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Informačný list predmetu 
 
Kód:  Názov: Krízová intervencia  
Študijný odbor: SOCIÁLNA PRÁCA                           
Garantuje:  
. 
 

Zabezpečuje:  
PhDr. Jarmila Majáková PhD. 

Obdobie štúdia 
predmetu: LS 
2010/11 

Forma výučby: externá/denná 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  h. 
 

Počet kreditov:  

 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  aktívna účasť na prednáškach, 
cvičeniach,  písomný test min. na 75%. + seminárna práca 
 
Cieľ predmetu:  Oboznámenie sa s vývojom  a súčasným stavom poskytovania krízovej intervencie  v kontexte sociálnej siete 
a zariadení v SR.  Prostredníctvom predmetu študenti získavajú základy špecializovaného poradenstva. Predmet poskytuje i priestor pre 
získanie praktických zručností  v interaktívnych cvičeniach. Na prednáške realizácia  interaktívneho cvičenia –tabuľka životných 
udalostí,  modelové cvičenia  dvoch  vybratých krízových situácií –  následný  brainstorming    
 
Stručná osnova predmetu:  
1. Definovanie krízovej intervencie 
2. Formy  krízovej intervencie: telefonická, emailova, ambulantná, pobytová, v prirodzenom rodinnom prostredí 
3. Typológia krízových životných udalostí:  

A. krízové udalosti  životného  cyklu: náročné rodinné udalosti, obdobie adolescencie, životné krízy, sterilita, poruchy sexuality, 
riziková gravidita, neželané tehotenstvo, smrť blízkeho človeka, krízové situácie u seniorov, u nevyliečiteľne chorých..... 

B. krízové intervencie prameniace z náhleho traumatizujúceho stresoru: obete živelných katastrof, hromadných havárií, 
dopravných nehôd, násilných trestných činov....Znaky psychickej traumy, syndróm postraumatickej stresovej poruchy, 
 sociálne dôsledky prežitej traumy    

C. krízové intervencie v kontexte psychopatológie: rizikové skupiny klientov (psychotický klient, depresívny, neurotický, 
suicidiálny, agresívny, klient závislý na návykových  látkach, užívajúci psychofarmakologické lieky, klient s poruchami 
príjmu potravy......    

4. D.   špecifické krízové intervencie: napr. strata domova, nezamestnanosť, rozvod manželstva, odloženie dieťaťa do hniezda 
záchrany, súhlas biologickej matky k osvojeniu dieťaťa, únos dieťaťa do cudziny, výkon exekučných pohľadávok –osobný 
bankrot, zachytenie utečencov, maloletých bez sprievodu  a iné...  

5. Problematika zneužívaných  a týraných osôb a komerčné zneužívanie  ...  
6. Špecifiká domáceho násilia, programy na odvrátenie rodinného násilia, inštitút vykázania, postupy zabezpečenia bezpečia 

zneužívaných osôb  v akútnej  krízovej situácii  
7. Krízové intervencie s odsúdenými osobami v peniterciálnej a postpeniterciálnej starostlivosti     
8. Programy krízovej intervencie, siete a zaradenia v SR  
9. Systém sociálno-právnej  ochrany v SR ako súčasť pomoci  v  krízovej udalosti   
10. Využitie svojpomoci pri riešení krízovej intervencie 
11. Odborná spôsobilosť pracovníka krízovej intervencie a etické princípy pri jej poskytovaní 
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