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1.     Úvod 
 
 
Nezisková organizácia Autistické centrum Andreas® n.o. so sídlom Galandova 7, 
811 06 Bratislava vznikla 19. 11. 2001 a bola zaregistrovaná na Krajskom 
(v súčasnosti Okresnom) úrade Bratislava ako Nezisková organizácia pod číslom 
OVVS/773/37/2001 – NO. 
 
DRUH VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB:  
 
 Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti 
 Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 
 Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt 
 
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej 
pomoci a humanitárnej starostlivosti u populácie postihnutej autistickým syndrómom 
podľa osobitného zákona:  

- sociálnu prevenciu – na predchádzanie a zabraňovanie príčin vzniku porúch 
psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu občana; formy sociálnej 
prevencie sú vyhľadávacia, nápravná, rehabilitačná, resocializačná činnosť 
a organizovanie výchovno-rekreačných táborov,  

- sociálne poradenstvo – odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe 
v nepriaznivej sociálnej situácii na úrovni základného sociálneho poradenstva 
a špecializovaného poradenstva fyzickej osobe, rodine alebo komunite – 
ambulantná prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva a terénna 
prostredníctvom terénnych programov,  

- sociálna rehabilitácia – odborná činnosť na podporu samostatnosti a zručnosti 
fyzickej osoby, 

- pracovná terapia – odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov fyzickej 
osoby. 

Služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného 
zákona – ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý 
vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie, potrebnej 
na výkon odbornej činnosti. Záujmové vzdelávanie so zameraním Všeobecné 
vzdelávanie v problematike autizmu a Špecifické vzdelávanie v problematike 
autizmu pre rodiny, odborníkov a širokú verejnosť ukončené vydaním osvedčenia 
o absolvovaní. 
Ďalšie služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných 
a kultúrnych hodnôt 

- organizovanie rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, 
výstav, prezentácií, kurzov, konferencií, besied,  

- poskytovanie služieb v rámci Regionálneho centra autizmu pre Bratislavský 
samosprávny kraj.  

 
(viď. štatút Autistického centra Andreas)                         

 
 
Správna rada dňa 11. 6. 2019 prerokovala a nadpolovičnou väčšinou schválila 
predloženú výročnú správu za rok 2018. 
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2.  Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2018 
 
 
2.1  Poskytované služby 
 
Autistické centrum Andreas® n. o., založené v roku 2001, v súčasnosti poskytuje 
sociálne služby na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, ktoré nadobudlo účinnosť 6. júna 2018. Na základe zmluvy č. 2/2018/FPP/ŠSP-
OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby v zmysle § 81 a nasl. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na úhradu nákladov 
za poskytovanie sociálnych služieb a VZN č. 32/2009 o bližších podmienkach 
poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim 
sociálne služby v súlade s § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského 
samosprávneho kraja, bola na účet SK4575000000004008132065 v roku 2018 
poukázaná suma spolu 26.377,- EUR na špecializované sociálne poradenstvo a 
13.482,- EUR na sociálnu rehabilitáciu. Dodatkom č. 1 k Zmluve č. 2/2018/FPP/ŠSP-
OSV zo dňa 11. 7. 2018 bola na účet SK4575000000004008132065 poukázaná 
suma 13.188,50 EUR na špecializované sociálne poradenstvo a 6.741,- EUR 
na sociálnu rehabilitáciu poskytované od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, a 26.377,00 EUR 
na špecializované sociálne poradenstvo a 13.482,- EUR na sociálnu rehabilitáciu 
poskytované od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. 
 
Uvedený finančný príspevok počas roka 2018 len čiastočne pokryl náklady 
nášho centra na realizáciu cieľov, vyplývajúcich zo zámeru poskytovania 
komplexných špecializovaných služieb výhradne autistickej populácii. Hospodárenie 
s pridelenými finančnými prostriedkami vykazujeme v správe o hospodárení, 
viď. Účtovná uzávierka a Správa audítora. 
 
V roku 2018 sme pokračovali v realizácii našich služieb a aktivít v budove 
so záhradou, ktoré sú vo vlastníctve našej neziskovej organizácie, na Galandovej 
ulici 7 v Bratislave 1, Staré Mesto. 
 
Počas roka 2018 sme poskytovali deťom a mladým ľuďom s autizmom a ich 
rodinám, ako aj odborníkom nasledujúce služby – základné a špecializované 
sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, starostlivosť pre deti do troch 
rokov, diagnostiku, vývinovú diagnostiku, individuálne terapie, odborné 
a výchovno-vzdelávacie poradenstvo, doplnkové terapie, voľnočasové aktivity 
a vzdelávacie aktivity pre rodičov i odborníkov.  
 
Komplexná diagnostika 
Poskytujeme psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia detí a mladých ľudí 
s podozrením na  diagnózu z okruhu porúch autistického spektra (ďalej PAS). 
Súčasťou našej práce je špecifikácia diagnózy a definovanie individuálnych 
charakteristík dieťaťa či mladého človeka. Na základe vyšetrenia rodičia dostávajú 
odporučenie týkajúce sa ďalšej výchovy a vzdelávania dieťaťa. 
 



 5 

Vývinová diagnostika (PEP-R) 
Pri deťoch s PAS v predškolskom a mladšom školskom veku sa zameriavame 
na zisťovanie aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa v jednotlivých vývinových 
oblastiach (napodobňovanie, vnímanie, jemná motorika, hrubá motorika, 
koordinácia, poznávacie a verbálne schopnosti, porozumenie reči) a na určovanie 
silných a slabých stránok. Vývinová diagnostika PEP-R je dôležitým predpokladom 
k nastaveniu individuálneho plánu, nevyhnutného k rozvíjaniu dieťaťa v jednotlivých 
oblastiach a odporúčaniu vhodnej formy starostlivosti v zmysle využitia ďalšieho 
potenciálu dieťaťa. 
 
