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SLOVENSKÝ INŠTITÚT PRE VZDELÁVANIE V PSYCHOTERAPII 
 BRATISLAVA 

 
Informácie o   NECERTIFIKOVANOM  psychoterapeutickom 

vzdelávaní 
 

 
                                  Podrobné informácie pre  

inštitúty, 

 ktoré sú akceptované  SIVP a SPS ako spôsobilé vykonávať psychoterapeutické vzdelávanie 
a pre  

záujemcov, 

ktorí spĺňajú podmienky pre zaradenie do psychoterapeutického vzdelávania 

 

 

Ako postupovať pri prihlasovaní do psychoterapeutického 
vzdelávania? 

Žiadateľ nie je zdravotnícky pracovník. Môže ním byť:  

- špeciálny pedagóg a sociálny pracovník, ktorí majú uznané členstvo v SPS, prípadne 
ten, kto má pregraduálne vzdelanie pre zdravotnícke povolania, ale nepracuje 
v zdravotníctve (kategória B)  

- absolvent vysokoškolského štúdia druhého stupňa v humanitnom odbore, ktorý má 
záujem absolvovať zážitkovú časť psychoterapeutického výcviku iba pre svoj 
osobnostný rast (kategória C) 

- žiadateľ, ktorý už má ukončené psychoterapeutické vzdelávanie v kategórii A alebo B 
a chce si rozšíriť psychoterapeutické vzdelanie (kategória D).  

 

B - Špeciálny pedagóg, sociálny pracovník a ďalší z kategórie A, nepracujúci v 
zdravotníctve 

1. Záujemca cíti potrebu vzdelávať sa v psychoterapii a disponuje určitou mierou sebareflexie, 
ktorá ho vedie k posúdeniu svojich  osobnostných predpokladov pre jej vykonávanie.  

2. Vyberie si z ponúk jednotlivých inštitútov a svoj záujem prejaví napísaním motivačného listu. 
Ten spolu so žiadosťou  pošle na adresu vybraného inštitútu.  

3. Inštitút je povinný predložiť plánovaný psychoterapeutický vzdelávací program v 
požadovanej štruktúre výboru SIVP a zverejniť ho až po jeho schválení.   

4. Inštitút pozve prihláseného záujemcu na úvodný pohovor a ak ho po jeho vykonaní 
akceptuje, nahlási ho spolu s ostatnými  SIVP. 

5. Záujemca vyplní tlačivo B  Zaradenie do psychoterapeutického vzdelávania. 
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6. Záujemca pošle vyplnené tlačivo spolu s ďalšími požadovanými dokladmi a dokladom 
o úhrade administratívneho poplatku 50 EUR na adresu SIVP.  

7. SIVP záujemcu (účastníka vzdelávania) zaradí do psychoterapeutického vzdelávania a pošle 
mu Oznámenie o zaradení do psychoterapeutického vzdelávania a Index vzdelávania 
v psychoterapii. 

8. Účastník vzdelávania začne vzdelávanie v príslušnom inštitúte podľa programu. 

9. Prednášky z teórie spoločné pre všetky inštitúty v počte 50 hodín organizuje SIVP,  pričom sa 
vyžaduje, aby ich účastník vzdelávania začal navštevovať najskôr po skončení druhého 
študijného roku. 

10. Na spoločné teoretické prednášky sa účastník vzdelávania prihlasuje na adresu SIVP; ich 
organizáciu a oznamovanie s dátumom, miestom konania, témami a prednášajúcimi posiela 
prihláseným účastníkom na ich mailové adresy SIVP. 

11. Obsah a rozsah psychoterapeutického vzdelávania je rovnaký s podmienkami, ktoré sú 
uvedené v Projekte pre CPČ psychoterapia. 

12. Ak účastník vzdelávania získal časť vzdelania v zahraničí, jeho kompatibilitu s našimi 
podmienkami posudzuje inštitút, ktorého zameranie je najbližšie k smeru, v ktorom   
vzdelanie nadobudnuté v zahraničí absolvoval. Ak spĺňa všetky náležitosti Projektu, pošle 
výboru SIVP svoje stanovisko. Výbor SIVP sa bude zaoberať každým prípadom individuálne 
a účastníkovi vzdelávania odporučí ďalší postup. 

Záverečná skúška 

13. Organizačne ju pripravuje príslušný inštitút. Oznámi predpokladaný termín a miesto skúšky 
a požiada SIVP, aby delegoval na skúšku najmenej jedného svojho zástupcu. Predsedom 
komisie je ten zástupca SIVP, ktorého vymenuje predseda SIVP. Ďalšími členmi sú 
zástupcovia príslušného inštitútu. Komisia je najmenej trojčlenná. 

14. Ak sa z inštitútu hlási na skúšku malý počet záujemcov,  je povolené, aby sa inštitúty spojili, 
vypísali jeden spoločný termín a uskutočnili skúšku spoločne. Neodporúča sa na tento účel 
spojenie viac ako dvoch inštitútov. 

15. Účastník vzdelávania môže pristúpiť k záverečnej skúške po splnení a overení všetkých 
podmienok  psychoterapeutického  vzdelávania v rozsahu a obsahu Projektu. Za overenie 
splnenia  podmienok a ich kontrolu v záznamníku je zodpovedný vedúci príslušného inštitútu. 

16. SIVP vypisuje spravidla dva termíny záverečných skúšok – jarný a jesenný. Na jarný sa 
prihlasuje do 31.3. a na jesenný do 30.9. príslušného roku.  

17. Účastník vzdelávania pošle prihlášku na záverečnú skúšku na adresu SIVP spolu s dokladom 
o úhrade poplatku za skúšku vo výške 75 EUR. Kópiu prihlášky pošle aj na adresu 
príslušného inštitútu.   

