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Časovo-tematický plán rozsahu teoretických činností, praktických zručností 
a skúseností 

 
Špecializačný študijný program v odbore klinická psychológia pre zdravotnícke povolanie 

psychológ 
 
Organizačná forma špecializačného štúdia 
Špecializačné štúdium je organizované na akademické roky. Pozostáva z praktickej a teoretickej 
časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou 
skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba psychologických nálezov a 
psychoterapeutickej kazuistiky, písomnej práce a zodpovedanie 2 otázok z teoretickej časti 
vzdelávania. 
 
Špecializačné štúdium je najvyšším stupňom vzdelania, ktoré je možné dosiahnuť v odbornej 
príprave, a preto má prednosť pred inými formami vzdelávania. 
 
A. Časovo-tematický plán teoretickej časti 
Odporúčaný plán rozpracovaný na jednotlivé roky štúdia  
Časové trvanie: 3 roky 
Celkový počet hodín: min. 150 hod  
                                      
1. rok štúdia – 50 hod (40 + 10 hod) 
Z toho 40 hod na povinnom teoretickom vzdelávaní a 10 hod účasti na odborných 
akreditovaných podujatiach s pridelenými kreditmi na Slovensku (buď od SACCME alebo SKP) 
alebo v zahraničí (obdobne akreditované ako na Slovensku - CME kredity alebo národne 
uznávané kredity - napr. v ČR to je AKP). 
     
2. rok štúdia – 50 hod (40 + 10 hod) 
Z toho 40 hod na povinnom teoretickom vzdelávaní a 10 hod účasti na odborných 
akreditovaných podujatiach s pridelenými kreditmi na Slovensku (buď od SACCME alebo SKP) 
alebo v zahraničí (obdobne akreditované ako na Slovensku - CME kredity alebo národne 
uznávané kredity - napr. v ČR to je AKP). 
    
3. rok štúdia – 50 hod (40 + 10 hod) 
Z toho 40 hod na povinnom teoretickom vzdelávaní a 10 hod účasti na odborných 
akreditovaných podujatiach s pridelenými kreditmi na Slovensku (buď od SACCME alebo SKP) 
alebo v zahraničí (obdobne akreditované ako na Slovensku - CME kredity alebo národne 
uznávané kredity - napr. v ČR to je AKP). 
 
Do počtu hodín sa z každej absolvovanej odbornej akcie, či podujatia zarátava max. 7 hod. 
Teda je potrebné počas štúdia absolvovať minimálne 5 rôznych odborných akreditovaných 
podujatí (mimo povinného teoretického vzdelávania organizovaného KP FiF UK). Keďže účasť 
na odborných podujatiach sa započítava do teoretickej časti špecializačného štúdia, kredity sa 
priznávajú za podujatia, ktoré majú aspoň čiastočne teoretický charakter a sú z odboru klinická 
psychológia alebo príbuzného. Napr. nie je možné uznať kredity za supervízne workshopy, 
sebazážitkové časti výcvikov, poskytovanie prvej pomoci a p. 
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Účasť na odborných akreditovaných podujatiach je možno nahradiť publikačnou činnosťou 
v odborných publikáciách v odbore klinická psychológia. Za každú schválenú publikáciu sa 
študentovi zarátava 10 hod. Musí ísť o publikáciu v recenzovanom zdroji. 
Potvrdenia o absolvovaní a účasti na odborných  akreditovaných podujatiach v zodpovedajúcom 
roku štúdia je potrebné doniesť/poslať ako fotokópiu na študijné oddelenie FiF UK, či poslať 
naskenované (NIE fotené mobilom či fotoaparátom) na e-mail fif.sskp@uniba.sk. Potvrdenia 
musia byť následne skontrolované a uznané KP FiF UK a budú založené do karty študenta. 
V prípade uznania kreditov študijné oddelenie zaeviduje kredity v akademickom informačnom 
systéme (AIS), kde si to študenti môžu overiť. 

B. Časovo-tematický plán praktickej časti 
 
Odborná zdravotnícka prax v zdravotníckom zariadení – zamestnanie študenta 

- trvanie 3 roky v prípade plného pracovného úväzku 
- pri čiastočnom pracovnom úväzku sa predlžuje alikvotne podľa rozsahu pracovného 

úväzku (napr. 0,25 pracovný úväzok – 12 rokov, a p.) 
- súbežné pracovné úväzky u rôznych zamestnávateľov je možné započítavať max. do 

výšky plného úväzku 
 
Odborná zdravotnícka prax v zdravotníckom zariadení – cirkulácia 
Trvanie spolu 6 mesiacov v odboroch:  

1. psychiatria 3 mesiace 
2.   voliteľné odbory 3 mesiace (minimálne 2 týždne v najmenej 3 ľubovoľne vybraných 

odboroch: napr. pediatria, geriatria, neurológia, interná medicína, 
onkológia). V každom z voliteľných odborov je nutné, aby bol 
frekventant supervidovaný klinickým psychológom na príslušnom 
pracovisku, prípadne klinickým psychológom, ktorý na príslušnom 
oddelení zabezpečuje konziliárnu starostlivosť 

