www.istp.sk

Pracovný psychológ
Charakteristika
Pracovný psychológ vykonáva špecializované pracovné
činnosti, vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo
výchovnej činnosti v zdravotníctve. Zameriava sa na
psychologickú prevenciu, diagnostiku, terapiu, poradenstvo
a vystavuje odborné posudky v psychologickej praxi v
hospodárstve, energetike, ekonomike, finančníctve a
bankovníctve, v rôznych rezortoch, inštitúciách a organizáciách s
cieľom zvýšiť produktivitu práce a rozvoj zamestnancov z
hľadiska výkonnosti a efektívnosti systému, organizácie (firmy) a
prosperity celej spoločnosti.

Alternatívne názvy
-

Psychológ v zdravotníctve špecialista
Pracovný a organizačný psychológ
Psychológ práce a organizácie

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Optimálne školské vzdelanie
-

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia - sociálna a pracovná psychológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia - kognitívna veda
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia - sociálna a pracovná psychológia
Špecializačný odbor pracovná a organizačná psychológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia - kognitívna veda
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia

Alternatívne vzdelávacie cesty
Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Špecializačné študijné programy
-

zdravotnícky manažment a financovanie (pre rôzne zdravotnícke zamestnania)
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-

odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

Certifikačné študijné programy
-

dopravná psychológia
psychoterapia

Študijné programy sústavného vzdelávania
-

neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem pracovníkov záchrannej
zdravotnej služby)
neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem zdravotníckeho povolania
lekár)
podnikateľské vzdelávanie z oblasti práva, ekonómie a marketingu

Právny predpis
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
-

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

-

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a
sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

-

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek
viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

-

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe
hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

-

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

-

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

-

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

-

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Certifikáty a osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:
-

Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 3)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúčajú nasledovné certifikáty:
-

Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní
psychológ: dopravná psychológia (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení
neskorších predpisov - § 56 ods. 3)

-

Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní
psychológ: drogové závislosti (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení
neskorších predpisov - § 56 ods. 3)

-

Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní
psychológ: psychoterapia (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti
na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 56
ods. 3)

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
- aspoň 3 roky
Štúdium špecializačného odboru pracovná a organizačná psychológia nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia (jednoodborové štúdium),
získanie osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a trojročnú odbornú prax.

Osobnostné predpoklady
-

Empatia
Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
Vnútorná stabilita
Sebaovládanie
Spoľahlivosť
Trpezlivosť
Pozornosť
Asertivita
Komunikatívnosť
Precíznosť (presnosť)
Analytické myslenie
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-

Praktické myslenie
Predstavivosť
Pamäť
Sebaistota

bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Intelektuálno-výskumný typ
Sociálny typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Prognosticky závažné poruchy reči
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Duševné poruchy
Poruchy správania
Závažné psychosomatické choroby
Poruchy sluchu
Poruchy zraku

Doplňujúce informácie
Príklady práce
-

Zadávanie a vyhodnocovanie psychologických testov a navrhovanie opatrení v oblasti personalistiky (napr.
pri prijímaní a overovaní spôsobilosti zamestnancov).
Navrhovanie opatrení a riešení z oblasti psychológie na zlepšovanie pracovných výsledkov.
Psychologické vyšetrenia podľa špecifických podmienok jednotlivých pracovísk pri overovaní spôsobilosti
zamestnancov na výkon niektorých prác alebo za účelom zvyšovania pracovnej motivácie.
Výchovná a poradenská činnosť a pomoc pri socializácii, resocializácii, reedukácii a pri psychologických
vyšetreniach.
Spracovanie metodík pre psychologické vyšetrenia.
Vykonávanie psychodiagnostických a psychoterapeutických prác.
Poskytovanie náročných poradenských a psychoterapeutických služieb a vykonávanie komplexných
psychologických vyšetrení a diagnostiky.
Analýza rôznych pracovných činností a konkrétnych požiadaviek na pracovné činnosti (profesiogramy).
Tvorba špecifických psychologických metód a postupov, ich aplikácia v praxi.
Identifikácia psychickej a senzorickej záťaže, psychologických a sociologických faktorov pôsobiacich na
zdravie a výkonnosť.
Poskytovanie poradenstva a navrhovanie opatrení z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia
(napr. režim práce a odpočinku, organizácia pracovného času, spôsob života).
Sociálno-psychologické analýzy, prieskumy ako podklad pre rozhodovanie manažmentu.

Pracovné podmienky
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-

Psychická pracovná záťaž
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore

Charakter práce
Charakter činností
- Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)
Ďalšie informácie
Pracovná a organizačná psychológia je špecializačný odbor zameraný na poskytovanie odborných
psychologických služieb v pracovnej sfére. Špecializačné štúdium trvá tri roky.

Klasifikácie
ISCO-08
2634 Psychológovia a psychoterapeuti
SK ISCO-08
2634003 Pracovný psychológ
Sekcia SK NACE Rev. 2
Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Divízia SK NACE Rev. 2
86 Zdravotníctvo
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 7
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