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„Z Jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť.“ 
Ján 1:16 

 
 

 
Pozvánka na jubilejnú konferenciu sestier BJB SR a ČR 
 
Drahé sestry, 
 
dovoľte mi, aby som Vás všetky čo najsrdečnejšie pozvala na jubilejnú sesterskú 
konferenciu, kedy si okrem iného spoločne pripomenieme 50. výročie obnovenia 
spoločnej práce sestier z Čiech a Slovenska. 
 

Téma konferencie   OBDAROVANÉ  MILOSŤOU 
 
 

Termín    03.05.2019 – 05.05.2019 
 

Miesto konania   Brno, ČR 
 
 
Pokyny pre prihlásenie 
 
Prihlasovanie bude prebiehať prostredníctvom webovej stránky www.baptist.sk, kde 
nájdete prihlasovací formulár, ktorý vyplníte a odošlete,  ako aj všetky potrebné 
informácie. 
Po odoslaní prihlášky Vám do Vášho mailu príde potvrdenie a číslo Vašej prihlášky = 
registračné číslo, ktoré pri platbe uvediete ako špecifický symbol. 
 
Prihlásiť sa a zaplatiť konferenčný poplatok je nutné aj v prípade, že nebudete požadovať 
stravovanie či ubytovanie. V takom prípade uhradíte len registračný poplatok. Prihláška 
je vždy platná až po úhrade. 
 
Bankové spojenie: 1121498655 / 0200 - VÚB Bratislava 
IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655 
Variabilný symbol: 999 
Špecifický symbol: číslo Vašej prihlášky 
Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, zbor 
Prihlášku a platbu je potrebné zaslať  
 
 

najneskôr do 10.04.2019 
 
 

http://www.baptist.sk/
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Miesto konania konferencie 
 
Kultúrne centrum Babylon, Kounicova 20, Brno, registrácia bude otvorená od 16.00 
hod., pričom šatňa bude k dispozícii už od 15.00 hod. 
 
Doprava 
 
Podrobný popis cesty z vlakovej či autobusovej stanice spolu s mapkami nájdete 
v prílohe. Lístky na MHD je možné zakúpiť v automatoch alebo v stánku a taktiež v mieste 
registrácie. Postačovať Vám bude lístok v hodnote 25,- Kč. 
 
Zodpovedné osoby 
 
Platby: Ľubomíra Kohútová, tel. +421 902 815 188, mail: kohutova@baptist.sk 
Prihlášky: Iveta Procházková, tel. +420 734 680 026,     
  mail: iveta.prochazkova@baptist.cz 
Registrácia: Lenka Procházková, tel. +420 776 668 265 
Ubytovanie: Ester Kvasňovská, tel. +420 731 594 813, mail: ester.k@centrum.sk 
Stravovanie a SOS otázky: Lucie Endlicherová, tel. +420 603 168 502 
 
Otázky týkajúce sa konferencie:  
Helena Včeláková, tel. +420 608 880 138, mail: helen.vcelak@gmail.com 
Jiřina Vimpelová, tel. +420 602 140 028, mail: vimpelova@seznam.cz 
Ruth Maďarová, tel. +421 903 901 258, mail: ruthmadarova@yahoo.com 
 
Ubytovanie 
 
Hotelová časť ubytovne SŠ informatiky a spojov, Čichnova 23, Brno – Komín 
K dispozícii sú bunky pozostávajúce z dvoj a trojlôžkových izieb so spoločným sociálnym 
zariadením. V ubytovaní sú zahrnuté aj raňajky formou rautu. 
 
Stravovanie 
 
Akademická menza rektorátu Masarykovej univerzity, Moravské náměstí 9, centrum 
Brna. Stravovanie začína piatkovou večerou. Pri registrácii dostanete brožúrku s popisom 
cesty. 
 
Teším sa na Vás. 
 
 
S láskou 
 
Vaša Ruth Maďarová, Odbor sestier SR 
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