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Vážení partneri, milí priatelia,

som rada,  že dnes máte pred sebou našu ďalšiu výročnú správu -  za 

rok 2006.  Pre Autistické centrum Andreas® n.o. to bol rok mimoriadne 

náročný, avšak i významný a prelomový zároveň. Rok 2006 bol rokom 

zavŕšenia a bilancovania výsledkov prvých piatich rokov našej činnosti, rok 

práce v provizórnych podmienkach a hlavne rok náročnej rekonštrukcie 

našich priestorov. 

Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o úspešné 

zvládnutie náročných úloh a prác i všetkým dobrodincom, ktorí nám 

prispeli svojimi prostriedkami, prácou, radami, odporúčaniami a tak sa 

spolupodieľali na úspechu nášho snaženia.

Cieľov a aktivít máme pred sebou ešte mnoho. Aj vďaka Vám ich 

uskutočnenie a naplnenie vidíme veľmi reálne. 

Verím, že aj naďalej zostanete ,,spriaznenými dušami a dobrými anjelmi“ 

našich detí, ktoré si svoj život bez Vašej pomoci nedokážu zorganizovať 

a ani ho plnohodnotne žiť.

Ďakujeme, že ste s nami boli. Tešíme sa, že s nami ste a verím, že budete!

 

Jana Pšenáková

Predsedkyňa Správnej rady

Autistické centrum Andreas® n.o.
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Vážení partneri, milí priatelia, 

ďalšia výročná správa znamená ďalšie zhodnotenie predchádzajúceho 

obdobia činnosti organizácie. Som nesmierne rada, že Vám po roku opäť 

môžem ponúknuť ďalšiu výročnú správu Autistického centra Andreas® 

n.o. („Andreas n.o.“) a takto zhodnotiť pre nás náročné, ale i význámné 

obdobie roku 2006. 

Rok 2006 bol pre Andreas n.o. náročný, pretože sa realizovala potrebná 

komplexná rekonštrukcia priestorov, oplotenia a úpravy terénu okolo 

budovy sídla centra a výnimočný z pohľadu piateho výročia existencie 

Autistického centra Andreas® n.o..

K celkovej rekonštrukcii budovy centra sme museli pristúpiť z niekoľkých 

dôvodov. Okrem havarijného stavu niektorých častí objektu to bol 

predovšetkým dôvod na vyriešenie bezbariérovosti celého objektu, 

nakoľko máme aj klientov s kombinovaným postihnutím. Ďalej to bola 

nutnosť zmeny dispozície vnútorných priestorov pre uskutočnenie 

nášho zámeru – vybudovania prvého centra na Slovensku s celoživotnou 

starostlivosťou. Celú investíciu sa nám podarilo zrealizovať vďaka úverovej 

podpore bankového domu Istrobanka a maximálnej ústretovosti 

jednotlivých dodávateľských fi riem.

 

Avšak popri rekonštrukcii budovy centrum aj naďalej paralelne 

poskytovalo služby pre svojich klientov v náhradných priestoroch. 

V zmysle štatútu sme pokračovali s poskytovaním služieb sociálnej 

prevencie a sociálneho poradenstva pre klientov z Bratislavy a okolia, 

a taktiež s diagnostikou detí z celého Slovenska. V letných mesiacoch 

Andreas n.o. poskytoval odľahčovacie služby pre rodiny s autistickým 

členom v školskom veku a organizoval denné tábory počas pracovných 

dní. Potreba týchto táborov je už rokmi odskúšaná a dopyt po tejto službe 

sa zvyšuje, pre niektoré rodiny, kde pracujú obaja rodičia je to jediná 

možnosť riešenia starostlivosti o ich autistické dieťa počas prázdnin. 

Autistické centrum Andreas® n.o. je jediné, ktoré takú službu poskytuje. 

Ku koncu roka 2006 oslávilo centrum svoje piate výročie existencie. 

Formou dvojdňového spoločensko-charitatívneho projektu „Otvárame 

dvere – aby sa otvárali srdcia“, pod záštitou prezidenta Svetovej autistickej 

organizácie - pána Pat Matthewsa a Nadácie Silvie Gašparovičovej, 

usporiadalo úspešnú celodennú medzinárodnú odbornú konferenciu na 

tému „Autizmus a integrácia“ a počas „Dňa otvorených dverí“ predstavilo 

laickej i odbornej verejnosti svoje novozrekonštruované priestory na 

Galandovej ulici v Bratislave. Cieľom tohto projektu bolo predstaviť 

doterajšiu činnosť, nové aktivity centra, odtabuizovať tému autizmu pre 

verejnosť, zlepšiť jej vnímanie a zvýšiť toleranciu voči ľuďom s autizmom 

a otvoriť aktívny dialóg s médiami. Ambície projektu sa podarilo naplniť 

a Andreas n.o. takto plynulo nadviazal na svoje úspešné aktivity v oblasti 

vzdelávania. 

Počas celého kalendárneho roku 2006 Andreas n.o. pokračoval 

projektami zameranými na oblasť vzdelávania odborníkov - Stimulovanie 

a skvalitňovanie vzdelávania učiteľov a odborníkov pre potreby 

zamestnávateľov poskytujúcich vzdelávanie a starostlivosť jedincom 

s autizmom. 

Vieme, že pred nami je množstvo ďalšej práce, no s jasným cieľom 

a s jasnými predstavami. Prioritou pre nás zostáva spustenie ďalších 

služieb pre klientov nášho centra, a tým aj odbremenenie ich rodín. 

Usilujeme sa o ďalšie projekty z fondov Európskej únie, o serióznu 

spoluprácu s donormi, skvalitnenie obojstrannej komunikácie v snahe 

stať sa serióznym a dlhodobým partnerom.

Za týmto všetkým je množstvo poctivo odvedenej práce našich 

zamestnancov, rodičov detí, pomocníkov a brigádnikov a podpora 

všetkých našich partnerov. Všetkým Vám patrí moja veľká vďaka! Verím, že 

zostanete našimi priateľmi aj naďalej! 

 

Ing. Kateřina Nakládalová

Riaditeľka

Autistické centrum Andreas® n.o.
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Čo je to autizmus?

Autizmom (z gréckeho autós - sám) sa označuje psychická porucha, ktorá 

sa spája s odlúčením sa od okolia a ponorením sa do vlastného sveta 

predstáv a myšlienok.

Je to porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva, väčšinou 

sa prejaví do veku piatich rokov. Autizmus je celoživotné postihnutie, 

ktoré závažným spôsobom ovplyvňuje každú oblasť života. Porucha má 

množstvo podôb, stupňov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí. Od 

uzavretia sa jedinca v ,,jeho vlastnom svete“, spojeného s neschopnosťou 

komunikovať, hrať sa, vnímať a chápať pre zdravých ľudí bežné vnemy, po 

na prvý pohľad prehliadnuteľné zvláštnosti v správaní sa dieťaťa s veľmi 

dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie. Neschopnosť vysporiadať 

sa so zmenami a potreba vytvárať si pevné stereotypy a nemenné 

vzorce správania prispievajú k tomu, že každodenný život je pre človeka 

s autizmom chaotický a desivý.

Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania, 

vďaka ktorému sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery 

,,nášmu svetu“ a poskytuje im možnosť plnohodnotného života.

Autistické centrum Andreas® n.o.
 

Autistické centrum Andreas n.o. 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. Ako prvé svojho druhu sa 

špecializuje na poskytovanie komplexných služieb rodinám a inštitúciám 

ako:

• komplexná diagnostika, 

• včasná intervencia formou individuálnej terapie s dieťaťom,

• voľnočasové aktivity a denné prázdninové tábory,

• poradenstvo (špeciálno-pedagogické, psychologické, zdravotné, 

sociálne),

• podporné rodičovské skupiny (skupinová psychoterapia),

• odborná pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích 

programov,

• vzdelávanie odborníkov, rodinných príslušníkov formou školení, 

seminárov, prednášok,

• sprostredkovanie odbornej literatúry, správa internetovej stránky 

www.autizmus.sk

Od apríla 2005 plní Autistické centrum Andreas n.o. funkciu RCA 

(regionálne centrum pre ľudí s autizmom). Už od počiatkov našej 

činnosti veľmi úzko spolupracujeme s  medzinárodnými a národnými 

organizáciami ASEPAC – Španielsko, Irish Society for Autism – Írsko, 

Autism Research Group – Maďarsko, Autistik  - Česko, Krakowsky Oddzial 

Krajowego Towarysztva Autyzmu – Poľsko.

