
 

 

 

 

 

PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o.Hradná 340, 033 01 Liptovský Hrádok 

info@portcentrum.sk, 0907618646 
 

 

Vás pozýva na pokračovanie cyklu odborných seminárov 

 

Arteterapia v praxi II. 
 

Lektor a odborný garant: Dipl. KT Beate Albrich 
 Vyštudovala dejiny umenia a divadelnej vedy /Mníchov, Nemecko/ a Vysokú školu 

arteterapie /Nuertingen, Nemecko/. Od r 1992 žije a pôsobí v Prahe. 

 Renomovaná arteterapeutka, psychoterapeutka, supervízorka, lektorka psychosociálnej 

rehabilitácie, senior lektor v psychoterapii, arteterapii, krízovej intervencii, komunitnej 

starostlivosti, výtvarníčka. 

 Vedúca ateliéru Dada Extraart v Prahe, ktorý poskytuje vzdelávanie v kreatívnej 

psychoterapii. 

 Lektorsky vedie vzdelávacie programy v skupinovej arteterapii v Českej republike 

a v zahraničí. 

 Autorka mnohých odborných článkov publikovaných v časopise Arteterapie, 

Psychologie Dnes a pod. , spoluautorka knihy Psychózy, Triton, Praha 2009.  

 Členka výboru Českej arteterapeutickej asociácie /ČAA/, Členka etickej komisie 

Českého institutu pre supervíziu /ČIS/, Európskej asociácie supervízorov /EASC/. 

 

Čas stretnutia: 

22. – 23.8.2014 /12 hod./ 
Téma stretnutia: 

 

Maska. 
 
Časový harmonogram: 

Seminár začína 22.8.2014 /piatok/ od 8.00 hod. príchodom a registráciou účastníkov. 

Samotný odborný program začne o 9.00 hod. a bude trvať do 18.00 hod. Koniec seminára je 

naplánovaný na 23.8.2014 o 13.00 hod. Podrobnejší časový harmonogram si dohodneme na 

začiatku stretnutia. 

 

Obsah: 

Cieľom seminára je zážitkovým spôsobom nadobudnúť poznatky a skúsenosti v oblasti 

arteterapie. V centre pozornosti bude terapeutická práca s maskou, tvorba, hry a objavovanie 

fenoménu masky. Hra s maskami je oddávna rituálnym, religióznym a liečivým prostriedkom. 

Práca s maskou ponúka v terapeutickej práci mnoho možností – objavov, interakcií, vyzýva 

k premene a k hre, pri ktorej si klient v príjemnej a bezpečnej atmosfére môže vyskúšať 

rozličné role a s nimi súvisiace životné situácie. V seminári budeme tvoriť vlastnú sádrovú 

masku, ktorá sa môže stať „projekčným plátnom“ vlastnej identity. Sebaskúsenostná časť 
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bude prepájaná a ukotvovaná príslušnou teóriou tak, aby účastník mohol uchopiť a aplikovať 

nadobudnutú skúsenosť vo svojom živote a terapeutickej praxi. Cieľom nie je „vyučovanie“, 

ale spoločné hľadanie, skúšanie a experimentovanie. Seminár je zameraný prakticky a jeho 

priebeh sa bude odvíjať od potrieb účastníkov. Seminár je určený pre ľudí z pomáhajúcich 

profesií, ale aj pre ľudí so záujmom o oblasť arteterapie. Predpokladom je najmä motivácia 

a záujem vstúpiť do tvorivého procesu spoločného hľadania a experimentovania, v ktorom 

lektor vystupuje skôr ako sprievodca a facilitátor procesu. Počet účastníkov je vzhľadom na 

jeho charakter limitovaný na 16. 

 

Seminár neposkytuje priestor pre osobnú terapiu účastníka. Vítaná je predchádzajúca 

skúsenosť v oblasti psychoterapie. 

  

Miesto konania: 

Miesto konania seminára Miestom konania je penzión Sankt Johann v Liptovskom Jáne, okr. 

Liptovský Mikuláš. Ubytovanie a stravu si zabezpečuje každý účastník individuálne. 

Ubytovanie je zabezpečené v penzióne Sankt Johann a susedných penziónoch. Bližšie 

informácie o ubytovaní na web adrese zariadenia: www.sanktjohann.sk. Cena ubytovania je 

17,- Euro na deň, strava v penzióne Sankt Johann: raňajky formou švédskych stolov 5,-Euro, 

obed 6,50,-Euro a večera 5,50,-Euro.  

 

Cena: 

Cena akcie je 120,-Euro. V cene je zahrnutý odborný seminár, výtvarný materiál, prenájom 

priestorov a jednoduché občerstvenie v priebehu seminára. Ubytovanie a stravovanie si 

zabezpečuje každý účastník sám. Účasť je potrebné potvrdiť najneskôr do 11.8.2014 zaslaním 

vyplnenej prihlášky alebo telefonicky. Na základe vyplnenej prihlášky Vám bude doručená 

zálohová faktúra s konkrétnym variabilným symbolom, ktorý je potrebné použiť pri platbe 

prevodom na náš účet. Do správy pre adresáta uveďte svoje meno /názov organizácie a názov 

akcie. Po pripísaní úhrady na účet PORT centra hlbinnej psychológie, s.r.o. Vám bude 

vystavený riadny daňový doklad, ktorý obdržíte na seminári.  

 

Účastníci platia seminár ako celok, bez ohľadu na to, či sa budú môcť zúčastniť všetkých 

výukových hodín. Doklad o absolvovaní seminára a pridelených kreditoch Vám bude 

odovzdaný na konci seminára. 

 

Storno podmienky: 

Ak zrušíte svoju účasť na seminári do 13.8.2014, účtujeme si 60,-Euro storno poplatok 

a zvyšok platby sa vracia. Vrátenie platby prebieha na základe písomnej žiadosti účastníka. Po 

tomto termíne sa výška storno poplatku rovná zaplatenej sume. Storno poplatok neúčtujeme 

v prípade, ak si za seba účastník nájde náhradu. 

 

Kredity: 

Odborný seminár je zaradený do zoznamu vzdelávacích aktivít SKP. Pridelený počet kreditov 

12. Platba za kredity prebieha osobitne sumou stanovenou SKP 0,30,-Euro za 1 kredit, t.j. 

3,60,- za 12 kreditov. 

 

Kontaktné údaje: PORT centrum hlbinnej psychológie, s.r.o. Mgr. Oľga Šupalová, Hradná 

340, 033 01 Liptovský Hrádok, 0907618646, info@portcentrum.sk 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.  
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