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Požiadavky  

� Žiadateľ o zaradenie do psychoterapeutického vzdelávania (bez nároku na certifikát 
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia) je absolventom vysokoškolského štúdia 
druhého stupňa v odboroch: všeobecné lekárstvo; psychológia; liečebná pedagogika; špeciálna 
pedagogika; sociálna práca; ošetrovateľstvo; logopédia. 

� Záujemca o zaradenie do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti 
psychoterapia je absolventom špecializačného štúdia v príslušnom odbore, alebo je zaradený 
do špecializačnej prípravy. 

� Záujemca o výcvik zašle na mailovú alebo poštovú adresu inštitútu  
1. Žiadosť o zaradenie do výcviku (vyplnený formulár) 
2. Profesijný životopis 
3. Motivačný list 

� Záujemca o výcvik sa zúčastní výberového konania, ktoré sa uskutoční v sobotu 19. decembra 
2015 v čase od 9.00 do 14.00 hod. v Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava. Pri 
registrácii uhradí vložné v sume 10,- Euro (na úhradu režijných nákladov). Náhradný termín 
výberového konania je stanovený na sobotu 23. januára 2016. 

 

Štruktúra výcviku 

Akreditovaný výcvik a vzdelávanie  v logoterapii a existenciálnej analýze trvá štyri kalendárne roky.  
V prvom  roku sa uskutočnia 4 stretnutia (dva 5-dňové bloky po 50 výcvikových hodín  a dva 2 ½ - 
dňové bloky po 25 výcvikových hodín). Termíny sú plánované na 19.-21.5.2016;  5.-9.7.2016; 30.8.-
3.9.2016; a na 17.11.-19.11.2016.  

(A) Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) zabezpečuje pre frekventantov 620 hodín výcviku, 
v rámci ktorých účastník absolvuje 

� 100 hodín teoretického vzdelávania; 
� 350 hodín experienciálneho výcviku; 
� 120 hodín supervízie; 
� 50 hodín cvičnej terapie skupinovou formou. 

(B) Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP) zabezpečuje pre frekventantov 
všetkých inštitútov 50 hodín prednášok z teórie, pričom sa vyžaduje, aby ich účastník začal 
navštevovať najskôr na konci druhého študijného roka. 

(C) Frekventant si zabezpečí individuálne  
� 80 hodín supervízie u supervízora z tímu SILOE, v odôvodnených prípadoch môže 

účastník absolvovať maximálne 30 hodín v rámci peer skupín; 
� 100 hodín cvičnej terapie u vybraného cvičného terapeuta; 
� 600 hodín praktickej psychoterapeutickej práce (výkon praxe u zamestnávateľa, 

súčasťou činnosti ktorého je aj poskytovanie psychoterapie); 
� 200 hodín stáž v psychiatrickom zariadení (zo zoznamu akreditovaných pracovísk). 

 



Zameranie výcviku 

Základným cieľom výcviku je pripraviť frekventantov na poskytovanie účinnej psychoterapeutickej 
intervencie, ktorá napomáha klientovi k prijatiu osobnej zodpovednosti, kontaktu s vlastným 
svedomím a s hodnotami. Obsahom 4 základných teoretických modulov výcviku sú témy 
O podstate človeka (teória osobnosti); O raste človeka (krízová prevencia); O chorom človeku 
(krízová intervencia);  O trpiacom človeku (logoterapia ako lekárska starostlivosť o dušu). Účastníci 
výcviku dostanú na úvodnom stretnutí  sylaby s obsahom jednotlivých výcvikových blokov 
a zoznamom povinnej a odporučenej literatúry k štúdiu. 

 
Finančné náklady  

(A) Frekventant výcviku hradí platby priamo na účet SILOE 
Cena za 1 výcvikovú hodinu: 4,- Euro/osoba.  Poplatok za kalendárny rok sa uhrádza na účet SILOE 
do 31.01. daného roka. V prvom roku výcviku je termín úhrady za výcvik stanovený do 30. apríla 
2016. Ak účastník ukončí výcvik predčasne, zaplatí školné za celý rok, v ktorom výcvik ukončil. 
Výška poplatku sa môže počas trvania výcviku navýšiť max. o 10% pôvodnej sumy. Suma nezahŕňa 
náklady účastníkov, spojené s cestovným, ubytovaním a stravou a poplatky spojené s xeroxovaním 
študijných materiálov. 

(B) Poplatky, ktoré hradí frekventant na účet SIVP 
Po úspešnom absolvovaní výberového konania pošle žiadateľ písomnú žiadosť o zaradenie do 
výcviku spolu s dokladmi na adresu SIVP. Výška administratívneho poplatku k žiadosti o zaradenie 
do výcviku a číslo účtu sú uvedené v prílohe. Frekventant uhrádza priamo SIVP účastnícky poplatok 
za spoločné prednášky. Platba za záverečnú skúšku je samostatnou položkou. 
 
 

Kontakt 
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) 
Čerešňová 5 
811 04 Bratislava 

e-mail: institut.logoterapia@gmail.com 
web: www.logoterapia.sk 

mobil: 0903/939689 (mgr. Jana Kunová, PhD.) 