18. Záverečná skúška  sa skladá z písomného vypracovania a obhajoby 1 podrobnej kazuistiky 
v rozsahu najmenej 10 normostrán psychoterapeuticky liečeného pacienta, z odpovede na 
otázku zo spoločnej  teórie SIVP a z odpovedí na dve otázky príslušného inštitútu. 

19. Titulný list kazuistiky musí obsahovať tieto údaje: v hlavičke je Slovenský inštitút pre 
vzdelávanie v psychoterapii, pod ním Bratislava. V strede listu je Kazuistika 
psychoterapeuticky liečeného pacienta k záverečnej skúške, pod tým názov kazuistiky. Vľavo 
dole miesto a dátum kedy bola kazuistika odoslaná na adresu svojho inštitútu. Vpravo dole je 
plné meno účastníka, názov súčasného pracoviska a názov svojho inštitútu. Strany musia byť 
očíslované a materiál zopnutý. 
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20. Účastník vzdelávania je povinný poslať poštou písomne vypracovanú kazuistiku svojmu 
inštitútu mesiac pred termínom skúšky a v takom počte výtlačkov, aby ju inštitút ihneď 
rozposlal členom komisie. 

21. Príslušný inštitút vyplní ku skúške v elektronickej podobe Hodnotiaci list účastníka 
psychoterapeutického vzdelávania. Za správnosť a  pravdivosť údajov je zodpovedný 
jeho vedúci a overí ich SIVP. V priebehu skúšky sa zapisuje v elektronickej podobe aj časť 
hodnotiaceho listu Záverečná skúška. 

22. Hodnotiaci list účastníka psychoterapeutického vzdelávania archivuje SIVP. 

23. Ak je úspešný absolvent psychoterapeutického vzdelávania členom SPS ,  môže po odoslaní 
príslušného tlačiva požiadať SPS o zápis do Zoznamu psychoterapeutov. 

24. Výška odmeny členom skúšobnej komisie sa riadi vnútorným predpisom SIVP o poplatkoch 
a odmenách. 

 
 
C - Nezdravotnícky pracovník bez možnosti zaradenia do kategórie B 
 

1. Žiadateľ je absolventom vysokoškolského štúdia druhého stupňa v humanitných odboroch 
okrem odborov uvedených v zaradeniach B.  

2. Má záujem  o psychoterapiu, je si však vedomý, že vzhľadom na charakter pregraduálneho 
štúdia a svojho povolania sa nemôže  stať psychoterapeutom. 

3. Záujemca disponuje určitou mierou sebareflexie a  pozná motívy svojho rozhodnutia.   

4. Je motivovaný absolvovať zážitkovú časť psychoterapeutického výcviku, ktorá mu poskytne 
intrapsychickú a interpersonálnu skúsenosť a umožní osobnostný rast. 

5. Vyberie si z ponúk jednotlivých inštitútov a svoj záujem prejaví napísaním motivačného listu. 
Ten spolu so žiadosťou  pošle na adresu vybraného inštitútu. 

6. Keď inštitút otvára nový psychoterapeutický program za podmienok uvedených v časti A, 
bod 3,  pozve prihláseného  záujemcu na úvodný pohovor.  

7. Ak na úvodnom pohovore inštitút záujemcu akceptuje, nahlási ho spolu s ostatnými  SIVP. 

8. Záujemca vyplní tlačivo C Žiadosť o zaradenie do zážitkovej časti psychoterapeutického 
výcviku.  

9. Záujemca pošle vyplnené tlačivo spolu s ďalšími požadovanými dokladmi a dokladom 
o úhrade administratívneho poplatku 30 eur na adresu SIVP.  

10. Po ukončení zážitkovej časti psychoterapeutického výcviku mu príslušný inštitút vystaví  
Osvedčenie o absolvovaní zážitkovej časti psychoterapeutického výcviku a kópiu 
pošle SIVP. 

 

D – Pracovník s už ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním v kategóriách 
A alebo  B  s potrebou rozšírenia psychoterapeutického vzdelania 

1. Žiadateľ v minulosti  absolvoval kompletné psychoterapeutické vzdelanie v niektorom z  
psychoterapeutických inštitútov akreditovaných v SIVP a je už zapísaný v Zozname 
psychoterapeutov SR,  prípadne je držiteľom certifikátu v CPČ psychoterapia. 
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2. Žiadateľ má záujem  o rozšírenie už nadobudnutého psychoterapeutického vzdelania, má 
záujem o absolvovanie psychoterapeutického vzdelania v inom inštitúte, v inej metodológii. 

3. Žiadateľ vyplní tlačivo D Zaradenie do ďalšieho psychoterapeutického vzdelávania 
a absolvuje úvodný pohovor v príslušnom inštitúte. 

4. Vyplnené tlačivo D zašle spolu s potrebnými dokladmi a dokladom o úhrade 
administratívneho poplatku 30 eur na adresu SIVP.  

5. Dostane od SIVP Index vzdelávania v psychoterapii. 

6. Nemá povinnosť absolvovať 50 hodín spoločnej teórie, ak ich absolvoval v rámci 
predchádzajúceho kompletného psychoterapeutického vzdelania ukončeného záverečnou 
skúškou. 

7. Absolvuje v SIVP záverečnú skúšku za podmienok, ako sú uvedené v kategórii A alebo B. 

8. Môže požiadať SPS o pripísanie smeru, metódy, v ktorom ukončil vzdelávanie,  k svojmu 
menu v Zozname psychoterapeutov (predpokladom je členstvo v SPS). 

9. SPS pošle o tomto SIVP kópiu pre potreby evidencie. 

 
 
 
      Bratislava  1.10.2015     MUDr. Pavel Černák, PhD. 
          predseda SIVP 
 
 
 

 
 


