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Synoda o rodine (v jej dvoch etapách a v posynodálnom dokumente Amoris laetitia) opísala 
komplexnú situáciu dnešnej rodiny a navrhla pastoračné smernice a riešenia pre jej integrálny 
rozvoj a podporu. Cieľom konferencie je reflektovať podnety, inšpirácie a výzvy prameniace zo 
Synody o rodine pre sociálnu prácu, pedagogiku, psychológiu, sociológiu, sociálnu a rodinnú 
politiku, praktickú filozofiu a pastoračnú teológiu pri účinnej práci hlavne s krehkými 
a zraniteľnými rodinami v postmodernej spoločnosti. Teoretici a praktici, profesionáli 
i dobrovoľníci stredoeurópskej proveniencie svojimi reflexiami a konkretizáciou príkladov z praxe 
umoţnia plodný dialóg, výmenu skúseností a vzájomné obohatenie v problematike rodiny, ktorá 
z hľadiska rozvoja dieťaťa, blaha osôb a dobra spoločnosti nemá etický ekvivalent, ani funkčnú 
náhradu. Bez rodiny by sa človek triasol od zimy v nekonečnom vesmíre. 
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 súčasná rodina, jej ohrozenia a faktory ovplyvňujúce rodinu (kríza a transformácie rodiny, 
situácia dnešnej rodiny, problémy a potreby rodiny, identita a funkcie rodiny), 

 ekonomická situácia rodín, nezamestnanosť, 
 starostlivosť o rozvedených, 
 právna pomoc rodinám, 
 psychologická podpora rodín, 
 problematiku svojpomoci v rodine (starostlivosť o starých, zdravotne postihnutých, 

závislých členov v rodín...),  
 výchovno-pastoračný aspekt (saleziánsky pohľad na práce s rodinami, výchovné 

poradenstvo, pastoračný prístup...). 
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- aktívny účastník do 30.10. 2016,  
- pasívny účastník do 15. 11. 2016.  

Aktívny účastník zašle svoj príspevok najneskôr do 30.11.2016 na e-mail: 
konferenciaza@gmail.com. Príspevky zaslané po tomto termíne nebudú zaradené a publikované 
v zborníku.  
Presnejšie informácie o programe konferencie budú zverejnené a odoslané všetkým prihláseným 
účastníkom tri dni pred konferenciou – organizačný výbor si vyhradzuje právo upraviť program 
aj v deň konania konferencie. Výstupom konferencie bude vydanie recenzovaného zborníka 
vedeckých prác (CD verzia). Podmienkou publikovania príspevku je jeho aktívna prezentácia  
v pléne alebo v posterovej sekcii. Príspevky budú publikované iba za predpokladu zaplatenia 
konferenčného  poplatku a včasného odovzdania príspevku spracovaného podľa šablóny.  
Zborník vedeckých prác (CD), ktoré prejdú recenzným konaním, bude vydaný v priebehu 
mesiaca marec 2017 a účastníkom doručený na kontaktnú adresu uvedenú v  prihláške na 
konferenciu. 
 

Pre aktívnych účastníkov konferencie je konferenčný poplatok 20€.  
Pre pasívnych účastníkov konferencie je konferenčný poplatok 10€. 
Pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je konferenčný poplatok 10€.  
Študenti I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia majú vstup voľný.  
Konferenčný poplatok obsahuje náklady na vydanie zborníka odprezentovaných príspevkov a 
posterov, vydanie osvedčenia o účasti, občerstvenie počas prestávok a obed.   
Konferenčný poplatok sa bude uhrádzať v hotovosti na mieste konania konferencie pri registrácií 
účastníkov. Študenti I., II. a III. stupňa sa musia pri  registrácii preukázať platným indexom. 
 

Oficiálny rokovací jazyk je slovenský, český a poľský.  
Čas vyhradený na prezentáciu príspevku bude maximálne 15 minút. 
Maximálny rozsah príspevku je 7 aţ 12 normostrán, a to vrátane abstraktu v anglickom jazyku. 
Písomná forma príspevku musí rešpektovať šablónu, ktorá vám bude zaslaná po prihlásení sa 
ako aktívny účastník konferencie (s menom, adresou pracoviska a kontaktným emailom).  
Príspevky nebudú publikované pri nedodrţaní pokynov pre písanie abstraktov a príspevkov, pri 
nedodrţaní termínu ich odovzdania a pri nedodrţaní podmienok ich prezentácie. 
Účastníkom konferencie bude k dispozícii dataprojektor, mikrofón.  
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