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Milí partneri a priatelia

Pre našu neziskovú organizáciu bol rok 2011 významný najmä svojím poradím, oslávili sme desiate výročie 
fungovania našej spoločnosti. Záštitu nad oslavou prijala prvá dáma Slovenska, pani Silvia Gašparovičová, ktorá 
nás podporuje svojím záujmom o dianie v oblasti autizmu už dlhoročne.

Bol to však aj rok veľkých organizačných zmien. Keď som písala pred rokom vo svojom zamyslení, ako detí                 
s  autizmom pribúda a  tým aj dopyt po našich službách, už vtedy sme uvažovali nad tým, ako kvalitne 
uspokojovať potreby narastajúceho počtu rodín. Enormný záujem vzrástol predovšetkým o poskytovanie služieb 
v oblasti predškolskej výchovy, kde trh nestačí pokrývať dopyt. Pristúpili sme preto k rozhodnutiu rozšíriť našu 
materskú škôlku, čo znamenalo sekundárne nájsť ďalšie priestory a  presťahovať tam spoločne našu školu                   
a škôlku. Od septembra 2011 preto pôsobí naša špeciálna škola a škôlka v prenajatých priestoroch v škole na ulici 
Pavla Horova v Devínskej Novej Vsi.

V priebehu roka sme pokračovali v realizácii množstva projektov a ďalšie chystáme. Podporilo nás veľa partnerov 
a partnerských organizácií a patrí im za to naša veľká vďaka!

Podarila sa nám rozbehnúť spolupráca s  Lekárskou a  Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského                        
v Bratislave. Vytvorili vedecký tím, ktorý sa zaoberá možnosťami podpory stavu detí s autizmom, sledujú vývoj na 
vedeckej báze v zahraničí a poznatky sa snažia aplikovať aj u nás. Za ich úsilie sú im vďační predovšetkým rodičia, 
ktorí badajú u svojich detí vďaka rozbehnutým projektom zlepšenie stavu a pokroky.

Situácia v  treťom sektore nie je jednoduchá predovšetkým z  hľadiska ekonomického, veľmi sa natrápime. 
Nezostáva však iné, ako neklesať na duchu a pracovať s najlepšou vierou a s najlepším úmyslom ďalej. 
      
Ďakujem všetkým svojim milým, usilovným, trpezlivým kolegyniam a kolegom za množstvo kvalitne a s láskou 
odvedenej práce. Vám všetkým naši milí priatelia a podporovatelia ďakujem za Vašu pomoc, bez ktorej by nám 
bolo veľmi ťažko. Vďaka vašej pomoci a podpore sa nám darí realizovať všetko, čo realizovať treba.

Ing. Kateřina Nakládalová
riaditeľka
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Čo je autizmus

Desiata revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb 

(1992, s. 20) definuje autizmus ako „poruchu 

psychického vývinu, charakterizovanú kvalitatívnym 

zhoršením vzájomných spoločenských interakcií, 

spôsobov komunikácie, obmedzeným, stereotypne 

opakujúcim sa repertoárom záujmov a aktivít“.

Autizmus je pervazívna vývinová porucha (pričom 

máme na mysli niektorú z porúch autistického 

spektra), čo znamená, že pri autizme je postihnutá 

celá štruktúra osobnosti. Vlastnosť pervazívny 

(prenikavý) predurčuje vysvetlenie celého pojmu 

„pervazívna vývinová porucha“ ako poruchy, ktorá 

preniká celou štruktúrou osobnosti predovšetkým 

z kvalitatívneho hľadiska (oproti kvantitatívnym 

zmenám charakteristickým pre mentálnu retardáciu). 

Tým sa vysvetľuje, prečo nie je možné autizmus 

jednoducho porovnať s mentálnym postihnutím. 

Starostlivosť o ľudí s niektorou z porúch autistického 

spektra vyžaduje iné špecifiká ako u ľudí s mentálnym 

postihnutím alebo inou poruchou.

Špecifiká starostlivosti o ľudí s autizmom: 

> celoživotná potreba špecializovaných    

 edukačno-výchovných prístupov,

> v edukácii ľudí s autizmom sú málo účinné 

 metódy založené na skupinovej práci,

> zhoršujúci sa stav v adolescencii a puberte sa   

 prejavuje navonok ako ťažké poruchy správania   

 (komunikačný deficit),

> pretrvávajúci problém zaradenia osôb s autizmom  

 do bežného života znamená, že praktické sociálne  

 zručnosti musia byť trénované pred každou   

 nastávajúcou novou sociálnou situáciou 

 (sociálny deficit),

> aplikovaná medikamentózna podporná liečba 

 a najrozšírenejšie diéty sú opakovane skúšané, 

 ale obvykle majú iba čiastočný efekt u niektorých  

 jednotlivých osôb s autizmom,

> poruchy porozumenia reči u detí s autizmom   

 zostávajú vzhľadom k nedostatku špecifických   

 diagnostických nástrojov často nediagnostikované,  

 môžu byť aj príčinou ďalších pridružených porúch  

 v správaní dieťaťa - čo sťažuje a izoluje existenciu 

 a kvalitu jeho ďalšieho života.

Iba niektoré deti s poruchou autistického spektra 

(ďalej PAS) pri intenzívnej terapii dosiahnu 

v dospelosti samostatný život. Miera samostatnosti je 

priamo závislá od miery PAS a prípadného výskytu 

pridružených porúch, ako aj intenzívnosti a včasnosti 

terapie. Väčšinou však zostáva prognóza zlá aj 

v dospelosti - v zmysle potreby celoživotnej pomoci 

a špecifickej starostlivosti.

