
Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej ráce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psychológia hraničných situácií (PV)  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hod. / týždeň (1 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie),  prezenčná metóda, predmet povinne voliteľný (PV) 

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia:  2. 

Podmieňujúce predmety:  
všeobecná psychológia, vývinová psychológia, sociálna psychológia, psychológia osobnosti,  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Realizácia vlastnej tvorivej činnosti vo zvolenej oblasti počas semestra.  

Písomná previerka a ústne skúšanie na konce semestra: max. 30 bodov, min. 16 bodov. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom vyučovania predmetu je vedieť poskytnúť prvú psychologickú pomoc 

v hraničnej situácií, schopnosť rozlišovať typy katastrof a najvhodnejšie postupy k záchrane ľudského zdravia 

a psychiky, osvojiť si citlivý prístup a pochopiť špecifiká psychologickej práce s deťmi, ženami, rodinami, 

znevýhodnenými jednotlivcami či skupinami, ľuďmi s psychickým hendikepom v krízových situáciách 

Stručná osnova predmetu:  

Vymedzenie psychológie hraničných situácií, typy hraničných situácií a schopnosť poskytnúť prvú 

psychologickú pomoc (Psychological First Aid), živelné katastrofy verzus katastrofy spôsobené 

človekom (man-made disasters), psychika ľudí v čase korony a ako podporiť duševné zdravie, 

uplatnenie etického a kultúrne senzitívneho prístupu v poskytovaní psychologickej pomoci vzhľadom 

na kontext udalostí (do no harm principle), stres a možnosti jeho zvládania, odolnosť jednotlivca a 

skupín a formy zdravého copingu, špecifickosť a individualita prístupu v práci s deťmi, rodinami, 

ľuďmi s hendikepom.  

Odporúčaná literatúra:  

BRATSKÁ,M. 1992. Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava : SPN, 1992 

IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, 2008 (dostupné 

online https://www.who.int/mental_health/emergencies/IASC_guidelines.pdf) 

HAŠTO, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho uvoľnenia. Trenčín: Vydavateľstvo F., 2006 

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2011 

VYMĚTAL, Š.: Krízová komunikace a komunikace rizika. Praha : Grada, 2009 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: jazyk slovenský 

Poznámky: nie sú 

Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

Celkový počet hodnotených študentov: nie je, ide o nový predmet         

Vyučujúci: doc. PhDr. Alexandra Topoľská, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 30. 06. 2021 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 

https://www.who.int/mental_health/emergencies/IASC_guidelines.pdf

