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Vzdelávací inštitút

Slovenský inštitút psychodynamickej/hlbinnej psychoterapie

Slovenský inštitút psychodynamickej/hlbinnej psychote-
rapie bol zriadený v máji 2000 a jeho cieľom je rozvíjanie
vedomostí, skúseností a zručností v oblasti psychodynamic-
kej psychoterapie prostredníctvom vzdelávacej, konzultač-
nej, tréningovej a školiacej činnosti.
SIPP v rámci svojej činnosti organizuje psychoterape-

utické výcviky pre potenciálnych psychoterapeutov so záuj-
mom o osvojenie teórie, metodológie a praxe psychodyna-
mickej psychoterapie v profesionálnej činnosti, spolupôsobí
pri udeľovaní certifikácie o absolvovaní výcvikov a školení
v psychodynamickej psychiatrii a podporuje záujem a vý-
skum vo vývoji teoretických a praktických aplikácií hlbin-
ného prístupu k psychoterapii, vzdelávania, systémového
poradenstva a osobnostného vývoja a rastu.
Dlhodobá psychodynamická psychoterapia je hlbinne

orientovaný psychoterapeutický smer, ktorý v sebe zahŕňa
dynamickú psychoterapiu, psychoanalytickú psychoterapiu,
analyticky orientovanú hlbinnú psychoterapiu, interakčno-
psychoanalytickú psychoterapiu a supportívne zameranú
psychoterapiu. Liečbu vykonáva psychologickými metó-
dami, komunikačno-interakčnými prostriedkami, ako aj skú-
senosťou na sebe a teoretickou výučbou. Pomáha nadobud-
núť kompetencie pre vedomú a plánovanú liečbu psychoso-
ciálne alebo aj psychosomaticky podmienených psychických
porúch, porúch správania, psychosomatických porúch a sta-
vov utrpenia pomocou vedeckých psychoterapeutických me-
tód, v interakcii jedného alebo viacerých liečených s jedným
alebo viacerými psychoterapeutami, s cieľom zmierniť alebo
odstrániť existujúce symptómy, priaznivo zmeniť narušené
správanie a postoje a podporiť zretie, vývoj, zdravie a odol-
nosť liečeného.
Psychodynamická/hlbinná psychoterapia patrí k prepra-

covaným a vysoko účinným psychoterapeutickým postupom
a štruktúra vzdelávania v nej je koncipovaná spôsobom,
ktorý spĺňa aj kritériá pre dlhodobý špecializovaný psycho-
terapeutický výcvik EAP pre priznanie ECP.

Štruktúra jednotlivých výcvikov je rozdelená do troch

modulov:

• experienciálny výcvik v skupinovej hlbinnej psychote-
rapii (500 hodín zážitkovej sebaskúsenosti) a metodo-
lógia psychodynamických psychoterapií,

• teoretické vzdelávanie a supervízia (150 hodín teórie
a 200 hodín supervízie),

• cvičná individuálna psychoterapia u psychoterapeuta
certifikovaného v PDP (150 hodín).

Vzdelávanie je ukončené záverečnou skúškou (kandidát
predkladá kazuistickú štúdiu o priebehu terapie klienta (pa-
cienta), v ktorej dokumentuje teoretické pochopenie prob-
lematiky pacienta a praktickú realizáciu priebehu psychote-
rapie.

Dĺžka vzdelávania: 6 rokov

1. modul – 4 roky (8 semestrov) výcvikovej skupiny –
základné semináre

2. modul – 2 roky (4 semestre)

3. modul – 1 rok – obvykle prebieha súčasne s 1. a 2.
modulom

Lektori: doc. MUDr. Pavel Černák, PhD., ( predseda),
MUDr. Boris Čech, prof. PhDr. Anton Heretik, CSc., doc.
MUDr. Jozef Hašto, PhD., PhDr. Martin Chylík, PhDr. Ľu-
dovít Juráš, CSc., PhDr. Janka Galátová, PhDr. Zita Mich-
lerová, PhDr. Jana Štúrová, PhD., PhDr. Peter Zeľo.

Podrobnejšie informácie o vzdelávaní a výcvikoch sú uve-
dené na web stránke spoločnosti:

Sídlo SIPP: 831 03 Bratislava, Česká 7a
Výučbová základňa a kontaktná adresa: Malacká 63, 902 18
Pezinok
Tel.: + 421 33 6482 101,108, Fax.: + 421 33 6482 363, Mobil
0910 517 853
e-mail: sipp@sipp.sk, cernak@pnpp.sk