Hoci starostlivosť o ľudí s PAS sa začala na Slovensku 

od roku 1995, medzirezortná spolupráca je veľmi 

ojedinelá a vo väčšine regiónov celkom absentujú 

kvalifikovaní, odborní pracovníci.

V rámci Bratislavského regiónu existuje niekoľko 

pracovísk, ktoré poskytujú kvalifikované služby 

osobám s autizmom a ich rodinám. Tie však pôsobia 

v rámci jedného rezortu. O prepojenie starostlivosti 

viacerých rezortov sa reálne snaží len Autistické 

centrum Andreas® n.o.
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Ľudia v Andrease

Správna rada
Ing. Jana Pšenáková – predsedkyňa správnej rady

Pavol Klučka 

Ing. Roman Mészáros

MUDr. Jozef Šóth, CSc.

PaedDr. Andrea Šedibová

Dozorná rada 
Františka Ďurkovská 

Eva Trnačevičová 

Vanesa Vojtišková 

Členovia Správnej rady a Dozornej rady vykonávajú 
svoju funkciu bez nároku na odmenu.

Pracovníci

Manažment
      

Ing. Kateřina Nakládalová* – výkonná riaditeľka 

a štatutárna zástupkyňa   

PaedDr. Andrea Šedibová – riaditeľka 

pre odbornú činnosť

Lucia Gvozdjáková – projektová manažérka

Andrea Riečická – správa budovy

A-Z Consult, spol. s r.o. – účtovníctvo

Špecializované sociálne poradenstvo, 
sociálna rehabilitácia a terapie

Mgr. Karen Gašparových – sociálna pedagogička

Mgr. Nadežda Okenicová – špeciálna pedagogička

Mgr. Zuzana Peťovská – špeciálna pedagogička

Mgr. Veronika Pospíšilová – psychologička

Mgr. Katarína Schwarzová – sociálna pracovníčka

PaedDr. Andrea Šedibová – špeciálna pedagogička

Diagnostika
    
Mgr. Daniela Jánošíková PhD. – psychologička

Mgr. Veronika Pospíšilová – psychologička

PaedDr. Andrea Šedibová – špeciálna pedagogička

Iné aktivity a terapie

Oľga Bartišková  – voľnočasové aktivity

Jana Detvajová – arteterapia

Marek Gregorovič – voľnočasové aktivity 

a muzikoterapia

Bc. Michal Gurguľ – voľnočasové aktivity

Bc. Miriam Halamíčková – muzikoterapia

Mgr. Katarína Ivančíková – arteterapia

Mgr. Monika Kormúthová – rehabilitačné cvičenie

Ján Kriška – voľnočasové aktivity

Bc. Radoslava Ondrejková – terapia Snoezelen

Bc. Anna Óváryová – terapia Snoezelen

Mgr. Katarína Podlucká – arteterapia

Eva Roszypalová – masáž

Mgr. Katarína Széherová – skupinová terapia 

pre rodičov

Mgr. Adela Štrpková – arteterapia

Mgr. Marcel Vén – muzikoterapia

Anna Vojteková – arteterapia

Mgr. Andrea Záčiková – trampolining a fyzioterapia

V priebehu roku 2011 malo centrum Andreas® päť 
zamestnancov na trvalý pracovný pomer, 5 ľudia 
pracujú na živnosť, 20 ľudia na dohodu a 1 človek 
bez nároku na honorár.

* Ing. Kateřina Nakládalová sa narodila v roku 1965 
v Ostrove na Ohří. Vyštudovala České vysoké učení 
technické, Stavebnú fakultu. V rokoch 1988 - 1990 
participovala na projekte základného komunikačného 
systému Prahy. Neskôr, po roku 1990, už pôsobila 
v oblasti geodézie na Slovensku. Od roku 2004 
je konateľkou a riaditeľkou spoločnosti GEFOS Slovakia, 
s.r.o., ktorá sa zameriava na široké spektrum činností 
v oblasti geodézie. 
Problematike autizmu sa intenzívne venuje od roku 
1997, kedy pôsobila ako členka SPOSA Bratislava 
(Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) 
a pravidelne participovala na všetkých jej aktivitách. 
Počas rokov 2001–2005 vykonávala funkciu členky 
Správnej rady SPOSA. Od r. 2005, už ako členka Správnej 
rady Autistického centra Andreas® n.o., odborne riadila 
komplexnú rekonštrukciu budovy centra. Kateřina 
Nakládalová prijala post riaditeľky centra Andreas 
od januára 2007. Kateřina Nakládalová je iniciátorkou 
vyšetrení a výskumu metabolickej poruchy 
u autistických detí v rámci celého Slovenska.
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Partnerstvo a spoluprácaNašu činnosť v roku 2011 finančne, 
materiálne alebo dobrovoľne podporili:

Astellas Pharma s.r.o. 

Audiovizuálny fond 

Bratislavský samosprávny kraj

C.A.R.D.O. o.z

Ciele a.s.

Comeron SPS spol. s.r.o.

COPY OFFICE s.r.o.

CQ service, spol. s r.o.

ČSOB a.s.

Dell s.r.o.

Emoney s.r.o.

Farmaceutická fakulta UK Bratislava

GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.

GUPRESS tlačiareň a.s.

Heineken Slovensko a.s.

Hewlett-Packard Slovakia s.r.o

Holcim (Slovensko), a.s.

individuálni darci

Jablonka o.z.

Johnson Controls International s.r.o

Kraft Foods Slovakia a.s.