Našou víziou je vybudovanie rezidenčného zariadenia, ktoré poskytne 

celoživotné, 24-hodinové pobytové služby a prácu s podporou 

úzkemu okruhu ľudí postihnutých autizmom. Základná myšlienka 

pritom vychádza z rozpoznania a rešpektovania individuality každého 

klienta s úmyslom podporovať a ďalej rozvíjať jeho fyzické, kognitívne, 

sociálne, emocionálne dispozície a zručnosti sebaobsluhy. V zmysluplnej, 

štruktúrovanej, povzbudzujúcej atmosfére domáceho prostredia 

budú klienti viesť plnohodnotný život s čo možno najvyššou mieru 

samostatnosti a nezávislosti.
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Najvýznamnejšie projekty 
v rokoch 2001 až 2005

V rámci projektovej činnosti sme v roku 2001 - 2004  realizovali štvorročný 

projekt On line-trainautism v spolupráci s národnými organizáciami 

zo Španielska, Írska, Česka a Poľska, podporený Európskou komisiou. 

Hlavným cieľom projektu bolo oboznámenie rodičov a odborníkov 

s tzv. prácou s podporou, ako s možnosťou uplatnenia ľudí s autizmom, 

zoznámenie sa s fi lozofi ou a reálnym fungovaním dvoch centier 

v Európe (Írsko, Španielsko), školenie odborníkov prostredníctvom 

internetu. V rámci projektu sme zorganizovali medzinárodnú konferenciu 

o autizme, ktorá sa uskutočnila v máji 2003 v Bratislave.

Na skvalitňovanie a rozširovanie voľnočasových aktivít bol v rokoch 

2004 – 2005 zameraný projekt Hľadajme mosty, podporený 

Kanadskou ambasádou. Vyškolení dobrovoľníci sa zapájali do tvorivých 

voľnočasových aktivít detí a mládeže s autistickým syndrómom. 

Výstupom bola výstava výtvarných prác detí z Andreasu v priestoroch 

Mestského múzea v bratislavskej Starej radnici v januári 2005.

Realizácia spomínaných voľnočasových aktivít bola umožnená aj vďaka 

projektu Skúsime si porozumieť hrou a obrázkom, uskutočneným 

v rokoch 2004 – 2005 s podporou Nadácie Pontis, ktorý zabezpečil 

vybavenie nášho centra potrebnými materiálnymi pomôckami. 

Spoločensko charitatívny projekt Maľujme srdcom sme pripravili 

v spolupráci so spoločnosťou Top Events a ďalšími partnermi. Osobnosti 

spoločenského, kultúrneho i politického života vytvorili svoje vlastné 

výtvarné diela, ktoré boli následne vydražené na aukcii. Výťažok bol 

poukázaný Autistickému centru Andreas na podporu aktivít zameraných 

na pomoc ľuďom s autizmom.

Cieľ činnosti 
Autistického centra Andreas® n.o.

Od vzniku Autistického centra Andreas až po súčasnosť sa snažíme šíriť 

myšlienku tolerancie a akceptácie postihnutých ľudí širokou verejnosťou. 

Svojou prácou sa snažíme o postupné rozširovanie a skvalitňovanie 

poskytovaného spektra služieb, aby sa vyhovelo novým, doteraz 

nevyriešeným požiadavkám a potrebám ľudí s autizmom. 

Ide nám predovšetkým o:

 

• Zachovanie kontinuity v poskytovaní ambulantných služieb v čo 

najvyššej kvalite.

• Zavádzanie nových služieb, predovšetkým krátkodobé pobyty 

klientov pre regeneráciu síl rodinných príslušníkov i pre prípad 

krízovej situácie, tzv. odľahčovacie služby pre rodinu, viacdňové 

diagnostické pobyty pre matku s dieťaťom a pod..

• Vytvorenie podmienok pre zabezpečenie celoživotného bývania, 

celoživotnej starostlivosti a služieb - rezidenčné (pobytové) služby.

• Vytvorenie podmienok pre nácvik pracovných zručností a pre 

prácu s podporou.
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Projekty a aktivity 
Autistického centra Andreas® n.o.

Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania učiteľov 

a odborníkov pre potreby zamestnávateľov poskytujúcich 

vzdelávanie a starostlivosť jedincom s autizmom

V roku 2006 sme ukončili dvojročný inovatívny projekt, podporený 

Európskym sociálnym fondom, zameraný na zvýšenie kvalifi kačného 

potenciálu učiteľov a odborníkov pracujúcich s osobami s autizmom.  

Vďaka tomuto projektu sme vyškolili viac ako 130 priamych účastníkov 

formou Základného školenia, Špecifi ckého školenia v problematike 

autizmu, Kurzov na zlepšenie zručností profesionálov a E-learningu. 

Výstupom projektu bolo vydanie viacerých odborných publikácií, 

časopisu o autizme počas trvania projektu, zostavenie metodických 

materiálov (videonahrávky, príručky).

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť 

V máji 2006 sa zúčastnila 15-členná skupina, zložená z pracovníkov 

Autistického centra Andreas, zástupcov spolupracujúcich organizácií 

(Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Trnava) a rodičov 

autistických klientov,  3-dňovej návštevy zariadení, poskytujúcich 

chránené bývanie pre klientov s autizmom v Maďarskej republike. Išlo 

o nasledujúce zariadenia:

• Zalaegerszeg – Špeciálno-pedagogické centrum, Apáczai-Csere 

J.tér 5/A,

• Zalaegerszeg – chránené bývanie pre autistov,

• Csorvás – Oddychová záhrada tety Kalán - chránené bývanie pre 

autistov.

Pobyt bol príležitosťou na nadviazanie medzinárodnej spolupráce 

a vzájomnú výmenu skúseností, sprostredkoval nám už overené postupy 

práce našich partnerov a poskytol možnosť poučiť sa z ich chýb. Poslúžil 

nám ako inšpirácia pri stanovení našich ďalších cieľov. Priniesol podnety 

i pre rodičov autistických klientov, ukázal im jednu z alternatív riešenia 

budúcnosti ich detí a tým podporil aktívnu spoluúčasť rodičov na riešení 

ich neľahkej životnej situácie.

 

Informačné a komunikačné databázové rozhranie 

pre príbuzných osôb postihnutých autistickým sydrómom

Vďaka podpore Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií sme 

zrealizovali projekt, ktorého hlavnou cieľovou skupinou sú príbuzní 

postihnutých autizmom, odborníci v problematike autizmu a inštitúcie 

štátnej správy. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie informačného 

webového portálu www.autizmus.info, vytvorenie priestoru na 

sumarizáciu odborných informácii o autizme, zhromažďovanie 

praktických informácii na pomoc osobám s autizmom a ich 

rodinám, výmenu skúseností rodičov autistických detí a odborníkov 

prostredníctvom diskusného fóra.

Rekonštrukcia centra

V roku 2006 prešlo Autistické centrum rozsiahlou rekonštrukciou, 

výsledkom ktorej je kompletne bezbariérová budova. V súčasnosti má 

Andreas tri podlažia. V podkroví sme rekonštrukciou vytvorili jednu 

bezbariérovú izbu a päť štandardných izieb s predpokladom ubytovania 

pre desať klientov. Celková rekonštrukcia trvala dvanásť mesiacov, 

fi nančne sme ju pokryli bankovým úverom vo výške 15 000 000,- Sk. 

Na zakúpenie a inštaláciu výťahu sme použili dotáciu poskytnutú 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 1 000 000,- Sk. 

Rekonštrukciu strechy sme pokryli dotáciou Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR z roku 2005 vo výške 1 000 000,- Sk. Budovu 

sme skolaudovali v septembri 2006, následne ešte prebiehali úpravy 

okolitého terénu a realizácia nového oplotenia, ktoré sme skolaudovali 

v novembri 2006. Od novembra opäť poskytujeme naše služby 

v novozrekonštruovaných priestoroch centra.

Voľnočasové aktivity pre deti a mládež s autizmom 

počas školského roka

Počas celého roka prebiehali voľnočasové aktivity pre deti a mládež 

v popoludňajších hodinách. Ide o mimoškolské aktivity s uplatnením 

individuálneho prístupu, prispôsobeného potrebám a požiadavkám 

jednotlivých klientov. 
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Denné pobytové tábory v čase letných prázdnin

Už piaty rok v rámci odľahčovacích služieb pre rodinu sme počas 

školských prázdnin realizovali letný tábor pre deti a mládež s autizmom.

Nakoľko v centre prebiehala rekonštrukcia, tábory sa uskutočnili 

v prenajatých priestoroch ŠZŠ pre sluchovo postihnutých na Hrdličkovej 

ulici.

Hlavným cieľom projektu bolo zmysluplné využitie voľného času našich 

klientov počas prázdnin a samozrejme, v neposlednom rade pomoc 

rodine v tomto období. Počas tábora prebiehali voľnočasové aktivity pod 

vedením terapeutov (pracovníkov centra) a vyškolených dobrovoľníkov. 

