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Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy 

 

otvára dvojročný akreditovaný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti 

LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI 
v zdravotníckom povolaní psychológ a liečebný pedagóg 

 
Zameranie programu 

Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Látkové a nelátkové závislosti,  
akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR, je prvý a na Slovensku zatiaľ jediný certifikačný 
študijný program pre psychológov a liečebných pedagógov so špecializáciou.  

Frekventanti certifikačného študijného programu Látkové a nelátkové závislosti nadobudnú 
vedomosti a odborné kompetencie z oblasti adiktológie, psychologických korelátov závislostí, 
psychologickej intervencie a psychoterapie závislých, metód preventívnych a doliečovacích stratégií, 
a tiež legislatívnych, etických a výskumných aspektov, týkajúcich sa závislostí. Úspešní absolventi 
získajú oprávnenie pre výkon povolania v certifikovanej pracovnej činnosti Látkové a nelátkové 
závislosti. V praxi môžu získané vzdelanie a odborné spôsobilosti uplatniť pri práci so závislými na 
úrovni ambulantnej, ústavnej, terénnej a následnej služby, poskytovaním psychoterapeutických a 
psychosociálnych intervencií, psychodiagnostiky závislostí, v poradenstve pre klientov, ich rodiny a 
blízkych, v primárnej prevencii, zacielenej na bežnú populáciu detí a mládeže a v poskytovaní 
komunitnej starostlivosti. 
 

Lektori  

Lektormi certifikačnej prípravy sú špičkoví odborníci z univerzít, kliník a zdravotníckych zariadení na 
celom Slovensku. Hlavným partnerom Fakulty psychológie PEVŠ pre praktickú časť vzdelávania je 
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. na Prednej Hore, ktorý sa špecializuje na liečbu závislostí. 
Úzka spolupráca je nadviazaná s centrami pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, Banskej 
Bystrici a Košiciach. Do praktickej časti vzdelávania sú tiež zapojené resocializačné zariadenia a 
pracoviská, poskytujúce terénnu prácu so závislými osobami. 
 

Podmienky pre zaradenie do programu  

Certifikačná príprava v certifikovanom študijnom programe Látkové a nelátkové závislosti nadväzuje 
na špecializáciu v špecializačnom odbore klinická psychológia, poradenská psychológia alebo 
pracovná a organizačná psychológia a v špecializačnom odbore liečebná pedagogika.  Záujemca 
o zaradenie do certifikačnej prípravy je iný zdravotnícky pracovník, absolvent špecializačného štúdia 
alebo zaradený do špecializačnej prípravy v príslušnom odbore.  

Prihláška o zaradenie do certifikačného študijného programu obsahuje: 

✓ Žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy (návrh podáva zdravotnícke zariadenie/lekár samosprávneho kraja) 
✓ Kópia diplomu o získanom VŠ vzdelaní (notársky overená) 
✓ Kópia dokladu o absolvovaní špecializačného štúdia, resp. o zaradení do špecializačného štúdia (notársky overená) 
✓ Kópia dokladu o registrácii v príslušnej komore (notársky overená) 
✓ Čestné prehlásenie že žiadateľ nie je zaradený v inom certifikačnom študijnom programe (podpísané žiadateľom) 
✓ Index odbornosti (prípadne kópia strany s osobnými údajmi a index prinesie uchádzač na úvodné stretnutie) 
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Štruktúra programu 

Účastník certifikačného študijného programu absolvuje v rámci dvoch rokov certifikačnej prípravy 
150 hodín teoretického vzdelávania a 370 hodín praktickej terapeutickej práce (Praktikum so 
závislým pacientom na pracovisku pre liečbu závislostí; Supervízia a Sebaskúsenosť).   

