
Prof. Paeddr. jaroslava anna
šicková-fabrici akad. soch. phd.

Študovala na VŠVU v Bratislave a na Karlovej
univerzite v Prahe. Arteterapii sa
venuje od roku 1984, kedy začala pracovať 
v Ústave  Prof. Matulaya v Bratislave, od roku
1991 dodnes  pôsobí na  Pedagogickej
fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave
na Katedre liečebnej pedagogiky a na
Katedre výtvarnej výchovy. Jej špecializáciou
je arteterapia a výchova výtvarným umením.
Prednášala na mnohých miestach ako
napr. Montclair State University v USA, 
na Karlovej univerzite v Prahe a Sunshine
univerzite v Austrálii, Goldschmidt univerzite
 v Londýne a Tel Hai univerzite v Izraeli. 
Svoje sochárske práce vystavovala na viac
ako 40 individuálnych výstavách na
Slovensku i v Čechách. V roku 2000 založila
a dodnes vedie organizáciu Terra
Therapeutica a od v roku 2010 Inštitút pre
vzdelávanie v arteterapii, ktorý ponúka
vzdelávanie pre budúcich arteterapeutov. 
Je autorkou monumentálnych sôch z kameňa
a pálenej hliny. Je autorkou  mnohých
odborných článkov a knižných titulov, napr.
Základy arteterapie (2002), Arteterapia –
ú(zá)žitkové umenie? (2006) a iných.



Mgr. ALEXANDRA DZUREKOVÁ

Vyštudovala liečebnú pedagogiku na PdF
UK v Bratislave. Pod vedením prof. Šickovej
– Fabrici. Ukončila štúdium diplomovou
prácou aj štátnou skúškou z arteterapie. 
 Už počas štúdia aj neskôr popri MD
pracovala v rámci arteterapeutických
stretnutí s deťmi v DD v Bratislave a v DD 
v Modre. Spoluzaložila Materské centrum
Modráčik  v Modre, kde viedla 
vzdelávacie aktivity  pre matky 
a výtvarné stretnutia pre  matky
s deťmi zamerané na rozvoj vzťahovej
väzby, efektívnej komunikácie, podporu
zdravého vývinu . Viac ako 11 rokov
pracovala s dospelými ľuďmi s 
mentálnym a  kombinovaným
znevýhodnením a s psychickými  
poruchami v RS Claudianum v Modre, 
ktoré v roku 2008 spoluzakladala.
Popri práci liečebného pedagóga viedla 
v zariadení výtvarný a keramický ateliér 
v ktorom s klientmi pracovala aj formou
skupinovej a individuálnej arteterapie.
Od ukončenia štúdia sa neustále venuje
ďalšiemu vzdelávaniu sa, nielen v
arteterapii.



Mgr. Zuzana Medzay

Výtvarníčka a arteterapeutka
Ako výtvarníčka sa vyjadruje expresívne
cez starogrécku techniku enkaustiku, 
v ktorej rada necháva viesť svoju 
tvorbu silou ohňa a tepla v jeho 
rôznych premenách.  Ako 
arteterapeut  pracovala 
v  minulosti  na projektoch 
reedukácie väzňov, 
návratu do života týraných  
žien  a mentálne postihnutých. 
Posledné štyri roky sprevádza
ženy v podporných skupinách pri
ich postuponom nadobúdaní
sebahodnoty v ateliéri v Trnave.



Mgr. art. Katarína Vargová

Výtvarníčka, arteterapeutka, supervízorka v
pomáhajúcich profesiách a lektorka
výtvarných i keramických kurzov.

Maľujem obrazy, tvorím diela z keramickej
hliny. Organizujem výtvarné tvorivo -
relaxačné kurzy pre laickú verejnosť. 
Ako arteterapeutka sa venujem 
dospelým i deťom. Mám rada výzvy,
rada sa učím, robím nové veci, 
hľadám možnosť .Problém vnímam
ako výzvu. 
Pri supervíznej práci s klientom 
vnímam jeho prežívanie a potreby.
Podľa toho, ako to klient uchopí, 
sa nechávam jeho  témou viesť 
a reflektujem mu, čo počujem,
vidím, cítim aby som mu mohla byť
nápomocná a viesť ho v jeho práci k
progresu. Mám rada "aha" efekty, ktoré
pomáhajú mojim klientom a pre mňa sú
pozitívnou informáciou, že klient bol správne
vedený. Rada ľuďom sprostredkúvam osobnú
skúsenosť s tým, že môžu posúvať svoje
hranice, ísť mimo komfort bez pocitu
ohrozenia.



Vzdelanie:
2007 – 2018 Certifikačné vzdelávanie -
Certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia
(SSKIP), Slovenský inštitút pre vzdelávanie v
psychoterpii, Slovenská zdravotnícka univerzita,
2011-2016 Špecializačné štúdium v odbore
Liečebná pedagogika (atestácia),
Slovenská zdravotnícka univerzita, 
2009 –2011 Doktorandské  štúdium 
(PhD.) PF UK Bratislava,
študijný odbor: Predškolská a 
elementárna pedagogika, 
2009 Výcvik v oblasti konkrétnej 
pomoci rodinám a deťom 
v ohrození - Program PRIDE,
2002 – 2006 Magisterské štúdium (Mgr.)
Pedagogická fakulta UK Bratislava, študijný
odbor: Liečebná pedagogika.
V súčasnosti pracuje v Dennom 
psychiatrickom stacionári SPIRARE ako liečebný
pedagóg, psychoterapeut.  Pôsobila aj 
v Centre pedagogicko psychologického
poradenstva a  prevencie BA IV a Sanatórium
AT pre liečbu drogových závislostí.

Mgr. et Mgr. Zuzana Yakhyaev,
PhD.



Arteterapeutka, výtvarníčka a podpredsedkyňa
Asociácie slovenských arteterapeutov
(ASA). Pôsobí v Trnave v arteateliéri SOM
DOMA a v ďalších špecializovaných
zariadeniach s autistami, s drogovo 
závislými deťmi a mládežou 
v resocializačnom stredisku 
Tomky.  Vo svojej práci 
arteterapeutky využíva nielen 
mnohé výtvarné techniky a médiá,
ale aj biblioterapiu, prácu 
s pohybom a vnímaním tela,
prvky dramaterapie a imaginatívne 
techniky. Venuje sa aj canisterapii. 
Vyštudovala učiteľstvo výtvarných 
predmetov na Pedagogickej fakulte UK 
v Bratislave.
Pôsobila ako dizajnérka, neskôr ako učiteľka
výtvarných odborov. Viedla výtvarné kurzy pre
deti i dospelých. Je členkou poroty
medzinárodnej súťaže detskej grafiky Ex Libris.

Mgr. ANDREA GESEOVÁ


