
PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH EDUKAČNO-MISIJNÉHO CENTRA (EMC) ECAV NA ROK 2022 

E (edukácia: výchova a vzdelávanie) 

M (misia/evanjelium) 

 

JANUÁR 

Názov a prednášajúci Termín Miesto Cieľová 

skupina 

Prihlasovanie Financovanie 

(spoluúčasť 

subjektov) 

Učiteľské fórum 

učiteľov 

náboženskej 

výchovy 

organizované 

Metodicko-

pedagogickým 

centrom (MPC) 

v Trenčíne 

 

Téma:  

Špecifické ciele a 

ich naplnenie na 

vyučovaní 

 

moderuje:  

Mgr. D. Naďová 

21. 

január 

14:00 – 

17:00 

online: 

https://moodle.mpc-

edu.sk/course/view.php?id=1332 

 

záujemcovia 

o tému 

do 20. januára na 

dnadova@gmail.com  

Hradené z 

prostriedkov 

MPC. 

Ján Hudák:  

Dlhodobé finančné 

plánovanie pre 

cirkevný zbor ECAV 

14. 

január 

2022 

18:30 – 

20:00 

online:  

link bude uvedený v plagáte a na 

www.ecav.sk  

záujemcovia 

o tému 

do 13. januára na 

orac@esspo.sk  

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Hradené z 

prostriedkov  

EMC ECAV. 

https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
mailto:dnadova@gmail.com
http://www.ecav.sk/
mailto:orac@esspo.sk
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Dni ticha 

ordinovaných ECAV 

 

 

16. – 18. 

január 

2022 

Veľký Slavkov ordinovaní 

ECAV  

(max. 25 osôb 

– rozhoduje 

dátum 

prihlásenia) 

Vzhľadom na 

pandemickú situáciu 

sa akcia v 

tomto termíne 

neuskutoční. 

Lektorov hradí 

EMC, ostatné 

náklady sú v réžii 

prihlásených. 

 

 

 

 

Na potulkách s 

Lukášom... 

(pravidelné online 

biblické štúdium) 

 

8. január 

15. január 

22. január 

29. január 

sobota 

17:30 – 

18:30 

online: 

https://us04web.zoom.us/j/ 

7565712691?pwd= 

MXEyTGg4aUN5cFN3cC9RZ0dwdTRIZz09 

 

Nahrávky budú dostupné na youtube 

ECAV s vami a podcaste: Na potulkách 

s Lukášom. 

členovia aj 

nečlenovia 

ECAV so 

záujmom 

o biblické 

štúdium 

 

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Nie je nutné sa 

prihlasovať vopred. 

  

Vstup voľný! 

Hradené z 

prostriedkov EMC 

ECAV. 
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FEBRUÁR 

Názov a prednášajúci Termín Miesto Cieľová 

skupina 

Prihlasovanie Financovanie 

(spoluúčasť 

subjektov) 

Učiteľské fórum 

učiteľov 

náboženskej 

výchovy 

organizované 

Metodicko-

pedagogickým 

centrom v Trenčíne 

 

Téma: 

Čo má obsahovať 

príprava učiteľa na 

vyučovanie? 

 

moderuje:  

Mgr. D. Naďová 

18. 

február 

14:00 – 

17:00 

online: 

https://moodle.mpc-

edu.sk/course/view.php?id=1332 

 

záujemcovia 

o tému 

do 17. februára na 

dnadova@gmail.com  

Hradené z 

prostriedkov 

MPC. 

Martin Balko:  

Rodina v kríze – 

reakcie detí na 

rodičovský konflikt 

 

11. 

február 

2022 

18:00 – 

19:30 

online:  

link bude uvedený v plagáte a na 

www.ecav.sk  

záujemcovia 

o tému 

do 10. februára na 

orac@esspo.sk  

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Hradené z 

prostriedkov  

EMC ECAV. 

https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
mailto:dnadova@gmail.com
http://www.ecav.sk/
mailto:orac@esspo.sk
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Kázňové prípravky 

Pôst a Veľká noc 

28. 

február  

online: 

Link bude poslaný prihláseným 

účastníkom. 

ordinovaní 

ECAV 

Prihlasovanie podľa 

inštrukcií v pozvánke. 

