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Milí rodičia, 

Autistické centrum Andreas pozýva rodičov detí s detským autizmom (ideálna do 10 rokov) 
na workshop „Problematika komunikácie u detí s PAS“. Cieľom workshopu je pomôcť 
rodičom rozvíjať komunikáciu so svojimi verbálnymi aj neverbálnymi deťmi prostredníctvom 
alternatívnych spôsobov komunikácie. Workshop sa uskutoční 29. mája od 16. do 18.30 
hodiny v priestoroch Autistického centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave.  

PROGRAM streda 29. mája 2019 
 
16:00 – 17:00 
 Komunikácia (základné informácie, formy a zmysel komunikácie) 
 Vývin reči a sociálnych zručností u detí (príklady s videozáznamom) 
 Základná a prirodzená stimulácia a podpora pre dieťa pri intaktnom vývine reči 
 Problémy v oblasti komunikácie u detí s PAS – základne rozdiely pri deťoch 

s dysfáziou (NKS) a deťoch s PAS 
 
17:15 – 18:30 
 Formy komunikácie, možnosti alternatívnej komunikácie 
 Možnosti intervencie a terapie pri rozvoji a podpore komunikácie u detí s PAS 
 Základné zásady pri výuke komunikácie 

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY 
Poplatok za workshop je 10 EUR na jedného účastníka. Platí sa na mieste. V prípade 
záujmu nahláste svoju účasť do 26. mája 2019 prostredníctvom elektronickej prihlášky –  
https://forms.gle/rCnJ9H5VoxtsT8Wy5 . 
Kapacita workshopu je obmedzená na 14 účastníkov. Občerstvenie je zabezpečené. 
 
LEKTORKY 
 
Mgr. Natália Jarábková vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Deťom 
s autizmom sa venuje od roku 2007, v centre Andreas pôsobí ako špeciálna pedagogička 
od roku 2017. Zameriava sa na terapie pre deti s detským autizmom a poradenstvo 
pre rodičov. 
 
Mgr. Veronika Pospíšilová vyštudovala psychológiu na FF UCM v Trnave. Práci s deťmi 
s autizmom sa venuje od roku 2008, v centre Andreas pôsobí ako psychologička od roku 
2010.  
 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
Mgr. Nadežda Okenicová      Lucia Gvozdjáková 
riaditeľka pre odbornú činnosť     projektová manažérka 
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