  

35. https://www.openlynews.com/i/?id=21757767-4909-4844-922f-

41903ff042f8&utm_source=news-

trust&utm_medium=redirect&utm_campaign=context&utm_content=article. 

36. https://www.teraz.sk/slovensko/pozastavili-platnost-usmernenia-ktore/638626-

clanok.html.  



 

237 
 

37. CHAPPELL, S., LAWFORD-SMITH, H.: Transgender: a dialogue. In: Aeon [online] 

2018, dostupné na: https://aeon.co/essays/transgender-identities-a-conversation-

between-two-philosophers.  

38. KROMKOVÁ, K: Trans ženy sú ženy. Bodka. In: Denníkn, 2019 [online]. Dostupné na: 

https://dennikn.sk/blog/1588593/trans-zeny-su-zeny-bodka/. 

39. LACLAU, E.: Emancipace a radikálni demokracie. Praha. Karolinum, 2013. 

40. . LAWFORD-SMITH, H.: Gender-Critical Feminism. Oxford: Oxford University Press, 

2022. 

41. Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full equality, 

European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, 2020. 

42.  LOMBRANA, M., L.: Toxic Debate Overshadows Spain’s Landmark Transgender 

Rights Bill. In: Bloomberg, 2021 [online]. Dostupné z: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-03/toxic-debate-overshadows-

spain-s-landmark-transgender-rights-bill. 

43. MARI, M.: Feminist Perspectives on Sex and Gender. In: The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. [online] 2022. Dostupné na: https://plato.stanford.edu/entries/feminism-

gender/.  

44. MATSUNO, E., BUDGE, L. S.: Non-binary/Genderqueer Identities: a Critical Review of 

the Literature. In: Current Sexual Health Reports, 2017, č. 9. 

45. METEŇKANYČ, M. O.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu 

v podmienkach Slovenskej republiky. In: Comenius. [online] 2021, roč. 6, č. 2. 

Dostupné z: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2022/01/10/comenius-casopis-2-

2021/. 

46. MINDA, G.: Postmodern Legal Movement: Law and Jurisprudence At Century’s End. 

New York: New York Press, 1995. 

47. MONRO, S.: Non-binar and gendequeer: An overview of the field. In: International 

Journal of Transgenderism, 2019, roč. 20, č. 2-3. 

48. MURPHY, S., BROOKS, L.: UK government drops gender self-identification plan for 

trans people. In: Guardian. [online] 2020. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/society/2020/sep/22/uk-government-drops-gender-

self-identification-plan-for-trans-people.  

49. Odborné stanovisko Medziamerického súdu pre ľudské práva, OC-24/17. Dostupné 

na: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_eng.pdf.   

50. PAPE, M.: Feminism, Trans Justice, and Speech Rights: A Comparative Perspective. In: 

Law and Contemporary Problems, 2022, roč. 85, č. 1. 

51. PEARCE, R., ERIKAINEN, S., VINCENT, B.: TERF wars: An introduction. In: TERF Wars: 

Feminism and the fight for transgender futures. London: Sage, 2020. 

52. PRICE, CH.: Women’s Spaces, Women’s Rights: Feminism and the Transgender 

Movement. In: Marquette Law Review, 2020, roč. 103, č. 4. 

53. RAKOVÁ, K.: Tranzícia – vybrané právne aspekty. In: Naděje právní vedy 2021, Fakulta 

právnická Západočeské univerzity v Plzni, 2021. 



 

238 
 

54. RAYMOND, J. The Transsexual Empire: The Making of the She-Male. Boston: Beacon 

Press, 1979. 

55. RICHARDS, CH. (et al.).: Non-binary or genderqueer genders. In:  International Review 

of Psychiatry, 2016, roč. 28, č. 1. 

56. SHARPE, A.: Will Gender Self-Declaration Undermine Women’s Rights and Lead to an 

Increase in Harms? In: Modern Law Review, 2020, roč. 83, č. 3. 

57. SCHIAPPA, E.: The Transgender Exigency. Defining Sex and Gender in the 21st Century. 

London: Routledge, 2022. 

58. SLAČÁLEK, O.: Děsivé právo na vlastní kontext. Sedm pravidel kulturního válčení. In: 

A2. č. 17/2021 [online]. 2021. Dostupné na: 

https://www.advojka.cz/archiv/2021/17/desive-pravo-na-vlastni-kontext.  

59. STOCK, K., WHITE, R.: Gender Wars: two opposing perspectives on the trans and 

women‘s rights debate. In: Prospect [online] 2021, Dostupné z: 

https://www.prospectmagazine.co.uk/essays/gender-wars-two-opposing-

perspectives-on-the-trans-and-womens-rights-debate. 

60. Thematic Report on Legal Gender Recognition in Europe, Steering Committee on Anti-

Discrimination, Diversity and Inclusion, Council of Europe, 2022. 

61. TOOMEY, B. R., SYVERTSEN, A., SHRAMKO, M.: Transgender Adolescent Suicide 

Behaviour. In: Pediatrics, 2018, roč. 142, č. 4. 

62. Trans inmate jailed for Wakefield prison sex offences. In: BBC [online], 11. október 

2018. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-45825838.  

63. UN Human Rights Council. Report of the Independent Expert on protection against 

violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, 

A/HRC/38/43, 2018. 

64. UN Human Rights Council. Report of the Independent Expert on protection against 

violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity: The law 

of inclusion, A/HRC/47/27, 2021. 

65. ZANGHELLINI, A.: Philosophical Problems with the Gender-Critical Feminist Argument 

Against Trans Inclusion. In: SAGE Open, 2020, č. 10. 

 

 

Kontaktné údaje autora  

Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

nikolas.sabjan@flaw.uniba.sk 



 

239 
 

 

TEOLOGICKÉ KORENE POSTOJOV KRESŤANSKÝCH CIRKVÍ 

K TRANSRODOVÝM ĽUĎOM1 

 

THEOLOGICAL ROOTS OF THE CHRISTIAN CHURCHES‘ POSITIONS ON 

TRANSGENDER PEOPLE 

 

Michaela Kušnieriková 

 

Abstrakt: Kresťanské cirkvi na Slovensku majú vplyv na verejný diskurz aj prijaté politiky 

ohľadne transrodových osôb a iných menšín spomedzi LGBTI+ ľudí. Hoci žiadna z cirkví 

neprijala samostatný dokument k transrodovým ľuďom, tento článok identifikuje ich postoje 

z textov, v ktorých kritizujú tzv. gender ideológiu, tzv. Istanbulský dohovor, a v ktorých 

pojednávajú o sexuálnej etike. Nasleduje analýza koreňov, z ktorých vyrastá polemika cirkví 

voči odlišovaniu rodu a pohlavia v osobnej identite z pohľadu teológie lásky, stvorenia, 

antropológie, biblickej interpretácie, teológie sveta a politickej teológie. Záver uvažuje o 

možnom chýbajúcom článku v uvažovaní nielen o transrodových ľuďoch, o teológii 

skúsenosti. Je vyjadrením lásky k druhým, ktorých berie vážne nielen ako objekty vonkajšieho 

posudzovania, ale ako subjekty, ktoré vyjadrujú vážnosť inkarnácie aj trojičného vzťahu lásky.  

 

Kľúčové slová: transrodoví ľudia, cirkvi, gender ideológia, teológia, LGBTI+ 

 

Abstract: Christian churches in Slovakia have influence within public discourse and adopted 

policies regarding transgender people and other minorities from among the LGBTI+ people. 

