
Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková - 
Fabrici, akad.soch, PhD 
 
Dátum a miesto narodenia: 22.10.1950 v Bratislave 
 
Štúdium: 
Gymnázium Vazovova 6, Bratislava 
VŠVU, Bratislava 1969-75 monumentálne sochárstvo (Prof. Jozef Kostka) 
Karlova univerzita, Praha: 2004-2006- špeciálna pedagogika. PhD 
liečebná pedagogika na UK  v Bratislave,  2004 PaedDr 
špeciálna pedagogiku a arteterapia , Karlova univerzita Praha  2004- 2006 
študijné pobyty na Hahneman univerzity vo Filadelfii a Montclair state university 
v New Jersey, USA a na Wheaton College, Chicago, (1997, 1999, 2007, 2014). 
 
Zamestnanie: 
Od roku 1984 Ústav Prof .Matulaya, Bratislava , kde založila arteterapeutickú 
keramickú dienu, ktorá funguje dodnes. 
v roku 1991 na Gymnázium, Bilíkova  ako výtvarný pedagóg 
od roku 1991 dodnes prednáša  arteterapiu na PdFUK v Bratislave na katedre 
liečebnej pedagogiky, psychoógie, výtvarnej  výchovy a logopédie 
od roku  1998 prednáša pravideľne  aj na Jihočeskej univerzite v Českých 
Budejoviciach , na Karlovej univrezite v Prahe 
od roku 2000 -2002 na Husovej theologickej  fakulte v  Prahe 
a na ďalších významných univerzitách v Európe (napr. Barczy Institut 
v Budapesti, Pradiger seminar, Kassel, Nemecko ,  Hahneman univerzity 
Filadelfia a Montclair state university v New Jersey, USA a na Wheaton College, 
Chicago, USA (1997, 1999, 2007,2014 ) Sunshine cost universiry v Brisbane, 
Austrála (2005) 
Od roku 2000 dodnes pracovala s viac ako tisíc deťmi a mladými ľuďmi   v centre 
Terra Therapeutica 
od roku 2010 vedie ako riaditeľka  Inštítút pre vzdelávanie v arteterapii v 
Bratislave - od roku 2000-2018  má Inštitút vyše 200 absolventov 
V rokoch 2004, 2008   pracovala ako dobrovoľníčka  so sirotami v Japonsku 
v sirotinci v provincii Miyazaki, mesto  Takanabe 
V roku 2015ako dobrovoľníčka  s deťmi s Autistickým spektrom ochorenia na 
Novom Zélande  v organizácii Spectrum Care v Aucklande . 
V rokoch 2005-2018 uskutočnila medzinárodný výskum  preferovaných hodnôt 
v kresbách tínedžerov  zo štyroch kontinentov. 
 
Členstvo v organizáciach: 
 
Spoločnosť pre vedu a umenie so sídlom vo Washingtone, USA 
Rada pre kultúru a umenie 
vedecká rada PdfUK 
členka redakčnej rady časopisu Arteterapie so sídlom v Prahe, ČR 
predsedkyňa neziskovej organizácie  OZ Terra Therapeutica 
prezidentka  Asociácie slovenských  arteterapeutov 



spoluzakladteľka európskej arteterapeutickej federácie EFAT  so sídlom 
v Bruseli. 
 
Publikačná činnosť: 
Základy arteterapie (2002, 2016) , 
Arteterapia- úžitkové umenie,(2007), 
Art &Art therapy (2016) 
Význam výtvarných materiálov a  médií v arteterapii,(2006) 
Terra therapeutica (2010), 
Basic Art therapy, (2005 ) 
Modelieren mit Ton in Kunst therapie (2008) 
 
Samostatné výstavy: 
35 individuálnych  sochárskych výstav na Slovensku, v USA , v Európe, Japonsku, 
na Novom Zélande a Austrálii 
 
Účasť a organizovanie  medzinárodných  sochárskych a keramických 
sympózií: 
30 medzinárodných sochárskych sympóziii  v Európe, Azii, Austrálii, 
spolu s manželom Jánom Šickom ,akad.sochárom zorganizovali 6. 
medzinárodných sochárskych a keramických sympózií na Slovensku( Dudince, 
2000, Topolčianky 2004, 2008, Kalinovo 2004, 2005, 2006, 2009) 
 
Diela v zbierkach: 
jej sochárske diela sa nachádzajú  
SNG, Galéria Petra Matejku, Galéria Mesta Bratislavy, Novohradská galéria, So 
lang Gallery,Švédsko, EKC Bad Orb, Nemecko, 
Jej monumentálne diela sú umiestnené na mnohých verejných miestach 
v mestách Európy, Japonska, Južnej Kórey a Austrálie. 
Ocenenia: 
Je nositelkou viacerých ocenení a vyznamenaní v oblasti umenia  i pedagogiky ( 
Socha piešťanských parkov 1987, 1985,1979) Cena za sériu detských 
portrétov(1980) 
bronzová medaiia  PdfUK (2010 )a 
strieborná medaila PdfUK a 
medaila UK  2015) 
cena za školiteľtvo najlepšej diplomovej práce 
Identfiikačný kód Slovenska.  
 
 


