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„Problém rozvodu v multidisciplinárnom pohľade“ 

VIII. ročník konferencie Rodina v súčasnom svete 

 Teologická fakulta Trnavskej univerzity usporiada v dňoch 26. - 27. októbra 2012 

VIII. ročník konferencie Rodina v súčasnom svete na tému „Problém rozvodu  

v multidisciplinárnom pohľade“.  

 

Konferencia je integrálnou súčasťou projektu VEGA s názvom Nové formy pastorácie 

a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile, ktorý sa zaoberá 

pastorálnymi a spoločenskými výzvami spojenými s rozvodovou situáciou. Projekt si kladie 

za úlohu osvetliť ťažkosti vyplývajúce z vylúčenia niektorých foriem sviatostného života na 

rovine osobnej a komunitnej v rôznych typoch farností. Poukáže sa na teologické východiská 

možností rozvoja pastorácie a duchovného života, ktoré zostávajú pre týchto katolíkov plne 

otvorené, no nie vždy využité. Tým sa bude postupne napĺňať hlavný cieľ projektu, ktorým je 

základný vedecký výskum nevyhnutný v oblasti pastorácie a spirituality rozvedených 

katolíkov. Naplneniu stanovených úloh projektu má napomôcť aj zorganizovanie 

multidisciplinárnej vedeckej konferencie zameranej na problematiku rozvodu v holistickom 

pohľade. 

Cieľom konferencie je iniciovať stretnutie odborníkov z rôznych oblastí, ktorí sú 

konfrontovaní vo svojej práci s fenoménom rozvodu. Problematika rozvodu je natoľko 

komplexná, že úsilie o reflexiu a analýzu špecifických aspektov  zainteresovaných disciplín 

(teoreticko-vedných ako aj aplikačno-praktických) sa javí ako nevyhnutné pre hlbšie 

porozumenie rozvodovej tematike, ktoré umožňuje efektívnu pastoračnú, resp. 

celospoločenskú reakciu. Preto bude v rámci podujatia vytvorený priestor pre pohľady 

zástupcov spoločenských a empirických vied - demografie, politológie, sociálnej práce, 

pedagogiky, sociológie, psychológie, ako aj pre teologické príspevky z oblasti cirkevného 

práva, sviatostí a liturgiky, biblickej spirituality, či pastorálnej teológie farnosti a komunity. 

Konferencia by mala vytvoriť platformu pre celostné zmapovanie najpálčivejších 

aktuálnych problémov (ťažko riešiteľných  situácií z pohľadu parciálnych odborností) 

spojených so životmi ľudí a komunít zasiahnutých rozvodom. Zosumarizované skúsenosti a 

poznatky o aktuálnom stave problematiky v podmienkach súčasnej slovenskej reality môžu 

slúžiť ako báza, na základe ktorej sa môžu naformulovať výskumno-praktické úlohy pre 

najbližšie obdobie, resp. načrtnúť kontúry strategického plánu spoločného (integrovanejšieho) 

postupu. 

Konferencia je určená vysokoškolským pedagógom, odborníkom z praxe, kňazom, 

zasväteným osobám i laikom, študentom a všetkým, čo sa angažujú v prospech rodiny.  
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