Lekárska fakulta UK Bratislava

Medzinárodný klub žien Bratislava

Mestská časť Bratislava – Staré mesto

Nadačný fond Accenture

Nadačný fond TESCO

Nadačný fond Slovak Telekom 

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia Intenda

Nadácia Orange

Nadácia Pontis

Nadácia Poštovej banky

Nadácia Tatra banky

Nadácia VÚB

Národná banka Slovenska

Orange Foundation

Polverini Strnad

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.

QUEEN N, s.r.o.

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej

Slovenská sporiteľňa a.s.

Slovnaft a.s.

Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o.

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Virtue Group s.r.o.

Vodárenské múzeum BVS

WellGiving, o. z.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

dobrovoľníci z rôznych firiem, 

stredných a vysokých škôl

všetci, ktorí si kúpili výrobky našich klientov 

na Veľkonočných a Vianočných trhoch na 

Františkánskom námestí, Trhov bez bariér na 

Gymnáziu Jura Hronca, na Radničkiných trhoch pred 

Primaciálnym palácom, na Charity bazáre v Centrálnej 

tržnici, počas Záhradnej slávnosti v Autistickom 

centre Andreas (všetko v Bratislave) alebo na 

charitatívnych aktivitách a večierkoch rôznych 

firiem a organizácií

a všetci, ktorí prispeli asignáciou časťou svojej dane

Medzinárodné partnerské organizácie

Autism – Europe

ASEPAC – Španielsko

Irish Society for Autism – Írsko

Autism Research Group – Maďarsko 

Autistik – Česko

Krakowsky Oddzial Krajowego Towarysztva Autyzmu 

– Poľsko

Od roku 2009 sa Autistické centrum Andreas® n.o. 

stalo riadnym členom Asociácie poskytovateľov 
sociálnych služieb na pôde MPSVaR. Cieľom 

asociácie je ovplyvňovať budúcnosť autistickej 

populácie na Slovensku a spolupracovať s danými 

príslušnými rezortmi a zákonodarcami. V roku 2011 

sme sa pravidelne stretávali na platforme APSS 

a diskutovali o aktuálnych problémoch.
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Partnerské organizácie

DSS Andreas n.o.

Partnerský subjekt DSS Andreas n.o. (ďalej DSS) bol 

z dôvodov minimalizácie prevádzkových nákladov 

založený „pod jednou strechou“ s Autistickým 

centrom Andreas® n.o. Od marca 2008 DSS 

zabezpečuje starostlivosť výhradne klientom s  PAS. 

Podobné služby absentujú nielen v Bratislavskom 

regióne, ale na území celého Slovenska. Kapacita 

zariadenia je stanovená regionálnym hygienikom na 

päť klientov. Počas prvých troch mesiacoch boli traja 

klienti na dennom pobyte a dvaja na týždennom. 

Počas zvyšných mesiacov boli na dennom pobyte 

štyria klienti. DSS poskytuje klientom odborné 

činnosti (základné sociálne poradenstvo, pomoc pri 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc, pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

sociálnu rehabilitáciu a pracovnú terapiu), obslužné 

činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 

pranie, žehlenie a údržbu) a ďalšie činnosti (príprava 

stravy, vzdelávanie, záujmové činnosti a voľnočasové 

aktivity).

Súkromná základná škola so špeciálnou 
materskou školou pre žiakov a deti 
s autizmom

V septembri 2010 začal už štvrtý školský rok 

prevádzky Súkromnej základnej školy so špeciálnou 

materskou školu pre žiakov a deti s autizmom (ďalej 

Škola), ktorej zriaďovateľom je Autistické centrum 

Andreas® n.o. Ide vekom o veľmi mladú školu, ale jej 

odborníci pracujú v oblasti vzdelávania s autizmom 

viac ako 10 rokov. Riaditeľka školy, PaedDr. Andrea 

Šedibová, stála pri vytváraní legislatívnych 

podmienok vzdelávania detí s autizmom na 

Slovensku, ako aj pri špecializácii prvých pracovísk 

v tejto problematike. Založenie školy bolo 

prirodzeným krokom tímu odborníkov, ktorí vedeli 

o potrebách týchto detí a ich rodín, a mali aj jasné 

predstavy, akými cestami ich napĺňať. Školu v šk. roku 

2010/2011 navštevovalo 6 žiakov vo veku 6 až 16 

rokov a materskú školu celkom 7 detí v predškolskom 

veku. O žiakov sa staralo celkom 7 pedagogických 

zamestnancov, keďže je v škole snaha uplatňovať pri 

vzdelávaní pomer 1 žiak / 1 pedagogický 

zamestnanec, ktorý je základným predpokladom 

úspechu pri vzdelávaní žiakov s PAS.

Každý žiak je individuálne vývinovo hodnotený, 

na základe ktorého je mu vytvorený rozvojový 

program „šitý na mieru“. K individuálnemu programu 

je nevyhnutné vytvoriť špeciálnu sadu pomôcok na 

rozvoj komunikácie a sociálnych zručností, ako aj 

samotné úlohy, s ktorými žiak denno-denne 

manipuluje. Každý žiak má na základe individuálnych 

potrieb upravené prostredie, v ktorom v škole žije. 

Tento proces je zložitý a je nevyhnutné ho 

niekoľkokrát za rok opakovať, aby vzdelávanie malo 

význam a bolo úspešné.

Súkromné centrum 
špeciálno-pedagogického poradenstva

Pod strechou centra Andreas taktiež funguje 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva, v rámci ktorého sa naši odborníci 

vyjadrujú k návrhom na zaradenie a preradenie detí 

s autizmom do základných škôl, ako aj vypracovávajú 

návrhy na integráciu a individuálne 

výchovno-vzdelávacie plány.
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Kto sme a komu pomáhame

Autistické centrum Andreas® n.o. (ďalej centrum 

Andreas) bolo založené v novembri 2001 ako 

nezisková organizácia určená na zvyšovanie kvality 

života a vzdelávania osôb s autizmom a ich rodín. 