Spolu sme tak pomohli 20 klientom a ich rodinám.
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Otvárame dvere 
- aby sa otvárali srdcia

Agentúra Mmd Corporate, Public Aff airs & Public Relations Consultants, 

komunikačný partner Autistického centra Andreas n.o., mediálne 

a komunikačne komplexne zastrešila realizáciu projektu „Otvárame dvere 

– aby sa otvárali srdcia“. 

Cieľom a hlavným posolstvom tohto spoločensko-vzdelávacieho 

charitatívneho projektu bolo: 

• informovať odbornú verejnosť a rodičov o možnostiach práce 

a vzdelávania ľudí s autizmom, trendoch u nás a vo svete, 

o existencii Andreasu n.o., jeho poslaní a aktivitách, o súčasnom 

legislatívnom stave a jeho perspektívach,

• priniesť nové, aktuálne informácie o živote ľudí s autizmom v Írsku 

a novinky v dietológii ako sprievodnej terapii autizmu,

• otvoriť a sprístupniť na jeden deň centrum širokej verejnosti,

• odtabuizovať tému autizmu v očiach laickej verejnosti.

Projekt „Otvárame dvere – aby sa otvárali srdcia“ bol rozdelený do 

dvoch dní.  Súčasťou prvého dňa projektu „Autizmus a integrácia“ 

bola medzinárodná odborná konferencia, ktorú slávnostne 27. 11. 

2006 v priestoroch Bratislavskej vysokej školy práva otvoril primátor 

mesta Bratislavy, Andrej Ďurkovský. Záštitu nad týmto projektom 

prevzala Nadácia Silvie Gašparovičovej a prezident Celosvetovej 

autistickej organizácie Pat Matthews. Partneri z Írska odprezentovali 

svoje skúsenosti z budovania a fungovania celoživotných zariadení 

v Írsku a severnom Anglicku. Pat Matthews, ktorý v súčasnosti spolu 

s manželkou Nualou stoja na čele Svetovej autistickej organizácie, 

Európskej autistickej organizácie a Írskej spoločnosti pre autizmus (World 

Autism Organisation, Autism Europe, Irish Society for Autism), predstavili 

budovanie celoživotných zariadení z pohľadu rodičov a veľkých aktivistov. 

Ich zásluhou vybudovala Írska autistická organizácia sieť rezidenčných 

zariadení pre dospelých ľudí s autizmom po celom Írsku (farmy, dielne 

a chránené bývanie „pod jednou strechou”). Podrobnejšie ich služby 

predstavil Paul Henry, riaditeľ pre služby Írskej spoločnosti pre autizmus. 

Odborné povedomie účastníkov konferencie svojimi prednáškami 

podporili aj experti z Ministerstva školstva SR. Konferencia bola 

významným prínosom pre odbornú, rodičovskú i laickú verejnosť. 

V rámci druhej časti projektu „Dňa otvorených dverí“ Andreas 28. 11. 2006 

predstavil svoje priestory na Galandovej ulici v Bratislave, ktoré slávnostne 

otvorila pani Silvia Gašparovičová. Záujemcovia sa počas odborného 

výkladu oboznámili so službami, ktoré centrum poskytuje a ukážkami 

prác detí a rodičov. 

Súčasťou „Dňa otvorených dverí“ bolo tlačové podujatie, cieľom ktorého 

bolo priniesť informáciu odbornej i laickej verejnosti o problematike 

autizmu, existencii a význame centra, činnosti a plánoch Andreasu 

a taktiež o priebehu a výsledku medzinárodnej odbornej konferencie. 

Tlačové podujatie svojím vystúpením podporili: Pat Matthews, prezident 

Svetovej autistickej organizácie, spolu s manželkou Nualou, Andrea 

Šedibová, riaditeľka pre odbornú činnosť, Andreas n.o., Jana Pšenáková, 

predsedkyňa Správnej rady, Andreas n.o. a čestní hostia pani Silvia 

Gašparovičová a Andrej Ďurkovský, primátor Hlavného mesta Bratislavy. 

Ambície projektu sa naplnili a Andreas takto plynule nadviazal na 

predchádzajúce úspešné aktivity z minulého roku 2005, ale najmä rozšíril 

pole pôsobnosti v danej oblasti a cielene pôsobil na verejnosť, aby sa 

odtabuizovala téma autizmu, zlepšilo vnímanie a zvýšila tolerancia voči 

ľuďom s autizmom. Hostia zo zahraničia priviezli na Slovensko nové, 

vo svete však odskúšané skúsenosti a informácie. Vďaka profesionálnej 

mediálnej a komunikačnej podpore sa na konferencii zúčastnilo približne 

200 účastníkov a návštevnosť počas „Dňa otvorených dverí“ dosiahla 

krásne rekordné číslo 350 ľudí z celého Slovenska. Projekt sa stal taktiež 

atraktívnym aj pre samotné médiá, ktoré dostali základné posolstvo 

projektu a citlivé témy do širokého povedomia verejnosti. Partneri 

projektu uvítali netradičnú možnosť propagácie a spojenia mena fi rmy 

s ušľachtilým cieľom.

Projekt podporili :

10



To sme my 

Správna rada Autistického centra Andreas® n.o.

Ing. Jana Pšenáková, predsedkyňa správnej rady                   

MUDr. Jozef Šóth, CSc.

Ing. Kateřina Nakládalová, riaditeľka (od 15. 1. 2007)

Pavol Klučka 

Ing. Roman Mészáros 

Dozorná rada Autistického centra Andreas® n.o.

Vanesa Vojtišková 

Eva Trnačevičová 

Františka Ďurkovská 

Zamestnanci

PaedDr. Andrea Šedibová, riaditeľka pre odbornú činnosť 

Bc. Eliška Rusnáková, sociálna pracovníčka (do 22. 9. 2006) 

Mgr. Dagmar Šuranová, špeciálna pedagogička (materská dovolenka)

Mgr. Anna Šimková, špeciálna pedagogička

Mgr. Ing. Katarína Szehérová, psychologička

Mgr. Karen Gašparových, špeciálna pedagogička

Zuzana Ciblíková (do 31. 5. 2006)

Peter Vágner, správca

Poznámky:

Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie.

Správna rada sa na zasadaní SR dňa 29.12.2006 uzniesla na zmene 

štatutárneho zástupcu. PaedDr. Andreu Šedibovú, ktorá odstúpila 

na vlastnú žiadosť, nahradila vo funkcii riaditeľky Autistického centra 

Andreas n.o. Ing. Nakládalová Kateřina.

PaedDr.Šedibová Andrea bola správnou radou zvolená za člena správnej 

rady. Členovia správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie 

neobdržali žiadnu fi nančnú odmenu.
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Finančná správa

Prehľad o majetku a záväzkoch

Aktíva Suma v Sk

 

Stavby-budova-predkupné pravo 1 079 634,00

Stavby-ploty+vonk.up.+trv.por 101 700,00

Budova-technické zhodnotenie Galandova 18 050 782,60

Stroje, prístroje a zariadenia 283 688,00

Hmotný investičný majetok - odpisovaný 19 515 804,60

 

Pozemky-LV/Galandova-predkupné právo 3 326 400,00

Hmotný investičný majetok - neodpisovaný 3 326 400,00

 

Pokladnica Skk 15 283,00

Pokladnica Skk ESF 2 703,50

Pokladnica CZK 492,35

Pokladnica EUR 4 176,42

Pokladnica HUF 1 068,19

Peniaze 23 723,46

 

BU - 2625748261/1100 1 229,34

BU - 2620845559/1100 61 535,84

BU - 10006-130515010/4900 684 211,30

BU - 10006-130216010/4900 414,00

BU - 10006-130611010/4900 55 829,80

BU - 810003-11911010/4900 278 638,33

Účty v bankách 1 081 858,61

 

Peniaze na ceste 1 070 000,00

Prevody medzi fi nančnými účtami 1 070 000,00

 

Odberatelia 2006 5 950,00

Poskytnuté prevádzkové preddavky 2006 10 500,00

Pohľadávky 16 450,00

Aktíva Suma v Sk

 

Náklady budúcich období 31 940,10

Príjmy budúcich období 187,84

Prechodné účty aktív a pasív 32 127,94

 

Základné imanie-vklad Šedibová -1 000,00

Základné imanie-vklad Pšenáková -1 000,00

Základné imanie-vklad Soth -1 000,00

Základné imanie-zdroj krytia-dlhodob.majetok -5 455 724,10

Fond základného imania -5 458 724,10

 