While none of the churches has adopted a specific document regarding transgender people, 

this article identifies theirs positions from their texts, which criticize so-called gender 

ideology and Istanbul Convention and in which they discuss sexual ethics. Following, there is 

an analysis of the roots out of which the churches’ polemic grows against the distinction 

between gender and sex in personal identity from the perspectives of theology of love, 

creation, anthropology, biblical interpretation, theology of the world and political theology. 

The end considers a possible missing part in theologizing not only transgender people – a 

theology of experience. It is an expression of love towards others who are thereby taken 

seriously not only as objects of an observation from the outside but who are subjects thus 

expressing the gravity of incarnation and of the triune relationship of love. 

 

Keywords: transger people, churches, gender ideology, theology, LGBTI+ 

 

 

 

 
1 Tento článok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne 
aspekty spojené s informovaným súhlasom.“ 
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Úvod  

Kresťanské cirkvi majú vplyv na slovenskú spoločnosť. Jednak priamo cez svoju pastoračnú 

a vzdelávaciu činnosť, prostredníctvom vyhlásení a stanovísk ako aj sprostredkovane cez 

verejných aktérov, ktorí ďalej šíria jej zvesť ako občania a občianky, novinárky a novinári, 

politická reprezentácia. „Protirodový diskurz pôvodne šírili cirkevní predstavitelia a 

konšpiračné médiá.“2 Preto poznanie teologických východísk cirkví môže byť pre verejnú 

diskusiu dôležité. 

K transrodovým ľuďom cirkvi na Slovensku nezaujali samostatné stanovisko3, no spoločne 

sa vyjadrili k tzv. rodovej ideológii, niektoré aj k LGBTI+ ľuďom. 

Cieľom tohto textu je identifikovať teologické základy, na ktorých v nich cirkvi stavajú 

svoje postoje k transrodovým ľuďom. Zameriava sa na cirkvi, ktorých predstavitelia podpísali 

spoločné vyhlásenia. Diskutuje ich aj dostupné oficiálne dokumenty jednotlivých cirkví, ktoré 

sa týkajú otázok sexuálnej etiky, pohlavia, rodu a gender ideológie.4 

Pod pojmom transrodovosť (transgender) tento text rozumie „stav, v ktorom sa osoba 

nestotožňuje s tým, ako bola označená pri narodení, resp. ktorý rod jej bolo pripísaný.“5 

Rodový nesúlad je tu používaný ako pojem pre diagnózu popisujúcu „zreteľný a pretrvávajúci 

nesúlad medzi tým, ako osoba vníma svoj rod a medzi tým, aké pohlavie jej bolo pridelené, 

čo často vedie k tranzícii, aby osoba mohla byť a bola akceptovaná osobou rodu, ktorý sama 

zažíva a to prostredníctvom hormonálnej liečby, operácie alebo inej zdravotnej starostlivosti 

tak, aby sa telo osoby čo najviac priblížilo tomu, po čom túži a do najvyššej možnej miery 

rodu, ktorý osoba zažíva.“ Pritom správanie, ktoré nezapadá do rodových očakávaní nie je 

dôvodom pre pridelenie tejto diagnózy.6 

V prvej časti budú analyzované pojmy vatikánskeho dokumentu, ktorý sa transrodovosti 

venuje, následne bude z rôznych dokumentov analyzované ich používanie pojmu gender 

ideológia, ktorá sa stala najčastejším kontextom analýzy rodu zo strany cirkví na Slovensku. 

Ďalšie časti budú diskutovať teologické základy, na ktorých kritika tzv. gender ideológie stojí: 

láska – bezpodmienečné prijatie, teológia stvorenia, antropológia, interpretácia Biblie, 

 
2 MAĎAROVÁ, Z., HARDOŠ, P.: In the Name of the Conservative People: Slovakia’s Gendered 
Illiberal Transformation. In: Politics and Governance, 2022, č. 10,  s. 6. [online].   Dostupné z 
https://doi.org/10.17645/pag.v10i4.5538 Pre analýzu gender ideológie od Judith Butler, ktorá je považovaná za 
jednu z jej hlavných predstaviteliek, cf. BUTLER, J.: Judith Butler: the backlash against „gender ideology“ must 
stop, In: The New Statesman 21. 2019, updated 04 Apr 2022. 
3 Ani v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác som nenašla žiadnu prácu venujúcu sa 
problematike transrodovosti, či transsexualite, ktorá by bola vedená na niektorej z bohosloveckých fakúlt alebo 
katedier, ktoré sa venujú teológii. 
4 Samostatnou bioetickou témou je chirurgická zmena, ktorú sa niektorí transľudia rozhodnú podstúpiť. 
Oficiálne stanovisko cirkví k tejto problematike chýba. Orientovať sa dá podľa ich postojov napr. ku sterilizácii a 
transplantácii, hoci sa nejedná o somatickú indikáciu zákrokov. Tejto otázke sa nebudem venovať, pretože sa 
jej nevenujú samotné cirkvi a jej predstavitelia vo svojich stanoviskách. Je to však dôležitá téma, ktorá si 
vyžaduje samostatné pojednanie. cf. International Theological Commussion, Communion and Stewrdship: Human 
Persons Created in the Image of God.  
5 Slovník. [online]. Dostupné z: http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik 
6 WHO, HA60 Genderincongruence of adolescence or adulthood in ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics 
(Version: 02/2022). 

https://doi.org/10.17645/pag.v10i4.5538
http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik
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teológia sveta a politická teológia. Záver navrhuje možné biele miesto na mape teológie 

nielen transrodovej skúsenosti.  

 

1. Pojmy v dokumentoch cirkví 

1.1 Porozumenie transrodovosti 

V najväčšej miere sa transľuďom venuje dokument katolíckej cirkvi Ako muža a ženu ich 

stvoril: Na cestu dialógu ohľadom otázky gender teórie vo výchove.7 Hoci nie je explicitne o 

transľuďoch, geneder teória podľa neho obsahuje aj pojmy, ktoré s transľuďmi súvisia, a 

totransgenderizumus, obojpohlavnosť alebo transrodovosť (transgender). Preto sa budem 

tomuto dokumentu venovať na začiatku samostatne. Ako však týmto pojmom dokument 

rozumie? 

Transgenderizmom opisuje jav, keď „samotný koncept gender začína byť chápaný ako 

závislý od subjektívneho názoru každej osoby, ktorá si môže zvoliť rod nekorešpondujúci s jej 

biologickým pohlavím, a teda so spôsobom, akým o nej uvažujú druhí.“ (čl. 11)V anglickej 

verzii dokumentu sa na tomto mieste nachádza pojem transgenderism, nie však v nemeckej, 

kde je použitý pojem Transgender.  

Problém podľa dokumentu nie je v rozlišovaní medzi pojmami pohlavie a rod, či gender. 