Edukačno-behaviorálna intervencia (EBI) 
Edukačno-behaviorálna intervencia je intenzívna terapia v rozsahu troch hodín 
týždenne. S dieťaťom sa pracuje individuálne a v úzkej spolupráci s rodičom. Pri 
práci vychádzame zo zásad a metód aplikovanej behaviorálnej ananlýzy (ABA). 
Metodika behaviorálnej anlaýzy patrí v súčasnosti k jednej z najefektívnejších metód 
terapie pre deti s detským autizmom, ktorá sa venuje správaniu dieťaťa, pričom 
za správanie sa považuje všetko čo dieťa robí – ako sa hrá, akým spôsobom 
komunikuje a pod. Vytváraním nácvikových situácií, pozitívnou motiváciou 
a intenzívnym opakovaním podporujeme a rozvíjame u dieťaťa žiadúce správanie 
najmä v oblastiach komunikácie, porozumenia, napodobňovania, sociálnych 
zručností, hry a sebaobsluhy. 
 
Starostlivosť o deti do troch rokov  
Venujeme sa rodinám detí s PAS v  ranom veku. Na základe psychologického 
vyšetrenia, stanovenia diagnózy, potrieb rodičov a individuálnej práce s dieťaťom 
vytvoríme individuálny plán rozvoja dieťaťa, rodine vysvetlíme základné princípy 
a metódy práce s dieťaťom. V rámci starostlivosti organizujeme aj stretnutia rodičov. 
V starostlivosti o deti do 3 rokov využívame najviac princípy EBI. 
 
Odborné a výchovno-vzdelávacie poradenstvo 
Deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečujeme 
komplexnú starostlivosť (špeciálno-pedagogickú, psychologickú, terapeutickú), 
školskú integráciu týchto detí do materských, základných a stredných škôl, 
vypracovávame podklady k individuálnym výchovno-vzdelávacím plánom 
a odporúčania k prístupu k deťom a žiakom s PAS v rámci škôl a školských 
zariadení, spolupracujeme s pedagógmi, psychológmi, špeciálnymi pedagógmi 
a výchovnými poradcami na školách. Aktuálne spolupracujeme aj s niektorými 
vysokými školami, kde študujú mladí ľudia s PAS. 
 
Sociálna rehabilitácia  
Zameriavame sa na rozvoj komunikačných zručností, sociálnych vzťahov, rozvoj 
vnímania, myslenia, poznávania a motorických zručností, na nácvik adekvátnych 
modelov správania, trávenie voľného času, hru a sebaobsluhu u detí s PAS. Ide 
o podporu smerujúcu k dosiahnutiu čo najvyššieho stupňa samostatnosti, 
nezávislosti a sebestačnosti. Služba je vykonávaná na základe akreditácie MPSVR. 
 
Sociálne poradenstvo 
Rodičov detí s PAS ako aj samotných ľudí s PAS na úrovni základného sociálneho 
poradenstva informujeme a taktiež im poskytujeme potrebnú podporu pri uplatňovaní 
práv a nárokov pri jednaniach na úradoch a pod. V rámci špecializovaného 
sociálneho poradenstva sa zameriavame na zistenie príčin vzniku, charakteru 
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a rozsahu problémov dieťaťa, rodiny alebo blízkeho okolia, a následne poskytujeme 
odbornú pomoc. Služba je vykonávaná na základe akreditácie MPSVR. 
 
Individuálne odborné terapie pre deti a mládež s PAS sa snažíme prispôsobovať 
ich aktuálnym a individuálnym potrebám. Individuálna terapia pre deti a mládež 
s Aspergerovým syndrómom prebieha obvykle raz týždenne, zväčša formou 
rozhovoru. Podľa potrieb a veku klienta zaraďujeme prvky arteterapie, terapie hrou 
a iné psychoterapeutické techniky. Terapeutické stretnutia majú za cieľ vytvoriť 
bezpečný priestor pre dieťa, v ktorom môže hovoriť o svojom prežívaní a hlbšie mu 
porozumieť. 
 
V terapii s deťmi s detským autizmom pracujeme individuálne s dieťaťom 
zvyčajne raz týždenne. V terapii vychádzame zo štruktúrovaných vzdelávacích 
programov, behaviorálnych techník a pracujeme formou vizualizovaných informácií. 
Sústredíme sa na zlepšenie komunikačných zručností dieťaťa a v prípade potreby aj 
vytvorenie alternatívneho komunikačného systému. Zameriavame sa na podporu 
komplexného vývinu dieťaťa, predovšetkým na oblasti, v ktorých má dieťa ťažkosti. 
 
Doplnkové terapie 
Pre deti a mladých ľudí s PAS realizujeme pod vedením skúsených lektorov 
a pedagógov. (väčšinou z externého prostredia)j ďalšie doplnkové terapie, ako 
napríklad Snoezelen terapia, muzikoterapia, arteterapia, fyzioterapia, canisterapia, 
ergoterapia... V roku 2018 pokračujeme v rozbehnutom kurze programovania 
pre mladých chlapcov s Aspergerovým syndrómom, ako aj v skupinovej terapii 
pre rodičov mladých vysokoškolákov s AS.  
 
Osveta a vzdelávanie  
Pravidelne organizujeme sem autizmu záujem. V knižnici môžu záujemcovia nájsť 
množstvo odbornej literatúry, ako aj beletrie v slovenskom, českom alebo anglickom 
jazyku. 
 
