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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
 

Hrozí nám epidémia autizmu? 
 
 

Bratislava,  
19. február 2014   

 
 
Už niekoľko rokov sa objavujú v odbornej literatúre informácie o tom, ako významne narastá 
percento výskytu autizmu v našej populácii. Tento nárast nie je podmienený len zlepšením 
diagnostiky. Čísla Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb ukazujú, že 1 z 88 detí v USA je 
diagnostikovaných ako autistických – autizmus môže byť už oficiálne vyhlásený za epidémiu v USA. 
Hovorí sa takto o celonárodnej mimoriadnej situácii, ktorá si vyžaduje národnú stratégiu. 
(Informácie boli predložené Markom Roithmayrom, prezidentom Autism Speaks, v Centre pre 
prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) v Atlante 29. marca 2012.) 
 
Na Slovensku nie sú realizované podrobné analýzy výskytu a nárastu prejavov autizmu v našej 
populácii. V praxi však zažívame enormný nárast potreby umiestniť dospievajúceho či 
dospelého človeka s autizmom v zariadení sociálnych služieb. Na takto postihnutých ľudí však 
nie sú zariadenia sociálnych služieb prispôsobené. Jedným z mála špecializovaných zariadení tohto 
typu je Komunitné centrum Drahuškovo.  
 
Drahuškovo - inšpirujúci domov sociálnych služieb, v obci Krajné (okres Myjava) vykonáva 
svoju prácu už štvrtý rok. Našli v ňom  zázemie dospelí s autizmom a pretože ide o domov 
komunitného bývania sú vnímaní ako rovnocenní partneri personálu. Drahuškovo je 
zaujímavé aj tým, že tu dostali príležitosť žiť a pracovať aj mladí dospelí z detských 
domovov.  Tieto tri svety žijú vo vzájomnej symbióze  a  pomáhajú si.  
 
„Našich klientov voláme kamaráti. Sú pre nás partnermi, ktorým pomáhame čo najviac sa v rámci ich 
postihu osamostatniť. Prostredníctvom aktívnej a zmysluplnej práce v pracovných a tvorivých 
dielňach, či práci so zvieratkami získavajú kamaráti v Drahuškove  svoje životné skúsenosti, sociálne 
a pracovné návyky. Sme veľmi radi, že vďaka tejto činnosti vidíme ako sa z nich postupne stávajú 
ľudia, ktorí sú spokojní, stále viac samostatnejší“, povedala Mgr. Miroslava Obuchová, PhD., ktorá 
priamo v Drahuškove koordinuje všetky činnosti.    
 
Otec dospelého Andrejka s autizmom, MUDr. Jozef Šóth, CSc., ktorý je súčasne jedným zo 
spoluzakladateľov Drahuškova, hodnotí:   „V svojej práci sa stretávame s množstvom požiadaviek na 
umiestnenie dosievajúceho, či dospelého človeka s autizmom do Drahuškova. S veľkou ľútosťou však 
musíme z dôvodu nedostatku kapacity záujemcov odmietnuť. Akútna potrebu vybudovania viacerých 
zariadení tohto typu si vyžaduje významnejšiu podporu štátu. Inak sa celý systém starostlivosti 
o populáciu postihnutú autizmom na Slovenku úplne zrúti.“  
Drahuškovo aktívne odovzdáva svoje skúsenosti všetkým záujemcom, ktorí by podobným spôsoboch 
chceli pomáhať osobám postihnutým autizmom a vybudovať podobné zariadenie.  
 
"Drahuškovo je centrum, ktoré si naozaj zaslúži našu pozornosť,“ povedal Ing. Imrich Béreš, 
predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne. „Je to krásna ukážka ako zopár šikovných ľudí 
dokáže prevádzkovať fungujúci ostrov nádeje, v ktorom nachádzajú útočisko ľudia, ktorým 
spoločnosť nevenuje dostatočnú pozornosť. Myslím, že firmy by mali svoju pomoc venovať aj 
takýmto menším projektom, ktoré nie sú také viditeľné, ale o to viac sú odkázané na našu pomoc. 
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Týmto projektom sa dá pomôcť aj vecným plnením, materiálom alebo zariadením pre chránené 
dielne. Tak vedia prispieť aj firmy a inštitúcie, ktoré nemajú možnosť pomáhať finančne.“  
 
 
Stručne o nás  
Občianske združenie Drahuška a my...  sa venuje starostlivosti o dospelých s autizmom od svojho 
vzniku. Jedným z hlavných cieľov bolo vybudovanie zariadenia komunitného typu na pomoc osobám, 
s autizmom - Drahuškovo. 
  
Drahuškovo je domovom  sociálnych služieb komunitného typu, v ktorom klienti nie sú „opatrovaní a 
strážení“, ale sú rovnocennými partnermi personálu. Na Slovensku ide o ojedinelý projekt, ku 
ktorému od marca 2012 pribudli chránené dielne. V nich bolo vytvorených desať pracovných miest 
pre zdravotne postihnutých zamestnancov, ktorí pracujú v hrnčiarskej, kuchynskej, multifunkčnej, 
stolárskej a ďalších dielňach. 
 
Drahuškovo vzniklo vďaka pomoci a štedrosti mnohých dobrých ľudí, firiem a súkromných 
podporovateľov  zo Slovenska. Všetci sa nájdu aj na webovej stránke (www.drahuskovo.sk)  Zo 
zahraničnej pomoci k vybudovaniu a začatiu činnosti komunitného centra významne pomohla 
podpora z Nórskeho blokového grantu, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR a neskôr tiež z 
Operačného programu vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu.  
 
V súčasnosti okrem iných aktívne spolupracuje Drahuškovo s Nórskou autistickou spoločnosťou 
a Univerzitou Oslo v Nórsku na projekte rozvoja služieb v sociálnej oblasti „Sme samostatnejší“, 
ktorý začal už vlani. Je veľkou poctou pre prácu všetkých obetavých zamestnancov Drahuškova 
uznanie odborníkov z Nórska poukazujúcich na vysokú kvalitu služieb poskytovaných v Drahuškove.  
 
 
 
Sociálna služba v Komunitnom centre Drahuškovo je poskytovaná v podmienkach systému 
manažérstva kvality, ktorý je v zhode s normou ISO 9001:2008 s akreditáciou The United Kingdom 
Accreditation Service. 
 
 