Ono môže byť interpretované správne. „Pohlavie definuje príslušnosť k jednej z biologických 

kategórií, ktoré vyplývajú z pôvodnej diády žena – muž. Rod je na rozdiel od toho spôsob, 

akým sa v jednotlivých kultúrach prežíva rozdiel medzi dvoma pohlaviami.“ Problém spočíva 

v oddelení pohlavia a rodu. „Dôsledkom tohto oddelenia je rozlišovanie rôznych „sexuálnych 

orientácií“, ktoré už nie sú definované na základe pohlavného rozdielu medzi mužom a ženou, 

ale môžu nadobúdať iné formy, určované výlučne radikálne slobodným jednotlivcom.“ (čl. 11) 

Spojenie sexuálne orientácie v tejto súvislosti môže znieť prekvapivo, dali by sa očakávať 

namiesto toho rôzne rodové alebo gender identity.8 Ak sa aj jedná o chybu, hneď nasledujúce 

odseky pokračujú v kritike vývinu týchto postojov v queer teóriách, „ktoré chápu identitu ako 

fluidnú, flexibilnú, akoby „kočovnú“. To napokon vrcholí v presadzovaní úplného oslobodenia 

jednotlivca od akejkoľvek apriórnej definície pohlavia a v následnom zrušení všetkých 

klasifikácií, pretože sa chápu ako veľmi rigidné. Tým sa vytvára priestor pre celú škálu 

odtieňov rôzneho stupňa a intenzity, tak v oblasti sexuálnej orientácie, ako aj určenia 

vlastného gender.“ (ods.12) Odmietnutá je tiež polyamoria ako aj „verejné uznanie práva na 

voľbu vlastného rodu (gender) a tiež na uznanie plurality nových typov zväzkov, ktoré sú v 

priamom protiklade k modelu manželstva medzi mužom a ženou, vykresľovaného ako 

pozostatok patriarchálnej spoločnosti.“ (ods.13) 

Hoci porozumenie pojmom obojpohlavnosti alebo transrodovosti (transgender) nie je 

jasne vysvetlené, dokument ich považuje za následok pokusu „prekonať konštitutívny 

pohlavný rozdiel medzi mužom a ženou“, ktorý v ich prípade „vedie [...] k nejednoznačnosti 

 
7 [online]. Dostupné z:https://www.kbs.sk/pdf/VAT/VATTeorGenderVoVychove2019.pdf 
8 Takto text opravuje napríklad aj Zdeněk A. EMINGER v článku Pornografický pohled na člověka? Glosa ke 
křesťanskému chápání transgender.  

https://www.kbs.sk/pdf/VAT/VATTeorGenderVoVychove2019.pdf
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toho, čo je mužské a čo ženské, pritom však paradoxne tieto koncepty predpokladajú tú 

pohlavnú odlišnosť, ktorú chcú poprieť či prekonať. Toto oscilovanie medzi mužským a 

ženským sa napokon stáva len „provokačnou“ pózou proti tzv. „tradičným schémam“, ktorá 

neberie ohľad na utrpenie tých, čo musia žiť v tomto pohlavne neurčitom stave. Podobné 

teórie majú za cieľ odstrániť pojem „prirodzenosti“ (teda všetkého, čo sme dostali ako 

pôvodný základ nášho bytia a konania vo svete), pokým táto sa zároveň implicitne 

predpokladá. (čl. 25) 

„Procesu rozlíšenia sexuálnej identity bráni umelo skonštruovaný „neutrálny“ alebo „tretí“ 

rod, čo má za následok zahmlievanie faktu, že pohlavnosť je štruktúrnym determinantom 

mužskej a ženskej identity.“ (čl. 25) Pojmovo je toto tvrdenie neisté, pretože anglická verzia 

používa výraz sexual identity, no podľa samotného dokumentu sa malo jednať o pohlavnú 

identitu. Nemecká verzia hovorí len o identite a o fiktívnom treťom alebo neutrálnom pohlaví, 

nie o treťom a neutrálnom rode, ako uvádza slovenská a anglická verzia. Nech bol zámer 

týchto pojmov akýkoľvek, isté je, že dokument aj tu nanovo zdôrazňuje, že „pohlavnosť je 

štruktúrnym determinantom mužskej a ženskej identity,“ pričom „pohlavný rozdiel medzi 

mužom a ženou je konštitutívny“. Čokoľvek iné, nazvané trans- je pokusom prekonať tento 

rozdiel. 

Tu by sa mohlo zdať, že dokument nehovorí o rodovom nesúlade, že jeho cieľovou 

skupinou sú nebinárni ľudia9 alebo gender fluid10, ktorí nezapadajú do rodových rolí 

spoločnosti, odmietajú ich určenosť pohlavím, aj ich binaritu bez toho, aby chceli podstúpiť 

liečbu, či právne zmeny svojich dokladov. No hneď v úvode dokument tvrdí: „Od pohlavia sa 

totiž odvíjajú základné charakteristiky ľudskej osoby, ktoré v biologickej, psychologickej a 

duchovnej rovine z nej robia muža alebo ženu, a tým veľmi podmieňujú jej postupné 

dozrievanie a jej začlenenie do spoločnosti“. (čl. 4) Aj u transrodových ľudí sa ich identita na 

rôznych rovinách utvára napriek ich genetickému a biologickému pohlaviu. 

Pojem gender ideológia teda vyjadruje podľa dokumentu gender teóriu, ktorá šla ešte 

ďalej a nielen rozlíšila sociálny rod a biologické pohlavie, ale oddelila ich. Následkom toho 

tvrdí, že ľudia si môžu vyberať rôzne vzťahy a identity bez ohľadu na svoje biologické a 

genetické pohlavie. Jediný prípad, kedy dokument pripúšťa zásah „lekárskej vedy“ je prípad, 

„keď pohlavie jedinca nie je jasne určené.“ (ods. 24) 

Tieto pojmy však opomínajú význam osobnej skúsenosti ako nevyhnutnej a súčasne 

pravdivej tak, že sa vymyká predstave voľby rodu, ktorú tento dokument kritizuje ako 

svojvoľný názor. 

Rod je síce považovaný za opis sociálneho vnímania pohlavia v spoločnosti, no dokument 

kritizuje rod ako termín označujúci subjektívne prežívanú kategóriu, ktorá je žitím pohlavia aj 

napriek biologickým a genetickým danostiam, náboženským a kultúrnym normám: tzv. 

Výber rodu presahujúci biologické danosti - sexuálna orientácia, rôzne role v cirkvi aj v 

 
9 Nebinárnosť/nebinarita (nebinárna rodová identita, nebinárni ľudia) je strešný pojem zahŕňajúci rodové 
identity a prejavy, ktoré nie sú kategorizovateľné ako čisto mužské alebo ženské, teda sú ich kombináciou, 
striedajú sa, alebo tieto kategórie nepovažujú za dôležité.” Slovník. [online]. Dostupné z: 
http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik 
10 Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/gender%20fluid 

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik
https://www.merriam-webster.com/dictionary/gender%20fluid
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spoločnosti, ktoré podľa nich nespadajú do stvoriteľského zámeru. Neobsahuje uznanie seba-

vnímania ako legitímneho ľudského prejavu bez toho, aby ho označovala za neprirodzený a 

svojvoľný.  

Práve boj proti rodovej alebo gender ideológii spája viaceré cirkvi na Slovensku. V ich 

stanoviskách som nenašla pojmy transrodoví ľudia alebo transgender. Avšak v ich 

jednotlivých, aj spoločných dokumentoch, v ktorých sa vyjadrujú k mužskosti a ženskosti, 

rovnako odmietajú používať pojem rodová rovnosť. Je to práve v kontexte vymedzovania sa 

voči rodovo-podmienenému násiliu, či rodovej rovnosti, kedy cirkvi našli spoločnú reč v 

odmietaní tzv. gender ideológie v nich.11 

Najskôr sa zameriam na to, ako tieto spoločné vyhlásenia popisujú gender ideológiu, aby 

som sa potom zamerala na teologické dôvody, na ktorých ich argumenty stoja. 

 

1.2 Gender ideológia 

V tejto súvislosti priali najvyšší predstavitelia väčšiny kresťanských cirkví na Slovensku dve 

spoločné vyhlásenia, jedno v roku 2018, ktoré vyzýva na odmietnutie tzv. Istanbulského 

dohovoru a druhé z roku 2019 odmietajúce gendrovú ideológiu.12 

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. 

Istanbulskému dohovoru13 podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej 

kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty 

baptistov, Starokatolíckej cirkvi14, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov 

siedmeho dňa.15 V tom istom zložení priali ďalšie vyhlásenie predstavitelia tých istých cirkví 

aj o rok, no už aj s účasťou najvyššieho predstaviteľa Cirkvi československej husitskej. 

„Vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, 

považujeme za prejavy genderovej ideológie.“ Považujú ju za šíriacu lož a to, čím ju 

charakterizujú a voči čomu sa vymedzujú je predovšetkým: rovnosť pohlaví, ktorá je podľa 

nich prezentovaná ako rovnakosť; dochádza až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami; 

dohovor žiada ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy 

v prospech tzv. rodovej rovnosti. (Nebudem sa na tomto mieste venovať analýze toho, že 

dohovor takéto tvrdenia neobsahuje, keďže to už urobili mnohí.16) 

 
11 K úlohe cirkví pri šírení rétoriky o tzv. gender ideológií, cf. VALKOVIČOVÁ, V., MAĎAROVÁ, Z.: From weirdoes 
to political actors – the journey of Slovak genderideology rhetoric. 2019. 
12 Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Badíne (marec 2019). 
13 Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (máj 2011) . 
[online]. Dostupné z: https://rm.coe.int/1680462541. Je pozoruhodné, že toto vyhlásenie neuvádza ani presný 
názov dohovoru.  
14 Na Slovensku existuje táto registrovaná cirkev, no aj štátom nezaregistrované spoločenstvo Starokatolíci na 
Slovensku, ktorí sú Starokatolíckou delegatúrou Utrechtskej únie na Slovensku. Táto farnosť podlieha českému 
biskupovi a teologicky sa od tohto väčšinového prúdu slovenských cirkví líši, podobne ako Evanjelický a.v. 
cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto. K týmto dvom spoločenstvám sa ešte budem vracať. 
15 Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému 
dohovoru, 13. februára 2018.  
16 Mýty a fakty o Istanbulskom dohovore. [online]. Mýty, ktoré sa šíria o Istanbulskom dohovore, môžete nahradiť 
faktami. K odmietnutiu ratifikácie dohovoru parlamentom videli podľa Možnosti voľby a Aspektu „nepravdivé 

https://rm.coe.int/1680462541
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Je však nesprávne, že vnáša ona aj iné cirkvi do dohovoru predporozumenie termínu rod, 

ktoré samotný Dohovor neobsahuje, pretože on nedefinuje rod ako sebaurčenie jednotlivca 

ale to, čo sa inak nazýva sociálny rod, s ktorého interpretáciou súhlasí aj text Ako muža a ženu 

ich stvoril.17 

Cirkvi sa hlásia k rovnosti pohlaví, k vzájomnému sa doplňovaniu muža a ženy v 

manželstve, pretože to je prirodzené a založené na „nemennej pravde o človeku, o identite 

muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme.” Túto pravdu „sme 

schopní jej poznania, presne tak, ako sme pri zachovaní zdravého úsudku schopní poznania 

pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy.“ 

Vyhlásenie z roku 201918 nazýva genderovú ideológiu „pseudovedeckou náukou“, podľa 

ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna.” Opakujú, že oddeľuje pohlavie a rod, že 

rod aj „sexuálna identita ľudskej osoby” sú tak len „kultúrnym konštruktom.” Varujú pred 

metódou šírenia ideológie – „manipulácia jazykom ... napríklad vtedy, ak namiesto otca a 

mamy hovoríme o rodičovi jedna a rodičovi dva; ak termínom manželstvo označujeme aj iné 

spolužitie ako spolužitie muža a ženy; keď namiesto jednoznačného pojmu „násilie v 

rodinách“ hovoríme o takom násilí, ktoré je podmienené alebo vyvolané rodom.“ Genderová 

ideológia prekrúca pravdu a realitu, ide proti ľudskej prirodzenosti. Táto ideológia má ambície 

zmeniť legislatívu, dostať sa do škôl, aby v spoločnosti normalizovala to, čo hlása.  

Genderovú ideológiu je možné prekonať: „len jej jednoznačným odmietnutím, návratom 

ku kresťanskej antropológii a účinnej rodinnej politike.” Po tvrdení, že „V Kristovom evanjeliu 

a kresťanskej teológii nachádzame pravdu o ľudskej láske“, nasleduje vyjadrenie obáv z 

podceňovania hodnoty manželstva medzi jedným mužom a jednou ženou, ich rodiny a 

potomstva v spoločnosti. Zdá sa z toho, že len tieto formy spolužitia sú schopné stelesniť 

pravdu o ľudskej láske. 

Teda, ide tu o podobné tézy, ktoré uvádza text Ako muža a ženu ich stvoril, hoci tu 

zostávajú len stručne zmienené. Vyhlásenia popisujú hrozbu, ktorá spočíva v popieraní 

determinácie rodu pohlavím a oddeľovania pohlavia a rodu.  

Problémom však je, že rodový nesúlad spočíva práve v nutnosti transcendovať svoje 

pohlavie, aby človek žil v súlade so svojou rodovou identitou a /lebo v spoločenskej role muža 

a ženy napriek ich pridelenému pohlaviu.  

Podľa vyhlásení - muž a žena sú ľudia, ktorých pohlavie je mužské a ženské. To kým títo 

ľudia sú, vytvára predpoklad pre ľudskú lásku. Sú to cisrodoví heterosexuálni ľudia žijúci v 

monogamných manželstvách s deťmi, ktoré v nich boli počaté. Ich rozdielnosť sa doplňuje v 

jednote rodiny v harmónii. Takto sú ľudia stvorení, ich identita je daná, nemenná, pričom 

pohlavie je synonymom rodu. 

 

 

 
informácie, mýty, konšpirácie, neopodstatnený strach a nevedomosť.“ Opozíciu a koalíciu spojili mýty 
a konšpirácie 29. marca 2019. 
17 Cf. 1.kapitola 
18 Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Badíne. 4. marca  2019. 
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2. Teologické východiská 

 

V nasledovnej časti budem diskutovať možné teologické korene týchto cirkevných pozícií 

a to z perspektív rôznych oblastí teológie. 

 

2.1 Láska – bezpodmienečné prijatie 

Všetky cirkevné dokumenty zdôrazňujú rešpekt k ľudskej dôstojnosti, prijímanie ľudí v 

láske, blížnych bez ohľadu na to, akí sú a čo si myslia. Varujú pred násilím voči druhým, pred 

nespravodlivou diskrimináciou voči nim, sú proti nenávisti.19 

Ako je však možné všetkých prijímať v Kristovej láske a súčasne odmietať ich život, či 

presnejšie konanie? Stručne povedané, je to na základe hesla „Boh nenávidí hriech, ale miluje 

hriešnika.“ Ideál lásky je teda možný na základe oddeľovania osoby a jej konania. 

Príkladom je Pastorálne stanovisko k témam súvisiacim so sexuálnou etikou, ktoré vydal 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku.20 Hoci tento text nie je o transrodových osobách, 

obsahuje teologicky významný princíp. Evanjelickí biskupi píšu: „Principiálnym postojom 

kresťana, ktorým sa sami riadime a ktorý dávame iným do pozornosti, je oddeliť „vec“ a 

„osobu“. K veci, napríklad k otázke registrovaných partnerstiev, „môže mať kresťan 

odmietavý postoj - ale k osobe, homosexuálovi, cíti  kresťan, ako sám milovaný Kristom, 

lásku. Podobne ide o postoj k tzv. homosexuálnemu správaniu alebo praktizovaniu 

homosexuality. Sú hriechom. Za najdôležitejšie považujeme (...) aby homosexualitu 

praktizujúci človek poznal, že je a zostáva Bohom v Ježišovi Kristovi nekonečne milovaný a 

zachránený Ježišovou obeťou.“ Takýto človek má žiť v dobrovoľnom celibáte, a tak nežiť 

hriešne. Bytie ešte hriešne samo osebe nie je, jeho žitie áno. 

