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Kúpele Nimnica 
19.-21. 9. 2018 

 

Milí bratia a sestry v Pánu! 
 

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva 
ordinovaných bratov a sestry na Teologickú konferenciu 2018 , ktorá 
sa bude konať v dňoch 19. – 21. septembra 2018 v kúpeľoch v Nimnici.  
 V ostatných rokoch sme sa venovali rôznym oblastiam života 
ako sociálne otázky, politika, umenie a podobne a dávali sme ich do 
súvisu s reformáciou, skúmali sme ich vplyv na reformáciu či vplyv 
reformácie na ne. Týmito témami sme sa aj pripravovali na 500. 
výročie reformácie, ktoré sme si dôstojne v našej cirkvi pripomenuli 
v minulom roku. Tento rok sa chceme zamerať na oblasť, ktorá ešte 
nebola predmetom nášho teologického skúmania a to je právo. Hoci 
by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o oblasť, nesúvisiacu s 
teológiou a len málo súvisiacu s duchovnými otázkami, predsa aj 
právo súvisí so skúmaním Písma a životom cirkvi. Téma teologickej 
konferencie 2018 preto znie: 

 

Právo v cirkvi a štáte  
 

a bude sa niesť v duchu slov: 
 

„Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len 
zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím 
Bohom.“ (Mich 6,8) 
 
  



 

 Prednášať nám budú odborníci, no najmä právnici z oblasti 
cirkevného i svetského práva a okrem iného sa dotkneme aj takých 
otázok ako sú európske právo a jeho vplyv na náboženskú slobodu či 
Istanbulský dohovor.  

Teologická konferencia 2018 sa bude konať v dňoch 19.-21. 
septembra v Kúpeľoch Nimnica. Prihlásiť sa na ňu môžete písomne 
na adrese Generálneho biskupského úradu priloženou prihláškou. 
Podrobnejšie informácie ako aj prihlasovací formulár budú 
zverejnené na webovej stránke www.ecav.sk v priebehu leta. 
Prihlasovanie prostredníctvom webového formulára bude možné 
počas mesiaca august. Prihlásiť sa však môžete aj telefonicky na čísle 
0918 828 010. Prihlasovať sa treba najneskôr do 31. augusta 2018 a vo 
Vašej prihláške uveďte, či máte záujem o oba nocľahy a o všetku 
ponúkanú stravu. 

Zamestnanci ECAV uhradia účastnícky poplatok vo výške 20,- €. 
Cena pre zamestnanca ECAV, ktorý sa nebude v hoteli stravovať ani 
v ňom nocovať a bude iba účastníkom prednášok je 5,- €. Tak ako po 
iné roky je aj teraz možné priviesť so sebou životného 
partnera/partnerku – nezamestnanca ECAV. Cena za celý pobyt je 
100,-€. Dieťa do 3 rokov má pobyt zadarmo, nemá však nárok na 
stravu a lôžko, prístelka 10,-€. Dieťa od 4-11 rokov platí 50,-€ na celý 
pobyt.  

 

Poplatky je potrebné uhradiť vkladom na účet GBÚ: 
SK6102000000000000443012 SUBASK BX 

 variabilný symbol 379 314. 
Cestovné náklady zamestnancom ECAV hradí Generálny 

biskupský úrad, v zmysle CPP.  
Informácie na skoly@ecav.sk; tel.:0918828009; 0918828010 
                        Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 

 

http://www.ecav.sk/
mailto:skoly@ecav.sk


 

Prihláška na Teologickú  konferenciu   
19. – 21. 9. 2018 Kúpele Nimnica 

                                       (návratka) 

 

Priezvisko a meno: ............................................................................. 

Adresa: ................................................................................................ 

Kontakty (telefónne čísla resp. funkčné e-mailové adresy):  

.............................................................................................................. 

Poznámka ............................................................................................ 

Spolubývajúci: ..................................................................................... 

Prihlasujem sa na stravu a ubytovanie – voľbu označiť  X 

STREDA      ŠTVRTOK    PIATOK   

19. 9. 2018    20. 9. 2018    21. 9. 2018   

           

Obed           □  Obed           □  Obed           □ 

Večera         □  Večera         □     
Nocľah       □  Nocľah        □     

 
Účastnícky poplatok 20,-€ je potrebné uhradiť vkladom na účet 
GBÚ:    SK6102000000000000443012 SUBASK BX 
             variabilný symbol 379 314.  
Doklad o zaplatení priložte k prihláške a pošlite na adresu 
Generálneho biskupského úradu, Palisády 46, 810 00 Bratislava P. 
O. Box 289.  
Prihlášku poslať do 31. 8. 2018 

 

Dátum a podpis:     ............................................................................. 

 

Prihlášku prosíme vyplniť pre každého účastníka zvlášť!!!!!!! 



Miesto konania Teologickej konferencie 2018:   
KÚPELE NIMNICA 
Adresa: Kúpele Nimnica a.s.; 020 71 Nimnica 
Telefón: +421 424 608 111 
email: nimnica@kupelenimnica.sk 
http://www.kupelenimnica.sk/ 
 

 
 
 

 

http://www.kupelenimnica.sk/