Jeho vznik podnietila akútna potreba vyplniť priestor 

a poskytnúť alternatívy k existujúcim formám 

starostlivosti o autistickú populáciu na Slovensku. 

Centrum Andreas sa ako prvé svojho druhu začalo 

špecializovať na poskytovanie nasledujúcich 

komplexných služieb rodinám a inštitúciám: 

> diagnostika, 

> včasná intervencia formou individuálnej terapie 

 s dieťaťom, 

> voľnočasové aktivity a denné prázdninové tábory, 

> poradenstvo (sociálne, špeciálno-pedagogické,   

 psychologické...), 

> podporné rodičovské skupiny 

 (skupinová terapia), 

> odborná pomoc pri tvorbe individuálnych   

 vzdelávacích programov, 

> vzdelávanie odborníkov, rodinných príslušníkov   

 formou školení, seminárov, prednášok,

> predškolské vzdelávanie a špeciálne vzdelávanie 

 v rámci povinnej školskej dochádzky pre deti 

 a žiakov s autizmom, 

> sprostredkovanie odbornej literatúry

Služby poskytuje v zrekonštruovanej budove 

so záhradou na Galandovej ul. č. 7 v Bratislave.
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Ciele

Cieľom centra Andreas je prostredníctvom tímu 
vysoko erudovaných odborníkov poskytovať 
komplexné služby pre ľudí s poruchou autistického 
spektra, ich rodinám, odbornej verejnosti, 
a neustále rozširovať a skvalitňovať poskytované 
spektrum služieb, aby sa vyhovelo novým, doteraz 
nevyriešeným požiadavkám a potrebám 
ľudí s autizmom. 

Splnenie tohto cieľa predpokladá realizáciu 
nasledujúcich aktivít:

> Zachovanie kontinuity v poskytovaní poradenstva  
 a iných odborných činností v čo najvyššej kvalite.

> Zachovanie kontinuity v predškolskej príprave 
 a vo vzdelávaní detí a žiakov s autizmom.

> Zavádzanie nových služieb, predovšetkým   
 krátkodobých pobytov klientov pre regeneráciu síl  
 rodinných príslušníkov i pre prípad krízovej   
 situácie, aplikácia nových terapeutických postupov  
 – metóda Snoezelen, senzorická integrácia,   
 canisterapia atď.

> Vytváranie optimálnych podmienok pre    
 zabezpečenie celoživotného bývania 
 a celoživotného poskytovania sociálnych služieb   
 pre klientov s autizmom.

> Vytvorenie podmienok pre nácvik pracovných   
 zručností a pre prácu s podporou, zavádzanie   
 pracovnej terapie.

Ciele naplňujeme v tesnej spolupráci s partnerskými 
organizáciami DSS Andreas n.o. a Súkromnou 
základnou školou so špeciálnou materskou školou pre 
žiakov a deti s autizmom, ktoré sídlia v tej istej 
budove.
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Projekty a aktivity

12

Poskytovanie sociálnych služieb a 
špecializovaného poradenstva

Rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24. 
novembra 2009, bola Autistickému centru Andreas® 
n.o. udelená akreditácia na odborné činnosti – 
špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu 
rehabilitáciu, ktoré poskytuje osobám s pervazívnou 
vývinovou poruchou (PVP), rodičom a zákonným 
zástupcom osôb s PVP, resp. celej rodine dieťaťa 
s postihnutím, odborným pracovníkom, organizáciám 
a širokej verejnosti.

Na základe zmluvy s Bratislavským samosprávnym 
krajom č. 2/2011/FPP/ŠSP-SP o poskytnutí finančného 
príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby bola na účet centra Andreas poukázaná 
v priebehu roka 2011 celková suma 16 596,96 eur. 
Z uvedeného finančného príspevku sme čiastočne 
finančne pokryli náklady centra Andreas na realizáciu 
projektu vykonávania sociálnej prevencie 
a poskytovania špecializovaného sociálneho 
poradenstva.

Počas celého roka zamestnanci centra Andreas 
pravidelne poskytovali deťom a dospelým 
s autizmom a ich rodinám špecializované a 

základné sociálne poradenstvo, sociálnu 
rehabilitáciu, včasnú diagnostiku, rediagnostiku 
a psychologické poradenstvo.

V priebehu roka sme pokračovali v úspešnej 
spolupráci s psychologičkou Mgr. Danielou 
Jánošíkovou PhD., ktorá má už dlhoročnú prax 
v oblasti autizmu a patrí jednoznačne 
k najskúsenejším odborníkom na Slovensku. Vďaka 
tejto spolupráci vieme ponúknuť rodičom „pod 
jednou strechou“ komplexnú psychologickú 
diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku 
a psychodiagnostiku. Vďaka uvedenej spolupráci 
môžeme vystavovať správy k posudkom pre úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny, pre školy alebo podľa 
potreby. Nové didaktické pomôcky a edukačné hry 
sme v roku 2011 mohli zakúpiť vďaka finančnej 
podpore z Národnej banky Slovenska.

Už tradične sme poskytovali skupinové terapie pre 
rodičov detí s PAS a iných rodinných príslušníkov. 
Pravidelné stretnutia prebiehali v centre Andreas 
v dvojtýždňových intervaloch a viedla ich 
psychologička Mgr. Katarína Széherová, sama matka 
dcéry s vysokofunkčným autizmom. Diskutovali sa 
témy navrhované samotnými účastníkmi, ako 
napríklad vyrovnanie sa rodiny s diagnózou dieťaťa; 
neprijatie diagnózy a jej spochybňovanie; tendencia 
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rodiny k hyperprotektivite, odmietanie dieťaťa; 

zlosť a sebaľútosť; vyčerpanosť rodiny; vplyv na 

kvalitu vzťahov a klímy v rodine; krízové obdobia; 

problematika súrodencov; obhajoba dieťaťa na 

verejnosti.