Západný 

a Východný 

dištrikt (ZD a VD) 

Na potulkách s 

Lukášom... 

(pravidelné online 

biblické štúdium) 

 

5. február 

12. február  

19. február  

26. február  

sobota 

17:30 – 

18:30 

online: 

https://us04web.zoom.us/j/ 

7565712691?pwd= 

MXEyTGg4aUN5cFN3cC9RZ0dwdTRIZz09 

 

Nahrávky budú dostupné na youtube 

ECAV s vami a podcaste: Na potulkách 

s Lukášom. 

členovia aj 

nečlenovia 

ECAV so 

záujmom 

o biblické 

štúdium 

 

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Nie je nutné 

prihlasovať sa vopred. 

  

Vstup voľný! 

Hradené z 

prostriedkov EMC 

ECAV. 
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MAREC 

Názov a prednášajúci Termín Miesto Cieľová 

skupina 

Prihlasovanie Financovanie 

(spoluúčasť 

subjektov) 

Učiteľské fórum 

učiteľov 

náboženskej 

výchovy 

organizované 

Metodicko-

pedagogickým 

centrom v Trenčíne 

 

Téma: 

Spojené ročníky 1. 

stupňa na hodinách 

náboženskej 

výchovy 

 

moderuje:  

Mgr. D. Naďová 

18. 

marec 

14:00 – 

17:00 

online: 

https://moodle.mpc-

edu.sk/course/view.php?id=1332 

 

záujemcovia 

o tému 

do 17. marca na 

dnadova@gmail.com  

Hradené z 

prostriedkov 

MPC. 

Lukáš Gregor:  

Aplikácia Instagram 

a jej využitie v 

mediálnom priestore 

ECAV – začiatočníci 

18. 

marec 

18:00 – 

19:30 

online:  

link bude uvedený v plagáte a na 

www.ecav.sk  

záujemcovia 

o tému 

do 17. marca na 

orac@esspo.sk  

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Hradené z 

prostriedkov  

EMC ECAV. 

 

 

https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
mailto:dnadova@gmail.com
http://www.ecav.sk/
mailto:orac@esspo.sk
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Celoslovenský 

kantorsko-

dirigentský kurz pre 

cirkevných 

hudobníkov I. 

18. – 19. 

marec  

2022  

Prešov 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť 

dátum v prípade nepriaznivej 

pandemickej situácie. 

cirkevní 

hudobníci 

Forma prihlasovania 

bude uvedená 

v pozvánke. 

Vzdelávanie 

zabezpečuje EMC 

v spolupráci 

s Výborom cirkevnej 

hudby a hymnológie. 

Viac informácií 

v pozvánke. 

PreTeba – 

evanjelizácia 

marec Liptovský Hrádok 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť 

dátum v prípade nepriaznivej 

pandemickej situácie. 

  Výbor misie ECAV 

a VD  

Na potulkách s 

Lukášom... 

(pravidelné online 

biblické štúdium) 

 

5. marec 

12. marec 

19. marec 

26. marec 

sobota 

17:30 – 

18:30 

online: 

https://us04web.zoom.us/j/ 

7565712691?pwd= 

MXEyTGg4aUN5cFN3cC9RZ0dwdTRIZz09 

 

Nahrávky budú dostupné na youtube 

ECAV s vami a podcaste: Na potulkách 

s Lukášom. 

členovia aj 

nečlenovia 

ECAV so 

záujmom 

o biblické 

štúdium 

 

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Nie je nutné 

prihlasovať sa vopred. 

  

Vstup voľný! 

Hradené z 

prostriedkov EMC 

ECAV. 
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APRÍL 

Názov a prednášajúci Termín Miesto Cieľová 

skupina 

Prihlasovanie Financovanie 

(spoluúčasť subjektov) 

Učiteľské fórum učiteľov 

náboženskej výchovy 

organizované Metodicko-

pedagogickým centrom 

v Trenčíne 

 

Téma: 

Interaktívne programy a ich 

predstavenie 

 

moderuje:  

Mgr. D. Naďová 

22. apríl 

14:00 – 

17:00 

online: 

https://moodle.m

pc-

edu.sk/course/vie

w.php?id=1332 

 

záujemcovia 

o tému 

do 21. apríla na 

dnadova@gmail.com  

Hradené z prostriedkov 

MPC. 