Kvantitatívne vyhodnotenie 
V roku 2018 Autistické centrum Andreas poskytlo 143 deťom a mladým ľuďom 
diagnostiku, prípadne rediagnostiku, v rámci ktorej každé dieťa či mladý človek 
klient absolvoval tri 1 až 1 a pol hodinové sedenia. Po diagnostickom vyšetrení boli 
rodičia alebo samotní klienti v rámci základného a špecializovaného sociálneho 
poradenstva informovaní a poučení o ďalšom terapeutickom postupe a vzdelávaní. 
V roku 2018 naši sociálni poradcovia poskytli pre klientov s autizmom 3 021 
špecializovaných sociálnych poradenstiev v počte 3 976 hodín a 32 klientom 
poskytli 1 997 hodín sociálnej rehabilitácie v ambulantnej forme. 
V rámci doplnkových terapií sme poskytovali pravidelne arteterapiu 9 klientom, 
muzikoterapiu 2 klientom a Snoezelen terapiu 11 klientom.  
 
 
2.2  Prehľad realizovaných projektov 
 
Názov projektu: Som iný, som iná  
Darca: Nadácia pre deti Slovenska (Hodina deťom) 
Trvanie projektu: august 2017 – marec 2018 
Cieľom projektu bola podpora integrácie detí s autizmom v bežnej škole alebo škôlke 
a prevencia vyčleňovania týchto detí zo života. Aktivitami sme podporovali budovať 
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bezpečnejšie prostredie, podporovali sebaúctu a rešpekt k rôznorodosti. V projekte 
sme sa sústreďovali na rodinu prostredníctvom terapeutických sedení s rodičmi. 
 
Názov projektu: Podpora Autistického centra Andreas 
Darca: Nadácia Agel 
Trvanie projektu: december 2017 – február 2018 
Cieľom projektu bola podpora činnosti a aktiviít centra Andreas prostredníctvom 
finančného daru na zakúpenie klimatickej jednotky do terapeutických miestností. 
 
Názov projektu: Podpora činnosti centra Andreas 
Darca: Národná banka Slovenska 
Trvanie projektu: jún 2017 – máj 2018 
Cieľom projektu bolo zakúpenie didaktických pomôcok pre odborné činnosti a služby 
Autistického centra Andreas. 
 
Názov projektu: Spolu to zvládneme II. 
Darca: Nadácia Orange 
Trvanie projektu: január – november 2018 
Cieľom projektu bolo podpora špecializovaných terapií pre deti s autizmom, 
posilnenie spolupráce s rodičmi ako spolupracujúcich kooterapeutov a scitlivovanie 
verejnosti v téme autizmu. Stratégiou bolo podávanie "prvej pomoci" rodičom 
s autistickým dieťaťom, ako aj poskytovanie neustálej podpory prostredníctvom 
rodičovských stretnutí, workshopov a seminárov.  
 
Názov projektu: Pre rodičov bez rodičov 
Darca: Nadácia Pontis 
Trvanie projektu: január – december 2018 
Cieľom projektu bolo zrealizovanie krátkodobých pobytov pre deti s autizmom. Ide 
o obdobie, v ktorom deti nedochádzajú do škôl, stacionárov a podobných zariadení. 
Väčšina rodičov trávi so svojimi deťmi všetky voľné chvíle, t. j. nielen čas po práci, 
ale aj víkendy a dovolenky, kedy často krát nemožno hovoriť o oddychu a relaxe, 
keďže deti s autizmom vyžadujú zvýšenú starostlivosť a nepretržitý dozor. Absencia 
oddychu sa prejavuje negatívne aj na zdravotnom stave a psychickej pohode 
rodičov. Našou snahou je poskytnúť rodičom príležitosť na načerpanie nových síl, 
ako i istotu, že o ich deti bude odborne postarané. 
 
Názov projektu: Záhrada – miesto pokoja a bezpečia pre ľudí s autizmom 
Darca: Mestská časť Bratislava-Staré mesto  
Trvanie projektu: apríl – december 2018 
Cieľom projektu bolo ozdraviť dreviny na území záhrady a prispieť tak k obnoveniu 
ekosystému a ochrane životného prostredia. Revitalizáciou záhrady sme vytvorili 
vhodné prostredie pre drobné vtáctvo a drobnú zver. Záhrada je využívaná 
pre voľnočasové aktivity detí s autizmom, ergoterapie ako aj pre odpočinok rodinám, 
ktorí čakajú v záhrade na poskytované služby. 
 
Názov projektu: Arteterapia – zvyšovanie dobrého psychického stavu detí s 
autizmom 
Darca: Mestská časť Bratislava-Staré mesto  
Trvanie projektu: apríl – december 2018 
Projekt podporil pravidelnú a systematickú arteterapiu, vďaka ktorej sme mohli u detí 
s autizmom rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti a podporovať u nich rozvoj 
jemnej motoriky a výtvarnej kreativity. Cielenou arteterapiou dokážeme pre deti 
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a mladých ľudí s autizmom vytvárať priestor, v ktorom môžu slobodne komunikovať 
ťažko vyjadriteľné emócie, nálady, potreby, túžby..., ale aj sa socializovať 
a relaxovať. 
 
Názov projektu: Program expertného dobrovoľníctva 
Darca: Akadémia LEAF 
Trvanie projektu: jún 2018 – jún 2019 
Cieľom Programu expertného dobrovoľníctva je vyhľadávať mladých profesionálov, 
ktorí majú záujem venovať svoj čas, expertízu a skúsenosti a prepájať ich 
s neziskovými organizáciami, sociálnymi podnikmi alebo startupmi. Dobrovoľnícka 
príležitosť je prospešná pre obe strany – dobrovoľník má možnosť rozvíjať svoje 
zručnosti v novom a inšpiratívnom prostredí a organizácia získa posilu navyše, ktorá 
jej pomôže efektívnejšie napĺňať jej poslanie. V centre Andreas v roku 2018 
spolupracujeme s dobrovoľníčkou v oblasti právneho poradenstva.  
 
