
Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave
v spolupráci s Fakultou štúdií o rodine UKSW vo Varšave

usporiada
v sídle fakulty na Kostolnej ulici v  Bratislave dňa 25. októbra 2019

v rámci riešenia projektu APVV 15–0189
„Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie 

a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“

K o n f e r e n c i u

Možnosti prevencie ťažkostí 
v rodine

P r o g r a m
8:30 –  9:00 Registrácia účastníkov
9:00 – 11:00 Rokovanie v pléne

   Slávnostné otvorenie sympózia – prof. Th Lic. Miloš Lichner SJ, D.Th . dekan fakulty
   prof. dr hab. Władysław Majkowski SCJ:  Wspóczesna rodzina, multikulturowego świata
   doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.:   Prorodinné sociálne dávky a benefi ty 
             v medzinárodnom porovnaní
   prof. Dr. theol. Glória Baunsteiner:    Rodina a jej vzťahy so spoločenstvom
   Th Lic. Krzysztof Trębski OSCam., PhD.:   Teológia rodiny ako domácej cirkvi
   Mgr. Silvia Zábavová CJ, PhD.:    Rómske rodiny a ich stabilita

11:00 – 11:15 Prestávka na kávu
11:15 – 12:50 Rokovanie v sekciách
   Th Dr. Ing. Milan Urbančok, SDB, PhD.:  Možnosti a riziká v pastorácii rodín v totalite a hnutie Nazaret
   Mgr. Ivan Podmanický, PhD.:     Pedagogické aspekty dozrievania osobnosti v rodine
   PaedDr. Jozef Zentko PhD.:     Pedagogická realita a výchovné aspekty so zreteľom 
             na prítomnosť muža v predškolskej a elementárnej edukácií
   Mgr. Jana Vindišová, PhD.:     Osobitosti vnímania manželského vzťahu u dospievajúcich
             v postmodernej spoločnosti
   Mgr. Martin Šarkan, PhD.:     Osobnostné faktory ako indikátor vitality manželského vzťahu
   prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski:   Coaching rodzinny jako pomoc w znalezieniu równowagi 
             między życiem rodzinnym i zawodowym - doświadczenia polskie
   Mgr. Mário Schwarz, PhD.:     Sociálno-psychologické faktory pri riešení konfl iktov 
             v manželskom vzťahu
   Mgr. Mariana Hamarová:      Možnosti efektívnej prevencie nedorozumení v manželstve,
             ktoré môžu viesť k manželskej kríze prostredníctvom 
             etického prístupu Ursa Baumanna v kombináciami 
             s logoterapeutickými princípmi 
             (s konkrétnymi praktickými príkladmi prevencie rozvodu)

13:00 – 14:00 Prestávka na obed
14:00 – 15:30 Rokovanie v sekciách
   Th Dr. Ján Ďurica SJ, PhD.:     Odovzdávanie viery v rodine starozákonného vyvoleného ľudu
   RNDr. Eva Hanušovská, CSc.:     Fokoláre - Nové rodiny: Spiritualita jednoty ako nástroj  života 
             v rodine a v multikulturálnom prostredí
   Mgr. Mária Dečová:       Prečo a ako tvoríme program zrenia osobnosti žiaka 
             na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach
   Ing. Matej Makovník:       Skauting a zrelá osobnosť do manželstva a rodiny
   JUDr. Zuzana Bošnáková:      Komparácia nástrojov rodinnej politiky vo vybraných krajinách 
             strednej Európy
   prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.:    Zlepšenie kvality života rodín s dieťaťom s Downovým syndrómom 
             – Skvalitnenie starostlivosti a sociálnej podpory
   dr hab. Józef Młyński:       Problém bezdomovectva a možnosti jeho prevencie 
             podporou stability rodiny
   dr Justyna Stępkowska, MD, PhD:    Work – Family Life – Balance na przykładzie kobiet 
             w grupie zawodowej lekarzy w Polsce

15:30 – 16:30 Záverečný referát a panel
   prof. Th Dr. Ladislav Csontos SJ, PhD.:   Hlavné tézy prorodinnej stratégie
   Panel: Bednárik, Csontos, Majkowski, Ozorowski, Šmidová

V s t u p  v o ľ n ý
Konferencia je určená pre všetkých, ktorým záleží na podpore stabilnej rodiny.