Sociálny fond -19 457,00

Dlhodobé bankové úvery a záväzky -19 457,00

 

Aktíva celkom 19 588 183,51
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Pasíva Suma v Sk

 

Oprávky k stavbám/budovám 1 079 999,00

Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam 214 102,00

Oprávky k hmotnému investičnému majetku 1 294 101,00

 

Dodávatelia tuzemskí 2006 101 430,10

Krátkodobé rezervy 48 182,00

Záväzky 149 612,10

 

Zamestnanci  120 679,00

Sociálna poisťovňa 36 154,00

Spoločná zdravotná poisťovňa 1 131,00

Všeobecná zdravotná poisťovňa 13 290,00

Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami 171 254,00

 

Daň z kreditných úrokov 5 724,09

Daňové pohľadávky 5 724,09

Daň zo závislej činnosti a funk.požitkov 15 928,00

Zrážková daň 5 484,00

Daňové záväzky 21 412,00

 

Iné záväzky 2006 30 000,00

Iné záväzky 30 000,00

 

Výdavky budúcich období 190 079,99

Prechodné účty aktív a pasív 190 079,99

 

Nerozdelený zisk, neuhradená strata za predch. obdobie 2 583 144,66

Hospodársky výsledok 2 583 144,66

Pasíva Suma v Sk

 

Dlhodobé bankové úvery 15 000 000,00

Dlhodobé bankové úvery a záväzky 15 000 000,00

 

Pasíva celkom 19 439 603,75

Hospodársky výsledok za rok 2006 148 579,76
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Náklady Suma v Sk

 

Kancelárske potreby 151 971,10

Odborná literatúra 1 239,00

Didaktické pomôcky 29 960,00

Drobný nákup 34 247,00

Drobný nákup ostatný 77 150,64

Spotreba vody 9 255,90

Spotreba plynu 73 949,00

Spotreba energie 156 878,60

Spotreba tepla 4 168,80

Spotrebované nákupy 538 820,04

 

Cestovné 6 420,00

Náklady na reprezentáciu 53 269,00

Telefón 87 670,70

Ubytovanie 25 466,53

Nájomné 48 744,40

Strava 11 727,04

Účtovnícke služby 223 061,00

Poplatky za školenia a semináre 1 198,00

Členské príspevky 863,90

Internet a web služby 4 010,30

Dopravné služby 60 345,00

Odvoz odpadu 3 223,50

Poštovné 7 322,00

Kopírovanie 31 415,50

Notárske služby 1 066,70

Parkovné 1 405,00

Služby spojené s prevádzkou kotolne 23 935,50

Preklady a tlmočenie 122 400,00

Reklama a inzercia 55 585,00

Podanie projektovej žiadosti 95 200,00

Grafi cké služby 12 500,00

Obrazovo-zvukové nahrávky 28 800,00

Sprostredkovateľská činnosť 39 463,00

Náklady Suma v Sk

 

Ostatné služby 23 107,90

Služby 968 199,97

 

Mzdové náklady 1 524 410,00

Zákonné sociálne poistenie 381 006,00

Stravné lístky 46 560,00

Sociálny fond 5 498,00

Osobné náklady 1 957 474,00

 

Daň z nehnuteľností 31 196,00

Kolky priamo do spotreby 6 460,00

Koncesionárske poplatky 480,00

Notárske poplatky 3 955,50

Ostatné poplatky 100,00

Dane a poplatky 42 191,50

 

Zmluvné pokuty a penále 80,00

Debetné úroky 163,35

Kurzové straty 25 639,95

Halierové vyrovnanie 1,54

Vrátenie výnosov z dotácií 2 712,02

Poistenie 22 137,78

Ostatné náklady 50 734,64

 

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 

- daňové 1 043 508,00

- účtovné -14 364,00

- účtovné odpisy celkom 1 029 144,00

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a poistné 18 902,00

Rezerva na účtovnú závierku a audit 29 280,00

Odpisy, predaný majetok, rezervy, 

čas. rozlíšenie a opr. položky 1 077 326,00

 

Náklady celkom 4 634 746,15

Prehľad o nákladoch a výnosoch
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Výnosy Suma v Sk

 

Tržby z predaja služieb z činnosti zo sociálnej prevencie 82 980,00

Tržby z predaja služieb - diagnostika 3 950,00

Tržby z predaja služieb - školenie 2 800,00

Tržby z predaja služieb - nájomné 47 663,00

Tržby z predaja služieb - reklama 150 950,00

Tržby za tábory 20 909,00

Tržby za predaný tovar 700,00

Tržby za vlastné výkony a tovar 309 952,00

 

Kreditné úroky 30 443,62

Kurzové zisky 30,75

Halierové vyrovnanie 2,22

Iné ostatné výnosy 100,00

Ostatné výnosy 30 576,59

 

Zúčtovanie zákonných rezerv 23 330,00

Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenia  23 330,00

 

Prijaté príspevky od iných organizácií - dary 383 120,00

Prijaté príspevky od fyzických osôb - dary 54 122,30

Prijaté príspevky - celkom 437 242,30

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 494 111,00

Prijaté príspevky vrátane príspevkov 

z pozdielu zaplatenej dane 1 931 353,30

 

Dotácia VÚC 700 000,00

Dotácie mesta Bratislavy 30 000,00

Dotácia MPSVaR SR 1 000 000,00

Dotácia ESF 406 953,62

Dotácia MDPaT 171 000,00

Ostatné dotácie a granty 185 882,49

Prevádzkové dotácie 2 493 836,11

 

Výnosy celkom 4 789 048,00

 

Hospodársky výsledok za rok 2006 154 301,85

Dary Suma v Sk

 

ING životná poisťovňa 100 000,00

Centrum pre fi lantropiu 5 000,00

TIPOS národná lotériová spoločnosť 100 000,00

Siemens s.r.o. 50 000,00

ISTROBANKA a.s. 50 000,00

J&T Real Estate, a.s. 77 420,00

Prijaté dary - ostatné 54 822,30

 

Dary celkom 437 242,30
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Štatút

ŠTATÚT

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s 
názvom
Autistické centrum Andreas n.o.
Zakladate¾(lia) neziskovej organizácie vydávajú dòa  20. 6. 2002 tento
ŠTATÚT neziskovej organizácie

I.
Autistické centrum Andreas n.o.
 Galandova 7, 811 03 Bratislava

1. Názov : Autistické centrum Andreas n.o.
Skrátený názov: Andreas n.o.

2. Sídlo : Galandova 7, 811 03 Bratislava
II.

 Èas na aký sa nezisková organizácia zakladá:
 Nezisková organizácia sa zakladá na èas neurèitý.

III.
Druh všeobecne prospešných služieb

1. V zmysle § 2 ods. 2 zák. è. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov
poskytovanie sociálnej pomoci. Nezisková organizácia poskytuje
všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej
starostlivosti u populácie postihnutej autistickým syndrómom pod¾a
zákona NR SR è. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov.
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby
vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva,
starostlivos ou  v rehabilitaènom stredisku a doplnkovým vzdelávaním
vrátane rozvoja telesnej kultúry.
2. V rámci svojej èinnosti nezisková organizácia poskytuje klientom s 
autizmom najmä tieto všeobecne prospešné služby:
- vykonávanie sociálnej prevencie u sociálne znevýhodnenej skupiny 
obyvate¾ov  rodín s autistickým èlenom, s cie¾om predchádzania porúch 
psychického a sociálneho vývinu všetkých èlenov rodiny formou: 
vyh¾adávacou, nápravnou, rehabilitaènou a resocializaènou a 
organizovaním výchovno-rekreaèných táborov (pod¾a zákona è. 195/1998
Z. z.),
- poskytovanie sociálneho poradenstva ako kontinuálne pokraèovanie
sociálnej prevencie  priamo v rodinách, resp. na miestach sociálnej 
integrácie obèana s autistickou poruchou i jeho rodiny,
- nevyhnutnú starostlivos , ktorou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie v 
resocializaènom stredisku,
- doplnkové vzdelávanie v rozsahu a èase, ktoré školy v triedach pre žiakov s 
autizmom už nepokrývajú,
- doplnkové vzdelávanie doplnkovými formami, metódami a 
- prostriedkami, špecificky pod¾a  potrieb každého jedinca,
- organizovanie špeciálnej telesnej výchovy, s dodržiavním zásad 
vizualizácie, štrukturalizácie a individuálneho prístupu, s využitím 
špeciálnych kompenzaèných pomôcok a
- odborné konzultácie a vzdelávanie odborníkov v oblasti autizmu.