Názov projektu: Nie si sám 
Darca: OZ Záleží nám 
Trvanie projektu: september – december 2018 
Cieľom projektu bolo podporiť starostlivosť o deti s poruchou autistického spektra 
s upriamením pozornosti na spoluprácu s rodičmi a na udržateľnosť centra Andreas. 
Pre rodičov sme zrealizovali počas troch mesiacov sedem seminárov a workshopov 
na rozličné témy, ktoré im pomáhali efektívnejšie podporovať vývin ich vlastných 
detí. 
 
Názov projektu: Podpora senzorickej integrácie v Autistickom centre Andreas 
Darca: International Women´s Club Bratislava 
Trvanie projektu: november 2018 – október 2019 
Ľudia s poruchou autistického spektra len zriedka dokážu zakúsiť svet tak ako 
väčšina z nás. Svet sa stáva pre nich svet mätúcim, plným nezrozumiteľných 
podnetov. Zažívajú ťažkosti, pretože spôsob, ktorým sa učia o svete cez svoje 
zmysly, je oslabený. Vďaka projektu sme mohli zakúpiť nové senzorické pomôcky 
na podporu senzorickej integrácie. 
 
Názov projektu: Viac terapií v nových priestoroch 
Darca r: Nadácia Televízie Markíza 
Trvanie projektu: december 2018 – november 2019 
Cieľom projektu je podpora v rozširovaní služieb centra Andreas. V rámci projektu 
plánujeme vymeniť tri pôvodné dvere za protihlukové, ktoré oddelia terapeutické 
miestnosti od čakárne, čím zabezpečíme „bezpečné prostredie“ pre rodičov a deti 
v terapiách. Do jednej z terapeutických miestností plánujeme zakúpiť novú sedačku, 
aby sme zaistili hygienické normy v miestnostiach.  
 
Názov projektu: Podpora činnosti centra Andreas 
Darca: KPMG Slovensko spol. s r.o. 
Trvanie projektu: december 2018 – november 2019 
Cieľom projektu je zakúpenie didaktických pomôcok pre poskytované služby 
a aktivity centra Andreas. 
 
Názov projektu: Viem ti povedať   
Darca: Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis 
Trvanie projektu: apríl 2017 – apríl 2018 
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Filantropický projekt „Viem ti povedať“ je zameraný na podporu komunikácie u detí 
a mladých ľudí s autizmom a zároveň s poruchami hovorenej reči a čítania. 
Prostredníctvom projektu bol v roku 2017 centru Andreas poskytnutý nenávratný 
finančný dar vo forme piatich tabletov s nainštalovanou aplikáciou LenTalk. Cieľom 
projektu je podpora komunikácie detí s autizmom. Ide pokračovanie projektu z roku 
2014, v rámci ktorého sa aplikácia neustále vyvíja. Na inovácii pre lepšiu 
použiteľnosť u detí s autizmom sa podieľalo aj naše centrum Andreas. V decembri 
2016 sa uskutočnil krst aplikácie LenTalk a vo februári 2017 prebehla tlačová 
konferencia s aktívnou účasťou autistického centra Andreas. 
 
 
2.3  Poskytované doplnkové terapie 
 
Arteterapia 
Aj v roku 2018 pokračovala arteterapia pre klientov z interného, ako i externého 
prostredia. Spolupracovali sme tiež s Denisou Alföldyovou, Janou Balcovou, Jankou 
Detvajovou, Evou Roháľovou a Táňou Vlčkovou pri výrobe keramiky a inej výtvarnej 
tvorbe – maľovanie akrylom, pastelom, textilnými farbami, lepenie mozaík 
a vyšívanie, práca s papierom a pod. Výrobky z našej výtvarnej a keramickej dielne 
ponúkame na predaj v rámci sezónnych trhov a rôznych podujatí neziskových 
organizácií a firiem. Arteterapiu sme poskytli počas roka 2018 deviatim klientom.  
 
Muzikoterapia 
V roku 2010 sme začali v centre Andreas realizovať muzikoterapiu pre klientov 
z interného, ako aj externého prostredia. Muzikoterapia sa teší veľkej obľube. 
V terapii sa s klientmi pracuje s rôznymi nástrojmi. Niektorí klienti dokážu 
spolupracovať aj s inými klientmi súčasne, ale väčšina klientov je odkázaná 
na individuálny prístup. S klientmi sme začali najprv s bubnovaním. Bubny prinášajú 
klientom potešenie a radosť, preberajú ich z letargie, nabíjajú a transformujú. Iným 
klientom vyhovujú skôr klávesy, gitara a zvončeky. Muzikoterapiu v roku 2018 
realizoval Marek Gregorovič a Marcel Vén pre dvoch klientov. 
 
Snoezelen terapia 
Ľudia s autizmom pri vnímaní a poznávaní svojho okolia sú hypersenzitívni, 
množstvo prichádzajúcich zmyslových podnetov nedokážu selektovať a vhodne 
spracovávať. Z hľadiska zmyslového vnímania dochádza k tzv. „presýteniu“ zmyslov. 
Dôsledkom čoho môže nastávať únik autistu do svojho sveta (vypnutie príjmu) alebo 
reakcia dieťaťa s autizmom nežiaducim správaním – agresia voči okoliu alebo sebe, 
krik a pod. Obzvlášť kritické je obdobie puberty, kedy stres a narastajúca frustrácia 
z neschopnosti komunikovať vyvolávajú závažnejšie formy problémového správania. 
Medikamentózna liečba príčinu nelieči, prejavy len tlmí a prináša so sebou aj 
množstvo vedľajších účinkov. Jednou z mála účinných metód na zvládanie týchto 
stavov je Snoezelen (z holandských slov – čuchať a driemať). Ide o multistimulačnú 
metódu, ktorá produkuje pocit pohody – spôsobuje uvoľnenie, privádza k relaxácii, 
ale na strane druhej aktivuje, prebúdza záujem, riadi a usmerňuje podnety, odbúrava 
strach, podporuje nadväzovanie sociálnych vzťahov a komunikáciu. Snoezelen 
terapiu poskytujeme od začiatku roka 2009. Snozelen sa v našom centre stáva veľmi 
žiadanou terapiou a to hlavne vďaka odborníkom, ako aj modernému technickému 
vybaveniu. Snoezelen terapiu v centre Andreas v roku 2018 vykonávali – Katarína 
Bežillová, Lenka Brinčíková a Alžbeta Opálková. Terapiu sme poskytli na pravidelnej 
báze jedenástim klientom. 
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2.4  Poskytnuté vzdelávanie v externom prostredí 
 
