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„Rodina v súčasnom svete.
Problém hodnôt v kultúrnom
a morálnom prostredí rodiny
na Slovensku.“
VII. ročník vedeckej konferencie.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity.
Bratislava 25. novembra 2011

Teologická fakulta Trnavskej univerzity, v spolupráci s občianskymi zdru-
ženiami Priatelia Aloisiana a ÚĽ – územie ľudskosti, usporiadala 25. novem-
bra 2011 už siedmy ročník konferencie „Rodina v súčasnom svete“ na tému
Problém hodnôt v kultúrnom a morálnom prostredí rodiny na Slovensku.

Konferencia sa zamerala na reflexiu problematiky stabilného man-
želstva a rodiny, ako ich tematizuje učenie Katolíckej cirkvi, najmä z po-
hľadu vzťahu hodnôt a kultúrneho, resp. morálneho aspektu života ro-
dín. Súčasná situácia katolíckej rodiny je v mnohom ovplyvnená pôsobe-
ním médií, ktoré predkladajú mnohoznačné hodnotové orientácie, sú
charakteristické relativizmom hodnôt a prezentujú modely manželského
a rodinného správania, ktoré sú v priamom rozpore so stabilitou rodiny.
Už predchádzajúci ročník konferencie, ktorý bol venovaný problematike
rozvedených a znovu zosobášených katolíkov, naznačil, že zmeny súčas-
nej kultúrnej mentality majú ambivalentný vplyv na klasickú rodinu. Na
jednej strane si stabilná rodina udržiava popredné miesto v rebríčku hod-
nôt súčasného človeka, na druhej strane je však aj veľmi ohrozená vyso-
kou tolerantnosťou voči kohabitácii a rozvodu i u katolíkov. Na jednej strane
sa vyzdvihuje kvalita osobného vzťahu najmä v citovej oblasti, ale na dru-
hej strane vyzdvihovanie citu vedie aj k veľkým sklamaniam vo vzájom-
nom vzťahu a až k jeho rozpadu. Ukázalo sa, že čím intenzívnejší je nábo-
ženský život rodiny, tým je odolnejšia voči rozpadu. Nejde tu však
o automatizmus, ale o vedomé kresťanské prežívanie manželského a ro-
dinného života. Reflexia tohtoročnej konferencie bola zameraná na hľa-
danie kľúčových hodnôt z multidisciplinárneho pohľadu, ktorý sa sleduje
od počiatku študijným programom náuka o rodine na Teologickej fakulte
Trnavskej univerzity.

Konferencia poskytla široký priestor problematike hodnôt, ktorá
je pravdepodobne jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich
stabilitu rodinného života. Téma bola prezentovaná z rozličných aspek-
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tov, čím sa vytvorila príležitosť na diskusiu napomáhajúcu celostné chá-
panie predmetnej oblasti. Na konferencii odznel rad zaujímavých referá-
tov. Jozef Žuffa, PhD., predniesol referát Pohľad na religiozitu a hodnoty
cez čísla. Poukázal na moderný prístup pastorálnej teológie, ktorá opiera
svoje prístupy aj o výsledky empirických vied, najmä sociológie. Z filozo-
fie kultúry vychádzal referát Sociálne normy v súčasných zmenách kul-
túrnej mentality, ktorý predniesol prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. Mgr.
Veronika Hanzalíková z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity vystúpila s referátom Hodnota a tradície postmodernej rodiny
a Mgr. Andrea Bánovčinová z tej istej fakulty s referátom Peniaze ako
hodnota súčasnej rodiny. Ani na siedmom ročníku nechýbal zahraničný
hosť. Bola ním Dr. Božena Bassa z Fakulty štúdií o rodine Univerzity kar-
dinála Stefana Wyszyńského z Varšavy, ktorá predniesla referát NaPro-
Technology – nádej pre neplodných manželov. Predstavila túto technoló-
giu, ktorá bola vyvinutá v USA s cieľom rešpektovať učenie Katolíckej cirkvi
v bioetických otázkach ľudskej plodnosti.

V druhom bloku vystúpili manželia Ivan Podmanický, PhD., a RNDr.
Zuzana Podmanická s referátom Rodinná výchova v súčasnom kultúrnom
prostredí. Cirkevný historik prof. ThLic. PhDr. Juraj Dolinský SJ, PhD., zau-
jal svojím príspevkom Pohľad na hodnotu telesnej krásy v dejinách. Prof.
ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., nazval svoj príspevok Návrat k hodnotám
rodiny podľa učenia sv. apoštola Pavla a aktuálnych pastoračných skú-
seností. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., si zvolil pre svoj referát titul Láska
ako téma v perspektíve gréckej a kresťanskej morálky. Obsahom na neho
nadviazal prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD., svojím referátom Morálny aspekt
autority v alienačnom postoji členov súčasnej rodiny. Prednesené referá-
ty boli podnetom k plodnej diskusii, ktorá prerástla i do kuloárov konfe-
rencie. Na konferencii sa zúčastnili nielen vysokoškolskí učitelia, ale aj
odborníci z praxe, kňazi aj katolícki laici, študenti a tí, čo sa angažujú
v prospech rodiny.

Aj siedmy ročník konferencie „Rodina v súčasnom svete“ ukázal, že
venovať sa problematike rodiny v multidisciplinárnom prístupe je správ-
ne a je v ňom potrebné pokračovať a prehlbovať tak štúdium jednotlivých
aspektov, ako aj hľadanie syntézy. Ukázala sa aj plodnosť spolupráce
s občianskym združením Územie ľudskosti (ÚĽ), ktoré si kladie za cieľ po-
skytovať pomoc rodine v komplexnom a syntetickom pohľade.
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