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 Informácie o certifikovanom 
psychoterapeutickom vzdelávaní 

 
Podrobné informácie pre  

inštitúty, 

 ktoré sú súčasťou akreditovaného certifikačného študijného programu v CPČ 
psychoterapia a pre  

záujemcov, 

ktorí spĺňajú podmienky certifikačného študijného programu v CPČ psychoterapia 

ÚVOD 

Z legislatívneho hľadiska je psychoterapia v rezorte zdravotníctva riešená v rámci 
sústavy vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ako certifikovaná  pracovná činnosť.  
Hlavným zákonom, od ktorého sa odvíja celý systém vzdelávania, je zákon č. 
578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch... 
v znení neskorších predpisov, najmä časť štvrtá Vzdelávanie zdravotníckeho 
pracovníka. Ďalšie dôležité predpisy sú nariadenie vlády č. 296/2010 o odbornej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania ... v znení neskorších predpisov a 
vykonávacie vyhlášky a vestníky MZ SR, najmä výnos MZ SR zo 17. septembra 2010 
č. 12422/2010-OL, ktorým sa stanovujú minimálne štandardy pre špecializačné 
študijné programy a minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy v znení 
neskorších predpisov. 

Certifikovaným psychoterapeutom sa môže stať iba zdravotnícky  pracovník, ktorý 
spĺňa požiadavky podľa NV č. 296/2010 v znení neskorších predpisov. Držiteľ 
certifikátu má pri splnení podmienok (uvedené sú inde) zároveň nárok na zápis do 
Zoznamu psychoterapeutov SR, ktorý vedie SPS. 

SIVP ako vzdelávacej ustanovizni priznalo MZ SR dňa 26.6.2012  právo uskutočňovať 
akreditovaný certifikačný študijný program v zdravotníckych povolaniach lekár, 
sestra, psychológ, logopéd a liečebný pedagóg v CPČ psychoterapia a vydávať 
certifikáty v tejto certifikovanej pracovnej činnosti. SIVP je teda vzdelávacia 
ustanovizeň, ktorá má zodpovednosť za uskutočňovanie psychoterapeutického 
vzdelávania podľa schváleného Projektu. 

Ako postupovať pri prihlasovaní do psychoterapeutického 
vzdelávania? 

Žiadateľ je zdravotnícky pracovník a spĺňa podmienky zaradenia podľa nariadenia 
vlády č.296/2010 Z.z. Vyplní a odošle na adresu SIVP tlačivo 



Zaradenie do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti 
(CPČ) psychoterapia  (tlačivo A1). 

Vzhľadom k tomu, že dňa 9.11.2012 dostal SIVP od MZ SR list, stanovisko k 
študentom, ktorí začali a nedokončili certifikačnú prípravu v CPČ psychoterapia v 
Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, ktorej bola MZ SR zrušená akreditácia a 
je  v ňom vyslovený súhlas s tým, že takíto študenti si môžu dokončiť certifikačnú 
prípravu v SIVP, je potrebné, aby takýto žiadateľ vyplnil tlačivo A2.  

Rozsah a obsah vzdelávania stanovuje Projekt Certifikačný študijný program v 
certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, na ktorý dostal SIVP Rozhodnutie MZ 
SR o vydaní osvedčenia o akreditácii certifikačného študijného programu dňa 
26.6.2012. 

Celý Projekt je na stránke www.psychoterapia-sk.sk 

KROKY 

(Podrobný rozpis krokov od začiatku po záverečnú skúšku) 

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, ktoré sú súčasťou Projektu a svoj 
záujem prejaví napísaním motivačného listu. Ten spolu so žiadosťou  pošle na 
adresu vybraného inštitútu. 

3. Inštitút je povinný predložiť plánovaný psychoterapeutický 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, pošle mu oznámenie o prijatí a nahlási ho spolu s 
ostatnými  SIVP. 