Naši odborníci vykonali viacero odborných školení v rôznych organizáciách, firmách, 
na univerzitnej pôde, ako aj na stredných, základných či materských školách: 
 
 11. 1. 2018 – odborný seminár pre pedagógov „Žiak s Aspergerovým 

syndrómom (ďalej AS) alebo vysokofunkčným autizmom (ďalej VFA) 
v škole“ na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave, Haanova ul. 

 
 23. 1. 2018 – konzultácia na základnej škole v Bratislave, Nejedlého ul.  

 
 2. 3 až 3. 2. 2018 – aktívna účasť (N. Okenicová) na regionálnej konferecii 

v Bratislave „Cesty k inklúzii” zameranej na riešenie problémov detí a 
mladých ľudí s iným vnímaním sveta. Konferencia bola realizovaná v spolu-
práci s A Centrum, OZ HANS, CENADOU a s Autistickým centrom Andreas 
n.o. 

 11 .4. 2018 - konzultácia na základnej škole v Jarovciach 
 
 4. 5. 2018 – odborný seminár „Žiak s  AS alebo VFA v škole“ na hudobnej 

fakulte VŠMU v Bratislave, Svoradova ul. 
 
 16. 5. 2018 – konzultácia na súkromnej základnej škole CENADA v Bratislave  

 
 18. 5. 2018 – odborná konzultácia pre DSS Rosa v Bratislave 

 
 29. 5. 2018 – konzultácia na Cirkevnej základnej škole Narnia v Bratislave  
 7. 6. 2018 – odborný seminár „Žiak s  AS alebo VFA v škole“ na základnej 

škole v Bratislave, Kulíšková ul.  
 
 4. 10. 2018 – odborný seminár „Žiak s  AS alebo VFA v škole“ na cirkevnej 

základnej škole Narnia v Bratislave, Beňadická ul.  
 
 24. 10. 2018 – odborný seminár „Žiak s  AS alebo VFA v škole“ na základ-

nej škole v Dunajskej Lužnej  
 

 14. 11. 2018 –  konzultácia na základnej škole v Bratislave, Jeséniova ul. 
 

 12. 12. 2018 – konzultácia na základnej škole v Bratislave, Prokofievova ul. 
 

 
2.5  Zrealizované školenia, semináre a iné komunitné aktivity 

v centre Andreas 
 
Priamo v našom centre sme v roku 2018 zrealizovali pre rôzne cieľové skupiny 
nasledovné semináre, workshopy, školenia, či stretnutia: 
 
 10. 1. 2018 – odborný seminár „Prvá pomoc pre rodičov s detským 

autizmom“, 1. časť 
 
 11. 1. 2018 – kurz pre mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom „Svet 

programovania“ 
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 19. 1. až 20. 1. 2018 – MODUL 1A „Teoretické východiská” ako súčasť 

širšieho školenia „Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou 
autistického spektra”, cieľom ktorého je teoreticky a prakticky vyškoliť 
najmä odborníkov s metodikou ABA terapie. 

 
 23. 1. 2018 – odborný seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom (ďalej 

AS) alebo vysokofunkčným autizmom (ďalej VFA) v škole“ 
 
 24. 1. 2018 – odborný seminár „Prvá pomoc pre rodičov s detským 

autizmom“, 2. časť 
 
 25. 1. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania“ 

 
 8. 2. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania“ 

 
 14. 2. 2018 – odborný seminár a workshop „Snoezelen a senzorická 

integrácia“ pre pedagógov zo Spojenej školy Slovenske Konjice, Slovinsko 
 
 21. 2. 2018 – workshop pre rodičov „Problematika komunikácie detí 

s PAS” 
 
 22. 2. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania“ 

 
 1. 3. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania“ 

 
 23. 3. až 24. 3. 2018 – odborné školenie „Vzdelávanie pre asistenta 

učiteľa“, 1. časť 
 
 6. 4 až 7. 4. 2018 – MODUL 1B „Teoretické východiská”  

 
 21. 4 až 22. 4. 2018 – odborné školenie „Vzdelávanie pre asistenta 

učiteľa“, 2. časť 
 
 9. 5. 2018 – workshop pre rodičov „Problémové správanie detí s detským 

autizmom”, 1. časť 
 
 9. 5. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 

 
 11. 5. až 12. 5. 2018 – MODUL 2A „Tvorba individuálnych programov 

pre deti s PAS” ako súčasť širšieho školenia „Využívanie princípov ABA 
v práci s deťmi s poruchou autistického spektra”, cieľom ktorého je 
teoreticky a prakticky vyškoliť najmä odborníkov s metodikou ABA terapie. 

