
 

 
 
 
 

Jeden a polročné vzdelávanie v metodike ABA  
pre 18 odborníkov z Viedne, Bratislavy, Trnavy a okolia 

 
 
Bratislava, 12. 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. Na 
slovenskej strane projekt spolufinancuje Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR. 
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 sa v metóde ABA (aplikovaná 
behaviorálna analýza), ktorá je v súčasnosti empiricky najlepšie preskúmaná metóda 
v starostlivosti o ľudí s autizmom. ABA terapia predstavuje intenzívny tréning detí s 
autizmom, ktorý sa zameriava na učenie komunikácie, poznávacích a sociálnych 
zručností, hry a samoobslužných zručností, a ktorý je rozdelený do malých a 
postupných krokov. Ide o intenzívnu, štruktúrovanú, behavoriálne orientovanú formu 
terapie porúch autistického spektra, ktorá sa v ideálnom prípade aplikuje v čo 
najrannejšom detskom veku 
 
Hlavný partner projektu (Österreichische Autistenhilfe) oslovil v tejto súvislosti 
kolegov z Inštitútu pre podporu rozvoja (IWRD) v Gdansku, ktorí pracujú podľa 
modelu Princeton Child Development Institute, USA. Vďaka projektu sa bude môcť 
skupina 18 odborníkov z oboch susedných krajín zúčastňovať vzdelávacieho kurzu 
v danej metodike.  
 
Kurz obsahuje dve úrovne intenzity: 
- skupina A - max. 6 osôb, ktoré získajú intenzívne školenie a certifikát, 
cieľom ktorého je, aby odborníci mohli používať metódu ABA vo svojom zamestnaní a 
viesť ďalších terapeutov pod supervíziou; 
 
- skupina B - max. 12 osôb, ktoré získajú o niečo menej intenzívne školenie,  
cieľom ktorého je, aby odborníci mohli používať metódu ABA vo svojom zamestnaní. 
 
Kurz zahŕňa: 2 teoretické semináre, jednotýždňové resp. štyri týždenné stáže  
v Institute for Child Development v Gdaňsku v Poľsku, 2 až 5 viacdńových supervízií 
implementácie metodiky, hodnotenie. 
 
Kurz začína v apríli 2013 a končí v decembri 2014. 
Výber uchádzačov realizuje projektový tím z Viedne a Bratislavy. 
 
Viac informácií nájdete na stránkach www.andreas.sk, ako aj cez www.autism-
competence.com, kde nájdete podmienky účasti, časový harmonogram vzdelávania 
(zmeny sú vyhradené) a všeobecné informácie o ABA terapii. 
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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, stupňov, 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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