5. Záujemca vyplní tlačivo A1 alebo A2  Zaradenie do certifikačnej prípravy pre 
CPČ psychoterapia, pričom musí spĺňať bez výnimky podmienky v ňom 
uvedené, t.j.: 

a) typ pregraduálneho vzdelania,  

b) musí mať Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve a 
získanie  špecializácie    alebo zaradenie do špecializačného štúdia 
(psychológ, logopéd a liečebný pedagóg). 

6. Záujemca pošle vyplnené tlačivo A1 alebo A2 spolu s ďalšími požadovanými 
dokladmi a dokladom o úhrade administratívneho poplatku 50 eur na adresu 
SIVP.  

7. SIVP v spolupráci so SZU záujemcu zaradí do CPČ psychoterapia a  pošle mu 
Oznámenie o zaradení do CPČ, index odbornosti s vyznačením dátumu 
zaradenia do CPČ psychoterapia a Záznamník výkonov (logbook). 

8. Záujemca (účastník vzdelávania) môže mať počas celého štúdia iba jeden 
index odbornosti. Záznamník výkonov je vyhradený iba pre CPČ 
psychoterapia.  

http://www.psychoterapia-sk.sk/


9. Vzdelávanie účastníka v CPČ psychoterapia  začína dňom jeho zaradenia, a to 
spravidla do jedného mesiaca od podania  žiadosti a tlačiva A1 alebo A2. 

10. Záznamy v logbooku a v Protokole o hodnotení certifikačnej prípravy musia  
dátumovo sedieť s akreditáciou SPS a súčasnou akreditáciou SIVP (t.j. od 
20.9.2007 do 20.4.2011 a  od 1.8.2012  doteraz). 

11. Účastník vzdelávania začne vzdelávanie v príslušnom inštitúte podľa programu 
inštitútu. 

12. Prednášky z teórie spoločnej pre všetky inštitúty v počte 50 hodín organizuje 
SIVP, pričom sa vyžaduje, aby ich účastník vzdelávania začal navštevovať 
najskôr na konci druhého študijného roku. 

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

14. Výšku poplatku účastníka vzdelávania za spoločné teoretické prednášky a 
odmeny lektorom  určuje vnútorný predpis SIVP o poplatkoch a odmenách. 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 

1. Organizačne ju pripravuje príslušný inštitút. Vypíše termín a miesto  a osloví 
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. 

2. 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. 

3. Účastník vzdelávania môže pristúpiť k záverečnej skúške po splnení všetkých 
podmienok psychoterapeutického  vzdelávania tak ako sú uvedené v Projekte.  
Vedúci príslušného inštitútu je povinný vykonať kontrolu Záznamníka výkonov.  

4. Účastník vzdelávania pošle prihlášku na záverečnú skúšku na adresu SIVP 
spolu s dokladom o úhrade poplatku za skúšku vo výške 50 eur. Kópiu 
prihlášky pošle aj na adresu príslušného inštitútu.   

5. 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. 

6. 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. 

7. Príslušný inštitút dodá SIVP podklady k vyplneniu  Protokolu  o hodnotení 
certifikačnej prípravy; ich pravdivosť overí na záverečnej skúške zástupca 
SIVP. 

8. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky predseda SIVP alebo ním 
poverený zástupca zapíše do indexu odbornosti výsledok skúšky. 

9. Protokol o hodnotení certifikačnej prípravy skontroluje SIVP. 



10. SIVP vyhotoví Dodatok o absolvovaní študijného programu sústavného 
vzdelávania v CPČ psychoterapia (príloha certifikátu) a vystaví 
absolventovi certifikát do 30 dní od dátumu skúšky.   

11. Ak je úspešný absolvent vzdelávania v CPČ psychoterapia členom SPS a spĺňa 
podmienky jej stanov, najmä článku 4,  má  po zaslaní návratky nárok na  
zápis do Zoznamu psychoterapeutov vedený SPS.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, jún 2014                                                      MUDr. Pavel Černák, PhD. 
                                                                                            Predseda SIVP                                            