Ondrej Kolárovský: 

Ako študovať Bibliu s úžitkom 

pre seba i druhých 

apríl online:  

link bude 

uvedený 

v plagáte a na 

www.ecav.sk  

záujemcovia 

o tému 

Do dátumu konania 

vzdelávania na 

orac@esspo.sk  

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Hradené z prostriedkov  

EMC ECAV. 

https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
mailto:dnadova@gmail.com
http://www.ecav.sk/
mailto:orac@esspo.sk
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Dni ticha neordinovaných 

ECAV 

1. – 3. apríl Párnica neordinovaní 

ECAV  

(max. 25 

osôb – 

rozhoduje 

dátum 

prihlásenia) 

Forma prihlasovania 

bude uvedená 

v pozvánke. 

Lektorov hradí EMC, 

ostatné náklady sú v réžii 

prihlásených. 

 

 

 

 

Na potulkách s Lukášom... 

(pravidelné online biblické 

štúdium) 

 

2. apríl 

9. apríl 

16. apríl 

23. apríl 

30. apríl 

sobota 

17:30 – 

18:30 

online: 

https://us04web.z

oom.us/j/ 

7565712691?pwd

= 

MXEyTGg4aUN5c

FN3cC9RZ0dwdTR

IZz09 

 

Nahrávky budú 

dostupné na 

youtube ECAV s 

vami a podcaste: 

Na potulkách 

s Lukášom. 

členovia aj 

nečlenovia 

ECAV so 

záujmom 

o biblické 

štúdium 

 

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Nie je nutné 

prihlasovať sa vopred. 

  

Vstup voľný! 

Hradené z prostriedkov 

EMC ECAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH EDUKAČNO-MISIJNÉHO CENTRA (EMC) ECAV NA ROK 2022 

 

9 

MÁJ 

Názov a 

prednášajúci 

Termín Miesto Cieľová skupina Prihlasovanie Financovanie 

(spoluúčasť 

subjektov) 

Učiteľské fórum 

učiteľov 

náboženskej 

výchovy 

organizované 

Metodicko-

pedagogickým 

centrom v Trenčíne 

 

Téma: 

Spojené ročníky 2. 

stupňa na 

hodinách 

náboženskej 

výchovy 

 

moderuje:  

Mgr. D. Naďová 

20. máj 

14:00 – 

17:00 

online: 

https://moodle.mpc-

edu.sk/course/view.php?id=1332 

 

záujemcovia o 

tému 

do 19. mája na 

dnadova@gmail.com  

Hradené z 

prostriedkov 

MPC. 

Vladimír Ferenčík 

Zborový 

(seniorálny) 

dozorca v praxi 

19. máj 

18:00 – 

19:30 

online:  

link bude uvedený v plagáte a na 

www.ecav.sk  

záujemcovia o 

tému 

do 18. mája na 

orac@esspo.sk 

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Hradené z 

prostriedkov  

EMC ECAV. 

https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
mailto:dnadova@gmail.com
http://www.ecav.sk/
mailto:orac@esspo.sk
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Vzdelávanie 

učiteľov detskej 

besiedky – 

začiatočníci a 

pokročilí 

13. – 14. 

máj 

Liptovský Hrádok – Janoškov dom 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť 

dátum v prípade nepriaznivej 

pandemickej situácie. 

pracovníci s 

deťmi 

Prihlasovanie podľa 

inštrukcií v pozvánke. 

Lektorov hradí 

EMC, ostatné 

náklady sú v réžii 

prihlásených. 

 

Misijná konferencia 

ECAV 

27. – 28.  

máj 

Račkova dolina(????) 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť 

dátum v prípade nepriaznivej 

pandemickej situácie. 

predsedníctva 

seniorátov, 

predsedovia 

seniorálnych 

a dištriktuálnych 

VMV, 

predsedovia 

pracovných 

sekcií EMC, 

zástupcovia 

misijných 

organizácií 

Prihlasovanie podľa 

inštrukcií v pozvánke. 