IV.
Spôsob zverejnenia podmienok

 poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb.
1.Nezisková organizácia zverejòuje podmienky poskytovania jednotlivých
druhov služieb:
a) v sídle organizácie,
b) na základe žiadosti ich zasiela poštou,
c) na internete

 V.
 Orgány neziskovej organizácie

vymedzenie ich pôsobnosti, poèet èlenov, spôsob vo¾by a dåžka funkèného 
obdobia správnej a dozornej rady
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada,
b)riadite¾,
c)dozorná rada (revízor)
Správna rada
1.Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých
èlenov správnej rady vymenúva zakladate¾.
2.Správna rada najmä
a) schva¾uje rozpoèet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušného roka),
b) schva¾uje roènú úètovnú závierku a výroènú správu o èinnosti a 
hospodárení

c) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane urèenia spôsobu ich 
vyporiadania najneskôr do skonèenia nasledujúceho úètovného obdobia,
d) rozhoduje o zrušení, zlúèení, splynutí alebo rozdelení neziskovej
organizácie
e) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutoèností v registri,
f) volí a odvoláva riadite¾a a urèuje jeho plat,
g) volí a odvoláva èlenov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a 
odvoláva èlenov dozornej rady (revízora),
h) schva¾uje právne úkony týkajúce sa nehnute¾ného majetku,
i) rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladate¾
vyhradil v zakladate¾skej zmluve,
j) rozhoduje o obmedzení práva riadite¾a kona  v mene neziskovej
organizácie.
3.Správna rada má najmenej troch èlenov. Èlenom správnej rady môže by  iba 
fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Èlenom
správnej rady nemôže by  èlen dozornej rady (revízor) a riadite¾.
4.Správna rada volí zo svojich èlenov predsedu správnej rady. Predseda
správnej rady zvoláva , pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
Predseda správnej rady zvoláva , pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
5. Správna rada sa schádza pod¾a potreby, najmenej však dvakrát roène.
Správna rada musí by  zvolaná do desa  dní od doruèenia návrhu dozornej
rady (revízora) alebo jednej tretiny èlenov správnej rady. Funkèné obdobie
správnej rady je sedem roèné.
6. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpoloviènej
väèšiny jej èlenov. Na zvolenie a odvolanie riadite¾a je potrebný súhlas
dvojtretinovej väèšiny hlasov všetkých èlenov správnej rady.
7. Èlenstvo v správnej rade je dobrovo¾nou a neplatenou funkciou. Èlenom
správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone
funkcie.
8. Èlenstvo v správnej rade zaniká:
- uplynutím funkèného obdobia,
- odstúpením,
- odvolaním, pre stratu volite¾nosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia
nezúèastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej 
rady,
- smr ou. 
Riadite¾
1. Riadite¾ je štatutárny orgán, ktorý riadi èinnos  neziskovej organizácie a 
koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, 
ak nie sú týmto zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do
pôsobnosti iných orgánov.
2. Riadite¾ je oprávnený zúèastòova  sa na rokovaniach správnej rady s 
hlasom poradným.
3. Za riadite¾a môže by  zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne 
úkony a je bezúhonná.
Riadite¾a volí a odvoláva správna rada.
Riadite¾a správna rada odvolá , ak
a) bol právoplatne odsúdený za trestný èin spáchaný v súvislosti s výkonom
funkcie riadite¾a alebo za úmyselný trestný èin,
b) vykonáva èinnos  uvedenú uvedenú v § 27  zákaz konkurencie
c) o to sám požiada.
Riadite¾a môže správna rada odvola , ak
a) nie je schopný pod¾a lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov
vykonáva  túto funkciu dlhšie ako šes  mesiacov,
b) koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, zakladacou listinou a 
štatútom,
c) to navrhla dozorná rada (revízor) alebo èlen správnej rady.
Na zvolenie a odvolanie riadite¾a je potrebný súhlas aspoò dvojtretinovej
väèšiny hlasov všetkých èlenov správnej rady.
Dozorná rada (revízor)
1. Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý
dohliada na èinnos  neziskovej organizácie. Funkèné obdobie dozornej rady je 
pä  roèné.
2. Dozorná rada musí by  zriadená, ak majetok neziskovej organizácie je vyšší 
ako 5 mil. Sk alebo ak je súèas ou jej majetku prioritný majetok pod¾a § 31 a. 
3. Èlenovia dozornej rady (revízor) sú oprávnení nahliada  do všetkých
dokladov a záznamov týkajúcich sa èinnosti neziskovej organizácie a 
kontrolujú, èi je úètovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom a èi 
nezisková organizácia uskutoèòuje svoju èinnos  v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
4. Dozorná rada (revízor) najmä
a) preskúmava roènú úètovnú závierku a výroènú správu a predkladá svoje
vyjadrenie správnej rade,
b) kontroluje vedenie úètovníctva a iných dokladov,

c) upozoròuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich 
odstránenie.
5. Dozorná rada (revízor) je oprávnená
a) navrhnú  zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to
vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
b) podáva  správnej rade návrh na odvolanie riadite¾a,
c) navrhnú  obmedzenie práva riadite¾a kona  v mene neziskovej
organizácie,
d) zúèastni  sa prostredníctvom svojich èlenov na rokovaní správnej rady s 
hlasom poradným,
e) upozorni  správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov,
zakladacej listiny alebo štatútu.
6. Dozorná rada má najmenej troch èlenov. Revízorom alebo èlenom
dozornej rady môže by  iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne 
úkony a je bezúhonná. Èlenom dozornej rady nemôže by  èlen správnej rady
a riadite¾.
7. Èlenov dozornej rady (revízora) volí a odvoláva správna rada.
8.Èlenstvo v dozornej rade je dobrovo¾ná a neplatená funkcia. Èlenom
dozornej rady (revízorovi) patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im 
vznikli pri výkone funkcie, pod¾a osobitného predpisu.
Èlen  správnej rady, riadite¾ a èlen dozornej rady (revízor) nesmie
a) vo vlastnom mene ani na vlastný úèet uzaviera  obchody, ktoré súvisia s 
èinnos ou neziskovej organizácie,
b) sprostredkova  pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.

VI.
Èas uchovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie

Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré
nezisková organizácia uchováva po dobu desiatich rokov.

VII.
Hospodárenie neziskovej organizácie

1.Nezisková organizácia zabezpeèuje svoju èinnos  a hospodári so svojím 
majetkom a môže užíva  aj majetok štátu alebo majetok územnej 
samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.
2 Majetok neziskovej organizácie tvoria
a) vklady zakladate¾ov,
b) príjmy z vlastnej èinnosti,
c) príjmy z podnikate¾skej èinnosti po zdanení,
d) dedièstvo,
e) dary od fyzických osôb a právnických osôb.
3. Neziskovej organizácii možno poskytnú  aj dotácie zo štátneho rozpoètu,
rozpoètu štátneho fondu a rozpoètu obce.
4. Dotácie zo štátneho rozpoètu a rozpoètov štátnych fondov môžu by
neziskovej organizácií poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, 
spravidla z toho, ktoré má vz ah k prevažujúcej èinnosti neziskovej
organizácie. Z dotácii zo štátneho rozpoètu,  rozpoètu štátneho fondu a 
rozpoètu obce sa nemôžu uhrádza  výdavky (náklady) na správu 
neziskovej organizácie.
5. Majetok neziskovej organizácie sa môže použi  len v súlade s 
podmienkami urèenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu
výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov)
neziskovej organizácie urèí správna rada každoroène v rozpoète v miere
nevyhnutnej na zabezpeèenie èinnosti neziskovej organizácie.
6. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii 
dar alebo príspevok na konkrétny úèel, nezisková organizácia je oprávnená
ho použi  na iný úèel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar
alebo príspevok poskytla.

VIII.
Spôsob  zverejnenia výroènej správy

1. Nezisková organizácia vypracuje výroènú správu v termíne urèenom 
správnou radou alebo zakladacou listinou po skonèení kalendárneho roka,
najneskoršie do 30. júna.
2. Výroèná správa obsahuje 
a) preh¾ad èinností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vz ahu k 
úèelu založenia neziskovej organizácie,
b) roènú úètovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej 
obsiahnutých,
c) výrok auditora k roènej úètovnej závierke, ak ju auditor overoval,
d) preh¾ad o peòažných príjmoch a výdavkoch,
e) preh¾ad rozsahu príjmov (výnosov) v èlenení pod¾a zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo
v priebehu roka,
h) ïalšie údaje urèené správnou radou.
Výroèná správa sa  zverejní a bude verejne prístupná v sídle neziskovej
organizácie. Jeden výtlaèok výroènej správy zasiela nezisková organizácia

registrovému úradu do 15. júla.
IX.

Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie
1.  Nezisková organizácia sa zrušuje
a) uplynutím èasu, na aký bola založená,
b) dòom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej
organizácie, inak dòom, keï bolo toto rozhodnutie prijaté,
c) rozhodnutím správnej rady o zlúèení, splynutí alebo rozdelení neziskovej
organizácie,
d) dòom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak 
dòom, keï toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnos ,
e) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku,
f) ak nesplní povinnos  pod¾a § 10 ods. 3 (preukáza  splnenie podmienok
upravených osobitnými predpismi),
g) ak nezašle výroènú správu registrovému úradu pod¾a § 34 ods. .
Nezisková organizácia zaniká ku dòu výmazu z registra. Jej zániku
predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
3.  Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na 
inú neziskovú  organizáciu alebo nadáciu po zlúèení alebo splynutí.
4. Likvidaèný zostatok môže by  prevedený len na inú neziskovú organizáciu 
alebo nadáciu.
5.Odmenu likvidátora urèí ten, kto likvidátora vymenoval.
6.Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.
7. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na 
zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného
zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoloèností, ak tento zákon
neustanovuje inak.

X.
Poskytovanie informácií

Nezisková organizácia zverejní informáciu o nakladaní s majetkom v sídle
organizácie, príp. pod¾a požiadaviek.

XI.
Podnikanie

5.Nezisková organizácia môže podnika  pod¾a osobitných predpisov za 
podmienky, že touto èinnos ou sa dosiahne úèelnejšie využitie jej majetku a 
nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnos  služieb, pre ktoré bola
založená.
6.Nezisková organizácia sa nemôže zúèastòova  na podnikaní iných osôb a 
nemôže uzatvára  zmluvu o tichom spoloèenstve.
7. Príjmy z èinnosti neziskovej organizácie podliehajú daòovým povinnostiam
pod¾a platných daòových zákonov.
8. Prostriedky neziskovej organizácie nesmú by  použité na financovanie
èinnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na 
volenú funkciu.
9. Nezisková organizácia nesmie viaza  poskytovanie svojich všeobecne 
prospešných služieb na poskytovanie darov of fyzických alebo právnických
osôb.

XII.
Závereèné ustanovenia

Zakladatelia rozhodli, že pre prípad ich smrti oprávnenia zakladate¾a prejdú na 
ich zákonných dedièov.

V Bratislave dòa 20. 6. 2002

ZAKLADATELIA

PaedDr. Andrea Šedibová
trvale bytom 811 03 Bratislava, Kozia 28

Ing. Jana Pšenáková
trvale bytom 811 05 Bratislava, Gundulièova 6

MUDr. Jozef Šóth, CSc.
trvale bytom 841 07 Bratislava, Milana Mareèka 8
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O nás v médiach
Noviny, časopisy a ostatné periodiká

SME – Na Slovensku žijú tisíce autistov (08/12/2006)

Pravda – Číslo dňa (29/11/2006)

Slovenka - Nie všetci autisti sú ako Rainman (29/11//2006 číslo 49/2006 str.48-49)

Rozhlasové vysielanie

Slovenský rozhlas – upútavka na medzinárodnú odbornú konferenciu

Slovenský rozhlas, Rádio Regina, relácia Ozveny dňa - Autistické centrum Andreas 

predstavilo zrekonštruované priestory (28/11/2006, 17:00h)

Slovenský rozhlas, Rádio Regina, relácia Rádiobudík – Deň otvorených dverí v Au-

tistickom centre Andreas ( 28/11/2006 06:20h )

Slovenský rozhlas

Oznam – čítaný text

16. 11., 20. 11. – 24. 11.2006 

„Autistické centrum Andreas Vás pozýva dňa 27. 11. o 9:00h na odbornú konfe-

renciu na tému Autizmus a integrácia do Bratislavy. Cieľom je predstaviť reálny 

príklad integrácie osôb s vážnou mierou autizmu do života a prostredníctvom 

zahraničných skúseností inšpirovať k realizácii a aplikácii podobných aktivít na 

Slovensku. 28. 11. je pre záujemcov pripravený už 2. ročník Dňa otvorených dverí 

na Galandovej 7 v Bratislave od 10 do 15h. Viac na www.andreas.sk. Tešíme sa na 

Vás! Rezervujte si Váš čas!”

Rádio Regina, 28/11/2006, 17:00h 

Relácia: Ozveny dňa

Nadpis: Bratislavské autistické centrum Andreas predstavilo zrekonštruova-

né priestory

Zdroj: Rádio Regina 17:00

Text:

Pacientom s autizmom sa už 5 rokov venuje bratislavské autistické centrum 

Andreas. Ročne mu pribudne takmer 500 klientov. Je jediným zariadením na 

Slovensku, ktoré poskytuje autistom a ich rodinám z celého Slovenska komplexnú 

starostlivosť. V rámci Dňa otvorených dverí dnes centrum predstavilo zrekonštru-

ované priestory na Galandovej ulici Bratislave, ktoré slávnostne otvorila manželka 

prezidenta Silvia Gašparovičová. 

Televízne vysielanie

Slovenská televízia, STV2 - TV spoty – upútavka na medzinárodnú odbornú konfe-

renciu

Slovenská televízia, Správy STV -  Svet autistov - neznáma krajina (10/12/2006, 

19:30h)

TV Markíza, Televízne noviny - Starostlivosť o autistov (28/11/2006, 19:00h)

TA3 – Pacientom s autizmom sa už päť rokov venuje bratislavské centrum 

(28/11/2006, 15:03h)

TA3, Téma dňa - Autizmus: Problém, o ktorom sa málo hovorí (14/12/2006, 21:30h)

Slovenská televízia, vysielací okruh STV 2

TV spoty

23. 11. 2006 (štvrtok) pred reláciou Família

24. 11. 2006 (piatok) pred reláciou Správy a komentáre

25. 11. 2006 (sobota) pred reláciou Anjeli strážni

„Autistické centrum Andreas Vás pozýva dňa 27. novembra o 9.00 hodine do Brati-

slavy na odbornú konferenciu na tému Autizmus a intergrácia. 28. novembra je od 

10.00 do 15.00 hodiny pre záujemcov pripravený už druhý ročník Dňa otvorených 

dverí na Galandovej ulici 7. Viac na www.andreas.sk. Tešíme sa na Vás. Rezervujte 

si Váš čas.“

STV, 10/12/2006, 19:30h

Svet autistov - neznáma krajina

Relácia: Správy STV

Nadpis: Svet autistov - neznáma krajina

Zdroj: STV, 19:30

Text:

Na Slovensku žije približne 13-tisíc ľudí s autizmom. Táto choroba sa v minulosti 

zamieňala za mentálnu retardáciu. Ide však o poruchu vývinu, ktorá má mnoho 

podôb. Spoločné majú autisti to, že sa o seba nedokážu postarať. 

Alexovi zistili autizmus, keď mal necelé štyri roky. Veľa nerozpráva, dodržiava však 

svoje rituály. 

Vanesa Vojtíšková, matka: „Vždycky keď prídeme zo školy, tak si kúpime nový 

zošit a on ten zošit si celý pokreslí, úplne kompletne celý, potom si ho postrihá, 

potrhá na márne kúsky a potom tie kúsky toho papiera zase vyhodí do koša.“ 

Alex má výnimočný orientačný zmysel. 

Vanesa Vojtíšková, matka: „Jemu stačí raz ísť jednou trasou a on si okamžite 

hneď zapamätá, on presne vie kde to bolo, on to ukazuje.“ 

Autista žije vo svojom vlastnom svete a ten okolo je preňho neznámy. 

Andrea Šedibová, riaditeľka Autistického centra Andreas: „Tak ako ten, ktorý 



19

by sa zobudil niekde v absolútne odlišnej krajine, by sa cítil cudzím v tom inom 

svete, takisto sa cíti ako cudzinec v našom svete ten človek s autizmom.“ 

Jana Pšenáková, Autistické centrum Andreas: „Autizmus mnohokrát nie je 

vidieť. Nie je to choroba, ktorá sa dá liečiť a vidím aj u mnohých rodičov, najťažšie 

je prijať to.“ 

Vanesa Vojtíšková, matka: „Tam sa ako miešali všetky pocity akože aj ten šok, 

aj ten smútok, aj proste taká nejaká bezradnosť, že čo teda budeme robiť, ako to 

bude ďalej.“ 

Pomoc našli v autistickom centre. Odborníci sa tu starajú o rodičov, ale aj o ich 

deti. 

Silvia Sehérová: „Páči sa mi tu, s počítačom sa hrať, aj upratovať, aj kopírovať ešte, 

aj všeličo také práce.“ 

Komunikácia s autistami je náročná. Často v nej používajú iba obrázky. Dôležité 

preto je, aby ich okolie tolerovalo a chápalo. 

