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PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková-Fabrici, akademická 
sochárka, Ph.D. 
 

 

Absolvovala štúdium monumentálneho sochárstva na VŠVU v 
Bratislave. Arteterapii sa venuje od roku 1984, od roku 1991 
pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave.  Ako hosť prednáša na Juhočeskej univerzite v Českých 
Budějoviciach a na Univerzite Karlovej v Prahe, kde v roku 2006 
získala titul Ph.D. a v roku 2009 profesúru. Usporadúva 
arteterapeutické dielne a kurzy. O arteterapii prednášala na 
mnohých európskych, amerických i austrálskych univerzitách. 
Organizuje konferencie a semináre  o arteterapii. V roku 2000 
založila a dodnes  vedie organizáciu Terra Therapeutica, a v roku 
2010 Inštitút pre vzdelávanie v arteterapii, ktorý ponúka 
vzdelávacie semináre a kurzy pre  budúcich arteterapeutov ako aj 
skupinovú i individuálnu arteterapiu pre všetky vekové 
i problémové skupiny populácie.  Je prezidentkou Slovenskej 
arteterapeutickej asociácie  a členkou medzinárodných organizácii 
(S.I.P.E,  Ecarte, Spoločnosť pre vedu a umenie ) ako aj členkou 
redakčnej rady českého časopisu Arteterapie.  
Je autorkou niekoľkých knižných titulov, napr. Základy arteterapie 
alebo Arteterapia – ú (zá) žitkové umenie?, Význam výtvarných 
materiálov a médií v arteterapii.  
Je vydatá za Jána Šicka, akademického sochára. 
Svoje sochárske práce vystavovala na početných individuálnych 



 

 

výstavách na Slovensku, v Čechách, v mnohých krajinách Európy, 
v USA, v Japonsku, v Južnej Kórei a v Austrálii.  
 
Kontakt na lektorku: 
Prof.PaedDr.Jaroslava Šicková-Fabrci, akad.soch, PhD  
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko, 
jaroslavasickova@gamial.com 
www.sicko.sk/sculpture 
Inštitút vzdelávania v arteterapii, pri OZ TERRA THERAPUTICA  
www.terratheraputica.sk 
 

Praktický workshop 
zaměřený na uvedené 
metody a techniky. 
Z projektu budou zajištěny 
výtvarné a ostatní 
arteterapeutické pomůcky. 

Metódy a techniky Spirituálne-ekologickej-existenciálnej 
arteterapie. 
 
Reštruktualizácia : Strom  
Pomôcky: 
Tuš, pastelky, nožnice,  
2x A3 výkresy,  
lepidlo,  
drevené špajle 
 
Transformácia: Životná niť  
Pomôcky: 
klbko farebnej vlny alebo špagátu, pastelky, resp. voskovky. 
2 x výkresy A3,lepidlo, nožnice 
 
Hľadanie môjho tvaru : 
Pomôcky:  keramická hlina, nádobky na vodu, staré noviny 
 
Päť chlebov a dve ryby: 
Pomôcky:  
keramická hlina, nádobky na vodu, staré noviny 
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