
 

POZVÁNKA 

Vedecko-pracovná schôdza Sexuologickej sekcie SPsS SLS a Sexuologickej 

spoločnosti SLS 

Vážení kolegovia,  

dovoľte mi pozvať Vás na prvú vedecko-pracovnú schôdzu organizovanú Sexuologickou sekciou 

SPsS SLS v spolupráci so Sexuologickou spoločnosťou SLS. 

Témou bude v súčasnosti veľmi dynamicky sa meniaca situácia poskytovania zdravotnej 

starostlivosti transrodovým osobám.  

Dňa 21.3.2019 poveril generálny riaditeľ Sekcie zdravia MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH 

hlavnú odborníčku pre psychiatriu MUDr. Ľubomíru Izákovú, PhD. vypracovaním návrhu 

odborného usmernenia pre definovanie medicínskych kritérií pri vydávaní potvrdenia pre matriku 

pri prepise rodu u transrodových osôb. Na základe poverenia hlavnej odborníčky a výboru SPsS 

SLS bola následne vytvorená odborná pracovná skupina pod vedením MUDr. Barbory 

Vašečkovej, PhD. s cieľom vytvoriť požadovaný dokument.  

Keďže ide o tému nielen aktuálnu, ale zároveň veľmi širokú a miestami nejasnú v diagnostickom, 

terapeutickom aj koncepčnom ponímaní, s potrebou koordinácie odborníkov viacerých 

špecializácií, vnímame toto ako prvý krok spolupráce a  zoznamovacie stretnutie s cieľom do 

budúcnosti na vytvorenie diagnostických a terapeutických štandardov a siete špecialistov 

a zariadení, ktoré budú pripravené požadovanú zdravotnú starostlivosť poskytovať.  

Prvým krokom, pred ktorým stojíme je práve vytvorenie vyššie uvedeného „odborného 

usmernenia“. Keďže ide o dokument, ktorý bude záväzný pre nás všetkých, chcem Vás veľmi 

pekne poprosiť o účasť a vyzvať na diskusiu a pripomienkovanie. Program vedecko-pracovnej 

schôdze je uvedený nižšie.  

Teším sa na stretnutie,  

Barbora Vašečková  

V Bratislave, 30.3.2019 



 

PROGRAM  

Vedecko-pracovná schôdza Sexuologickej sekcie SPsS SLS a Sexuologickej 

spoločnosti SLS 

 

Hlavná téma: Rodový nesúlad (porucha rodovej identity) – tvorba návrhu odborného 

usmernenia MZ pre definovanie medicínskych kritérií pri vydávaní potvrdenia pre matriku pri 

prepise rodu u transrodových osôb  

Termín: 16.4.2019 v čase od 8:00-12:30 

Miesto: Nemocnica Ružinov - riaditeľstvo, zasadačka námestníka NsP Ružinov 

 

8:30-10:30 

Úvod a privítanie 

MUDr. Miroslava Ondrkalová: Aktivity MZ SR k téme transrodových osôb 

MUDr. Michal Patárak: Základné rodové termíny a koncepty 

Mgr. Christián Havlíček: Sociálne aspekty tranzície 

MUDr. Oľga Jamborová: Doterajšia prax pri diagnostike a liečbe transrodových osôb 

na Slovensku 

PhDr. Róbert Mathé, PhD.: Úloha psychológa v diagnostike rodového nesúladu 

MUDr. Iveta Kalafutová: Endokrinologická liečba transrodových ľudí 

10:30-11:00 Prestávka  

11:00-12:30 

MUDr. Barbora Vašečková, PhD.: Prezentácia výstupov práce odbornej pracovnej 

skupiny 

Diskusia a zapracovanie pripomienok a návrhov s cieľom pripraviť definitívnu verziu 

návrhu, ktorý bude predložený na schválenie výboru SPsS SLS  

12:30 Záver a ukončenie vedecko-pracovnej schôdze 

13:00-15:00 
Stretnutie členov výborov Sexuologickej spoločnosti a Sexuologickej sekcie SPsS 

SLS (reštaurácia Štrngáč pri Nemocnici Ružinov) 

  


