
  

 
 

 

Ayresovej metóda senzorickej integrácie 

Pozývame na seminár o metóde senzorickej integrácie podľa A. J. Ayres. Praktický seminár 

je vhodný pre rodičov detí s PAS, ako aj odborníkov.  

 

Senzorická integrácia je schopnosť mozgu správne spracovať prichádzajúce podnety 

a umožňuje človeku vytvárať tzv. adaptívnu odpoveď. Dysfunkcie v senzorickej integrácii sa 

potom prejavia ako ťažkosti v správaní, motorike alebo ďalších oblastiach. 

 

Na seminári sa dozviete, čo je senzorická integrácia a najmä praktické inšpirácie, ako sa dá metóda 

SI využiť v domácom prostredí. Počas semináru bude tiež priestor na analýzu vašich konkrétnych 

situácií. Seminár bude prebiehať v maďarskom jazyku. Tlmočiť bude liečebná pedagogička 

Mgr. Katarína Kovácsová – riaditeľka poradne Andreas. 

Seminár sa uskutoční v stredu 15. februára 2023, od 16.30 do 18:30 hodiny, v priestoroch 

centra Andreas na Galandovej ul. v Bratislave, v telocvični. 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
Poplatok za seminár je 25 EUR na jedného účastníka. Pre partnerov platí zvýhodnená suma 
pre oboch spolu 40 EUR. Ak ste jednorodič, poplatok je znížený na 15 EUR. (Vďaka podpore 
Nadácie pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom.) Platí sa vopred.  
 

V prípade záujmu nahláste svoju účasť do 8. februára 2023 prostredníctvom online formuláru: 
https://forms.gle/qjTRmRUyohbZ7cHJ6. Kapacita je obmedzená na 20 miest. 
 

STORNO POPLATKY 
Účastník berie na vedomie, že pri stornovaní účasti 23 hodín pred seminárom si organizátor účtuje 
manipulačný poplatok vo výške 5 EUR. Storno poplatky účastník neplatí v prípade, ak organizátor 
nájde náhradníka. 
 

LEKTOR:  

Tamás REMÉNYI je liečebným pedagógom a terapeutom senzorickej integrácie. Aktuálne pracuje 

v Budapešti ako vysokoškolský pedagóg na Katedra liečebnej pedagogiky v ELTE Bárczi Gusztáv 

a na základnej škole Laborc, kde sa venuje deťom s ASD, ADHD, dyslexiou, dyskalkúliou 

a dysgrafiou. V rokoch 2002 až 2007 absolvoval terapeutický výcvik v senzorickej integrácii podľa 

A. J. Ayres v Nemecku. 

 

Tešíme sa na Vás, za celý tím centra Andreas Lucia Gvozdjáková 

 

Seminár realizuje Autistické centrum Andreas (Galandova 7, Bratislava). 