 
 16. 5. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 

 
 16. 5. 2018 – odborný seminár „Prvá pomoc pre rodičov s detským 

autizmom“, 1. časť 
 
 23. 5. 2018 – workshop pre rodičov „Problémové správanie detí s detským 

autizmom”, 2. časť 
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 25. 5. až 26. 5. 2018 – MODUL 2B „Tvorba individuálnych programov 
pre deti s PAS” 

 
 30. 5. 2018 – workshop pre rodičov „Tvorba úloh pre deti s autizmom – 

štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu” 
 
 30. 5. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 

 
 31. 5. 2018 – odborný seminár „Prvá pomoc pre rodičov s detským 

autizmom“, 2. časť 
 
 6. 6. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 

 
 20. 6. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 

 
 23. 6. 2018 – MODUL 2C „Tvorba individuálnych programov pre deti 

s PAS” 
 
 27. 6. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 

 
 12. 9. 2018 – odborný seminár „Prvá pomoc pre rodičov s detským 

autizmom“, 1. časť 
 
 17. 9. 2018 – odborný seminár „Prvá pomoc pre rodičov s detským 

autizmom“, 2. časť 
 
 3. 10. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 

 
 10. 10. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 

 
 12. 10. až 13. 10. 2018 – MODUL 1A „Teoretické východiská” ako súčasť 

širšieho školenia „Využívanie princípov edukačno-behaviorálnej 
intervencie pri práci s deťmi s poruchou autistického spektra”, cieľom 
ktorého je teoreticky a prakticky vyškoliť najmä odborníkov s metodikou ABA 
terapie. 

 
 24. 10. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 

 
 24. 10. 2018 – workshop pre rodičov „Keď je moje dieťa iné... Základné 

informácie pre rodičov detí s detským autizmom” 
 

 25. 10. 2018 – workshop pre rodičov „Svet očami môjho dieťaťa. Základné 
informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s AS.“ 
 

 26. 10. až 27. 10. 2018 – MODUL 1B „Teoretické východiská” 
 

 7. 11. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 
 
 7. 11. 2018 – workshop pre rodičov „Tvorba úloh pre deti s autizmom – 

štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu” 
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 9. 11. až 10. 11. 2018 – odborné školenie „Vzdelávanie pre asistenta 
učiteľa“, 1. časť 

 
 15. 11. 2018 – workshop pre rodičov „Svet očami môjho dieťaťa. Základné 

informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s AS.“ 
 
 16. 11. až 17. 11. 2018 – školenie pre rodičov „Edukačno-behaviorálna 

intervencia“, 1. časť 
 
 28. 11. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 

 
 5. 12. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 

 
 7. 12. až 8. 12. 2018 – odborné školenie „Vzdelávanie pre asistenta 

učiteľa“, 2. časť 
 
 12. 12. 2018 – kurz pre mladých ľudí s AS „Svet programovania II.“ 

 
 12. 12. 2018 – workshop pre rodičov „Problematika komunikácie detí 

s PAS” 
 
 14. 12. 2018 – školenie pre rodičov „Edukačno-behaviorálna intervencia“, 

2. časť 
 

V seminároch a workshopoch plánujeme pokračovať aj v roku 2019. 
 
 
2.6  Zvyšovanie odbornej kompetencie pracovníkov centra 

Andreas 
 
Snahou centra Andreas je neustále posilňovanie a celoživotné vzdelávanie svojich 
zamestnancov s cieľom poskytovať klientom moderné a efektívne služby v čo 
najvyššej miere. V roku 2018 sa zamestnanci Autistického centra Andreas zúčastnili 
niekoľkých vzdelávacích seminárov, na ktorých si zvyšovali svoje odborné 
kompetencie: 
 
 21. 9. 2017 až 8. 3. 2019 – kurz „Supervízia v pomáhajúcich profesiách“ 

(O. Rajecová) 
 

 20. 10. 2017 až 24. 11. 2018 – kurz Terapia hrou (L. Brinčíková) 
 

 18. 1. 2018 – pracovné stretnutie pracovníkov SCŠPP (N. Okenicová) 
 

 2. 2. až 3. 2. 2018 – regionálna konfereciia v Bratislave „Cesty k inklúzii” 
zameraná na riešenie problémov detí a mladých ľudí s iným vnímaním sveta.  

 
 1. 3. 2018 – školenie Ochrana osobných údajov – GDPR advokátskej 

kancelárie White & Case (M. Mészárosová, A. Riečická) 
 

 19. 3. až 23. 3. 2018 – odborná stáž v Gdaňsku – Institute of Child 
Development, Poľsko (O.Rajecová) 
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 26. 3. 2018 – školenie Archívnictvo a registratúra (A. Riečická) 
 

 12. 4. 2018 – školenie Nové povinnosti poskytovateľov sociálnych 
služieb (M. Mészárosová) 

 
 12. 4. 2018 – pracovné stretnutie pracovníkov SCŠPP (N. Okenicová) 

 
 12. 4. 2018 – odborná konferencia APSS v SR Nové povinnosti 

poskytovateľov sociálnych služieb (M. Mészárosová) 
 

 13. 4. až 15. 4. 2018 – konferencia „Psychosomatika“, Praha (N. Okenicová) 
 
 23. 4. až 25. 4. 2018 – školenie ADOS-2 (L. Kuricová) 

 
 23. 5. 2018 – seminár Preparing Young Minds to Thrive in a Changing 

World, US Embassy, Bratislava (N. Jarábková) 
 

 13. 6. 2018 – seminár Karnozín – látka budúcnosti (N, Jarábková, 
L. Kuricová, O. Rajecová, L. Rusnáková) 

 
 21. 6. až 22. 6. 2018 – konferencia Konferencia o štandardoch 

v zdravotníctve, Hotel Gate One v Bratislave (J. Kántorová, O. Rajecová) 
 
3. 7. 2018 – školenie Alternatívna a augmentatívna komunikácia u detí 
s narušenou komunikačnou schopnosťou (N, Jarábková, L. Kuricová) 

 
 1. 8. 2018 – individuálne školenie Visual Reading (N. Jarábková) 

