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Milí rodičia, 

Autistické centrum Andreas pozýva rodičov detí s autizmom na seminár „Svet očami môjho 
dieťaťa – základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým 
syndrómom“. 

Seminár je určený pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom. Seminár má za cieľ 
poskytnúť prvotné a základné informácie o inakosti vnímania, rozmýšľania a správania sa 
detí s Aspergerovým syndrómom, v snahe o porozumenie ťažkostiam, s ktorými sa doma 
rodičia denne stretávajú. Seminár sa realizuje vo forme dvoch teoretických blokov 
doložených príkladmi z praxe. Na konci seminára bude vytvorený priestor pre diskusiu. 

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 25. októbra od 16.30 do 19.00 hodiny v priestoroch 
Autistického centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave.  

PROGRAM  16:30 - 17:30  1. blok 
17:30 - 17:45  PRESTÁVKA 
17:45 - 18:30  2. blok 
18:30 - 19:00  diskusia 

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY 
Poplatok za seminár je 8 EUR na jedného účastníka. Platí sa na mieste. V prípade záujmu, 
prosím, nahláste svoju účasť do 22. októbra 2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky -  
https://goo.gl/forms/aT9MTM1zzunXI2Or1 .  
Kapacita semináru je obmedzená na 20 účastníkov. Občerstvenie je zabezpečené. 
 
LEKTORKY 
 Mgr. Marcela Machálková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej 
univerzity v Brne. Skúsenosti s deťmi s AS získavala ako školská psychologička v SZŠ 
CENADA pre intelektovo nadaných žiakov. Od roku 2017 sa v centre Andreas venuje 
poradensko-terapeutickej práci s deťmi a mládežou s AS, ako aj rodinám. Absolvovala 
jednoročný výcvik terapie hrou zameranej na dieťa, aktuálne navštevuje dlhodobý 
psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii v ČR. 
 
Mgr. Lucia Rusnáková vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite. 
Od roku 2013 pracuje v centre Andreas, kde sa venuje najmä deťom s AS, s ktorým pracuje 
formou arteterapie, ďalej sa venuje poradenstvu pre rodiny a diagnostike. V r. 2016 ukončila 
dvojročné štúdium: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, 
výchovy a liečby. Od roku 2017 je taktiež internou doktorandkou na Univerzite Komenského 
v Bratislave. Predmetom jej výskumu je aplikácia arteterapie na rozvoj emocionálnej 
inteligencie u detí s AS. 
 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
 
S pozdravom 
 
 
 
Mgr. Nadežda Okenicová      Lucia Gvozdjáková 
riaditeľka pre odbornú činnosť     projektová manažérka 
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