No ak sú za hriešne považované nielen skutky, ale aj myšlienky a slová, prečo je v tomto 

prípade vyzdvihnutý len aspekt „praktizovania”? Ak ide o istú hierarchiu hriechu, postupnosť 

jeho pretavenie do viditeľného sveta, potom sú rôzne úrovne postavené podľa kritéria 

ublíženia druhým. Prípadne podľa postupnosti hriechu na svetlo sveta - myšlienka 

predchádza čin. Ak je kritériom hriešnosti činu za iných okolností ubližovanie druhým, ako to 

je potom v prípade homosexuálnych a transrodových osôb? Komu by ich život v súlade s 

láskou a so sebou samými ublížil? Cirkvi na to majú odpoveď - následkom je odklon 

spoločnosti od toho, čo je prirodzené, čo buduje dobro a lásku. 

Rodová identifikácia transrodových ľudí je trvalou súčasťou ich osoby. Vyvstáva teda 

otázka, nakoľko môžu byť v tomto uvažovaní autenticky samými sebou, bez toho, aby boli 

hriešni. Je teda hriechom samotné uvažovanie o sebe v inom rode? Kde je potom možné pre 

transľudí nájsť a žiť v integrite, bez rozštiepenosti svojej identity? Ak človek smeruje k plnosti 

 
19 Je však otázne, či vyjadrenie napríklad biskupov ECAV je v súlade s láskou a slušnosťou, keď v liste účastníkom 
konferencie Kráčajme spolu: - LGBTQ ľudia sú súčasťou nášho života" napísali: ”Odmietame, ak tradičný 
západný demokratický koncept ľudských práv je prekrývaný konceptom práv menšinových, v ktorom sa nedá 
do budúcnosti predpokladať, ktorá z možných bizarných menšín sa bude dožadovať svojich osobitných práv, na 
úkor koho a ako to zmení civilizačné prostredie, ako ho dnes poznáme.” Postoj Zboru biskupov ku konferencii 
Kráčajme spolu...  22. septembra 2022. 
20 Pastorálne stanovisko k témam súvisiacim so sexuálnou etikou. 
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– naplneniu duševného, duchovného a telesného života – môžu ho nájsť, či dopriať si, 

transrodoví ľudia na základe tohto teologického východiska? Ak máme prijímať transľudí ako 

osoby, ale nie ich činy transcendovania svojej telesnosti, potom prijímame koho? Oklieštenú 

predstavu druhého človeka a nie jeho/ju ako celok? Rozdeľovanie, ani rozlišovanie osoby a 

hriechu v tomto prípade nie je zmysluplné a je v rozpore s láskou, uberajúc dôstojnosť 

druhému človeku a odmietanie ich bytia. 

 

2.2 Teológia stvorenia  

Zmienené cirkvi tvrdia, že podľa Genesis 1,27 Boh stvoril človeka ako cisrodových muža a 

ženu, povedal im ploďte a množte sa a tak stvoril heterosexuálnych ľudí, ich manželstvo a na 

ňom založenú rodinu.21 To znamená, že v stvorení bol daný základ toho, čo to znamená byť 

mužom a ženou v ich stvorením pohlaví. Podľa chápania cirkví je tu zároveň reč o 

prirodzenosti. Vyjadrujú teda presvedčenie, že svet bol stvorený ako dobrý – vo význame 

dokonalý. Túto pravdu, môžu spoznať všetci ľudia bez ohľadu na to, či sú kresťania alebo nie, 

stačí, keď budú používať zdravý úsudok.  

„Pán Boh nás nestvoril s rozličnou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. Boh je 

darcom dokonalého údelu a dokonalého daru. Nemôžeme povedať, že Pán Boh je darcom 

akejkoľvek sexuálnej orientácie a rodovej identity. Preto za pomoc nepokladáme 

utvrdzovanie týchto ľudí a spoločnosti v presvedčení, že je to dané ako dar od Pána Boha. 

Sme však povinní, pokiaľ o pomoc stoja, podať im pomocnú ruku na ceste životom a to v 

súlade s Božím zámerom.“22 Čo to znamená pre ľudí s inou rodovou identitou, už nezmieňujú. 

Tieto formulácie sú odpoveďou na výzvu jedného zo zborov ECAV, od presbyterstva 

cirkevného zboru v bratislavskom Starom Meste: „Vyzývame predstaviteľov a členov ECAV 

na Slovensku, aby začali otvorene komunikovať o problémoch, ktorým títo ľudia čelia v našej 

spoločnosti a hľadali také spôsoby pomoci, ktoré budú rešpektovať ich Bohom darovanú 

sexuálnu orientáciu a rodovú identitu.“23 

Ak ľudská inakosť nie je stvorená, čím je? Božím omylom? Ak nie je možné pripustiť, že 

Boh sa mýli, potom inou odpoveďou, ktorú ponúkajú cirkvi je inakosť ako výsledok ľudskej 

slobodnej vôle, či svojvôle. To je asi jediná možná odpoveď, ak nechcú skompromitovať Božie 

dobré stvorenie a ak nechcú uznať vedecké poznanie, podľa ktorého rodový nesúlad nie je 

vecou voľby. Pretože ak tvrdia, že niečo nie je v súlade s Božím stvorením, nemôže to byť 

v poriadku. Nemôže byť. Nemá sa prejavovať. Nie je to od Boha. 

 
21 Napríklad cf. „Manželstvo ustanovil Boh v raji a Ježiš ho potvrdil ako celoživotné spojenie muža a ženy v 
spoločenstve lásky.” Základné vieroučné výroky, Cirkev adventistov siedmeho dňa.  
22 Stanovisko Vieroučeného výboru ECAV na Slovensku k „Vyhláseniu Presbyterstva Cirkevného zboru ECAV 
Bratislava Staré Mesto pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT)“. 25.8.2020. 
[online]. Dostupné z: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/stanovisko-vieroucneho-vyboru 
23 Vyhlásenie Presbyterstva Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto pri príležitosti Medzinárodného dňa 
proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT). 14. 5. 2020. Tento cirkevný zbor spolu so Starokatolíkmi na Slovensku sú 
jedinými kresťanskými spoločenstvami na Slovensku, ktoré sa hlásia k otvorenosti voči LGBTI+ ľuďom a volajú 
cirkvi aj spoločnosť do diskusií kvôli ľuďom, ktorí nie sú témy, ale osoby s ľudskou dôstojnosťou, stvorenými na 
Boží obraz. 

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/stanovisko-vieroucneho-vyboru
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Iná interpretácia je (napr. z Rimanom 1), že táto, nazvem to, nedokonalosť stvorenia, je 

možná kvôli ľudskej hriešnosti. Podľa kresťanských cirkví rajský stav vo svete neexistuje. 

Väčšina vyjadruje zlomovú udalosť pomocou pojmov pád, prvý hriech, dedičný hriech, Boží 

trest a podobne. Teda tvrdia, že svet  je poznačený odcudzením od Boha, od samých seba, 

od druhých. Odklon celého stvorenia od Božieho stvoriteľského zámeru nezničil v ňom 

semienka dobra, pravdy a poznania Boha. Problém je však aj v tom, či potom vhodné 

aplikovať ideu rajského stavu a domnelej dokonalosti na padlé ľudstvo. A predovšetkým, 

keďže v tomto mýtickom začiatku raja nikto z nás nebol, nevieme, v čom sa ten náš stav 

stvorenia od neho líši. Ak je svet zmenený od pomyselnej rajskej záhrady, je inakosť vnímania 

rodu a pohlavia fenomén po páde alebo pred ním? Podobne nie je teologicky jasná odpoveď 

na to, či ľudia pred pádom mohli byť nesmrteľní, či sa smrťou opisuje nadprirodzená 

skutočnosť alebo fyzické bytie ľudí. 