Radoslava Rusňáková, Slovenská televízia.

TV Markíza, 28/11/2006, 19:00h 

Starostlivosť o autistov

Relácia: Televízne noviny

Nadpis: Starostlivosť o autistov

Zdroj: TV Markíza 19:00

Text:

Na Slovensku žije približne 13-tisíc ľudí postihnutých autizmom. Sú iní a často ich 

správanie v ľuďoch vyvoláva odmietavé reakcie. Potrebujú odbornú starostlivosť 

a to je jeden z problémov, ktoré musia ich príbuzní riešiť. Špeciálnych centier je 

u nás stále chronický nedostatok. 

12-ročný syn pani Kataríny je autista. Určitý čas trvalo, kým prišli na to, čo mu 

vlastne je. 

Kateřina Nakládalová, matka: „Jakubko do šesť rokov vôbec nerozprával a vtedy 

bolo veľmi ťažké vydedukovať vlastne čo mi chce povedať, čo mi chce naznačiť.“ 

Aj život rodičov, ktorí sa musia o takéto dieťa starať 24 hodín, je ťažký a kompliko-

vaný. 

Kateřina Nakládalová, matka: „On má také svoje stereotypné pohyby, žije si vo 

svojom svete, krúti si šnúrky, veľmi rád si krúti kolieska autíčiek.“ 

Andrea Šedibová, pedagogička centra pre autistov Andreas: „To dieťa je na 

nich viazané od rána do večera.“ 

Napriek tomu existujú centrá so špeciálnymi pedagógmi, ktoré sa snažia aspoň 

trochu pomôcť. Pravidlá, jeden učiteľ k jednému dieťaťu a hovoríte prostredníc-

tvom symbolov. 

Andrea Šedibová, pedagogička centra pre autistov Andreas: „Rolka toaletné-

ho papiera, ktorá znamená, že pôjde na WC. Kartička so stolom, z ktorej vyplýva, 

že k tomu stolu pôjde niečo robiť s terapeutom.“ 

Jana Pšenáková, centrum pre autistov Andreas: „Autizmus nevidno, buďme 

tolerantní, prijmime týchto ľudí, ktorí sú iní a snažme sa ich pochopiť. Je to strašne 

ťažké.“ 

Najdôležitejšie je s takýmito ľuďmi sa kontaktovať, pretože to je jediná cesta ako 

sa k nim priblížiť a naučiť sa vnímať autizmus nie ako poruchu, ale ako spôsob 

myslenia. 

TV Markíza, Danica Kleinová. 

TA3, 28/11/2006, 15:03h

Pacientom s autizmom sa už päť rokov venuje bratislavské centrum

Pacientom s autizmom sa už päť rokov venuje bratislavské Autistické centrum 

Andreas. Ročne mu pribudne takmer 500 klientov. Je jediným zariadením na 

Slovensku, ktoré poskytuje autistom a ich rodinám komplexnú starostlivosť.

Centrum vzniklo z iniciatívy a potreby rodičov autistických detí a odborníkov. 

Zameriava sa na včasnú diagnostiku, sociálne poradenstvo a rozvíja mimoškol-

ské a voľnočasové aktivity pre klientov z celého Slovenska. Ponúkané služby sú 

platené, podľa vyjadrenia riaditeľky Andrey Šedibovej „viacerí rodičia nemôžu naše 

centrum navštevovať denne, keďže je to otázka fi nancií“.

V rámci projektu „Dňa otvorených dverí“ predstavil dnes Andreas zrekonštruova-

né priestory na Galandovej ulici v Bratislave, ktoré slávnostne otvorila manželka 

prezidenta SR Silvia Gašparovičová. „Veľmi oceňujem prácu Autistického centra 

Andreas. Autistické deti a hlavne ich rodičia potrebujú veľa pomoci. Aktivity, ktoré 

sú vyvíjané na štátnej úrovni, nie sú ničím kryté. V budúcnosti by sme mali neja-

kou cestou zapojiť do takéhoto procesu aj štát,“ povedala Gašparovičová.

Na Slovensku žije približne 13-tisíc ľudí postihnutých autistickým syndrómom. 

Autizmus zasahuje všetky skupiny obyvateľstva. Ľudí s autizmom môžeme rozdeliť 

do dvoch veľkých skupín. Takmer dve tretiny autistov majú mentálnu retardáciu, 

nedokážu vôbec komunikovať a sú odkázaní na pomoc svojho okolia. Druhú 

skupinu tvoria ľudia s normálnym až nadpriemerným IQ, ale len minimum z nich 

dokáže tieto schopnosti uplatniť v bežnom živote. Pre ľudí s autizmom je ťažké 

vyjadriť svoj úmysel a sformulovať ho do slov. Až 50 percent osôb s autizmom 

aktívne nerozpráva.

TA3, 28/11/2006, 16:27h

Nadpis: Začlenenie autistických ľudí do spoločnosti

Zdroj: TA3, 16:27h

MODERÁTOR: Vladimír Vondrák

HOSŤ: Andrea Šedibová, riaditeľka Autistického centra Andreas n.o.

Téma autizmu väčšinou vyvoláva v ľuďoch pocit neistoty. Je to v najväčšej miere 

spôsobené strachom z neznámeho. Napriek tomu, že je toto postihnutie v spoloč-

nosti stále menej tabu, ľudom chýbajú konkrétnejšie informácie. O postihnutých 

s autistickým syndrómom a ich začlenení do spoločnosti porozprávala v štúdiu 

TA3 Andrea Šedibová, riaditeľka Autistického centra Andreas.

Moderátor: Dobrý deň. Pani riaditeľka, široká verejnosť má o autizme skreslenú 
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prestavu. Väčšinou si myslia, že ide o nadpriemerne nadaných ľudí s extrémnymi 

reakciami, schopnosťami, je to tak alebo majú mylné predstavy?

AŠedibová: Ja som veľmi rada tejto otázke, lebo sa s ňou často stretávame a rada 

vyvrátim tento mýtus. Skutočne len mizivé percento ľudí s autizmom má nadprie-

merné schopnosti. Sú takí, ich schopnosti sa považujú v určitej oblasti za geniálne, 

ale súčasne majú problémy postarať sa o seba v bežných veciach. Čiže, toto je 

veľmi málo takýchto ľudí s autizmom. Väčšina ľudí s autizmom je odkázaná na po-

moc svojho okolia a sú nesebestační, majú problémy žiť v bežnom prostredí tak, 

aby sa necítili zle, aby možno aj navonok nemali také prejavy, ktoré okoliu vadia.

Moderátor: Sú známe príčiny, ktoré autizmus spúšťajú, poprípade, existujú nejaké 

štádiá?

AŠedibová: Príčiny jednoznačne nie sú. Preto aj tá terapia, ktorá existuje, to ako 

sa týmto ľuďom snažíme ľuďom pomôcť, je že nemôžeme ten problém autizmu 

vyriešiť a vyliečiť, čiže príčina nie je jasná a jednoznačná, sú iba určité faktory, 

ktoré môžu keď spolupôsobia ovplyvniť aj to, keď sa dieťa s autizmom narodí, že 

sa uňho rozvinie tento problém. Čo sa týka tých štádií, tak pri autizme nemožno 

hovoriť o nejakých štádiách, že by sa v priebehu života u každého z nich tie štádiá 

vyskytli, skôr môžeme uvažovať o tom, že tak ako sú rozmanití ľudia, ktorí nemajú 

autizmus, my všetci, tak aj autizmus má rôzne stupne. Čiže na základe toho mož-

no vznikajú také mýty, že sú tzv. vysokofunkční, ktorí môžu mať nadpriemerné 

schopnosti na jednej strane, tzn., že sú schopní rozprávať, komunikovať, ale na 

druhej strane toho celého tzv. spektra autizmu sú ľudia s autizmom, ktorí sú veľmi 

ťažko postihnutí, nerozprávajú, nekomunikujú, nerozumejú bežným podnetom, 

sú citliví napríklad na zvukové podnety, proste, tie rozdiely sú veľmi veľké, extrém-

ne rozdielne.

Moderátor: Môžete nám prezradiť Váš taký najextrémnejší zážitok s autistickým 

človekom?

