
 

 
 

 
Prenos skúseností odborníkov v starostlivosti o ľudí 

s autizmom v rámci piatich medzinárodných workshopov. 
 
 
 
Bratislava, 5. marca 2013 - Autistické centrum Andreas® n.o. spoločne 
s  organizáciou Österreichische Autistenhilfe vo Viedni vytvorili projekt 
Autism Competence Exchange (ACE), ktorý sa realizuje vďaka prostriedkom 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. 
Cieľmi projektu sú transfer know-how v oblasti poskytovania starostlivosti 
o populáciu postihnutú autizmom z Rakúska na Slovensko, vytvorenie 
trvalej odbornej kompetencie u pracovníkov v oblasti autizmu a zvýšenie 
kvality v dostupných terapiách pre deti s autizmom. 
 
V rámci unikátneho cezhraničného projektu ponúkame odborníkom z Bratislavského 
a Trnavského samosprávneho kraja a taktiež odborníkom z rakúskych regiónov Wien, 
Niederostereich a Burgenland možnosť vzdelávania v  oblasti autizmu. Zámerom je  
zjednotiť úroveň poskytovaných služieb v oboch krajinách, pričom v Rakúsku sa 
začalo s poskytovaním adekvátnej starostlivosti o dve desaťročia skôr, vďaka čomu 
má táto krajina v niektorých oblastiach činnosti náskok. Po vzájomnej dohode počas 
roka 2013 zrealizujeme 5 workshopov, na ktoré je možnosť sa prihlásiť. 
 
WORKSHOP 1 – 22. a 23.2.2013 
„Poruchy autistického spektra – psychologická diagnostika a aktuálna situácia 
diagnostiky na Slovensku a v Rakúsku"  
Lektori: Mag. Roxane Sousek (Rakúsko), Mgr. Jana Čajágiová, PhDr. Jiřina Kántorová 
(Bratislava) 
 
WORKSHOP 2 – 15. a 16.3.2013 
„Aspergerov syndróm: Fakty, diagnostika a poradenstvo"  
Lektorka: Dr. phil. Kathrin Hippler (Viedeň) 
 
WORKSHOP 3 – 18. a 19.5.2013 
„Autizmus z pohľadu psychiatrie a psychoterapie" 
Lektorka: Dr. med. Eftichia Duketis (Frankfurt) 
 
WORKSHOP 4 – 18. a 19.10.2013 
„TEACCH a vývinová diagnostika PEP-R“ 
Lektork: Mag.a Patricia Weibold (Viedeň) 
 
WORKSHOP 5 – 9.11.2013 
„Systém mentoringu pre žiakov s PAS v integrujúcom školskom systéme vo Viedni“ 
Lektorky: Dipl.-Päd. Sabrina Haider, Dipl.-Päd. Mag. Andrea Lanner (Viedeň)  
 
 
Na workshopy je možné sa prihlásiť cez www.andreas.sk, ako aj cez www.autism-
competence.com. Uzávierka prihlášok je približne 5 dní pred samotným začiatkom 
workshopu. Maximálny počet účastníkov je 25, ak nie je uvedené inak. Cestovné 
a stravné je pre účastníkov, ktorí spĺňajú podmienky prihlášky, bezplatné. Viac 
informácií na web stránkach. 
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Autistické centrum Andreas® n.o.  bolo založené v roku 2001 za účelom poskytovania 
všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti u 
populácie s autizmom. Centrum Andreas poskytuje svoje  služby vykonávaním 
špecializovaného a základného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, podporných 
terapií a poskytovaním doplnkového vzdelávania priamo ľuďom s autizmom, ako i ostatným 
odborníkom. 
 
Hlavné ciele Andreasu sú: 
- zabezpečenie celoživotnej starostlivosti a služieb 
- vytvorenie takého modelu zariadenia, ktorý bude primeraný potrebám klientov s autizmom 
a ktorý dokáže vytvoriť dôstojné podmienky pre ich osobnostný rast 
- skĺbiť doteraz neexistujúcu súčinnosť troch rezortov zdravotníctva - diagnostika, včasná 
intervencia a rehabilitačné centrum, školstva - predškolské rozvíjanie, vzdelávanie, 
mimoškolské a voľnočasové aktivity a  sociálne poradenstvo a prevencia následkov postihnutia 
- otvoriť chránené dielne a chránené bývanie pre klientov centra.  
Bližšie informácie o centre a o problematike autizmu nájdete na www.andreas.sk 
a www.autizmus.info.  
 
Autizmus  
je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje od detstva a ktorá ovplyvňuje komunikáciu, sociálne 
správanie a mnohé bežné každodenné zručnosti na celý život. Čím skúr sa dieťaťu poskytne 
cielená terapia, tým lepšia je jeho dlhodobá prognóza. Autiszmus je stav, ktorý je 
charakterizovaný špecifickými príznakmi v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov a 
predstavivosti. Porucha má mnoho podôb, stupnov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí 
(od uzavretia jedinca v "jeho vlastnom svete", s neschopnosťou komunikovať, hrať sa, vnímať 
a chápať pre zdravých ľudí bežné vnemy, na prvý pohľad prehliadnuteľné zvláštnosti v 
správaní dieťaťa s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie). Jedinci s týmto 
postihnutím boli na Slovensku dlho označovaní za nevzdelávateľných. Už deviaty rok triedy pre 
deti s autizmom dokazujú vo vyspelom zahraničí mnoho desaťročí známy fakt o perspektíve a 
zmysle ich vzdelávania. Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania, 
vďaka ktorej sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery "nášmu svetu", s 
možnosťou plnohodnotnejšieho života.  
Poruchou autistického spektra je postihnuté približne 1% obyvateľstva, čo predstavuje 
v Bratislave, Viedni a okolí celkovo 28 tisíc osôb. 
 
 
 
Kontakt: 
 
Autistické centrum Andreas® n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava  
Tel/Fax: +421 2 544 10 907; GSM: +421 905 746 280 
e-mail: andreas@andreas.sk  
web: www.andreas.sk   
 
 
Podrobnejšie informácie k projektu a workshopom: 
 
Autistické centrum Andreas® n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava  
Tel/Fax: +421 2 544 10 907; GSM: +421 905 746 280 
e-mail: gvozdjakova@andreas.sk; lucia.gvozdjakova@autism-competence.com 
web: www.andreas.sk   
web projektu: www.autism-competence.com 
kontakt: Lucia Gvozdjáková 
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