 
 19. 10. 2018 – kazuistická konferencia Autizmus v praxi, Praha 

(K. Nakládalová, L. Šeligová, K. Balko Glosová) 
 

 7. 10. až 8. 10. 2018 – aktívna účasť (O. Rajecová) na kazuistickej konferencii 
DIEŤA V OHROZENÍ – Rané poradenstvo ako prevencia školskej 
neúspešnosti, VÚDPaP, Bratislava 

 
 12. 10. až 14. 10. 2018 – kurz Interaktívny prístup kombinujúci Terapiu 

Hrou a Rodinnú terapiu (L. Brinčíková, M. Machálková) 
 
 13. 10. až 5. 11. 2018 – Inštruktor sociálnej rehabilitácie (I. Biznárová) 

 
 5. 11. 2018 – pracovné stretnutie k transformácii CPPPaP a CŠPP, Bratislava 

(N. Okenicová) 
 

 27. 11. 2018 – školenie EXCEL (L. Gvozdjáková, E. Vrabcová) 
 
 
2.7  Osveta  
 
Pravidelne sa zúčastňujeme verejných prezentácií a diskusií, cieľom ktorých je 
priblížiť širšej verejnosti problematiku autizmu a sprostredkovať rôzne prístupy 
v starostlivosti o ľudí s autizmom:  
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 24. 3. až 21. 4. 2018 – predajná výstava klientov Autistického centra 
Andreas AUTISTI-ARTISTI v kníhkupectve Artforum v Bratislave 

 
 28. 6. až 19. 9. 2018 – výstava „Zmysel to má aj bez zmyslov“ v Bibiane 

v Bratislave, na ktorú sme zapožičali didaktické a senzorické pomôcky 
 

 9. 4. 2018 – beseda o autizme „Autizmus v 21. storočí“ pri príležitosti 
Svetového dňa autizmu v spolupráci s kníhkupectvom Artforum, hosťami 
ktorej boli riaditeľka Autistického centra ANDREAS pani Kateřina Nakládalová 
a riaditeľ a zakladateľ komunitného centra DRAHUŠKOVO Jozef Šoth. 
Besedu moderoval Dado Nagy.  

 
 21. 7. až 11. 8. 2018 – výstava „ARTISM“, Košice 

 
 23. 10. 2018 – „Autistov pribúda, stále sa však nevie, prečo“ (článok 

na AHOJ MAMA v denníku Pravda) 
 
V roku 2018 sme vytlačili tretie vydanie Katalógu didaktických pomôcok a bele-
tristickú autorskú knižku FUDINSKO – tajomstvo fudinského delfína. 
 
 
2.8  Komunitné a dobrovoľnícke aktivity v centre Andreas 
 
Počas roka sa snažíme pozývať „vonkajšiu“ komunitu k nám do centra, čím 
nadväzujeme bližšie kontakty so susedmi alebo inou komunitou (firmy, spoločenstvá, 
školy). Otvárame tak priestor pre ďalšiu obohacujúcu spoluprácu. Cieľom aktivít je 
nadviazanie bližších kontaktov a predstavenie činnosti nášho centra, ako 
aj výsledkov aktivít našich klientov. Dobrovoľníci často navštevujú naše centrum 
za účelom pomoci. Najmä v záhrade ale aj v budove pomáhajú v činnostiach, 
na ktoré nám ostáva málo času. Už pravidelne, jeden krát do roka, k nám chodia 
dobrovoľníci z troch firiem. Začínajú nás však pravidelne navštevovať aj individuálni 
dobrovoľníci, ktorí sa venujú buď konkrétnym klientom v rámci arteterapie alebo 
nosia PET fľašky, ktoré naši klienti stláčajú. 
 
 24. 1. 2018 – Dobrovoľnícka pomoc študentov zo strednej školy 

v Bratislave, Bajkalská ul. 
 8. 6. 2018 – dobrovoľnícka aktivita „Naše mesto“ prostredníctvom Nadácie 

Pontis 
 28. 6. 2018 – komunitná aktivita „Snoezelen pre deti“, druháci zo základnej 

školy Koliba, Bratislava  
 30. 6. 2018 – komunitná aktivita „Komunitná cukráreň“ v záhrade centra 

Andreas v spolupráci s OZ HANS 
 2.-6. 7. 2018 – letný tábor pre deti s PAS 
 21. 9. 2018 – Dobrovoľnícka pomoc v rámci Dňa Dobrovoľníctva (DELL) 
 22. 9. 2018 – komunitná aktivita „Arteterapia“ v spolupráci s OZ HANS 
 24. 9. 2018 – Dobrovoľnícka pomoc v rámci Dňa Dobrovoľníctva (ZŠ 

Hlboká v Bratislave) 
 5. 10. 2018 – Dobrovoľnícka pomoc z firmy Astellas Pharma 
 pravidelná pomoc v centre Andreas minimálne siedmimi dobrovoľníkmi 

 
 
 

https://ahojmama.pravda.sk/clanky/autistov-pribuda-stale-sa-vsak-nevie-preco/10012-clanok.html
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2.9  Trhy a iné dobročinné akcie 
 
Svoju činnosť v oblasti autizmu nepriamo prezentujeme aj na rôznych mestských 
trhoch a iných verejno-spoločenských aktivitách, na ktorých ponúkame výrobky 
našich klientov za dobrovoľný alebo benefičný príspevok v rámci verejnej zbierky. 
Výrobky tiež ponúkame na eshope SASHE prostredníctvom projektu Dobrá krajina. 
 
