
                                                                             

 
 

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu        

na podporu obnovy a odolnosti 

 

Vykonávateľ:                     Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

Názov výzvy:                    „Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti     

                                            starostlivosti o duševné zdravie“ 

Kód výzvy:                         12I08-21-V02 

 

Cieľ výzvy:                        Zvýšiť počet odborných pracovníkov s moderným vzdelávaním,                            

                                           čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti 

 

Cieľová skupina:              Zdravotnícki pracovníci v súlade s § 27 ods. 1 až 3, zákona č. 578/2004 Z.z.   

– odborníci poskytujúci starostlivosť o duševné zdravie (viď. str. 2-3)   

v pracovno-právnom vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 

 

Oblasti vzdelávania:      špecializačné štúdium, alebo kurzy v maximálnej výške 2 000 eur 

                                           certifikačné štúdium, alebo kurzy v maximálnej výške 4 000 eur 

   sústavné vzdelávanie, alebo kurzy v maximálnej výške 2 000 eur 

vzdelávacie aktivity pre komunitnú starostlivosť v oblasti duševného zdravia,  

alebo kurzy v maximálnej výške 3 000 eur 

 

Oprávnené obdobie:     Od 1. februára  2020 najneskôr do 31.januára 2025 

 

 

Link na výzvu:  https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte  

 

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


                                                                             

Priorita 1_ ochorenia CNS 
Multidisciplinárna starostlivosť o pacientov s ochoreniami CNS (vrátane demencií, Huntingtonovej 
choroby, dystónie a iných extrapyramidových ochorení, sclerosis multiplex, epilepsie, náhlej cievnej 
mozgovej príhody, migrény a iných bolestí hlavy, funkčných porúch, atď.). 
 
Určené pre odbory: Lekár (psychiater, detský psychiater, neurológ, detský neurológ, fyziater, 
sexuológ všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, geriater), sestra, liečebný 
pedagóg, psychológ, fyzioterapeut, klinický logopéd, iný zdravotnícky pracovník (nutričný 
terapeut), verejný zdravotník 

 

Priorita 2_diagnostika 
Diagnostické nástroje,  moderné psychodiagnostické  metódy, metódy na hodnotenie zdravotného 
stavu pacientov s duševným ochorením (najmä konkrétne dg. okruhy: neurovývinové poruchy 
(ADOS-2, ADI-R, VINELAND 3, BISD III, WISC-V a i.), neurodegeneratívne ochorenia (NEUROPSY a i.)     
a iné inovatívne prístupy v diagnostike detí a dospelých. 
 
Určené pre odbory: Psychológ pri vybraných metódach - podľa špecifikácie vydavateľa diagnostickej 
metódy niekedy aj: lekár, sestra, klinický logopéd, logopéd, liečebný pedagóg 
 

 

Priorita 3_trauma 
Podpora psychickej odolnosti  detských  a dospelých klientov pri zvládaní náročných životných 
situácií ,   odborná pomoc poskytovaná traumatizovaným klientom a klientom v kríze,  (o traume 
informované poskytovanie zdravotnej starostlivosti, intervenčné postupy predchádzajúce vzniku 
PTSD – krízová intervencia, práca s komplexnou traumou, psychologická prvá pomoc, TIR, CISM, 
intervencie redukujúce dopad kritických udalostí v školskom prostredí). 
 
Určené pre odbory: Lekár (psychiater, detský psychiater, neurológ, detský neurológ, fyziater, 
sexuológ všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, geriater), sestra, liečebný 
pedagóg, psychológ, fyzioterapeut, klinický logopéd, iný zdravotnícky pracovník (nutričný 
terapeut), verejný zdravotník 

 

Priorita 4_nároční klienti 
Komunikácia  s náročným pacientom, online komunikácia s pacientom (práca s agresívnym, 
smutným, depresívnym a nespolupracujúcim klientom - zvýšenie adherencie, minimalizáciu násilia, 
redukciu používania obmedzovacích prostriedkov, práca s emóciami, komunikáciou, postojmi, 
správaním). 
 
Určené pre odbory: Lekár (psychiater, detský psychiater, neurológ, detský neurológ, fyziater, 
sexuológ všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, geriater), sestra, liečebný 
pedagóg, psychológ, fyzioterapeut, klinický logopéd, iný zdravotnícky pracovník (nutričný 
terapeut), verejný zdravotník 

 

Priorita 5_CPČ a špecializácie 
Vzdelávanie v certifikovaných pracovných činnostiach a v špecializačných štúdiách. 
 
Určené pre odbory: Lekár (psychiater, detský psychiater, neurológ, detský neurológ, fyziater, 
sexuológ všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, geriater), sestra, liečebný 
pedagóg, psychológ, fyzioterapeut, klinický logopéd, iný zdravotnícky pracovník (nutričný 
terapeut), verejný zdravotník (po zaradení alebo so špecializáciou, podľa zákona 578/2004 Z.z.           
a nariadenia vlády 296/2010 Z.z.) 



                                                                             

Priorita 6_špecifické potreby klientov 
Špecifické potreby klientov - krátke terapeutické kurzy zamerané na pomoc jednotlivcovi, skupine, 
páru a rodine. 
 
Určené pre odbory: Lekár (psychiater, detský psychiater, neurológ, detský neurológ, fyziater, 
sexuológ všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, geriater), sestra, liečebný 
pedagóg, psychológ, fyzioterapeut, klinický logopéd, iný zdravotnícky pracovník (nutričný 
terapeut), verejný zdravotník 

 

Priorita 7_supervízia 
Supervízia a tréning budúcich trénerov. 
 
Určené pre odbory: Supervízia v pomáhajúcich profesiách: Lekár (psychiater, detský psychiater, 
neurológ, detský neurológ, fyziater, sexuológ všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár         
pre deti a dorast, geriater), sestra, liečebný pedagóg, psychológ, klinický logopéd - podmienky           
na vstup do výcviku definuje vzdelávací inštitút, minimálne 10 rokov praxe v odbore 
 
Určené pre odbory: Supervízia v psychoterapii: Lekár (psychiater, detský psychiater, neurológ, detský 
neurológ, fyziater, sexuológ všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, 
geriater), sestra, liečebný pedagóg, psychológ, klinický logopéd s CPČ Psychoterapia alebo zapísanie 
do Zoznamu psychoterapeutov Slovenska (ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik pred 
vznikom CPČ)          a oprávnenie vykonávať psychoterapiu, podmienky na vstup do výcviku definuje 
vzdelávací inštitút, minimálne 10 rokov praxe v odbore 

 

Priorita 8_komunitná starostlivosť 
Komunitná forma starostlivosti o duševné zdravie (multidisciplinárna starostlivosť o pacientov           
s duševnými ochoreniami). 
 
Určené pre odbory: Lekár (psychiater, detský psychiater, neurológ, detský neurológ, fyziater, 
sexuológ, všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, geriater), sestra, 
liečebný pedagóg, psychológ, fyzioterapeut, klinický logopéd, iný zdravotnícky pracovník (nutričný 
terapeut), verejný zdravotník 

 

Priorita 9_logopédia 
Inovatívne prístupy v komplexnej logopedickej starostlivosti (diagnostika a terapia detí                       
a dospelých). 
 
Určené pre odbory: logopédia, klinická logopédia, neurológia, geriatria 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                             

    