V roku 2011 navštívilo centrum Andreas 227 
klientov za účelom diagnostiky. Po každom 

diagnostickom vyšetrení boli rodičia, 

prípadne samotní klienti v rámci základného 

a špecializovaného sociálneho poradenstva 

informovaní a poučení o ďalšom terapeutickom 

postupe a/alebo vzdelávaní. V roku 2011 naši sociálni 

poradcovia a špeciálni pedagógovia poskytli len pre 

klientov z Bratislavského samosprávneho kraja viac 

ako 1016 špecializovaných poradenstiev. 

Vzdelávanie

Odborníci z centra Andreas počas roka 2011 vykonali 

viacero odborných školení pre zamestnancov rôznych 

zariadení a škôl, ktorí sa starajú o klientov s autizmom, 

prednášali na univerzitnej pôde, publikovali články. 

Zúčastnili sme sa televíznych a rozhlasových debát 

s cieľom priblížiť širokej verejnosti diagnózu autizmus. 

Koncom roka, 28. novembra 2011, sme zorganizovali 

prvú zo série odborných seminárov s názvom 
„Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole“. 
Cieľom seminára bolo oboznámiť učiteľov, 

špeciálnych pedagógov, psychológov a ďalších 

odborných zamestnancov škôl s prejavmi 

a vzdelávacími potrebami žiakov s Aspergerovým 

syndrómom, prípadne vysokofunkčným autizmom, 

a poskytnúť informácie, ktoré povedú k úspešnej 

integrácii týchto žiakov na škole. V seminároch 

plánujeme pokračovať aj v roku 2012.

Koncom roku 2011 sme začali s realizáciou projektu 

„Počítačová klubovňa“. Cieľom projektu je zriadenie 

počítačovej klubovne s interaktívnou tabuľou 

a novými edukačnými programami, ktoré umožnia 

terapeutom a špeciálnym pedagógom v centre 

Andreas aplikovať nové terapeutické a pedagogické 

metódy s použitím IKT v praxi. Dôležitým aspektom je 

možnosť použitia počítačových programov 

pri diagnostike a rediagnostike. Klubovňa bude 

v poobedňajších hodinách slúžiť mladým Hlavné 

aktivity programu budú prebiehať v roku 2012. 

Projekt podporil Nadačný fond Slovak Telekom 
pri Nadácii Intenda.

Publikačná činnosť

Autistické centrum Andreas® n.o. podporuje 

publikačnú činnosť, resp. vydávanie prekladov 

zahraničných diel v oblasti autizmu. V priebehu roka 

2011 sme finančne podporili vydanie knihy „Hviezdy, 
jablká a sklíčka“ od Susanne Schäferovej 

(vydavateľstvo MilaniuM, 2011). Predaj kníh sme 

podporili verejným čítaním, ktoré sa uskutočnilo 

6. júla v Čitárni u Červeného raka. Hosťkami večera 

boli Katarína Széherová (prekladateľka), 

Ľuba Heinzlová (mladá žena s  Aspergerovým 

syndrómom) a Andrea Šedibová (riaditeľka pre 

odbornú činnosť Autistického centra Andreas). 

Program doplnili bubnové improvizácie Lukáša 

Vosátka (chlapec s autizmom, klient centra Andreas) 

a Marcela Véna (muzikoterapeuta).

Medicínska štúdia

Spoločne s Lekárskou a Farmaceutickou fakultou UK 

Bratislava sme sa zapojili do odbornej štúdie 

„Podávanie metylovaného derivátu vitamínu B12, 
koenzýmu Q12 a probiotík u detí s autizmom". 
Jednotlivé štúdie, úzko spojené s podávaním 

preparátov deťom s autizmom sa čiastočne realizovali 

v roku 2011 a v roku 2012 budú pokračovať.
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Týždňové a víkendové POBYTY

Cieľom projektu „Pre rodičov bez rodičov“ 
je zrealizovanie týždňových alebo víkendových 

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 

sú veľmi náročné na starostlivosť a vyžadujú si 

nepretržitý dozor. Absencia oddychu sa prejavuje 

negatívne na zdravotnom stave a psychickej pohode 

rodičov. Našou snahou je poskytnúť rodičom 

príležitosť na načerpanie nových síl, a istotu, že o ich 

deti bude odborne postarané, aby mohli relaxovať 

bez obáv. (Pod dieťaťom rozumieme vzťah rodič - 

dieťa.) Projekt sa realizuje vďaka programu Dobrá 
krajina pri Nadácii Pontis od roku 2010.

Komunitné a osvetové AKTIVITY

V júni 2011 sme už po druhýkrát usporiadali spoločné 

stretnutie Autistického centra Andreas® n.o. s 

obyvateľmi štvrte, v ktorej sa naše centrum nachádza, 

s názvom „Záhradná slávnosť“. Cieľom bolo 

nadviazanie bližších kontaktov v rámci komunity. 

Susedom sme predstavili činnosť centra a výsledky 

aktivít našich klientov, medzi iným. aj výrobky, 

ktoré si mohli zakúpiť. Súčasťou akcie bol aj prieskum 

v podobe dotazníka, ktorý skúmal možnosti a formy 

budúcej spolupráce. Z tohto vydareného 

neformálneho podujatia by sme radi v budúcnosti 

urobili tradíciu.

