
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE pre účastníkov VI. ECD 

 
PARKOVANIE 

Parkovanie je vyhradené pred budovou hotela Poľana (ubytovaní hostia majú parkovanie 

zdarma).  

Autobusy majú vyhradené parkovanie na mestskom parkovisku vedľa  Zvolenského zámku a 

pri Študentskom domove Technickej univerzity, Študentská 27. 

Veľkokapacitné parkovisko je aj pri EUROPA Shopping Center, Námestie SNP 63.   

 

OZNAČENIE VOZIDIEL LOGOM VI. ECD 

Prosíme vás, aby ste si svoje vozidlá označili logom VI. ECD.  

Logo je k dispozícii na stiahnutie na www.ecav.sk.  

 

UBYTOVANIE: 

Pozvaní hostia:  

Hotel Poľana, Nám. SNP č. 2 

Prihlásení účastníci: 

Študentský domov Ľ. Štúra, Študentská 27  

 – piatok a sobota od 13.00 hod. 

     

PREZLIEKANIE DUCHOVNÝCH A ÚČINKUJÚCICH 

Na prezliekanie duchovných budú vyhradené priestory na Ev. a. v. farskom úrade.  

 

Pre členov spevokolov budú k dispozícii priestory v Základnej škole, Hrnčiarska ul. 1.  

Okrem toho budú mať možnosť pred vystúpením pripraviť sa v „stane“ pri hlavnom pódiu.  

 

PROGRAM so SPEVNÍKOM VI. ECD  

Ubytovaní v študentskom domove si ho môžu vyzdvihnúť v piatok 29. 6. 2018 pri ubytovaní.  

Pre ostatných prihlásených účastníkov bude k dispozícii v informačnom stánku 

Generálneho biskupského úradu na Nám. SNP, kde budú k dispozícii aj iné pamiatkové 

predmety. 

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA 

Vstup na divadelné predstavenie Krvavý trón a Benefícia je bezplatný! 

Voľné vstupenky si vyzdvihnite v informačnom stánku Generálneho biskupského úradu 

v Tržnici duchovných možností na Nám. SNP. 

 

STRAVOVANIE  

pre účastníkov ubytovaných v študentskom domove:  

Piatok 29. 6. 2018  

Obed:   12.00 – 14.00 hod.  

Večera: 18.00 – 20.00 hod.  

 

Sobota 30. 6. 2018  

Raňajky: 6.30 – 8.00 hod.  

Obed:  vojenský guláš 

Večera: 17.00 – 19.00 hod.  

 

http://www.ecav.sk/


Nedeľa 1. 7. 2018  

Raňajky: 6.30 – 8.00 hod.  

Obed:  12.00 – 14.00 hod.  

 

VOJENSKÝ GULÁŠ 

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Ozbrojené sily SR a Evanjelická 

diakonia ECAV na Slovensku budú pre prihlásených účastníkov stretnutia podávať guláš na 

nádvorí Lesníckeho a drevárskeho múzea, Námestie SNP 35 (vchod cez dvor).  

Lístky na guláš spolu s ďalšími materiálmi dostanú prihlásení účastníci v piatok pri ubytovaní 

v Študentskom domove Technickej univerzity vo Zvolene; ostatní prihlásení účastníci ich 

dostanú v informačnom stánku Generálneho biskupského úradu na Nám. SNP. 

 

PITNÝ REŽIM 

Pitný režim bude zabezpečený formou galónov umiestnených v Krajskej knižnici Ľ. Štúra, 

Divadle J. G. Tajovského, Evanjelickom a. v. kostole a v Starej radnici.  

Účinkujúcim a návštevníkom budú v stánku Generálneho biskupského úradu na Námestí SNP 

rozdávané umelohmotné fľaše s pitnou vodou, ktoré venovalo spotrebné družstvo COOP 

Jednota v Krupine.  

 

TOALETY 

K  dispozícii sú mestské toalety na Námestí SNP, toalety v Základnej škole na Hrnčiarskej 1, 

v hoteli Poľana a v priestoroch, kde sa budú konať jednotlivé podujatia. 

 

ODPORÚČAME VÁM 

 

Slovenská národná galéria, pobočka vo Zvolene, Zvolenský zámok, Vás pozýva na 

návštevu svojej expozície. V sobotu bude pre účastníkov VI. evanjelických cirkevných dní 

zvýhodnené vstupné 1 €; v nedeľu budú mať všetci návštevníci vstup do galérie zadarmo. 

 

LESY SR − Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, Námestie SNP 35 

V piatok a sobotu od 9.00 hod. do 17.00 hod. Vás pozývajú na návštevu svojej expozície: 

Stále výstavy: Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr (výstava pri príležitosti 200. výročia 

narodenia Ľ. Štúra),  Hlas lesa, Tradičné remeslá pre dnešok  

Nová slovensko-česká  výstava: 100 rokov – 100 lesníckych artefaktov (výstava pri 

príležitosti 100. výročiu vzniku ČSR). Vstupné: 1 €  

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE: 

v stánku Generálneho biskupského úradu, 

Tržnica duchovných možností, Námestie SNP, Zvolen 

 

   

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

Zdravotnú službu počas celého podujatia budú poskytovať dobrovoľníci z radov 

profesionálnych lekárov a zdravotných sestier.  

 

V sobotu 30. 6. 2018 od 9.00 hod. do 22.00 hod. bude priamo na podujatí prítomná posádka 

vozidla Rýchlej zdravotnej pomoci, spol. Falck, Záchranná, a. s., Košice. V prípade potreby 

volajte na číslo 0650 555 00, resp. na linku 112. 


