
A 1                           Zaradenie do certifika čnej prípravy v CP Č psychoterapia 

 

Žiadate ľ má záujem vstúpi ť do certifika čnej prípravy v CP Č psychoterapia  

1.  Žiadate ľ sp ĺňa podmienky zaradenia  (podľa nariadenia vlády č.296/2010) a má: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom odbore všeobecné lekárstvo ,  

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore ošetrovate ľstvo . 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore psychológia , získanie 
osved čenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve  a získanie špecializácie  v špecializačnom 
odbore klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia, 
alebo zaradenie  do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia, poradenská psychológia 
alebo pracovná a organizačná psychológia. 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom  odbore logopédia , získanie 
osved čenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve  a získanie špecializácie  v odbore klinická 
logopédia alebo zaradenie  do špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore liečebná pedagogika , 
získanie osved čenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve  a získanie špecializácie  v 
odbore liečebná pedagogika alebo zaradenie  do špecializačného štúdia v odbore liečebná 
pedagogika. 

2.)  Absolvoval úvodný pohovor v príslušnom Inštitúte, t .j. je pred  začiatkom vzdelávania  

3.)  Žiados ť o zaradenie  (A 1), zašle spolu s potrebnými dokladmi a špeciali začným indexom  na 
adresu: SIVP, P.O. Box 21, 911 01 Trenčín. Súčasťou žiadosti je doklad o úhrade administratívneho 
poplatku 50,- €  na č.ú. 2931849458/0200. Žiadateľa zaraďuje do certifikačnej prípravy vzdelávacia 
ustanovizeň, ktorá získala akreditáciu, t.j. SIVP, v spolupráci so SZU. Zaslané žiadosti musí teda 
posúdiť aj SZU. Zaradenie  bude vyznačené v špecializačnom indexe. SIVP vydá zdravotníckemu 
pracovníkovi po úspešnom absolvovaní certifikačnej prípravy certifikát . Žiadateľ môže tiež požiadať 
SIVP o zápis do Zoznamu psychoterapeutov, ktorý vedie SPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP)      
 P.O. Box 21, 911 01 Trenčín, tel.: 0905 528105 

 
                                                              ŽIADOSŤ O ZARADENIE 

do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti 
P S Y C H O T E R A P I A   (A 1) 

 
Priezvisko: ...................................................... Meno: ......................................... Titul: .................... 

 
Rodné priezvisko .............................................. Štátna príslušnosť: ................................................. 

 
Dátum narodenia: ............................................. Miesto narodenia: ................................................... 

 
Rodné číslo: ................................(nepovinný údaj) Registrácia v komore:.......................................... 
 
Bydlisko (trvalé): 
 
Mesto: .......................................... Ulica: .......................................................................... PSČ: ........... 

 
Bydlisko (prechodné): 

 
Mesto: ........................................... Ulica: ......................................................................... PSČ: ........... 
 
Kontakt: číslo telefónu, mobilu, e−mail: ................................................................................................... 

 
 

Ukončené vzdelanie (uvies ť presný názov a sídlo školy ): .................................................................. 
 

................................................................................................................................................................ 
 

Študijný odbor : 
.......................................................................................................................................... 

 
Forma štúdia : denná/externá (nehodiace sa prečiarknite)   Rok ukončenia: .................... 
 
 
Doteraz získaná špecializácia : 
V odbore: ....................................................... Dátum: ......................... Číslo diplomu: ....................... 
 
V odbore: ....................................................... Dátum: ......................... Číslo diplomu: ....................... 
 
Prílohy: 
- Doklad o získanom vzdelaní (priložiť notársky overený) 
- Doklad o absolvovaní prípravy na výkon práce v zd ravotníctve (priložiť notársky overený) 
- Doklad o absolvovaní špecializácie, resp. o zaraden í do špecializa čného odboru (priložiť 
notársky overený) 
- Doklad o registrácii v príslušnej komore  (priložiť notársky overený) 
 
 
Poznámka: 
Úvodný pohovor som absolvoval dňa ................. v  .............................................................. 
(uveďte názov inštitútu) 
  
 
 
 
 
 
Dátum, podpis žiadate ľa                                          Dátum, p odpis a pe čiatka zara ďovate ľa (SIVP) 


