
 

  

  

 

 

 

 

 

Asociácia slovenských 
arteterapeutov 

 

v spolupráci  

s Katedrou sociálnej práce 

Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela  

v Banskej Bystricia  
Inštitútom vzdelávania v arteterapii 

pri OZ Terra Therapeutica 

 
organizujú 

 

dňa 8. 6. 2018 

 

odborný arteterapeutický 
seminár 

a  
zážitkové workshopy 

 

UMENIE  

 

LIEČIŤ 

 

UMENÍM 

 

garantka: 
 

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková - Fabrici, 

akad. soch., PhD. 

 

Miesto konania: 

 
 

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 
Ružová 13, Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

 



CIELE ODBORNÉHO ARTETERAPEUTICKÉHO SEMINÁRA: 

- vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu a výmenu praktických skúsenosti z oblasti arteterapie 

(arteterapeuti, umelci, sociálni pracovníci, pedagógovia, psychológovia i príslušníci iných 

pomáhajúcich profesií), 

- posilnenie pozície arteterapie na Slovensku. 

 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR ODBORNÉHO ARTETERAPEUTICKÉHO SEMINÁRA             

A ZÁŽITKOVÝCH WORKSHOPOV: 

 

Mgr. Matej Almáši 

Mgr. Evka Ďurišová 

Mgr. Veronika Klára Endrychová 

Mgr. Andrea Geseová 

Mgr. Andrea Heribanová 

Ing. Lenka Jančíková 

Ester Jankovičová 

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.  

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. 

Mgr. Lucia Rusnáková 

Mgr. Marika Siekelová 

Mgr. Jana Šolcová, PhD. 

Mgr. Peter Trepáč 

Renata Xeničová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM: 

 

 

8:00 – 9:00  Registrácia účastníkov a účastníčok 

 

9:00 – 9:15  Otvorenie odborného arteterapeutického seminára 

 

9:15 – 10:05   PaedDr. Lýdia Križanová, PhD. 

Arteterapia ako  nástroj uzdravovania 

 

10:05 – 10:20   Prestávka 

 

10:20 – 11:10   prof. PaedDr. Jaroslava Šicková - Fabrici,  akad. soch., PhD. 

Potrebuje arteterapia etiku? 

 

11:10 – 12:00   Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

   Využitie výtvarných aktivít v procese sebapoznávania 

   

12:00 – 13:00     Obed 

 

13:00 – 14:20  I. blok workshopov 

 

   prof. PaedDr. Jaroslava Šicková - Fabrici,  akad. soch., PhD. 

   Hlina ako kontaktné a sociálne médium 

 

   Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

Sebapoznávanie a arteterapia 

     

   PaedDr. Lýdia Križanová, PhD. 

Dospievajúci a arteterapia 

 

   Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. 

Krajina môjho tela  

        

14:20  – 14:40  Prestávka 

 

14:40 – 16:00    II. blok workshopov 

 

   Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.  

   Krajina môjho tela  

 

   Mgr. Andrea Geseová, Miroslav Randuška 

   Dar tichého slova 

       

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., PhDr. Beata Žitniaková – Gurgová, PhD.  

Arteterapia v pohybe 

 

Mgr. Peter Trepáč 

Správy z nevedomia 

 

 

  



ANOTÁCIE PREDNÁŠOK: 

 

PaedDr. Lýdia Križanová, PhD. 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava 

Motýlik o.z. - starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny 

 

Arteterapia ako  nástroj uzdravovania 

Prednášajúca sa pokúsi v stručnosti priblížiť účastníkom celostný pohľad na arteterapiu. Sprístupní 

prvé čriepky uzdravujúceho aspektu umenia - už v matkinom lone, neskôr v detstve, dospievaní, 

partnerských vzťahoch, v rodine i u seniorov. Načrtne v obrysoch arteterapiu ako nástroj 

uzdravovania v spojitosti s hľadaním osobného zmyslu života u chorých (psychicky, onkologicky    

i nevyliečiteľne chorých detí, dospievajúcich i dospelých). 

 

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková - Fabrici, akad. soch, PhD. 

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica, Bratislava 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

Potrebuje arteterapia etiku? 

Príspevok za zaoberá etikou v kontexte arteterapie. Definuje základné pojmy prezentovanej 

problematiky. Artikuluje špecifické etické imperatívy arteterapie ako relatívne mladej a na 

Slovensku často nejednoznačne chápanej a interpretovanej pomáhajúcej profesie. Predstavuje           

a porovnáva etické princípy arteterapeutov v iných  krajinách (USA, V Británia) a ponúka návrh 

etického kódexu  SEEA a jeho implementáciu do Etického Kódexu slovenských arteterapeutov. 

 

Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

Assessor, lektor, konzultant,  mediátor, kouč v oblasti rozvoja ľudského potenciálu 

 

Využitie výtvarných aktivít v procese sebapoznávania 

Sebapoznanie je všeobecne akceptovanou požiadavkou postgraduálnej prípravy psychoterapeutickej 

profesie. Od roku 1978 sa v ČR a SR realizuje systematický výcvik v korektívnych formách práce 

a skupinovej psychoterapii mimo zdravotníctva. Súčasťou takto koncipovaného vzdelávania sú aj 

výtvarné aktivity a vybraté arteterapeutické postupy. Prezentované rizikové faktory nízkej miery 

sebapoznania sa vzťahujú aj na arteterapeutickú oblasť.  

 

ANOTÁCIE WORKSHOPOV: 

 

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková - Fabrici, akad. soch, PhD. 

