Milí priatelia, liečební pedagógovia a iní odborníci pracujúci v oblasti psychiatrie a
psychosociálnej rehabilitácie, pozývame Vás na odborný seminár

Psychosociálna rehabilitácia v liečebnej pedagogike
Seminár tvoria dve časti. Po vyplnení prihlasovacieho formulára dostanete prístup k videám a
link na živú diskusiu.
Časť 1 Video prednášky
Video prednášky sú vopred nahraté a môžete si ich pozrieť v čase, ktorý Vám vyhovuje.
Otvorenie seminára a informácie o pracovnej skupine liečebných pedagógov na psychiatriách
Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.
Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v liečebnej pedagogike - Psychosociálna
rehabilitácia u ľudí so závažnou duševnou poruchou
Mgr. et Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD.
Liečebnopedagogické programy v rámci akútnej psychiatrie
Mgr. Viera Bosáková
Liečebnopedagogické programy v akútnej psychiatrickej starostlivosti
Mgr. Veronika Schönmotlová
Pozvánka do arteterapeutického projektu
Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Časť 2 Online diskusia naživo
Pondelok 22. februára 2021 od 9.00 do 10.00.
Diskusia sa uskutoční cez online platformu.
Seminár zastrešuje Asociácia liečebných pedagógov ProLP.
Seminár je zdarma.
Za účasť na seminári je možné získať 4 kredity SKIZP.

Prihlasovací formulár
Budeme Vám vďační, keď pozvánku pošlete ďalším kolegom, ktorých sa téma týka. Ďakujeme.

Medailóniky prednášajúcich
Mgr. Viera Bosáková
Absolventka liečebnej pedagogiky na KLP UK. Pracovala v zariadeniach
pre seniorov, v dennom stacionári pre mladých dospelých s viacnásobnými
postihnutiami a od mája 2020 na psychiatrickej klinike LFUK a UNB.
Zaujíma sa o muzikoterapiu, vášnivo rada číta a pozoruje svet ohromných
maličkostí.
vierka.bosakova@gmail.com
Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.
Je liečebná pedagogička, pôsobí na University of Suffolk v Anglicku, kde
okrem iného učí aj predmet týkajúci sa duševného zdravia detí. V minulosti
pracovala na Katedre liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského.
Podieľala sa na medzinárodnom projekte Kids Strengths, ktorý sa
zameriaval na podporu detí rodičov s duševnými ochoreniami. V rámci
projektu s Univerzitou Palackého v Olomouci bola súčasťou
dramatoterapeutického projektu psychorehabilitácie pri liečbe drogových
závislostí.
ivana.listiakova@gmail.com
Mgr. Veronika Schönmotlová
Liečebná pedagogička. Aktuálne pôsobí na Psychiatrickej klinike Ružinov v
Bratislave. V minulosti pracovala v Psychiatrickej liečebni v Plešivci, kde sa
okrem iného venovala dlhodobej rehabilitácii osôb s náhlou cievnou
mozgovou prírodou a Dennom centre Baobab pre deti s viacnásobným
znevýhodnením. Ukončila dlhodobý kurz v muzikoterapii a systémový
výcvik v hudobno-dramatických terapiách. Vzdelanie : 2015 - 2019
Špecializačné štúdium v odbore Liečebná pedagogika (atestácia),
Slovenská zdravotnícka univerzita, 2009 –2011, 2009– 2014 Magisterské
štúdium (Mgr.) Pedagogická fakulta UK Bratislava, študijný odbor:
Liečebná pedagogika.
v.schonmotlova@gmail.com
Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.
Liečebná pedagogička. Počas štúdia sa venovala problematike drogových
závislostí. Zameriavala sa najmä na arteterapiu v kontexte liečby závislostí.
Po absolvovaní odboru Liečebná pedagogika v roku 2003 nastúpila ako
liečebný pedagóg v Domove sociálnych služieb pre deti a mládež v
Rohove. Venovala sa klientom s autizmom a viedla arteterapeutické
skupiny s klientkami s rôznym stupňom mentálneho postihnutia i v
kombinácii s inými psychiatrickými diagnózami. Založila tradíciu výstav a
prezentácií prác klientov Domov sociálnych služieb Senického a
Skalického okresu, ktorá trvá až do súčasnosti. Arteterapii s klientmi s
mentálnym postihnutím sa venovala i vo svojej doktorandskej práci.
Doktorandské štúdium v odbore Pedagogika ukončila v roku 2010. Od roku
2005 pôsobila ako riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.,

kde sa zamerala na prácu s ľuďmi bez domova, osamelých rodičov s deťmi
v krízovej situácii a seniorom s rôznymi zdravotnými problémami.
Presadzovala liečebno-pedagogický prístup pri práci s danými skupinami
klientov, u ktorých sa často vyskytovali i problémy v správaní. Založila
arteterapeutickú dieľňu so zameraním na prácu s hlinou. Od roku 2015
pracovala ako vedecko-výskumný pracovník v Ústave sociálnych štúdií a
liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave. Zameriavala sa na arteterapiu a predmety súvisiace s
duševnými poruchami, poruchami správania a ich terapiou. V súčasnosti
pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako
odborný asistent na katedre liečebnej pedagogiky, kde jej profilovými
predmetmi sú arteterapia, psychosociálna rehabilitácia, psychiatria, krízová
intervencia a gerontológia. Je predsedníčkou Asociácie slovenských
arteterapeutov (ASA), kde je odborným garantom pre vzdelávacie kurzy v
rámci ASA a členkou redakčnej rady novovzniknutého časopisu Arte Listy.
Zároveň pôsobí na čiastočný úväzok ako výchovný a kariérový poradca na
základnej škole. Vo svojom voľnom čase vedie sebaskúsenostné kurzy
arteterapie a keramický krúžok pre deti pri CVČ v Senici.
tulak@fedu.uniba.sk
Mgr. et Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD.
Vzdelanie: 2007 – 2018 Certifikačné vzdelávanie - Certifikovaná pracovná
činnosť psychoterapia (SSKIP), Slovenský inštitút pre vzdelávanie
v psychoterapii,
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.
Odborná prax: 2011- súčasnosť Denný psychiatrický stacionár SPIRARE,
liečebný pedagóg, psychoterapeut, 2009-2015 Pedagogická fakulta UK Ústav
sociálnych
štúdií
a liečebnej
pedagogiky,
doktorand,
vedecko-výskumný
pracovník,
2011–2012
Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie BA IV., liečebný
pedagóg, 2007-2008 Sanatórium AT pre liečbu drogových závislostí
liečebný pedagóg, psychoterapeut.
zuzana@siserova.sk

