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Moc slova 
hlavní hostia konferencie: Milka a Michal Lapčákovci 

      

„Hľaďže, dnes som ti predložil život a dobré, smrť a zlé“
      (5.Mojž. 30:15) 

 
Drahé sestry, 

 

dovoľte mi, aby som vás všetky čo najsrdečnejšie pozvala na sesterskú konferenciu, ktorá sa 
z Božej milosti tohto roku uskutoční 

 

 
v dňoch 04.05.2018 – 06.05.2018 v Košiciach 

 

Pokyny k prihlasovaniu: 

 

Prihlášku na konferenciu nájdete na stránke www.baptist.sk, ktorú vyplníte priamo tam a hneď 
aj odošlete. 

 

Konferenčný poplatok spolu s ubytovaním a stravou na celú dobu trvania konferencie je vo 
výške 55,- EUR/osoba. V prípade, že budete požadovať len stravu bez ubytovania, budete 
uhrádzať poplatok za stravu a konferenčný poplatok  vo výške 5,- EUR/osoba. V prípade účasti 
bez ubytovania a stravy, budete uhrádzať len konferenčný poplatok vo výške 5,- EUR/osoba. 
V každom prípade je potrebné vopred vyplniť prihlasovací formulár. 

 

Prihlášku a úhradu konferenčného poplatku vrátane poplatkov za ubytovanie a stravu je nutné 
zaslať  

 

najneskôr do 15.03.2018 
 

BANKOVÉ  ÚDAJE: 

IBAN: SK39 0900 0000 0000 8213 5215 

SWIFT: GIBASKBX 

Variabilný symbol: 555 

Špecifický symbol: číslo Vašej prihlášky 

Poznámka: do poznámky uviesť meno,  

za koho sa posiela úhrada. V prípade skupinovej prihlášky, uviesť mesto a počet 

prihlásených osôb (napr. Poprad 8x) 

 

http://www.baptist.sk/
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K platbám do správy pre prijímateľa, prosím, uveďte svoje meno a zbor. Pokiaľ by ste sa 
rozhodli v rámci zboru zaslať platbu hromadne, zašlite na mailovú adresu sestre Anne 
Staroňovej priložené tlačivo hromadnej platby, kde je uvedený menný zoznam, zbor, 
registračné číslo a čiastka, ktorú zasielate, aby to bolo možné správne pripárovať k výpisu z účtu. 

 

Osoba zodpovedná za prihlasovanie: Anna Staroňová 

Telefón (prosím, volať po 17.00 hod.) – 0905 455 344 

Mail – anna.staronova@gmail.com 

 

Osoba zodpovedná za ubytovanie: Dada Čurillová 

Telefón (prosím, volať po 17.00 hod.) – 0944 450 858 

Mail – curillovadada@orangemail.sk 

 

Rôzne: Jarmila Balážová 

Telefón (prosím, volať po 17.00 hod.) – 0904 359 912 

Mail – jarmila.balaz@gmail.com 

 

Miesto konania konferencie a registrácia: 
Modlitebňa BJB Košice 

Slovenskej jednoty 16, Košice 

 
Registrácia  
bude prebiehať v priestoroch modlitebne BJB, ul. Slovenskej jednoty 16, Košice, v piatok 
04.05.2018 od 14.00 hod. 

 

Ubytovanie s raňajkami: 
Hostel Barno 

Tolstého 22, Košice 

V areáli je možnosť bezplatného parkovania vozidiel a dvoch autobusov. Parkovanie autobusov 
je potrebné ohlásiť vopred sestre Jarke Balážovej 

 

Stravovanie – obedy, večere: 
Reštaurácia TOBI 

Slovenskej jednoty 10, Košice 

 

Doprava MHD zo železničnej stanice: 
Cestovné lístky na 4 zastávky stoja 0,50 € (musia mať aj seniori, pretože nemajú košickú 
seniorskú kartu). Tieto lístky je možné zakúpiť v automate pred železničnou stanicou 
alebo v novinovom stánku. Pred budovou železničnej stanice sa nachádzajú zastávky 
autobusov, zo zastávky Mlynská bašta premávajú k modlitebni autobusy č. 16, 27, 29. 
Vystúpite na štvrtej zastávke Národné námestie. Prejdete niekoľko metrov v smere 
jazdy autobusu a po pravej strane uvidíte budovu modlitebne. 
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V prípade použitia taxíkov v hodnote 3,- €, je možné využiť nasledovné kontakty: 0919 
333 333, 0902 122 244, 0905 357 555.  
 
V prípade, že po oficiálnom ukončení konferencie v nedeľu 06.05.2018 by si chcel niekto 
individuálne predĺžiť pobyt v Košiciach do večera či mal dopravné spojenie až vo 
večerných hodinách, miestny zbor ponúka možnosť uložiť si batožinu v modlitebni, 
pričom bude  zabezpečené aj malé občerstvenie. Ak by ste potrebovali využiť túto 
možnosť, prosím, o jej nahlásení pri registrácii. 
 
Tak ako každý rok, prosím, porozmýšľajte o finančných potrebách pre vašu činnosť, prípadne, ak 
viete o sestre v núdzi, ktorá by potrebovala finančnú pomoc. Po odsúhlasení konferenciou 
môžeme na tieto potreby prispieť aspoň menšou finančnou čiastkou. 

 

Za výbor OS v Božej láske Vaša 

 

Ruth Maďarová – predsedníčka OS BJB SR 

 
 

 