 

2.3 Antropológia 

S teológiou stvorenia úzko súvisí špecifické stvorenie: ľudia. Dokumenty opakujú, že 

človek bol stvorený ako muž a žena v rozličnosti, no komplementárnosti, ktorá umožňuje 

plodenie. 

Je to odpoveď, ktorú ponúkajú do údajného útoku na dualitu muž a žena. „Muž a žena sú 

totiž dve modality, v ktorých sa vyjadruje a realizuje ontologická realita ľudskej osoby. (...) Ak 

však neexistuje dualita muž a žena, daná pri stvorení, potom neexistuje ani rodina, ako pri 

stvorení ustanovená realita. No v tom prípade aj potomstvo stratilo miesto, ktoré mu doteraz 

patrilo, a osobitnú dôstojnosť, ktorá mu prináleží.“ (čl. 34).24  

Osobitnou témou, ktorá sa v dokumentoch objavuje sú role mužov a žien, ktoré vyplývajú 

z ich pohlavia. Stanovisko Rady Cirkvi bratskej k biblickej mužskosti a ženskosti25 reaguje na 

stav spoločnosti, kedy je „rozšírená neistota a zmätok v našej kultúre pokiaľ ide o vzájomne 

sa doplňujúce rozdiely medzi mužskosťou a ženskosťou, 2. tragické vplyvy tohto zmätku na 

rozpad manželského tkaniva, 3. narastajúca podpora poskytovaná feministickým 

rovnostárom a sprevádzaná deformáciami alebo zanedbávaním radostnej harmónie pri 

láskavom a pokornom vedení vykúpených manželiek podľa Písma.“ Podľa neho vzťah a role 

mužov a žien deformoval Pád, no „aj Stará aj Nová zmluva potvrdzuje princíp vedúceho 

postavenia muža v rodine aj v zmluvnom spoločenstve viery – v cirkvi.26  

V dokumentoch sa objavuje opakovane dôraz na rovnosť žien a mužov s tým, že majú 

rovnakú dôstojnosť. Avšak, spomínaná odlišnosť nie je len pohlavná, ale obsahuje aj z nej 

vyplývajúce danosti, ktoré sa premietajú do odlišných rolí, ktoré majú muži a ženy mať 

v spoločnosti, v rodine aj v cirkvi. 

Napríklad, ak domyslíme do dôsledkov rodovú rovnosť aj pre cirkvi, zotáznilo by to 

vylúčenie žien z kňazského, kazateľského alebo vedúceho povolania, ako to je vo viacerých 

 
24 Ako muža a ženu ich stvoril: Na cestu dialógu ohľadom otázky gender teórie vo výchove. [online]. Dostupné 
z:https://www.kbs.sk/pdf/VAT/VATTeorGenderVoVychove2019.pdf  
25 Stanovisko Rady Cirkvi bratskej k biblickej mužskosti a ženskosti. 24. 5. 2015. Pôvodný anglický text používa 
výrazy masculinity and femininity (cf. The Danvers Statement).  
26 Stanovisko Rady Cirkvi bratskej k biblickej mužskosti a ženskosti.  

https://www.kbs.sk/pdf/VAT/VATTeorGenderVoVychove2019.pdf
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cirkvách zo zoznamu vyššie (rímsko a grécko-katolícka, pravoslávna, baptistická, bratská, 

apoštolská). Je pozoruhodné, že aj cirkvi, ktoré vo svojej teológií majú rovnosť príležitostí 

rovnako pre mužov a ženy (evanjelická, reformovaná, metodistická cirkev), tu súčasne 

deklarujú ich biologicky determinované role. 

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) opakovane pripomienkuje v rámci legislatívneho 

procesu na základe Legislatívnych pravidiel vlády SR27 použitie pojmu rodová rovnosť (aj ako 

nesprávny preklad výrazu gender equality) a navrhuje ho nahradiť správnym slovenským 

slovným spojením „rovnosť žien a mužov“.28 Znenie pripomienok k výrazu rodová rovnosť je 

pri rôznych návrhoch z veľkej časti identické. KBS v zásadnej pripomienke úspešne 

navrhovala vypustiť použitie výrazu „resp. rodová rovnosť a reprodukčné práva“ zo Správy o 

bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2021.29 

 

2.4 Interpretácia Biblie 

Kresťania sa samozrejme obracajú vo svojej argumentácií na Bibliu. Zmieňované 

dokumenty opakovane deklarujú vernosť Slovu, Písmu, Biblii. Odvolávajú sa na konkrétne 

texty alebo biblické príbehy a paradigmy. Niekedy priamo pomenúvajú hriešnu inakosť: 

„Písmo [...] Je proti predmanželskému intímnemu styku, polygamii, flirtovaniu, životu „na 

kope“, nevere, homosexualite a akýmkoľvek zvráteným vzťahom.“30 Istý dôvod napríklad 

deklaruje Cirkev bratská: „V pohledu na homosexualitu vycházíme z Bible – slova Božího 

(např. Lv 18,22; Ř 1,26-27). Bible tuto variantu lidského chování odsuzujej ako hřích. Nejedná 

se tedy o jakési „nařízení či výmysl církve“.31 

Nesúhlas s rozlišovaním rodu a pohlavia na úrovni osobnej identity, zamietanie pojmu 

rodová rovnosť a pod. je postavený predovšetkým na Genesis 1 – stvorenie človeka ako muža 

a ženy. Biblické texty interpretujú, používajú na to isté hermeneutické metódy. 

Podľa Ábela sa „protestantské kresťanské cirkvi líšia od Rímsko-katolíckej, Grécko-

katolíckej a Pravoslávnej cirkvi” v tom, že zastávajú princíp sola Scriptura, podľa ktorého je 

jedine Písmo prameň viery a pravidlo života. „To, čo robí protestantský prístup k štúdiu a 

interpretácii jednotlivých biblických spisov jedinečným a zároveň ho zreteľne vymedzuje voči 

tým ostatným, je práve metodika a hermeneutické predpoklady, s ktorými k tejto 

pokračujúcej činnosti pristupuje,“ uplatňovaním historicko-kritických metód. „Absolútne 

 
27 Aj Konferencia biskupov Slovenska aj Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku mala 
ambíciu stať sa subjektom, ktorý by bol povinne pripomienkujúci pri návrhu právnych predpisov v čl. 13 ods. 3 
Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Správa pripomienok, LP/2019/33.  
28 Návrh na uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej 
strane a Singapurskou republikou na strane druhej, pripomienka KBS.  
29 „Navrhujeme vypustiť uvedený text ohľadom ideologickej interpretácie rodovej rovnosti a reprodukčných 
práv z dôvodu rozpornosti a nejasnosti. Materiál neuvádza odkazy na konkrétne subjekty v Slovenskej republike 
(mená, názvy) a ich aktivity ohľadom ideologickej interpretácie uvedených tém, a preto by text mohol byť 
neoprávneným zovšeobecnením aj vo vzťahu k iniciatívam, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom SR, napr.: 
využívanie inštitútu priamej demokracie v SR prostredníctvom pripomienkovania pripravovaných legislatívnych 
návrhov verejnosťou v štádiu medzirezortného pripomienkového konania alebo zákonodarná iniciatíva v 
Národnej rade SR.” LP/2022/282. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2021. 
30 Cirkev adventistov siedmeho dňa. Sexualita. [online]. https://www.casd.sk/sexualita/ 
31 Stanovisko Rady Církvebratrské k homosexualitě. 
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kľúčový hermeneutický predpoklad pri štúdiu biblických textov“ spočíva v presvedčení, že 

„Božie slovo a Biblia nie sú totožné, inými slovami, Božie slovo (vôľa Stvoriteľa vo vzťahu k 

celému tvorstvu) treba v biblických textoch, ktoré boli vytvorené, tradované, zapísané a ďalej 

dotvárané konkrétnymi ľuďmi, a teda dobovo a kultúrno-spoločensky podmienené, sústavne 

hľadať.”32 Na základe tohto prístupu Ábel napríklad nesúhlasí s tým, že homosexualita je 

hriechom.33 

Ako sa však ukázalo napríklad na spoločných vyhláseniach, väčšina cirkví na Slovensku, aj 

západnej (katolíckej a protestantskej) aj pravoslávnej tradície sa zhodli.  