Lektorov hradí 

EMC, ostatné 

náklady sú v réžii 

prihlásených. 
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Na potulkách s 

Lukášom... 

(pravidelné online 

biblické štúdium) 

 

7. máj 

14. máj 

21. máj 

28. máj 

sobota 

17:30 – 

18:30 

online: 

https://us04web.zoom.us/j/ 

7565712691?pwd= 

MXEyTGg4aUN5cFN3cC9RZ0dwdTRIZz09 

 

Nahrávky budú dostupné na youtube 

ECAV s vami a podcaste: Na potulkách 

s Lukášom. 

členovia aj 

nečlenovia 

ECAV so 

záujmom 

o biblické 

štúdium 

 

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Nie je nutné 

prihlasovať sa vopred. 

  

Vstup voľný! 

Hradené z 

prostriedkov 

EMC ECAV. 
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JÚN 

Názov a prednášajúci Termín Miesto Cieľová 

skupina 

Prihlasovanie Financovanie 

(spoluúčasť 

subjektov) 

Ako pripraviť 

kvalitný detský 

biblický tábor?  

(členovia pracovnej 

sekcie EMC pre 

prácu s cieľovou 

skupinou deti od 3 – 

11 rokov) 

jún online:  

link bude uvedený v plagáte a na 

www.ecav.sk  

záujemcovia o 

tému 

Do dátumu 

konania 

vzdelávania na 

orac@esspo.sk  

Vzhľadom na 

limitovanú 

kapacitu zoomu 

max. 100 osôb. 

Hradené z 

prostriedkov  

EMC ECAV. 

Na potulkách s 

Lukášom... 

(pravidelné online 

biblické štúdium) 

 

4. jún 

11. jún 

18. jún 

25. jún 

sobota 

17:30 – 

18:30 

online: 

https://us04web.zoom.us/j/ 

7565712691?pwd= 

MXEyTGg4aUN5cFN3cC9RZ0dwdTRIZz09 

 

Nahrávky budú dostupné na youtube 

ECAV s vami a podcaste: Na potulkách 

s Lukášom. 

členovia aj 

nečlenovia 

ECAV so 

záujmom 

o biblické 

štúdium 

 

Vzhľadom na 

limitovanú 

kapacitu zoomu 

max. 100 osôb. Nie 

je nutné prihlasovať 

sa vopred. 

  

Vstup voľný! 

Hradené z 

prostriedkov EMC 

ECAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ecav.sk/
mailto:orac@esspo.sk
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JÚL 

Názov a prednášajúci Termín Miesto Cieľová skupina Prihlasovanie Financovanie 

(spoluúčasť subjektov) 

Evanjelický festival 2022 1. – 3. júl  Kežmarok členovia ECAV  ECAV 
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SEPTEMBER 

Názov a 

prednášajúci 

Termín Miesto Cieľová 

skupina 

Prihlasovanie Financovanie 

(spoluúčasť 

subjektov) 

Učiteľské fórum 

učiteľov 

náboženskej 

výchovy 

organizované 

Metodicko-

pedagogickým 

centrom v Trenčíne 

 

Téma: Pracovná 

činnosť učiteľa, 

platná legislatíva 

 

moderuje:  

Mgr. D. Naďová 

23. 

september 

14:00 – 

17:00 

online: 

https://moodle.mpc-

edu.sk/course/view.php?id=1332 

 

záujemcovia 

o tému 

do 22. septembra na 

dnadova@gmail.com  

Hradené z 

prostriedkov 

MPC. 

Bohdan Hroboň: 

Žalm 51 – 

Obnovenie 

spoločenstva s 

Bohom 

23. 

september 

18:00 – 

19:30 

online:  

link bude uvedený v plagáte a na 

www.ecav.sk  

záujemcovia 

o tému 

Do 22. septembra na 

orac@esspo.sk  

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Hradené z 

prostriedkov  

EMC ECAV. 

https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
mailto:dnadova@gmail.com
http://www.ecav.sk/
mailto:orac@esspo.sk
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Celoslovenský 

kantorsko-

dirigentský kurz pre 

cirkevných 

hudobníkov II. 

