
Projekt Regionálneho centra autistov 

v Žiline (RCA) vznikol z iniciatívy rodičov, 

pedagógov a odborníkov zaoberajúcich sa 

problematikou autizmu. Cieľom projektu je 

zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre deti 

a dospelých so špeciálno-pedagogickými 

potrebami s diagnózou autizmu.  

RCA začalo svoju činnosť 04. 09. 2006, 

kedy sa po prvýkrát otvorili brány prvej 

Súkromnej základnej školy s materskou školou 

pre žiakov a deti s autizmom (prvej tohto druhu 

na Slovensku), ktorá zabezpečuje výchovu a 

vzdelávanie detí. Edukačný proces prebieha 

v štruktúrovanom prostredí triedy podľa 

individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov 

formou TEACCH programu určeného práve pre 

deti s autizmom. Školu v súčasnosti navštevuje 

39 žiakov a detí nielen zo Žiliny. 

 

 
 

1.septembra 2011 škola zriadila elokované 

pracovisko v Čadci, na ulici Hviezdoslavova 

1699, kde poskytujeme vzdelanie 10 žiakom 

pod dohľadom troch špeciálnych pedagógov. 

 

1.septembra 2014 sme otvorili Súkromnú 

praktickú školu pre žiakov s autizmom. 

 

         

Súčasťou RCA je  Špecializované zariadenie 

pre deti a dospelých s autizmom, ktorého 

zriaďovateľom je Občianske združenie „Detská 

komunita“. Špecializované zariadenie v roku 

2012 otvorilo elokované pracovisko v mestskej 

časti Malá Praha na ulici A. Pietra 13, v Žiline. 

Poskytujeme tu ambulantnú starostlivosť 10 

deťom od 3 do 5 rokov. 

 

 
 

V Špecializovanom zariadení pre osoby 

s autizmom poskytujeme klientom podľa 

individuálnych plánov: 

-ergoterapiu, 

       -muzikoterapiu, 

       -arteterapiu, 

       -snoezelenterapiu, 

       -rehabilitačné  masáže s fyzioterapeutom, 

       -terapie s liečebným pedagógom,... 

 
Pre deti je k dispozícii telocvičňa, herňa, 

počítačová miestnosť s interaktívnou tabuľou- 

vybavená špeciálnymi edukačnými programami a 

fono programom, tablety, keramická dielňa,  

x-box kinect games, muzikoterapeutická a 

arteterapeutická miestnosť, miestnosť pre 

snoezelen terapiu, dopravné ihrisko a zubná 

ambulancia. ŠZ zabezpečuje celodennú 

starostlivosť pre 39 klientov od predškolského 

veku až po dospelosť.  

 

 
 

V RCA sa nachádza Súkromné centrum 

špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré 

poskytuje klientom: 

 poradenskú a konzultačnú činnosť, 

 depistáž, 

 špeciálno-pedagogickú diagnostiku, 

 psychologickú diagnostiku, 

 logopedickú starostlivosť, 

 špeciálno-pedagogické terapie, 

 psychologické terapie, 

 HRV biofeedback terapie,  

 snoezelen terapie, 

 sprostredkovanie vyšetrení u ďalších 

odborníkov, 

 odbornú pomoc pri tvorbe IVP, 

 zapožičiavanie odbornej literatúry, 

 organizovanie kurzov, školení 

a seminárov. 

 
 



Súkromná základná škola s materskou 

školou pre žiakov a deti s autizmom, 

Špecializované zariadenie pre osoby s 

autizmom a Občianske združenie „Detská 

komunita“ získali sponzorské prostriedky 

od viacerých spoločností a jednotlivcov, 

vďaka čomu sa projekt Regionálneho 

centra autistov darí ďalej úspešne rozvíjať. 

 

SS  vvďďaakkoouu  pprriijjmmeemmee  

aakkúúkkooľľvveekk  ssppoonnzzoorrsskkúú  

ppoommoocc,,  kkttoorráá  nnáámm  uummoožžnníí  

zzaabbeezzppeeččiiťť  eexxiisstteenncciiuu  aa  

sskkvvaalliittnneenniiee  vvzzddeelláávvaanniiaa  aa  

vvýýcchhoovvyy  oossoobbáámm  

ss  aauuttiizzmmoomm..  
 

 

Účet: SZŠ s MŠ pre žiakov a deti  

s autizmom  

Číslo: 037 250 2001/5600 

IČO: 37 977 440 

 

Účet: Občianske združenie  

Detská komunita  

Číslo: 038 144 1001/5600  

IČO: 37 907 191 

 

ĎĎAAKKUUJJEEMMEE!!  
 

 

 

 
 

Kontakty: 

Do Stošky 8, 010 04 Žilina 

 

Tel. (SZŠ s MŠ): 041/72 411 28, 

 041/72 325 33 

 

Mobil:  0905 646 091,  

 0910 699 183 

Tel. (SCŠPP): 0917 206 559 

Tel. (ŠZ):  0918 877 144 

Web:  www.rca-za.sk 

E-mail: b.matusakova@azet.sk 

 dusana.barcikova@gmail.com  

 

 

 

 

 
RREEGGIIOONNÁÁLLNNEE  CCEENNTTRRUUMM  AAUUTTIISSTTOOVV  

VV  ŽŽIILLIINNEE  

...SÁM VO SVOJOM SVETE... 
 

„Duša autistov je krehká ako 
motýlie krídla, ak sa ich 

dotkneme srdcom, nemáme čo 
pokaziť.“ 
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