 13. 3. 2018 – Veľkonočné trhy v spoločnosti JOHNSON Control, Bratislava 
 14. 3. 2018 – Veľkonočné trhy v spoločnosti ADIENT, Bratislava 
 15. 3. 2018 – predajné trhy OPEN MARKET v spoločnosti DELL 
 22. 3. 2018 – Veľkonočné trhy v spoločnosti SIEMENS, Bratislava 
 24. 3. až 21. 4. 2018 – predajná výstava klientov Autistického centra 

Andreas AUTISTI- ARTISTI, kaviareň Artforum, Bratislava  
 21. 5. 2018 – SASHE trhy, Stará tržnica v Bratislave 
 1. 6. 2018 – SEZ trhy, Bratislava 
 8. 6. až 10. 6. 2018 – Keramické trhy v Pezinku 
 15. 9. 2018 – Dobrý trh na Panenskej, Bratislava 
 27. 11. 2018 – predajné trhy Open Market v spoločnosti DELL, Bratislava 
 4. 12. 2018 – Vianočné trhy v spoločnosti Lenovo, Bratislava 
 6. 12. 20187 – Vianočné trhy v spoločnosti Ernst&Young, Bratislava 
 6. 12. 20187 – Vianočné trhy v škôlke VILKO, Bratislava 
 11. 12. 2018 – Vianočné trhy v spoločnosti Swissre, Bratislava 
 18. 12. až 19.12. 2018 – Vianočné trhy v spoločnosti KPMG, Bratislava 
 20. 12. 2018 – Vianočné trhy v spoločnosti Unicredit, Bratislava 
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3.      Príjmy a výdavky 
 

 
• Príjmy za rok 2018 boli celkovo v sume 202 369 EUR 
• Výdavky za rok 2018 boli celkovo v sume 198 736 EUR 

 
 
Členenie príjmov je uvedené v kapitole č. 4. Prehľad príjmov a darov 
 
• Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2018 bol 48 EUR 
• Konečný zostatok na účtoch k 31.12.2018 bol 75 187 EUR 
• Konečný zostatok spolu 75 235 EUR 

 
 
Členenie výdavkov: 
  
spotreba materiálu 17 146 EUR 
opravy a udržiavanie  2 376 EUR 
spotreba energie 9 563 EUR 
ostatné služby  34 027 EUR 
mzdové náklady   90 635 EUR 
odpisy 34 644 EUR  
dane a poplatky  654 EUR 
Poskytnuté príspevky – dary 3 400 EUR 
ostatné náklady 6 291 EUR 

   
výdavky celkom 198 736 EUR 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Všetky výdaje boli vynaložené v súvislosti so zaregistrovanými službami.  
Viď. Účtovná uzávierka a Správa audítora. 
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4.     Prehľad príjmov o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2018 

 
 
 

P.č. 
 

Zdroj Dar 
v eurách 

Príspevok 
v eurách 

Príjem 
v eurách Pozn. 

  
Úroky 
Príspevky z verejných zbierok 
Príspevky z podielu zaplatenej 
dane 
VÚC 
Grant Nadácie Pontis  
Bratislava - Staré mesto a hl. 
mesto 
Tržby z predaja služieb  
Tržby z predaja tovaru  
Príspevky od FO 
Dar - GEOTECH Bratislava 
Dar - KPMG Slovensko 
Dar - Allen & Overy Bratislava  
Príspevok Medzinárodný klub žien 
Príspevok OZ Záleží nám 
Príspevok Centrum pre filantropiu 
Príspevok ELLIX AG 
Ostatné 

 
 
 
 
 
 

400  
 
 
  
  

4 884 
500 
300 
870  

 
 

367  
 

25 496  
57 566  

 
 

955 
  
 
 
 
 
 

1 349 
3 500 

 1 000 
8 840  

 
24  

 
 
 
 
 
 
 

88 788  
3 630  

 
 
 
 
 
 
 
 

3 900 
 

 
 
 

 
 
Spolu 
 

 
     6 954 

 

 
99 073 
 

 
     96 342 

 
 

  

  
   

 
5.  Stav pohybu majetku a záväzkov 

 
 

Na stave majetku nedošlo počas roka 2018 k žiadnym zásadným zmenám, 
z majetku nebol žiaden vyradený. Nezisková organizácia je aj naďalej majiteľom 
objektu so záhradou na Galandovej 7, nadobudnutého kúpnou zmluvou z roku 2003 
a zrekonštruovaného počas rokov 2004-2006. Zmeny účtovné sú uvedené 
v pripojených účtovných výkazoch.  
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6.  Zloženie v orgánoch neziskovej organizácie 
 
Naša organizácia počas roka 2018 pracovala v spolupráci so správnou a dozornou 
radou v nasledujúcom zložení. Ku žiadnej zmene počas roku 2018 nedošlo. 
 
Správna rada 
Ing. Jana Pšenáková – predsedkyňa Správnej rady 
Pavol Klučka  
Ing. Roman Mészáros 
Ing. Rastislav Nakládal 
MUDr. Jozef Šóth, CSc. 
 
Dozorná rada  
Františka Ďurkovská  
Eva Trnačevičová  
Vanesa Vojtíšková  
 
Členovia Správnej rady a Dozornej rady neziskovej organizácie Autistické centrum 
Andreas® n.   o. vykonávajú svoju funkciu bez nároku na odmenu. 
 
 

7.  Ďalšie údaje určené správnou radou 
 
 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe. 
 
 

8.  Vyjadrenie revízora 
 
 
Autistické centrum Andreas® n. o. nemá revízora. 
 
 
 
 
V Bratislave, 28. 6. 2019                                       
 
                                                                       
 
 
                                                                             Ing. Kateřina Nakládalová 
                                                                                       riaditeľka  
 

 
 

Autistické centrum Andreas® n.  o. 
Galandova 7, 811 06 Bratislava I.; T: +421 2 544 10 907 
M: +421 905 746 280; eMail: andreas@andreas.sk; web: www.andreas.sk 
Právna forma: nezisková organizácia; IČO: 31 821 677; DIČ: 202 170 2683 
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