Fakulta psychológie PEVŠ v rámci dvojročného študijného plánu zabezpečí 260 hodín vzdelávania 
a výcviku. V prvom  roku sa okrem úvodného jednodňového stretnutia uskutoční 5 stretnutí 
v celkovom rozsahu 140 hodín (jeden 5-dňový sebaskúsenostný modul, tri teoretické bloky  
v rozsahu 2 až 3 dni a jeden blok skupinovej supervízie v rozsahu 1½ dňa). V druhom roku sa 
uskutočnia 3 spoločné stretnutia v celkovom rozsahu 120 hodín (jeden 3-dňový sebaskúsenostný 
modul, dva teoretické bloky  v rozsahu 2 a 3½  dňa a jeden kombinovaný teoretický a supervízny 
blok v rozsahu 3½ dňa). Bloková výučba je plánovaná spravidla od štvrtku do soboty. 

Počas dvoch rokov štúdia si frekventant individuálne zabezpečí a absolvuje 200 hodín praktickej 
terapeutickej práce v akreditovaných zariadeniach, 40 hodín individuálnej supervízie a 20 hodín 
individuálnej sebaskúsenosti.  

 
Finančné náklady  

(A) Školné za moduly 
Školné sa platí ročne v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy. Cena za 
1 výcvikovú hodinu je stanovená na 10,- Euro. Školné za obidva roky štúdia (260 hodín), ktoré 
zabezpečuje fakulta, je 2 600,- Euro. Výška poplatku sa môže počas štúdia navýšiť maximálne o 10% 
pôvodnej sumy. Školné nezahŕňa náklady účastníkov, spojené s cestovným, ubytovaním a stravou; 
administratívne poplatky a poplatky účastníka za absolvovanie individuálnej praxe, individuálnej 
supervízie a sebaskúsenosti (individuálnej cvičnej terapie). 

(B) Administratívne poplatky  

Administratívny poplatok za zaradenie do certifikačného štúdia a LogBook (50€) 
Poplatok za záverečnú certifikačnú skúšku a vydanie kvalifikačného dokladu – Certifikát (100€) 
Ďalšie poplatky sú uvedené v Sadzobníku poplatkov a úhrad (vystavenie duplikátov, odpisov ai.). 

(C) Praktická psychoterapeutická práca 
✓ Poplatky za absolvovanie 200 hodín praxe na pracovisku uhrádza frekventant priamo v danom 

zariadení. Maximálna suma za jeden deň praxe je stanovená na 12 Euro. Celkové náklady na 
absolvovanie praxe by nemali presiahnuť 240 Euro. Táto suma nezahŕňa náklady účastníkov 
spojené s cestovným, ubytovaním a stravou. 

✓ Poplatok za absolvovanie 40 hodín individuálnej supervízie (resp. supervíznych modulov) 
uhrádza frekventant konkrétnemu supervízorovi. Výška poplatku je stanovená podľa cenníka 
supervízora. 

✓ Poplatok za absolvovanie 20 hodín individuálnej sebaskúsenosti (cvičnej psychoterapie) uhrádza 
frekventant konkrétnemu psychoterapeutovi. Výška poplatku je stanovená podľa cenníka 
psychoterapeuta. 

Refundácia finančných prostriedkov 

V zmysle výzvy MZ SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti (výzva „Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti 
starostlivosti o duševné zdravie“)  môže frekventant certifikačného programu požiadať Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky o refundáciou nákladov v celkovej sume do 6 000 Eur.                 
LINK: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte 

 

https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte
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Prihlasovanie   

Prihláška a informácie o certifikačnom štúdiu Látkové a nelátkové závislosti sú zverejnené na web-
stránke Fakulty psychológie PEVŠ.  
LINK:  https://www.paneurouni.com/fakulta-psychologie/ 

Vyplnenú prihlášku s požadovanými prílohami je potrebné odoslať poštou alebo osobne odovzdať 
na dekanát Fakulty psychológie PEVŠ do 22. novembra 2022. 

Otvorenie akreditovaného certifikačného študijného programu Látkové a nelátkové závislosti je 
podmienené prihlásením minimálne 15 účastníkov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.  

 
Kontaktná adresa  
Ing. Nikola Kopiláková  
dekanát - LNZ 
Fakulta psychológie PEVŠ  
Tomášikova 20 
821 01 Bratislava 

e-mail: zavislosti@paneurouni.com 
tel: 02/48208861  

mailto:zavislosti@