1. – 3. 

september 

2022 

Bratislava 

 

 

cirkevní 

hudobníci 

Forma prihlasovania 

bude uvedená 

v pozvánke. 

Vzdelávanie 

zabezpečuje Výbor 

cirkevnej hudby 

a hymnológie ECAV. 

Viac informácií 

v pozvánke. 

Na potulkách s 

Lukášom... 

(pravidelné online 

biblické štúdium) 

 

3. september 

10. september 

17. september 

24. september 

sobota 

17:30 – 

18:30 

online: 

https://us04web.zoom.us/j/ 

7565712691?pwd= 

MXEyTGg4aUN5cFN3cC9RZ0dwdTRIZz09 

 

Nahrávky budú dostupné na youtube 

ECAV s vami a podcaste: Na potulkách 

s Lukášom. 

 

 

 

 

 

 

 

členovia aj 

nečlenovia 

ECAV so 

záujmom 

o biblické 

štúdium 

 

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Nie je nutné 

prihlasovať sa vopred. 

  

Vstup voľný! 

Hradené z 

prostriedkov 

EMC ECAV. 
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OKTÓBER 

Názov a prednášajúci Termín Miesto Cieľová 

skupina 

Prihlasovanie Financovanie 

(spoluúčasť 

subjektov) 

Učiteľské fórum 

učiteľov 

náboženskej 

výchovy 

organizované 

Metodicko-

pedagogickým 

centrom v Trenčíne 

 

Téma: Aktivizujúce 

metódy a ich 

uplatnenie na 

vyučovaní 

 

moderuje:  

Mgr. D. Naďová 

21. 

október 

14:00 – 

17:00 

online: 

https://moodle.mpc-

edu.sk/course/view.php?id=1332 

 

záujemcovia 

o tému 

do 20. októbra na 

dnadova@gmail.com  

Hradené z 

prostriedkov 

MPC. 

Marián Damankoš: 

Postmoderná doba 

a náboženská 

otázka 

14. 

október 

18:00 – 

19:30 

online:  

link bude uvedený v plagáte a na 

www.ecav.sk  

záujemcovia 

o tému 

do 13. októbra na 

orac@esspo.sk  

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Hradené z 

prostriedkov  

EMC ECAV. 

 

 

 

https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
mailto:dnadova@gmail.com
http://www.ecav.sk/
mailto:orac@esspo.sk
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„Barbarská noc 

evanjelikov“ –  

vedecká 

konferencia pri 

príležitosti  

60. výročia 

politických 

procesov s 

duchovnými SECAV 

(1962) 

13. 

október 

2022 

Evanjelická bohoslovecká fakulta (EBF) 

UK Bratislava 

záujemcovia 

o tému 

Forma prihlasovania 

bude uvedená 

v pozvánke. 

EMC a EBF UK 

Na potulkách s 

Lukášom... 

(pravidelné online 

biblické štúdium) 

 

1. október 

8. október 

15. október 

22. október 

29. október 

 

 

sobota 

17:30 – 

18:30 

online: 

https://us04web.zoom.us/j/ 

7565712691?pwd= 

MXEyTGg4aUN5cFN3cC9RZ0dwdTRIZz09 

 

Nahrávky budú dostupné na youtube 

ECAV s vami a podcaste: Na potulkách 

s Lukášom. 

členovia aj 

nečlenovia 

ECAV so 

záujmom 

o biblické 

štúdium 

 

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Nie je nutné 

prihlasovať sa vopred. 

  

Vstup voľný! 

