
 

 

 

          

 
 

Workshop č. 1  

„Poruchy autistického spektra  

– psychologická diagnostika a aktuálna situácia diagnostiky 

 na Slovensku a v Rakúsku“ 

 
 

OBSAH 

Napriek tomu, že poruchy autistického spektra (ďalej PAS) sa stali „módnou diagnózou", máme na 

Slovensku aj v Rakúsku ešte stále nepostačujúce odborné znalosti, čo sa týka klinického obrazu ľudí s PAS, 

(neuro-) psychologického a biologického pozadia, ako aj špecifickej diagnostiky. 

Workshop bude zameraný na stručný prehľad hiostorického vývoja a súčasnej situácie starostlivosti a 

diagnostiky ľudí s autizmom na Slovensku a v Rakúsku, a poskytne celostný obraz symptomatiky, 

diferenciálnej diagnostiky, príčin a psychologických teórií vzniku autizmu, ako aj prognózy. Druhá časť 

workshopu bude obsahovať na prax orientovanú diagnostiku PAS. Účastníci sa oboznámia so štandardnými 

diagnostickými nástrojmi, predovšetkým so skríningovými nástrojmi ADI-R a ADOS. Ďalej sa oboznámia s 

DDST (Denver Developmental Screaning Test), ktorý sa môže používať pre MR klientov s autizmom a s 

dotazníkom Vineland (Vineland Adaptive Behavior Scales), ktorý sa používa na posúdenie adaptívnych a 

intelektuálnych schopností detí a dospelých s PAS. 

Metodika: prednáška, diskusia, práca v malých skupinách a praktické video ukážky. 

 

 

KOMU JE WORKSHOP URČENÝ 

Workshop je určený najmä psychiatrom, klinickým psychológom a psychológom, ktorí už majú skúsenosti s 

diagnostikovaním autizmu, prípadne pracujú v zariadeniach, ktoré majú v starostlivosti deti alebo dospelých 

ľudí s PAS (Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, Centrá pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, školy, škôlky, VÚDPaP, zdravotnícke a iné organizácie). 

 

 

TERMÍN 

Piatok  22. 02. 2013    14:00 – 18:00 

Sobota  23. 02. 2013     9:30 – 17:00  



 

 

 

          

 

LEKTORKY 

Mag. Roxane SOUSEK – klinická psychologička (Oddelenie detskej a dorastovej medicíny, Univerzitná 

nemocnica vo Viedni). Autizmu sa venuje vo svojej klinickej praxi, taktiež sa podieľa na výskumoch v tejto 

oblasti. Špecializuje sa na diagnostiku ľudí s poruchou autistického spektra.  

 

Mgr. Jana ČAJÁGIOVÁ - psychologička (DSS Prof. K. Matulaya, Bratislava). Vyštudovala na FF UK odbor 

pedagogika – psychológia (výchovné poradenstvo). Ako matka postihnutého syna dobrovoľnícky pracovala 

v Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (predseda ZPMP V SR). Od roku 1995, po 

absolvovaní vzdelávania v diagnostike a terapii autizmu v Budapešti, pracuje v Domove sociálnych služieb 

prof. K. Matulaya, najprv ako psychologička v diagnostickom oddelení, neskôr ako vedúca úseku diagnostiky 

a autizmu. Súčasne bola lektorkou akreditovaného vzdelávania pre pracovníkov v sociálnej oblasti, ktorí 

pracujú s ľuďmi s PAS. Aktívne sa podieľala na realizácii projektov zameraných na prácu s rodičmi 

a súrodencami detí s PAS (vedenie rodičovskej skupiny, supervízia). 
 

PhDr. Jiřina KÁNTOROVÁ – psychologička  (Autistické centrum Andreas
®
 n.o., Bratislava). Vyštudovala na 

FF UK odbor pedagogika a pedagogická psychológia, a špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. 

Absolvovala školenia pre pracovníkov s deťmi v oblasti autizmu v Budapešti, Prahe a Bratislave. Deťom 

s PAS sa venuje od počiatku riešenia problematiky autizmu na Slovensku, t. j. od roku 1995. V centre 

Andreas pôsobí ako špeciálna pedagogička a psychologička od roku 2007. 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Náklady spojené s organizovaním workshopu, ako aj cestovné, ubytovanie a stravné účastníkov sú hradené 

z projektu Autism Competence Exchange v rámci programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ 

REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013. 

Podmienkou účasti je absolvovanie oboch dní workshopu a splnenie kritéria odbornosti. Jazykom workshopu 

je slovenčina a nemčina. Simultánne tlmočenie je zabezpečené. 

Kapacita workshopu je obmedzená na 25 miest. Prihlásiť sa môžete do 18. februára 2013 na adrese 

gvozdjakova (at) andreas.sk alebo na +421 905 746 280. Kontaktná osoba je Lucia Gvozdjáková.  

 

 

MIESTO REALIZÁCIE 

Autistické centrum Andreas
®
 n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava, Slovenská republika;  

T/F: +421 2 544 10 907; www.andreas.sk; http://goo.gl/maps/hkxs0; 

 

mailto:gvozdjakova@andreas.sk
http://www.andreas.sk/
http://goo.gl/maps/hkxs0