Nessan, analyzujúc debatu o homosexualite v Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike, 

tvrdí, že rozdielne pozície spočívajú na dvoch nezmieriteľných hermeneutických pozíciách - 

tradičnej a kontextuálnej. Obe majú spoločné to, že majú vlastné predpoklady, ktoré 

prinášajú k biblickým textom. Tradičný prístup je založený na „hlbokom presvedčení o 

prirodzenom poriadku stvorenom Bohom.” Podľa toho potom hovoria o komplementarite 

pohlaví, ktorá je dokázaná v anatómií mužom a žien a prokreácii. Všetky texty, ktoré by sa 

mohli týkať homosexuality, sú vykladané cez túto optiku.34 

Kontextuálny prístup je podľa neho riadený predpokladom, že „žiaden z diskutovaných 

biblických textov nemá na zreteli typ homosexuálneho vzťahu, o ktorom sa uvažuje v 

súčasnosti. Ľudia žijúci v starovekom svete nemali koncept sexuálnej orientácie ako faktor, 

ktorý podmieňuje sexuálnu príťažlivosť. Starovekí ľudia tiež nemali koncept trvalého 

(committed) rovnakopohlavného vzťahu založenom na vzájomnom súhlase dospelých ľudí. 

Môžeme dodať, že nemal ani koncept rodovej identity, ako ju poznáme dnes. Prinášať tieto 

koncepty do Biblie je anachronické. Ak pojmy, vrátane pojmov sexualita, muž, žena, 

manželstvo, vnímame v historickom kontexte a vieme si predstaviť, že ich význam sa časom 

menil, potom uvažujeme o konštrukcii pojmov a ich významov.35 To, čo je potrebné je dbať 

na konkrétny kontext, do ktorého sú pôvodné texty nasmerované a skúmať, o kom v 

skutočnosti hovorili v danej dobe. Podobný postoj bol aplikovaný pri zmenách otrokárskeho 

systému, či postavenia žien v spoločnosti a v cirkvi.36 

Nissinen, ktorého Nessan zaradil do kontextuálneho prístupu, navrhol pre účely jeho 

historickej štúdie konštrukciu rodovej identity pomocou štyroch aspektov: sexuálna 

orientácia, rodová identifikácia, rodové role a sexuálne konanie (sexual practice).37 Túto 

konštrukciu považujem za nápomocnú kvôli rozlišovaniu pri skúmaní pojmov a javov, ako aj 

preto, že nerobí rozdiel medzi rôznymi farbami dúhy L – G – B – T – I ale pri skúmaní 

 
32 ÁBEL, F.: Problém homofóbie podmienenej menšinovou sexuálnou orientáciou Alternatívny názov: Niekoľko 
poznámok k výkladu biblických textov o homosexualite, s. 1 - 2. 
33 ÁBEL, F.: Problém homofóbie podmienenej menšinovou sexuálnou orientáciou, 31. 7. 2020. 
34NESSAN, C.L.: Many Members Yet One Body: CommittedSame-Gender Relationships and the Mission of the 
Church. Minneapolis: Augsburg Fortress, 2004, s. 24 - 25. 
35 Dôležitou štúdiou na poli uvažovania o konštrukcii homosexulity je GREENERG, D. F.: The Contruction of 
Homosexuality. Chicago&London: The University of Chicago Press, 1988. 
36 NESSAN, C. L.: Many Members Yet One Body: CommittedSame-Gender Relationships and the Mission of the 
Church. Minneapolis: Augsburg Fortress, 2004, s. 30. 
37 NISSINEN, M.: Homoeroticism in the Biblical World: A historicalperspective. Minneapolis: Fortress Press, 1998, 
s. 11. 
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homoerotiky v biblickom svete má na zreteli aj rodovú identitu. A teda presahuje tradičné 

delenie inakosti podľa písmeniek v skratke. Podľa neho rôzni kresťania používajú dva pojmy 

ako hermeneutické kľúče pri skúmaní interpretácie rovnakopohlavných vzťahov - stvorenie a 

lásku. Identifikuje niekoľko problémov v teológii stvorenia. Nemôže napríklad „ignorovať 

rodové role, pretože ľudia ako stvorené bytosti nielen sú muži a ženy, ale tiež žijú ako muži a 

ženy v rodovej spoločnosti (gendered society).“ A dodáva: „ďalší problém pre teológiu 

stvorenia vyvstáva keď rodová identifikácia u niektorých osôb - transsexuálov) je zjavne 

v protirečení s ich anatomickým pohlavím.” Práve na tento problém sme narazili. Láska ako 

hermeneutický kľúč je podľa neho doslova kľúčová. No varuje pred zamieňaním lásky s 

toleranciou, ktorá k druhému pristupuje paternalisticky a zhovievavo. Láska znamená byť s 

druhými, trpieť s nimi, niesť s nimi ich bremená.  

Podobne uzatvára Batka: „prirodzený zákon nachádza svoje naplnenie v Dekalógu a 

predovšetkým v Zlatom pravidle – v láske. Teda v konaní, ktoré nielenže druhým neubližuje, 

ale aktívne sa angažuje v ich prospech.“38 

Putna rozlišuje v prístupe v Biblii v pokusoch o integráciu homosexuality a kresťanstva 5 

fáz. Domnievam sa, že je možné ich nachádzať aj v prístupe k transrodových ľuďom: obranná 

biblistika, kontextualizácie a aktualizácie, vzory pre prežívanie gay/trans identity, 

postmoderné čítanie Biblie a nakoniec kladenie si otázky „bol Ježiš gay/queer?”39 V teológii 

napríklad nachádzame reflexie toho, čo znamenala Ježišova inkarnácia a jeho človečenstvo 

vo výrazoch Bi/Christ, premýšľanie následne o Trojici ako QueerGod a podobne.40 

Rozdiel v interpretácií jednej Biblie teda presahuje fundamentalistické - doslovné čítanie, 

konzervatívne alebo liberálne. Avšak každé čítanie Biblie je jej interpretáciou a tak nie je 

samozrejmým. Napríklad, prepojenie cisrodovosti, heterosexuálneho monogamného 

manželstva a prokreácie sa odhaľuje v inom svetle, keď pripustíme, že v Genesis 1 ide o 

vysvetlenie väčšinovej príťažlivosti a toho ako sa rodia deti, keď pripustíme, že “ploďte a 

množte sa” je požehnanie a nie príkaz a uvedomíme si, že v dobe, kedy tento text spísaný 

bola normou polygamia, nerovnosť pohlaví a o rodovej identite neuvažovali tak ako je to 

možné dnes. 

 

2.5 Teológia sveta a politická teológia 

Cirkvi sa v jednotlivých aj spoločnom vyhlásení vyhraňujú voči súčasnej spoločnosti. 