Inštitút vzdelávania v arteterapii  pri OZ Terra Therapeutica, Bratislava 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

Hlina ako kontaktné a sociálne médium 

Workshop praktickou a zážitkovou formou ilustruje možnosti, metódy a techniky SEEA  

s keramickou hlinou, ktorá je okrem haptickej stimulácie zameraná na rozvoj kooperácie, 

komunikácie, tolerancie a empatie v  skupinovej arteterapii. 

 

Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

Assessor, lektor, konzultant, mediátor, kouč v oblasti rozvoja ľudského potenciálu 

 

Sebapoznávanie a arteterapia 

Sebapoznanie je všeobecne akceptovanou požiadavkou postgraduálnej prípravy psychoterapeutickej 

profesie. Od roku 1978 sa v ČR a SR realizuje systematický výcvik v korektívnych formách práce 

a skupinovej psychoterapii mimo zdravotníctva. Súčasťou takto koncipovaného vzdelávania sú aj 



výtvarné aktivity a vybraté arteterapeutické postupy. Prezentované rizikové faktory nízkej miery 

sebapoznania sa vzťahujú aj na arteterapeutickú oblasť.  

 

PaedDr. Lýdia Križanová, PhD. 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava 

Motýlik o.z. - starostlivosť s nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny 

 

Dospievajúci a arteterapia 

Počas workshopu sa autorka pokúsi zúčastneným poodhaliť dospievanie s kľúčovými výzvami 

tohto obdobia. Ako vklad prinesie praktické využitie prvkov arteterapie i logoterapie u adolescentov. 

Priblíži konkrétnu prácu s vážne i nevyliečiteľne chorými dospievajúcimi s autentickým nástrojom 

ich uzdravovania - arteterapiou. 

 

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. 

Centrum výskumu sociálnej práce a liečebnej pedagogiky 

Pedagogická  fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

Krajina môjho tela 

Technika sa zameriava na vnímanie vlastného tela a vzťahu medzi našim telom, vnútorným 

prežívaním seba samého a zdrojmi zvládania záťažových situácií. Zameriava sa i na uvedomenie si 

súvislostí medzi odolnosťou tela a psychickou odolnosťou. 

 

Mgr. Andrea Geseová 

Stredná odborná škola Hlohovec 

Miroslav Randuška 

Drumbla, n. o., Zvolen 

Dar tichého slova 

Arteterapeutická etuda práce s textom, účinne doplnená muzikoterapiou.   

 

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., PhDr. Beata Žitniaková – Gurgová, PhD. 

Katedra sociálnej práce, Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici 

 

Arteterapia v pohybe 

Telo a jeho vyjadrovanie cez pohyb a tanec je základom pre rozvoj vzťahu k sebe a ostatným. 

V rámci workshopu budeme zameriavať náš pohyb smerom k introspekcii, ale aj prežívania seba 

v rámci skupiny. Využijeme techniky tanečno-pohybovej terapie v kombinácii s arteterapiou. 

Prostredníctvom workshopu sa naučíme viac preciťovať, vnímať, premýšľať, tvoriť a reflektovať. 

Mgr. Peter Trepáč 

Ústav výkonu trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici 

 

Správy z nevedomia 

Prostredníctvom workshopu si budete mať možnosť rozvíjať vašu pravú tvorivosť a možnosť 

vyjadriť sa inak než slovami. Arteterapeutický proces napomáha nahliadnuť do inak utajeného 

nevedomého života. 

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE: 

 

Termín poslania záväznej prihlášky:  31. 05. 2018  

Úhrada poplatku: 

Základný účastnícky poplatok:             35 €  



  Študentský účastnícky poplatok:  15 €  

  Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 2. 6. 2018 na číslo účtu: 

  Fio banka: 2501228264/8330 

  IBAN: SK3083300000002501228264 

  Variabilný symbol: 012018 

  Poznámka: meno a priezvisko účastníka 

  O prijatí úhrady Vám zašleme potvrdzujúci e-mail. 

V poplatku je zahrnuté drobné občerstvenie cez prestávky a certifikát o účasti. 

 

Vaša prihláška na odborný arteterapeutický seminár spojený so zážitkovými workshopmi 

bude finálne akceptovaná až po úhrade registračného poplatku. 

 

SPRIEVODNÉ AKCIE: 

- Predaj odbornej literatúry (stánok Artforum).  

- V priebehu odborného seminára bude k dispozícii  malé občerstvenie.  

 

INFORMÁCIE O MIESTE A REGISTRÁCII:  

- Registrácia účastníkov (8:00 – 9:00) Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Ružová 13, 

Banská Bystrica. 

- Presné umiestnenie areálu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

nájdete na mape v časti kontakt.  

- V areáli Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela je obmedzený počet parkovacích miest, 

preto sa môže stať, že budete musieť parkovať v okolí.  

- K areálu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela sa môžete dostať spojmi MHD č. 20,  21, 

22, 23, 80 a ich cestovné poriadky nájdete na www.imhd.sk/bb. Názov zastávky je Rázcestie 

Rudlová. 

- Vzhľadom na obmedzenosť MHD môžete využiť aj niektorú z taxi služieb (napr. Expres taxi: 18 

111, 0902 410 041 alebo VIP Taxi: 0800 500 123).  

- GPS súradnice: N 48.751414165 E 19.15563941. 

 

Kontakty:  konferencia.asa@gmail.com 

Pedagogická  fakulta UBM, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica 

 

 