AŠedibová: Viete, my ľudia, ktorí s autizmom pracujeme, nepovažujeme za 

extrémne to, čo je pre okolie extrémne. Možno tak úsmevne extrémne sú záľuby 

niektorých autistov, teraz uvediem záľuby našich írskych priateľov, ktorí tu boli 

včera na našej odbornej konferencii, ktorú sme mali, kde ich dospelý už syn má 

zvláštnu záľubu zbierať karavany. Majú doma v záhrade 15 karavanov alebo 30 

rebríkov na povale. Čiže to je také milé. Ale sú aj extrémnejšie zážitky, ktoré sú ne-

príjemné zažiť pre nás, tobôž pre rodičov, keď na prechádzke s takýmto dieťaťom 

sa bežne stáva, že tie deti ako by veľmi dobre vedeli akým správaním vyvolajú 

pozornosť okolia a presne sa tak správajú vtedy kedy sa na to ťažko reaguje inak 

tak ako chcú. Čiže niektorí majú záľubu vyzliecť sa vonku alebo chlapci cikať na 

nevhodnom mieste, vekom už toto správanie nie je vhodné a podobne. Čiže tie 

zážitky sú veľmi rozmanité a sú zahanbujúce veľmi najmä pre rodičov ak sa im to 

stáva. Pre nás až tak nie, lebo rozumieme a vieme prečo a možno nereagujeme 

ako by chceli.

Moderátor: Akým spôsobom je postarané o autistické deti? Určite existujú nejaké 

špeciálne zariadenia, dokážu sa vlastne vzdelávať trošku?

AŠedibová: Dokážu sa vzdelávať, ale to vzdelávanie nie je v poňatí bežného 

vzdelávania, že by tie deti chodili do školy a učili sa čítať, písať, počítať, bežné 

predmety. Učia sa postarať sa sami o seba, učia sa vyjadrovať svoje potreby inak 

ako rečou, lebo rečou to väčšina z nich nedokáže, proste je to taká škola života 

v zmysle základných zručností a sociálnych schopností, čiže ak aj chodia do školy, 

tá škola vyzerá inak, ale hlavne to, čo je pred školou, čiže predškolské zariadenie 

– ich je veľmi málo na Slovensku – a to čo je po skončení školskej dochádzky, to je 

niečo, čo u nás úplne chýba.

Moderátor: Ako je to v dospelosti. Majú šancu sa začleniť do spoločnosti, majú 

schopnosť pracovať, napríklad?

AŠedibová: V podstate na túto otázku sa dá nadviazať tým, že sú určité tie stupne 

autizmu. Tí, tzv. vysokofunkční sa môžu začleniť, iba sú chudákmi v úvodzovkách, 

a veľmi zvláštnymi ľuďmi v sociálnych kontaktoch, ale určite nejakú šancu nájsť 

si prácu majú, ale, žiaľ, väčšina je naozaj tých odkázaných na to, že sa im vytvorí 

veľmi prispôsobené prostredie, v ktorom keď dospejú, budú môcť žiť a budú 

sa môcť venovať tomu, čo momentálne ich uspokojí. Čiže začlenenie v zmysle 

bežného začlenenia do života, pracovného uplatnenia, o tom naozaj nemôže byť 

vo väčšine prípadov ani reči. 

Moderátor: Na akej úrovni je starostlivosť u nás, keď to porovnávate s Európou?

AŠedibová: Keď to porovnávame s tou bývalou západnou Európou, tak trebárs 

úroveň vzdelávania na úrovni základnej školy je už porovnateľná s tým svetom 

vonku, pretože u nás už tiež je povinná školská dochádzka, to je to veľké šťastie 

pre takéto deti, ale horšie je to s tými inými vekovými obdobiami, ktoré som 

už spomínala, všade vlastne platí to, že čím skôr má ísť dieťa do predškolského 

zariadenia, a ak má dieťa akýkoľvek problém, čo autizmus je neskonalý problém, 

tak o to viac by takého zariadenia mali byť, čiže v tomto sme na tom veľmi zle, 

a najmä ten vek dospelých je u nás nezvládnutý, pretože štát nie je tu nútený 

vytvárať zariadenia pre takýchto ľudí. Takže ťažko to porovnať lebo asi v každej 

z európskych krajín je niečo na lepšej, niečo na horšej úrovni, ale našimi vzormi sú 

krajiny, ktoré už 20-30 rokov budujú starostlivosť o takýchto ľudí, a to sú Španiel-

sko, Írsko, Veľká Británia, veľmi dobré sú škandinávske krajiny. V podstate tá bývalá 

stredná Európa sme na rovnakej úrovni, ktorú ale hodnotím veľmi zle z pohľadu 

potrieb rodiča.

Moderátor: My sme Vás už predstavili. Vy vediete centrum Andreas. Venujete sa 

ľuďom s autizmom 5 rokov. V čom je Vaše centrum výnimočné?

AŠedibová: Naše centrum sa venuje ľuďom s autizmom 5 rokov. Založili sme toto 

centrum len pre ľudí s autizmom práve preto, lebo tie potreby sú veľmi špecifi c-

ké, že treba týchto ľudí oddeliť od iných ľudí, iných diagnóz, lebo neprežijú, bez 

ujmy na zdraví, v zariadeniach iného druhu. Čiže špecifi ckí sme v tom, že navonok 

hovoríme to, čo chceme robiť, že sme zameraní len na autizmus a mentálne posti-

hnutých ľudí, lebo to je najčastejšia diagnóza, s ktorom sa autizmus zamieňa. 

Moderátor: Včera sa konala v Bratislave medzinárodná konferencia na tému autiz-

mus. V čom bola výnimočná? Priniesli sa tam nejaké nové informácie o autizme?
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AŠedibová: Verím, že sa priniesli nové informácie jednak, verím, že sa odprezen-

tovali skúsenosti odborné ale aj ľudské. Už som spomínala, manželia Nuala a Pat 

Matthews z Írska, ktorí pred mnohými rokmi začali zakladať sieť fariem pre ľudí 

s autizmom v Írsku, takže si myslím, že toto boli tak hodnotné informácie nielen 

vecné, ale najmä tie ľudské, lebo sú to rodičia a to je niečo, čo veľmi mobilizuje aj 

rodičov u nás, že toto je správna cesta. Ako to ďalej ťahať.

Moderátor: Pani riaditeľka, ja vám ďakujem za veľmi zaujímavé informácie.

AŠedibová: Nech sa páči, dovidenia.

Moderátor: Dovidenia.
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Ďakujeme všetkým organizáciám a fi rmám za podporu a spoluprácu 

A

A&B Film Produktion

Apia – grafi cké študio

B

Baumit s.r.o.

BEZ Transformátory a.s.

Bramac s.r.o.

Bratislavský samosprávny kraj 

Bratislavská vysoká škola práva                   

Bratislavské Noviny

Buderus a.s.

BVS a.s.

C

Casper s.r.o.

D

Doprastav a.s.

E

Eurosafe s.r.o.

F

Formát a.s. 

Fornetti Slovakia

G

GISS Electronic Systém

Gálik Guniš&Partners

Green Art

H

Hewlett - Packard s.r.o.

Hrvatsko Kulturno Društvo v Čunove

Hugo Boss

I

Istrobanka a.s.

ING Bank

Ingsteel a.s.

Istroreal s.r.o.

J

J&T Financie Group

JUB Kastaco a.s.

K

Kanadské veľvyslanectvo v Bratislave

 

M

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava

Mestská časť Bratislava- Staré mesto

Mestská časť Bratislava- Ružinov

Mestská časť Bratislava- Jarovce

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Mmd PR Slovakia s.r.o.

Marek Kopanica Hairdesgner&Team

MPSVaR SR

N

Národná Banka Slovenska

NAY Elektrodom

O

Orange a.s.

P

Ing.Pichová Marta - projektant

Philip Morris

Prvá Stavebná a.s.

Prisma a.s.

R

Štefanka

Restaurant Tempus-Fugit

Roxy bar&Restaurant

Rádio Slovensko

S

SAP Slovensko s.r.o.

SAS Institute GmbH

Salón Mischka

Siemens s.r.o.

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej

STV Slovenská televízia

SME

Š

Ing. Šináková Katarína- architekt

T

1.Top Centrum

Technopol a.s.

Tenzona s.r.o.

TPD - tovar pre domácnosť

Transpetrol a.s.

T-Mobile Slovensko, a.s.

Tipos a.s. 

V

Vitis Trade, s.r.o. Pezinok 

Virtue Promotion s.r.o.

Výťahy Zeva s.r.o.

Z

ZIPP Bratislava  s.r.o.

...a ďakujeme všetkým, ktorí 
prispeli na podporu Autistického 
centra Andreas 2% z dane: všetkým 
dobrovoľníkom, rodičom a rodinám, 
bez ktorých by sme nemohli 
zrealizovať naše plány a ciele.
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Kontaktná adresa:

Galandova 7, 811 06 Bratislava

tel: +421 544 10 907 

email: andreas@andreas.sk

www.andreas.sk

Autistické centrum Andreas n.o.


