
HROMADNÁ  DOPRAVA 

 

Dátum Miesto Čas 
   

smer Bratislava 
19. 9. 2018 Bratislava, hl. st. 9.03 hod. 

 Púchov 10.49 hod. 

 Púchov, žel. st. 11.20 hod. 

 Nimnica, kúpele 11.32 hod. 
 

21. 9. 2018 Nimnica, kúpele 13.47 hod. 

 Púchov, žel. st. 13.57 hod. 

 Púchov 14.11 hod. 

 Bratislava, hl. st. 15.57 hod. 

 
 

Smer Košice 
19. 9. 2018 Košice 8.07 hod. 

 Púchov 12.09 hod. 

 Púchov, žel. st. 12.40 hod. 

 Nimnica, kúpele 12.55 hod. 
 

21. 9. 2018 Nimnica, kúpele 13.24 hod. 

 Považská Bystrica, žel. st. 13.45 hod. 

 Považská Bystrica 14.05 hod. 

 Košice 17.53 hod. 

 
Náklady na cestu budú zamestnancom ECAV na Slovensku a pozvaným jubilantom hradené na 

základe CPP,  prostriedkami verejnej dopravy (2. trieda). Cesta osobným autom (pohonné hmoty) 

bude hradená pri obsadení auta dvoma a viac osobami. 

 

KONFERENCIA 

Konferencia sa bude konať v kúpeľnom dome Balnea Grand v Kongresovej sále.  

 

PARKOVANIE 

Parkovať môžete na hornom a dolnom parkovisku KD Salvator. Prípadne pri rozdelení na 

ubytovanie, pri určenom kúpeľnom dome. 

 

UBYTOVANIE 

Vážení účastníci, keďže budeme ubytovaní vo viacerých kúpeľných domoch, hláste sa na 

recepcii v KD Salvator.  

 

STRAVOVANIE 

Stravovanie bude pre všetkých v kúpeľnom dome Balnea Grand. Stravné lístky dostanete na 

recepcii, podľa vášho nahlásenia. 

 

VOĽNÝ  ČAS 

Voľný čas na konferencii bude vo štvrtok popoludní od 14.00 do 18.00 hod. Kúpeľné 

procedúry si môžete objednať priamo v kúpeľoch na zverejnenom kontakte na stránke 

www.ecav.sk v ozname o konaní Teologickej konferencie – ponuka. Procedúry si hradíte 

sami. Spoločný program na štvrtkové popoludnie je pripravený pre účastníkov v spolupráci 

s cirkevným zborom Púchov. Bude prehliadka mesta s odborným sprievodcom, návšteva ev. 

http://www.ecav.sk/


a. v kostola s možnosťou výstupu na kostolnú vežu,  prijatie a pohostenie v priestoroch 

cirkevného zboru, ktorý nás srdečne pozýva. Pre individuálne strávenie popoludnia ponúka 

okolie Púchova: 

 

1. Náučný chodník a rozhľadňa v Púchovskej doline pri obci Dohňany  5 km 

https://www.kamnavylet.sk/atrakcia/rozhladna-puchovskej-doliny-dohnany 

 

2. Farma Gruntv obci Zbora       6,8 km 

https://www.kamnavylet.sk/atrakcia/farma-grunt-zbora 

 

3. Považský hrad        8,1 km 

https://www.kamnavylety.sk/povazsky-hrad/ 

 

4. Lednický hrad         8,5 km 

http://slovakia.travel/lednicky-hrad 

 

5. Botanický park – Lednické Rovne      9 km 

http://slovakia.travel/botanicky-park-lednicke-rovne 

 

 

6. Kúpele ponúkajú ešte vo štvrtok od 13.30 – 17.30 Manínskej tiesňavy alebo Horného 

Lidča 

https://www.kamnavylet.sk/atrakcia/rozhladna-puchovskej-doliny-dohnany
https://www.kamnavylet.sk/atrakcia/farma-grunt-zbora
https://www.kamnavylety.sk/povazsky-hrad/
http://slovakia.travel/lednicky-hrad
http://slovakia.travel/botanicky-park-lednicke-rovne

