
	  

Vás	  pozýva	  
na	  IV.	  ročník	  

medzinárodnej	  vedeckej	  konferencie	  

	  

ktorá	  sa	  uskutoční	  24.	  10.	  2018	  	  
na	  Teologickej	  fakulte	  Katolíckej	  univerzity,	  Hlavná	  89,	  Košice	  

	  

CIEĽ	  KONFERENCIE:	  	  
Konferencia	   bude	   prebiehať	   z	  príležitosti	   8.	   výročia	   vzniku	  Majáku	  nádeje	  a	  Medzinárodného	  dňa	   boja	  proti	  
chudobe.	  Bude	  zameraná	  na	  praktické	  predstavenie	  organizácii,	  ktoré	  sa	  špecifikujú	  na	  pomoc	  ľuďom	  v	  núdzi.	  
Cieľom	  konferencie	  bude	  priblížiť	  krízovú	  situáciu	  detí	  na	  okraji	  spoločnosti	  a	  možnosti	  pomoci.	  	  

TÉMATICKÉ	  OKRUHY:	  
	  sociálna	  oblasť:	  
1. Detská	  chudoba,	  mýtus,	  alebo	  realita?	  
2. Novodobé	  závislosti	  detí	  (internet,	  facebook....).	  
3. Rómske	  deti	  (špecifiká	  vo	  výchove	  detí	  majoritného	  a	  rómskeho	  obyvateľstva).	  
4. Squtering	  –	  osoba	  žijúca	  v	  cudzích	  opustených	  domoch	  bez	  platenia	  nájmu.	  
5. Šikana	  na	  školách	  aj	  mimo	  nej	  (aj	  na	  internete).	  
6. Deti	  v	  misijných	  krajinách.	  
7. Detské	  domovy.	  
8. Detská	  kriminalita.	  
9. Následky	  rozvodu	  na	  deti.	  
teologická	  oblasť:	  
1. Ako	  naučiť	  rozlišovať	  deti	  medzi	  dobrom	  a	  zlom	  v	  spoločnosti.	  
2. Duchovný	  svet	  detí.	  Spôsoby	  motivácie	  pre	  vieru.	  
3. Dieťa	  ako	  Boží	  dar.	  

POPLATOK	  ZA	  OSOBU:	  15	  €	  (zahŕňa	  účasť	  na	  konferencii,	  občerstvenie	  a	  zborník).	  
Jeho	  úhrada	  je	  povinná	  do	  21.9.2018	  na	  účet:	  36	  4923	  9255/	  0200.	  
IBAN:	  	  SK55	  0200	  0000	  0036	  4923	  9255.	  Pri	  platbe	  uveďte	  svoje	  meno,	  priezvisko	  a	  poznámku:	  Konferencia.	  	  

DÔLEŽITÉ	  TERMÍNY:	  
Odoslanie	  prihlášky:	  do	  10.9.2018	  	  na	  sonavancakova@gmail.com	  
Odoslanie	  článku:	  do	  15.9.2018	  na	  sonavancakova@gmail.com	  

POKYNY	  PRE	  ČLÁNOK:	  	  
Rozsah	   príspevku	   v	   rozmedzí	   6	   až	   12	   normostrán,	   a	   to	   vrátane	   abstraktu,	   kľúčových	   slov,	   zoznamu	  použitej	  
literatúry,	  údajov	  o	  autorovi	  a	  príloh.	  Citácie	  zdrojov	  a	  poznámky	  uvádzajte	  pod	  čiaru.	  	  

Odborní	  partneri:	  	  Teologická	  fakulta	  KU,	  Diecezjalna	  Fundacja	  Ochrony	  Życia	  w	  Opolu	  
Mediálni	  partneri:	  Tlačová	  kancelária	  KBS	  (TK	  KBS),	  Rádio	  Lumen,	  Televízia	  Lux,	  Výveska.sk,	  Prohuman.sk	  
Finančná	  podpora:	  Nadácia	  Volkswagen	  Slovakia	  
	  