Pravidelne sa zúčastňujeme na predajných sezónnych 

trhoch, ako i firemných večierkoch. Okrem výrobkov 

klientov ponúkame informácie o autizme a službách 

nášho centra. V roku 2011 sme sa postupne zúčastnili 

nasledujúcich osvetových aktivít, trhov, výstav 

a večierkov: 

> Predajná výstava AUTISTI – ARTISTI v čitárni   

 Farmaceutickej fakulty UK Bratislava; 

  4.– 21. júna 2011

> Svetový deň autizmu; 1. apríla 2011

> Veľkonočné trhy na Františkánskom námestí 

 v Bratislave; apríl 2011

> Keramické trhy v Pezinku; jún 2011

> Záhradná slávnosť v  centre Andreas; 28. júna 2011

> Prezentácia knihy Hviezdy, jablká a sklíčka 

 v Čitárni u Červeného raka v Bratislave; 6. júla 2011

> Prezentácia služieb Autistického centra Andreas 

 v rámci Festivalu Bažant Pohoda; 7. – 10. júla 2011

> Late Summer Party v KC Dunaj Bratislava; 

 9. septembra 2011

> Radničkine trhy na Primaciálnom námestí 

 v Bratislave; september 2011

> Predajná vianočná výstava v Dell Bratislava; 

 16. novembra 2011

> Charity Bazar v Centrálnej tržnici v Bratislave; 

 20. novembra 2011

> 10. výročie centra Andreas vo Vodnom múzeu 

 BVS v Bratislave; 22. novembra 2011

> Vianočný bazár v Hewlett-Packard; 

 5. decembra 2011

> Vianočné trhy Swiss Re; 12. decembra 2011

> Trhy bez bariér na Gymnáziu Jura Hronca; 

 14. decembra 2011

> Vianočné trhy v Slovenskej sporiteľni; 

 15. a 16. decembra 2011

> Vianočné posedenie Deloitte; 22. decembra 2011

> Predajná výstava v Galérii X v Bratislave; 

 20. – 31. decembra 2011

> Vianočné trhy na Františkánskom námestí 

 v Bratislave; december 2011
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Bližšie k ľuďom

Cieľom projektu „Bližšie k ľuďom“ je vytvorenie 

novej interaktívnej webstránky, ktorá bude 

poskytovať on-line podporu najmä pre rodičov, ale aj 

iných odborníkov v danej téme. Nová webstránka má 

spĺňať kritériá, ako prehľadnosť (s jednoznačnou 

navigáciou pre návštevníkov), osveta (dôležité 

informácie pod jednou strechou), aktuálnosť 

(uľahčenie aktualizácie pre interných zamestnancov), 

modernosť (krátke informatívne videá zo života 

v centra Andreas), interaktivita (on-line poradňa 

špeciálneho pedagóga alebo psychológa) 

a originalita (možnosť zakúpenia originálnych 

výrobkov klientov centra). Stránku plánujeme ukončiť 

v roku 2012. Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore 
z Nadácie Orange.

Priblížiť svet autizmu širokej verejnosti má za cieľ aj 

projekt „Tak ďaleko, tak blízko“. Ide o celovečerný 

dokument režiséra J. Vojteka, ktorý časozberne sníma 

štyri rodiny s autistickým členom. Dokumentárny film 

bude odhaľovať každodennú náročnosť života 

autistov začlenených v rodinách. Film nebude 

postavený na výpovediach a dialógoch, ale na 

konkrétnych autentických situáciách, ktorých skladba 

vytvorí samotný príbeh. Prostredníctvom dokumentu 

chceme odtabuizovať tému autizmus, podporiť 

objektívne vnímanie ľudí s autizmom a pochopiť ich 

videnie sveta. Prezentácia filmu bude pre nás 

prostriedkom na komunikáciu s verejnosťou 

a médiami, na posilnenie vzťahov s kľúčovými 

partnermi a partnerskými organizáciami 

a príležitosťou ponúknuť participáciu na našich 

aktivitách novým partnerom. Tento dokument bude 

použiteľný ako edukačný materiál na školách apod. 

Príprava dokumentu, ktorý podporuje Audiovizuálny 

fond bude pokračovať aj v roku 2012.

ZÁHRADA - miesto pre odpočinok a 
terapie

Vďaka spolupráci s Fakultou architektúry STU 

v Bratislave a vďaka finančnej pomoci spoločností 

Hirocem a.s. a Doprastav a.s. sme v roku 2009 

dokončili rekonštrukciu záhrady centra Andreas. 

Architektonická štúdia založená na zonácii areálu 

s jednoznačne identifikovateľnými plochami 

umožňuje deťom s autizmom v záhrade ľahkú 

orientáciu. Jednotlivé zóny ihriska s flexibilnou 

náplňou sú po formálnej stránke materiálovo 

a farebne odlíšiteľné a navzájom prepojené 

bezbariérovými trasami. Na pohybové aktivity slúžia 

balančné prvky a trasy podporujúce rovnováhu (nízke 

palisády, kladina). Na relaxáciu klientov je určená 

hojdačka – vtáčie hniezdo, ktorá ich upokojuje 

a redukuje dráždivosť a hyperaktivitu. V záhrade je 

osadená od roku 2010 aj veľká trampolína o priemere 

3,5 metra, ktorú využívajú aj externí klienti centra po 

iných terapiách a aktivitách v budove. Vďaka 

pravidelným terapiám cvičenie na trampolíne 

umožňuje klientom zážitky z pohybu vlastného tela 

a zároveň stimuluje telo k prispôsobeniu sa pohybu. 

