
B 1   Zaradenie do psychoterapeutického vzdelávania bez nároku na cert ifikát v CP Č 
psychoterapia   

Žiadate ľ nie je zdravotnícky pracovník a má záujem vstúpi ť do kompletného 
psychoterapeutického vzdelávania 

1. Žiadate ľ sp ĺňa tieto podmienky zaradenia:  

- je absolventom vysokoškolského štúdia druhého stupňa v odboroch: všeobecné lekárstvo, 
psychológia, liečebný pedagóg, logopéd, ošetrovateľstvo, ale z rôznych dôvodov nepracuje 
v rezorte zdravotníctva, nie je zdravotnícky pracov ník  

- je absolventom vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odboroch: 

 sociálna práca  

špeciálny pedagóg 

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

3.) Žiados ť o zaradenie do psychoterapeutického vzdelávania   (B 1)  zašle  spolu s potrebnými 
dokladmi  na adresu: SIVP, P.O. Box 21, 911 01 Trenčín. Súčasťou žiadosti je doklad o úhrade 
administratívneho poplatku 50,- € na č.ú. 2931849458/0200. Zaslané žiadosti budú prerokované na 
zasadnutí Výboru SIVP a žiadateľovi bude vydaný Index vzdelávania v psychoterapii. 

4.) Po ukončení vzdelávania a splnení všetkých podmienok dostane účastník vzdelávania Potvrdenie 
o absolvovaní kompletného psychoterapeutického vzde lania  a môže požiadať SIVP o zápis do 
Zoznamu psychoterapeutov, ktorý vedie SPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

          
 

ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO  PSYCHOTERAPEUTICKÉHO 
VZDELÁVANIA  (B 1)  

 
 
 

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

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

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

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

 
Bydlisko (prechodné): 

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

 
 

Ukon čené vzdelanie  (uveďte presný názov a sídlo školy): .................................................................. 
 

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

 
Forma štúdia: denná/externá (nehodiace sa prečiarknite)   Rok ukončenia: .................... 
 
 
Prílohy: 
- Doklad o získanom vzdelaní  
 
Poznámka: 
Úvodný pohovor som absolvoval dňa ...........................    v 
...........................................................................................(názov príslušného Inštitútu) 
 
 
Som informovaný, že po splnení všetkých podmienok psychoterapeutického vzdelávania a po 
úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky môžem požiadať SIVP o zápis do Zoznamu 
psychoterapeutov , ktorý vedie SPS.  
  
Zároveň beriem na vedomie , že pri ukončení vzdelania nemám  nárok na získanie certifikátu  
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. 
 
 
Čestne prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. 
 
 
 
Dátum, podpis žiadate ľa                                                        Dátum, podpis a pe čiatka  (SIVP)  