Hradené z 

prostriedkov 

EMC ECAV. 
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NOVEMBER 

Názov a 

prednášajúci 

Termín Miesto Cieľová 

skupina 

Prihlasovanie Financovanie 

(spoluúčasť 

subjektov) 

Učiteľské fórum 

učiteľov 

náboženskej 

výchovy 

organizované 

Metodicko-

pedagogickým 

centrom v Trenčíne 

 

Téma: Zážitkové 

vyučovanie a jeho 

ciele 

 

moderuje:  

Mgr. D. Naďová 

25. 

november 

14:00 – 

17:00 

online: 

https://moodle.mpc-

edu.sk/course/view.php?id=1332 

 

záujemcovia 

o tému 

do 24. novembra na 

dnadova@gmail.com  

Hradené z 

prostriedkov 

MPC. 

Jana Bosáková: 

Duchovný vývoj 

človeka vo fázach 

života ako misijná 

príležitosť 

18. 

november 

18:00 – 

19:30 

online:  

link bude uvedený v plagáte a na 

www.ecav.sk  

záujemcovia 

o tému 

Do 17. novembra na 

orac@esspo.sk  

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Hradené z 

prostriedkov  

EMC ECAV. 

Kázňové prípravky  

Advent a Vianoce 

21. 

november 
online: 

Link bude poslaný prihláseným 

účastníkom. 

ordinovaní 

ECAV 

Prihlasovanie podľa 

inštrukcií v pozvánke. 

ZD a VD 

https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332
mailto:dnadova@gmail.com
http://www.ecav.sk/
mailto:orac@esspo.sk
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Názov a 

prednášajúci 

Termín Miesto Cieľová 

skupina 

Prihlasovanie Financovanie 

(spoluúčasť 

subjektov) 

Na potulkách s 

Lukášom... 

(pravidelné online 

biblické štúdium) 

 

5. november 

12. november 

19. november 

26. november 

 

 

 

 

 

sobota 

17:30 – 

18:30 

online: 

https://us04web.zoom.us/j/ 

7565712691?pwd= 

MXEyTGg4aUN5cFN3cC9RZ0dwdTRIZz09 

 

Nahrávky budú dostupné na youtube 

ECAV s vami a podcaste: Na potulkách 

s Lukášom. 

členovia aj 

nečlenovia 

ECAV so 

záujmom 

o biblické 

štúdium 

 

Vzhľadom na 

limitovanú kapacitu 

zoomu max. 100 osôb. 

Nie je nutné 

prihlasovať sa vopred. 

  

Vstup voľný! 

Hradené z 

prostriedkov 

EMC ECAV. 
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DECEMBER 

Názov a prednášajúci Termín Miesto Cieľová 

skupina 

Prihlasovanie Financovanie 

(spoluúčasť 

subjektov) 

Na potulkách s 

Lukášom... 

(pravidelné online 

biblické štúdium) 

 

3. december 

10. december 

17. december 

 

sobota 

17:30 – 

18:30 

online: 

https://us04web.zoom.us/j/ 

7565712691?pwd= 

MXEyTGg4aUN5cFN3cC9RZ0dwdTRIZz09 

 

Nahrávky budú dostupné na youtube 

ECAV s vami a podcaste: Na potulkách 

s Lukášom. 

členovia aj 

nečlenovia 

ECAV so 

záujmom 

o biblické 

štúdium 

 

Vzhľadom na 

limitovanú 

kapacitu zoomu 

max. 100 osôb. Nie 

je nutné 

prihlasovať sa 

vopred. 

  

Vstup voľný! 

Hradené z 

prostriedkov EMC 

ECAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOZNAM VZDELÁVANÍ Z RÔZNYCH OBLASTÍ S MOŽNOSŤOU OBJEDNANIA PODĽA DOPYTU JEDNOTLIVCOV, COJ ALEBO CIRKEVNÝCH ŠKÔL:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1CYTe-ftxjyAnxQbVPEb6E4k48-Yb4ZCP?usp=sharing  

 

 

Kontakty: 

Mgr. Stanislav Grega, vedúci Edukačno-misijného centra ECAV (stano.grega@gmail.com) 

ThDr. Matej Oráč, PhD., koordinátor vzdelávacích aktivít Edukačno-misijného centra ECAV (orac@esspo.sk)  

https://drive.google.com/drive/folders/1CYTe-ftxjyAnxQbVPEb6E4k48-Yb4ZCP?usp=sharing
mailto:stano.grega@gmail.com
mailto:orac@esspo.sk