Terapie na trampolíne sú založené na cvikoch, ktoré 

klient zvláda a ktoré mu spôsobujú radosť. Od leta 

2011 pribudol do záhrady nový vonkajší fitnes prvok 

„Sky Walker“. Na stroji klienti precvičujú dolné 

končatiny a chrbtové svaly. Prvok „Sky Walker“ je 

výbornou pomôckou, ktorý nepotrebuje 

špecializovaného terapeuta a ktorý klienti môžu 

využívať bez rozdielu veku.

Pri úprave záhrady, sadení kríkov, natieraní drevených 

hracích prvkov nám často pomáhajú dobrovoľníci 

z rôznych firiem alebo jednotlivci a priatelia nášho 

centra. Hneď na jar nám prišli pomôcť dobrovoľníci 
z firmy Dell, ktorí boli v Bratislave na svetovej 

konferencii (28. Mája). Pravidelne sa zapájame 

do podujatia Naše mesto, ktoré organizuje 

a zastrešuje Nadácia Pontis. Dňa 17. júna nám prišli 

dobrovoľne pomôcť top manažéri z veľkých firiem 

(Heineken, IBM, KIA, Orange, Slovnaft...). Na jeseň 

počas Dňa dobrovoľníctva 23. a 24. septembra, ktorý 

organizovalo občianske združenie C.A.R.D.O., nám 

v záhrade pomáhali dobrovoľníci z firiem Astellas 

Pharma, IBM, PSS, SPP... a individuálni dobrovoľníci 

z radov verejnosti. 

Naďalej hľadáme finančné alebo materiálne zdroje 

na sadové úpravy v záhrade.

Súčasťou záhrady je záhon na pestovanie drobného 

ovocia a byliniek. Vďaka spolupráci s občianskym 

združením Jablonka na projekte „Praktické 
realizácie zdravých jedlých záhrad v školách 
a komunitách“ sme v roku 2009 až 2011 vysadili 

ríbezle, egreše, josty, maliny, rakytník a rôzne druhy 

byliniek. Tento pestovateľský záhon využívame na 

uplatňovanie novozískaných zručností klientov 

v rámci pracovnej terapie, a plody a bylinky 

príležitostne používame na spestrenie jedálnička 

(čaje, nátierky, pudingy...).
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ERGOTERAPIA a starostlivosť o životné 
prostredie

Ergoterapia vo všeobecnosti zahŕňa pracovné 

činnosti klientov, ktoré vykonávajú pod vedením 

ergoterapeutov. Klienti pracujú na základe 

vypracovanej metodiky, podľa harmonogramu práce 

a svojich osobnostných predpokladov. Našim cieľom 

je naučiť klientov primerane telesne i mentálne 

pracovať (udržiavať naučené pracovné návyky), 

podporovať schopnosť udržiavať aktívnu pozornosť 

a zlepšovať pracovnú disciplínu. 

V roku 2011 sme úspešne zrealizovali projekt 
„Dve muchy jednou ranou“, v ktorom klienti rozvíjali 

nasledujúce pracovné činnosti: triedenie a vynášanie 

odpadu; dovážanie a stláčanie PET fliaš, viazanie 

stlačených fliaš do vriec a skladovanie v exteriéri. 

Nosnou aktivitou je stláčanie PET fliaš. Klienti centra 

Andreas už od roka 2010 stláčajú PET fľaše v suteréne 

budovy na mechanickom stroji. Stláčanie fliaš slúži 

ako pracovná terapia a pôsobí tiež ako rehabilitácia, 

pri ktorej klienti posilňujú horné končatiny. Terapia 

nevyžaduje bezchybnú jemnú motoriku a preto je 

pod dohľadom vychovávateľa zvládnuteľná každým 

klientom. 

Cieľom projektu bola podpora ochrany životného 

prostredia v okolí centra a recyklácie PET fliaš v danej 

komunite. Projektom sme sa pokúsili spojiť na prvý 

pohľad dve nezlučiteľné veci, a to starostlivosť 

o životné prostredie a podporu ľudí so 

znevýhodnením. Klienti centra Andreas v rámci 

pracovnej terapie stláčali PET fľaše. Aby mali čo 

stláčať, bolo nutné osloviť susedov z okolia, aby fľaše 

nezahadzovali a priniesli do centra Andreas. 

V komunite susedov sme urobili osvetu o ochrane 

životného prostredia a navyše sme im ponúkli 

čistenie verejných chodníkov od lístia.

Projekt sme mohli realizovať vďaka podpore 
z Nadačného fondu TESCO pri Nadácii Pontis. 
V projekte plánujeme pokračovať.

MUZIKOTERAPIA

Od septembra 2010 pravidelne realizujeme 

individuálnu muzikoterapiu na rôznych nástrojoch. 

Na bubny hrajú klienti rukami, zvuk bubnov preniká 

telom a núti ich k pohybu. Bubny prinášajú klientom 

potešenie a radosť, preberajú ich z letargie, nabíjajú 

a transformujú. Niektorým klientom vyhovujú skôr 

klávesy a zvončeky. Iní klienti postupne prešli aj na 

gitaru. Muzikoterapiu poskytovali traja terapeuti 

Marek Gregorovič, Miriam Halamičková a Marcel Vén 

približne 10 klientom.