 
Miesto vykonávania cirkulačnej praxe:  
Prax sa vykonáva primárne v akreditovaných zmluvných zariadeniach, ktorých zoznam je 
zverejnený na web stránke ŠŠKP. 
Od 1.5.2017 je možné absolvovať cirkulačnú prax aj na domovskom pracovisku študenta, ak je 
toto pracovisko súčasťou poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do pevnej 
siete poskytovateľov alebo do koncovej siete poskytovateľov a študent s ním má uzatvorený 
pracovný pomer. V prípade, že má študent záujem využiť túto možnosť, je povinný o tejto 
skutočnosti informovať katedru psychológie pri zaradení do štúdia, alebo do najbližšieho termínu 
zaraďovania do štúdia po zamestnaní sa na pracovisku spĺňajúcom uvedené kritériá.  
Prax je možné v nevyhnutných prípadoch absolvovať aj v zariadeniach, ktoré nie sú uvedené v 
zozname zmluvných výučbových pracovísk. Pred začatím praxe v takomto zariadení je potrebné 
schválenie zariadenia KP FiF UK prostredníctvom žiadosti zverejnenej na web stránke ŠŠKP, 
ktorú je potrebné vyplniť a poslať poštou na adresu katedry, a splniť podmienky z ďalšieho 
odseku, inak sa Vám prax neuzná. 
Z praxe je ale nutné absolvovať v zariadeniach, ktoré sú uvedené v zozname zmluvných 
(akreditovaných) výučbových pracovísk, min. 6 týždňov. Prakticky študent absolvuje prax 
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v min. štyroch rôznych zazmluvnených zariadeniach, min. po 1 týždni. Zostávajúci čas povinnej 
praxe môže absolvovať v iných zariadeniach. 
  
Rozsah praktických zručností a skúseností 
I. Minimálny počet zdravotných výkonov 
Počas praktickej prípravy musí psychológ vykonať tento min. počet zdravotných výkonov, ktoré 
treba mať potvrdené v Logbooku odborným zástupcom ZZ, resp. školiteľom pod ktorým bola 
prax a zdravotnícky výkon absolvovaný: 
 
 Zdravotný výkon Min. 

počet 
1.  zisťovanie psychologickej anamnézy  100 
2.  psychodiagnostické vyšetrenie intelektových schopností, z toho aspoň 50 

komplexnými viacdimenzionálnymi metódami 
100 

3.  psychodiagnostické vyšetrenie psychických funkcií (pamäť, pozornosť, 
myslenie, vnímanie, exekutívne funkcie, emocionalita) 

100 

4.  psychodiagnostické vyšetrenie osobnosti dotazníkmi a inventármi 50 
5.  psychodiagnostické vyšetrenie osobnosti empiricky overenými projektívnymi 

metódami 
100 

6.  psychodiagnostické skúmanie interpersonálnych vzťahov  20 
7.  neuropsychodiagnostické vyšetrenie  30 
8.  psychodiagnostické vyšetrenie pomocou hodnotiacich škál  30 
9.  kompletné psychodiagnostické vyšetrenie pacientov podľa klinických diagnóz 

MKCH 10 (F00-F98) (10 pre každú skupinu diagnóz; pre F80,90 spolu 10) 
10 90 

10.  psychoterapeutické výkony v rámci bazálnej psychoterapie  15 
11.  kazuistické spracovanie priebehu psychoterapeutickej alebo inej intervenčnej 

práce s klientom 
2 

 
II. Praktické skúsenosti 
Psychológ musí nadobudnúť a praktikovať nasledovné hodnotiace, diagnostické a terapeutické 
postupy a výkony: 

1. spôsobilosť efektívne komunikovať s pacientom, klientom, 
2. komunikácia a spolupráca s inými medicínskymi odborníkmi, 
3. zostavenie diagnostického plánu podľa diagnózy, veku a medicínskeho odboru, 
4. administrovanie a interpretovanie použitých metód klinickej a testovej psychodiagnostiky 

v súlade s etickými a profesnými zásadami psychodiagnostickej činnosti, 
5. diferenciálna psychologická diagnostika, 
6. psychologický nález – štruktúra, obsah, typ, forma, a jeho komunikácia pre rôzne 

zdravotnícke profesie, 
7. spôsobilosť indikovať a uplatniť vybrané psychoterapeutické metódy, techniky ako aj iné 

formy psychologickej intervencie, vrátane klinického poradenstva a psychoedukácie, 
8. zostavenie psychoterapeutického plánu podľa problému pacienta, na úrovni bazálnej 

psychoterapie, identifikovať problém, ujasnenie cieľa, zváženie metódy alebo techniky, 
postup, odporúčanie inému terapeutovi, zváženie supervízie. 
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Absolvovanie aktivít štúdia je študent povinný riadne, priebežne a chronologicky zaznamenávať 
do Indexu odbornosti a Logbooku, a nechať potvrdzovať príslušnými lektormi a školiteľom. 
 
Školiteľ – klinický psychológ, ktorý dohliada na študenta na jeho domovskom pracovisku 
a garantuje odbornú prax študenta – je oprávnený potvrdzovať záznamy v Indexe odbornosti 
a Logbooku týkajúce sa zdravotných výkonov vykonaných študentom na jeho domovskom 
pracovisku a dĺžky odbornej praxe. 
Lektor – klinický psychológ pôsobiaci v zdravotníckom zariadení, kde sa uskutočňuje 
cirkulačná prax – je oprávnený potvrdzovať záznamy v Indexe odbornosti a Logbooku týkajúce 
sa cirkulačnej praxe a zdravotných výkonov vykonaných študentom počas cirkulačnej praxe. 
Odborný garant – klinický psychológ pôsobiaci na FiF UK, ktorý schvaľuje plnenie podmienok 
štúdia, cirkulačné praxe na neakreditovaných pracoviskách, absolvovanie teoretického 
vzdelávania a rozhoduje o pripustení študenta k špecializačnej skúške.  