Pomenúvajú negatívne javy v nej: individualizmus, voluntarizmus a relativizmus41, ohrozenie 

 
38 BATKA, Ľ.: Kresťanská náuka o prirodzenom zákone a bioetika. In: PLAŠIENKOVÁ Z. (ed.) Bioetické výzvy a 
súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov.  Bratislava: Stimul, 2020, s. 93 - 105.  
39 PUTNA, M.C.: Křesťanství a homosexualita: Pokusy o integraci. Torst, 2012, s. 63 - 76. 
40 Cf. „The Queer God is present in every group or individual who still dares to believe that God is fully present 
among the marginalized, exceeding the narrow confines of sexual and political ideologies. For God comes out 
from heterosexual theology when the voices from sexual dissidents speak out to the churches, daring to unveil 
sexual ideologies from theology and daring to love with integrity in a world where love has also become a 
commodity.” ALTHAUS-REID, M.: From Feminist Theology to Indecent Theology: Readings on Poverty, Sexual 
Identity and God, SCM Press, 2004, s. 176. 
41 Stanovisko Rady Církvebratrské k homosexualitě, in: Teologická stanoviska a doporučení Rady Církvebratrské 
a Studijního odboru, 12.9.2013, str. 32. „Za projev lásky ale nepovažujeme populisticko - relativistický postoj, 
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„našich“ hodnôt42, kultúrna, ideologická a právna revolúcia43, sexualita „motívom na tvorbu 

nových politických nástrojov a štruktúr, konkurujúcich modelu klasickej parlamentnej 

demokracie.” 44  Toto tvrdenie vyznieva priam konšpiračne, keďže hovorí o údajných nových 

štruktúrach štátneho zriadenia. Biskupi ECAV sa vymedzujú aj voči „progresívnym 

kresťanstvom”, a prirovnávajú ich k tým, ktorí sa pod politickým tlakom prispôsobili a slúžili 

komunistickej ideológii.45  

„Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na 

individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne 

javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v 

rodinách.”46 Individualizmus teda nepriniesol iba možnosť slobodnej voľby vlastnej identity, 

ale je aj pôvodcom násilia voči ženám. Dokument idealizuje minulosť, časy pred 

individualizmom, kedy sa násilie v rodinách údajne nevyskytovalo. Samotná Biblia však 

popisuje násilie nielen v spoločnosti, ale aj v rodinách. 

Tvrdenie, že na zistenie pravdy o vzťahoch, pohlaví a rode stačí používať rozum, vzbudzuje 

nádej na dialóg medzi cirkvami, kresťanmi a tými, ktorých identita sa s ich nezhoduje. Avšak 

podobné vyjadrenia tejto ochote, či otvorenosti žiaľ nenasvedčujú. Pozitívne sa stanoviská 

vyjadrujú k snahe o boj proti násiliu, o zachovanie rovnosti medzi mužmi a ženami47.  

Politická teológia, ktorá môže byť implicitná a teda nemusí byť vyslovená, sa javí v 

pozíciách spomínaných cirkví tak, že podľa Božích zásad je nutné usporiadať bezbožný svet. 

Sú Božie ustanovenia, ktoré platia pre všetkých, pretože sa jedná o veci prirodzené a teda 

poznateľné rozumom, bez potreby špecificky kresťanského zjavenia.  

Teda nepresadzujú, podľa nich, výsostne náboženské, ale akési všeľudské pravidlá (už 

spomínané odkazy na prirodzenosť). Otvára to otázku nielen na to, či teda nesprávne uvažujú 

ľudia, ktorí nedospejú k rovnakým záverom, ako aj to, že predsa svoje argumenty podopierajú 

Bibliou a teda náboženskými textami, napr. „Genderovú ideológiu prekonáme len jej 

jednoznačným odmietnutím, návratom ku kresťanskej antropológii a účinnej rodinnej 

politike.“48 Na základe čoho teda hľadať cestu dialógu so svetom, voči ktorému sú cirkvi 

moralizujúco kritické? 

 
který vše schvaluje. Proto ani v otázkách homosexuality nechceme relativizovat Boží slovo, přestože naše pozice 
je dnes vespolečnosti nepopulární.“  
42 Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Badíne (4. marca 2019): „Žiadame teda, aby na 
rokovania v inštitúciách Európskej únie alebo v iných orgánoch medzinárodných organizácií boli za Slovensko 
vysielaní delegáti a zástupcovia schopní jasne deklarovať nesúhlas Slovenskej republiky s takto chápanou 
genderovou ideológiou a nepripustiť zasahovanie do týchto hodnôt, potvrdených našou ústavou.” 
43 Dokument Ako muža a ženu ich stvoril: „Názor, že rod (gender) je napokon oveľa dôležitejší ako pohlavie (sex) 
... vyvoláva v relativistickej perspektíve kultúrnu a ideologickú revolúciu a následne právnu revolúciu, pretože na 
základe uvedených postojov existujú špecifické individuálne a spoločenské práva. (čl.20). 
44 Pastorálne stanovisko, ods. 4. 
45 Ibid. ods. 6. 
46 Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru 
47 Cf. Ibid.; Vyhlásenie 2019. 
48 Vyhlásenie 2019. 
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Domnievam sa, že ďalšie témy, aj z oblasti práva, ktoré by bolo potrebné bližšie preskúmať 

z teologického hľadiska sú napríklad ne-porozumenie menšinových práv, ľudských práv, tzv. 

práva na deti, ktoré cirkevné dokumenty uvádzajú. 

 

Záver  

 

Diskutované kresťanské cirkvi odmietajú rozlíšenie rodu a pohlavia na rovine osobnej 

identity. Ak akceptujú odlíšenie pohlavia od rodu, deje sa tak len na úrovni spoločenskej 

interpretácie pohlavia v rôznych kultúrach. No aj v oblasti vzťahov, intímnych vzťahov a rolí, 

považujú dualitu muži-ženy za principiálnu a determinovanú od stvorenia, vrátane rolí pre 

predstaviteľov týchto dvoch pohlaví. 

Spomínané stanoviská cirkví sa odvolávajú na ontologické, metafyzické piliere svojho 

učenia. To, čo opakovane spochybňujú je váha subjektivity – osobnej výpovede o prežívaní 

jednotlivcov, ktorí môžu byť transrodoví a pod. a pritom nie svojvoľne si voliaci vlastnú 

identitu. Naproti tomu dokumenty nestavajú lekársku vedu, ale metafyzickú, podľa nich 

objektívnu pravdu o človeku.  

To, čo v ich textoch chýba, je teológia skúsenosti tých, o ktorých bytí pojednávajú. Mýtus 

o klame subjektivity spochybňuje aj lekárska veda, ktorá diagnostikuje rodový nesúlad 

predovšetkým na základe seba-vnímania danej osoby.49 Teologickú reflexiu ľudskej, aj 

akokoľvek menšinovej skúsenosti, považujem za dôslednú aplikáciu teológie vtelenia – ak sa 

Boh sa stal človekom v Ježišovi, kresťanstvo berie vážne seba-skúsenosť tohto človeka a 

skúsenosti iných s ním.50 Aj na jej základe Ježiša jeho nasledovníci vyznali ako Boha 

a Bohočloveka, ktorý trans-cenduje limity tela, jednotlivca aj ontologickej priepasti medzi 

Bohom a ľuďmi. Trojica sú podľa kresťanskej dogmatiky tri božské osoby v jednom 

spoločenstve, ktoré je umožnené tým, že tieto osoby láskou trans-cendujú seba a smerujú 

k druhým. 

Do tohto vzťahu lásky, prijatia a potvrdenia Boh ľudí pozýva a vťahuje, aby to všetko dávali 

ďalej – voči Bohu, druhým, a aby si dopriali byť milované a milovaní, prijímaní a prijímané 

a láskou potvrdené a potvrdení ako subjekty, nie ako bezmocne mlčiace objekty súdov 

druhých. 
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