
 

Vás pozýva na zážitkové vzdelávacie podujatie 
 

           
 
Pre koho je toto podujatie určené? 
Pracovníkom sociálnych služieb na rôznych pracovných pozíciách. Pre absolvovanie podujatia nie je 
potrebný výtvarný talent. 
 
Čo je obsahom podujatia? 
1. Arteterapia – aktivizácia verzus terapia  
2. Rozvíjanie jemnej motoriky prostredníctvom kresby a maľby 
3. Relaxácia prostredníctvom výtvarného umenia 
4. Kontakt s umením – kreatívna, receptívna a expresívna zložka 
5. Jedinečnosť diela i autora 
6. Terapeutické aktivity – otváranie vnútorných obsahov, práca s emóciami,... 
7. Arteterapia ako možnosť sebarealizácie vo voľnom čase 
8. Večerné relaxačné maľovanie 
 
Kedy a kde sa podujatie uskutoční? 
09.-10.03.2023 (štvrtok-piatok) v Tatra hoteli v Poprade (Karpatská 7). Hotel sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Prezentácia účastníkov je 09.03.2023 
od 9,00 do 9,30 hod.  
 
Kto je lektorom podujatia? 
PaedDr. Ivana Pančáková – výtvarníčka, výtvarná pedagogička, arteterapeutka (Asociácia 
slovenských arteterapeutov) 
 
Aká je organizácia podujatia? 
Účastníci budú ubytovaní priamo v hoteli Tatra.  
Časový rozsah: 16 vyuč. hodín rozdelených do 2 vzdelávacích dní s harmonogramom: 1. výučbový 
deň: 9,30-15,00 a 18,30-20,00 (večerné relaxačné maľovanie), 2. výučbový deň: 8,00 – 15,00 

   ARTETERAPIA 
Aktivizácia s prvkami výtvarného umenia 

Sebarealizácia vo voľnom čase 

Relaxácia 

 



Aká je forma ukončenia? 
Účastníci za 100%-nú účasť na podujatí získajú certifikát o absolvovaní vzdelávacieho podujatia 
Arteterapia  
 
Aké doplnkové služby budú účastníkom poskytnuté? 
 1x ubytovanie s raňajkami v 2-lôžkovej izbe/ubytovanie s raňajkami v 1-lôžkovej izbe 

s doplatkom 10,- Eur/osoba (ubytovanie sa vzťahuje na noc medzi výučbovými dňami) 
 2x obed (polievka, hlavné jedlo, šalátový bufet, káva/čaj) 
 2x občerstvenie počas výučby (káva/čaj + sladké/slané pečivo) 
 2x občerstvenie počas výučby (káva/čaj) 
 pitný režim počas výučby 
 
Aký je účastnícky poplatok, čo zahŕňa a ako ho možno uhradiť? 
Poplatok: 280,- Eur/1 osoba 
Doplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe: 10,- Eur/1 osoba 
Zahŕňa: vzdelávací program, honorár lektora, študijný materiál, písacie potreby (zošit a pero), 
prenájom miestnosti a prezentačnej techniky, výtvarný materiál, 1x ubytovanie v 2-lôžkovej izbe 
s miestnym poplatkom, 1x raňajky, 2x coffee break (káva/čaj, pečivo), 2x coffee break (káva/čaj), 2x 
obed (polievka, hlavné jedlo, šalátový bufet, káva/čaj), pitný režim, certifikát. 
Spôsob úhrady:  
Číslo účtu: SK03 8330 0000 0023 0102 9965   
Variabilný symbol: 09032023  
Špecifický symbol: IČO vysielajúceho zariadenia (netýka sa samoplatcov)  
Správa pre prijímateľa: priezvisko/priezviská prihlásených účastníkov 
Úhradu za viacerých prihlásených pracovníkov z jedného zariadenia realizujte jednou sumou.  
Ak požadujete vystavenie faktúry, zašlite svoje fakturačné údaje na e-mail: akademia@3p-
projekt.sk. Uhrádzajte až po vystavení faktúry, ktorá Vám bude obratom doručená. 
 
Ako sa možno prihlásiť? 
 Použitím prihlasovacieho formulára na www.3p-projekt.sk. Navigácia: www.3p-projekt.sk – On-

line prihlášky (ľavé menu) – Záväzná prihláška na podujatia s pevným termínom  
 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 280,- Eur možno najneskôr do 28.02.2023. 

Odoslaná prihláška je záväzná a vzťahuje sa k nej povinnosť platby.  
 Poplatky sa nevracajú, možná je výmena prihláseného účastníka za iného. 
 
Kde možno získať odpovede na ďalšie otázky?                     
 Tel.: 0905 771 074 (D. Petrufová)  
 E-mail: akademia@3p-projekt.sk 
 www.3p-projekt.sk 
 
 

 
 
 
 

Aj takto sa o Vás staráme  

ÚDAJE O DODÁVATEĽOVI SLUŽBY 
3P – Projekt n.o. 

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov 
IČO: 50392701 

DIČ: 2120308806 
Č. registrácie: OVVS-527/2016-NO 

Firma nie je platcom DPH. 
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