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Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy 

 

otvára dvojročný vzdelávací program  

ADIKTOLÓGIA PRE POMÁHAJÚCE PROFESIE 
 

Zameranie programu 

Vzdelávací program Adiktológia pre pomáhajúce profesie ponúka záujemcom a záujemkyniam 
o tento typ vzdelávania možnosť zlepšiť, prehĺbiť a rozšíriť doteraz získané vedomosti, zručnosti 
a kompetencie pracovníkov pomáhajúcich profesií v oblasti adiktológie.  
 

Lektori  

Lektormi teoretickej časti vzdelávacieho programu sú renomovaní odborníci a odborníčky z 
univerzít, kliník a zdravotníckych zariadení na celom Slovensku. Hlavným partnerom Fakulty 
psychológie PEVŠ pre absolvovanie odbornej stáže je Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. na 
Prednej Hore, ktorý sa špecializuje na liečbu závislostí. Do praktickej časti vzdelávacieho programu 
sú zapojené aj zariadenia a pracoviská, poskytujúce terénnu prácu so závislými osobami. 
 

Podmienky pre zaradenie do vzdelávacieho programu  

Záujemcovia a záujemkyne o vzdelávací program Adiktológia pre pomáhajúce profesie musia mať 
ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore psychológia alebo liečebná 
pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca, medicína, resp. iné pomáhajúce profesie. 
Prípadné výnimky môže v odôvodnených prípadoch a po posúdení opodstatnenosti udeliť prijímacia 
komisia.   
 

Prihláška o zaradenie do vzdelávacieho programu obsahuje: 

✓ Žiadosť o zaradenie do vzdelávacieho programu Adiktológia pre pomáhajúce profesie 
✓ Motivačný list so zdôvodnením osobnej a profesijnej motivácie (min. 1.800 znakov bez medzier) 
✓ Kópia diplomu o získanom VŠ vzdelaní druhého stupňa 

 

Štruktúra programu 

Vzdelávací program v celkovom rozsahu 360 hodín bude realizovaný v priebehu dvoch rokov 
formou prednášok (150 hodín), skupinovej supervízie (30 hodín), sebaskúsenosti a nácviku 
praktických zručností (80 hodín).  Súčasťou vzdelávacieho programu je  odborná stáž na pracovisku, 
zameranom na liečbu závislostí (100 hodín).  

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 účastník vzdelávacieho programu absolvuje aj 100 hodín odbornej stáže 
na pracovisku, kde sa poskytuje starostlivosť o závislé osoby.  
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Finančné náklady  

(A) Vzdelávacie moduly 
Poplatky za vzdelávací program sa uhrádzajú ročne v stanovenom termíne. Cena vzdelávacieho 
programu za obidva roky štúdia, ktoré zabezpečuje fakulta, je 2 600,- Euro (s DPH). Cena nezahŕňa 
náklady účastníkov spojené s cestovným, ubytovaním a stravou; administratívne poplatky 
a poplatky účastníka za absolvovanie odbornej stáže. 

(B) Odborná stáž 
Poplatky za absolvovanie 100 hodín odbornej stáže na pracovisku uhrádza frekventant priamo 
v danom zariadení. Maximálna suma za jeden deň stáže je stanovená na 12 Euro. Celkové náklady 
na absolvovanie odbornej stáže by nemali presiahnuť 120 Euro. Táto suma nezahŕňa náklady 
účastníkov spojené s cestovným, ubytovaním a stravou. 

(C) Administratívne poplatky  

Administratívny poplatok pri zápise na vzdelávací program vo výške 50 Euro. 

Možnosť refundácie časti finančných nákladov  

V zmysle výzvy MZ SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti (Názov výzvy „Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva 
v oblasti starostlivosti o duševné zdravie“)  môžu účastníci vzdelávacieho programu, spĺňajúci 
požadované kritériá, požiadať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o refundáciou 
nákladov na vzdelávanie.                  
LINK: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva 

 
Prihlasovanie   

Prihláška a informácie o vzdelávacom programe Adiktológia pre pomáhajúce profesie  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 30. novembra 2022. 

Otvorenie vzdelávacieho programu Adiktológia pre pomáhajúce profesie je podmienené 
prihlásením minimálne 15 účastníkov, ktorí spĺňajú požadované kritériá. V prípade nenaplnenia 
týchto podmienok sa vzdelávací program otvorí v nasledujúcom roku. 
 
 
Kontaktná adresa  
Ing. Nikola Kopiláková  
dekanát - APP 
Fakulta psychológie PEVŠ  
Tomášikova 20 
821 01 Bratislava 

e-mail: zavislosti@paneurouni.com 
tel: 02/48 20 88 61  
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