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Milí rodičia, 

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

 
Webinár je určený pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom, cieľom ktorého je 
poskytnúť prvotné a základné informácie o inakosti vnímania, rozmýšľania a správania sa 
detí s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS), v snahe o porozumenie ťažkostiam, s ktorými 
sa rodičia doma denno-denne stretávajú. Webinár pozostáva z teoretickej časti a záverečnej 
diskusie. 

 
Webinár sa uskutoční v stredu 9. februára 2022 od 16:00 do 18:30 hod. na platforme 
ZOOM, teda ako dištančné vzdelávanie. 

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY 
Poplatok za školenie je 15 EUR na jedného účastníka. Ak ste jednorodič, poplatok je 
znížený na 8 EUR (vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina 
deťom).  
Platí sa na vopred. V prípade záujmu nahláste svoju účasť do 1. februára 2022 prostredníc-
tvom elektronickej prihlášky – https://forms.gle/4xYbwhcWJioj8xJf9. Kapacita webinára je 
obmedzená na 20 účastníkov. Po uhradení poplatku Vám bude zaslaný link, kde bude 
prebiehať školenie. 

LEKTORKY 

Mgr. Daniela BUDINSKÁ 
vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Dvadsať rokov 
pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Pezinku, kde sa venovala 
výchovnému poradenstvu pre deti a rodičov a skupinovej práci s mládežou v oblasti 
prevencie patologických javov. Dlhodobo pôsobí v občianskom združení Prevencia AD, ktoré 
pracuje s marginalizovanými skupinami. Od roku 2019 pôsobí ako sociálna poradkyňa 

v Autistickom centre Andreas. 

Mgr. Ľubica MELOCÍKOVÁ 

vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave a špeciálne vychovávateľstvo v MC BA. Absolvovala dvojročný výcvik v arteterapii 

a tri roky navštevovala výcvik v terapii PCA. Ako pedagogička a školská psychologička 
pracovala v Škole pre mimoriadne nadané deti, neskôr aj v SZŠ CENADA v Bratislave. 

V rámci práce s intelektovo nadanými deťmi získavala skúsenosti s deťmi s Aspergerovým 

syndrómom. Od septembra 2018 pracuje v centre Andreas, kde sa venuje poradenstvu 

pre rodiny, a terapii a diagnostike detí s PAS. 

 
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
 

S pozdravom 
 
 
 

Mgr. Oľga Rajecová 
garantka pre odbornú činnosť projektová manažérka 
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