SNOEZELEN - multisenzorické miestnosti 
s terapeutickým, relaxačným a 
voľnočasovým využitím

Ľudia s autizmom pri vnímaní a poznávaní svojho 

okolia sú hypersenzitívni, nedokážu množstvo 

prichádzajúcich zmyslových podnetov selektovať 

a vhodne spracovať. Dochádza k tzv. „presýteniu“ 

z hľadiska zmyslového vnímania. Dôsledkom môže 

byť únik autistu do svojho sveta (vypnutie príjmu) 

alebo reakcia nežiaducim správaním – agresiou voči 

okoliu, autoagresiou, krikom. Obzvlášť kritické je 

obdobie puberty, kedy stres a narastajúca frustrácia 

z neschopnosti komunikovať vyvolávajú závažnejšie 

formy problémového správania. Medikamentózna 

liečba nelieči príčinu, ale iba tlmí tieto prejavy 

a prináša so sebou 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, kedy sme v centre Andreas zriadili dve 

multisenzorické, špeciálne vybavené miestnosti, 

určené na terapeutické, relaxačné a voľnočasové 

aktivity, tzv. bielu a hravú miestnosť. Biela miestnosť 

je súčasne najpopulárnejšou Snoezelen miestnosťou 

v praxi. Zariadenie v nej je zamerané na rozvoj hmatu, 

čuchu, sluchu, zraku, a je využívaná na voľné 

a pohodové aktivity, relaxáciu, aromaterapiu 

a masáže. Naopak mäkká hravá miestnosť motivuje 

a stimuluje klienta k aktivite. Miestnosť slúži na rozvoj 

pohybových zručností, zraku, hmatu, sluchu, 

vestibulárneho a proprioreceptívneho systému.
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S pomocou projektov vieme terapiu poskytovať stále 

viacerým a viacerým klientom. Snozelen terapia 

v našom centre sa stáva veľmi žiadanou a to hlavne 

vďaka profesionálnym odborníkom, ako 

i modernému technickému vybaveniu. Priebežne 

dopĺňame špeciálne zariadenia do oboch snoezelen 

miestností. 

Priame aktivity s deťmi, odborné školenia a vybavenie 

miestností sa nám podarilo naplniť vďaka projektu 

z programu Hodina deťom pri nadácii pre deti 
Slovenska. Cieľom projektu „Každý zmysel má 
zmysel“ bola podpora viaczmyslového vnímania 

a eliminácia problémového správania u klientov 

s autizmom. Prostredníctvom cielenej stimulácie, 

relaxácie a aktivít na zvýšenie fyzickej námahy, 

terapeuti podporovali u klientov s autizmom 

kinestetické podnety s terapeutickým účinkom. 

ARTETERAPIA pre deti a mladých ľudí 
s poruchou autistického spektra

Počas celého roka 2011 prebiehali arteterapie pre 

interných aj externých klientov centra Andreas 

vo výtvarnej a keramickej dielni. Ide o mimoškolské 

aktivity s uplatnením individuálneho prístupu, 

prispôsobeného potrebám a požiadavkám 

jednotlivých klientov. Cieľom aktivít bolo zavedenie 

ďalších výtvarných techník (ešte neodskúšané našimi 

klientmi) „maľba na tričká“ a „maľba na hodváb“.  

Každá z techník vyžaduje iné individuálne zručnosti 

a tak každý klient prispel do jednotlivých aktivít 

svojimi zručnosťami a tvorivosťou. V keramickej dielni 

skúšali klienti modelovať rôzne figúrky, korále 

a misky, a prebehli aj prvé úspešné pokusy 

glazovania. 

Samotné výrobky svojou rozmanitosťou a originálnou 

krásou vedia prilákať vždy nových a nových ľudí. 

Taktiež sú vhodným odrazovým mostíkom k samotnej 

diskusii o diagnóze autizmus. V rámci projektu sme 

zorganizovali niekoľko tvorivých dielní pre deti 

zamestnancov a susedov nášho centra, ako aj pre 

workshopy pre odborníkov. Zrealizované workshopy 

umožnili "dôležitým dospelým" - vychovávateľom, 

pedagógom, sociálnym pracovníkom - sa hlbšie 

zoznámiť s výtvarnými technikami a poskytli priestor 

pre neformálne zdieľanie skúseností s prácou 

konkrétneho klienta. 

Všetky aktivity realizujeme s arteterapeutkami 

Mgr. Ivančíkovou a p. Detvajovou v oblasti výroby 

keramiky, ako aj s Mgr. Štrpkovou, Mgr. Podluckou 

a p. Vojtekovou v oblasti ďalších výtvarných techník – 

maľba na hodváb, na tričká, práca s papierom a pod. 

Arteterapiu poskytujeme približne pre 20 klientov. 

Výrobky z našich dielní ponúkame na predaj v rámci 

sezónnych trhov v Bratislave a Pezinku, alebo na 

firemných večierkoch. Prostredníctvom predajných 

výstav výrobkov čiastočne pootvárame tému autizmu 

širšiemu okoliu. 

Nákup materiálu, vybavenie dielní pre priamu činnosť 

s klientmi a samotné arteterapie sme mohli 

zrealizovať vďaka podpore z dotácie Mestskej časti 
Staré mesto Bratislava, Nadačného fondu 
Accenture, Nadácie VÚB a Medzinárodnému klubu 
žien v Bratislave.



Finančná správa
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SÚVAHA 
k 31. decembru 2011
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
k 31. decembru 2011
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Správa auditora 



Ďakujeme 

organizáciám, firmám a orgánom samosprávy 
za podporu a spoluprácu,

médiám za mediálnu podporu pri realizácií 
našich projektov a aktivít,

všetkým, ktorí nám prispeli dvomi percentami 
z dane a inými finančnými  a materiálnymi darmi,

odborníkom, dobrovoľníkom a rodičom, 
bez ktorých by sme nemohli realizovať 

naše plány a ciele.

Autistické centrum Andreas® n.o.
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e-mail: andreas@andreas.sk
www.andreas.sk
www.facebook.com/autisticke.centrum.andreas
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