
P O K Y N Y  K  R E G I S T R Á C I I 
 

Medzinárodná vedecká konferencia pre spovedníkov 

AKTUÁLNE VÝZVY SPOVEDNEJ PRAXE 
 

Konferenciu organizuje Subkomisia pre bioetiku KBS v spolupráci s Konferenciou biskupov 

Slovenska, Apoštolskou penitenciáriou, Kňazským seminárom a Teologickým inštitútom TF 

v Spišskom Podhradí. 

 

Prednášať a odpovedať na otázky účastníkov budú: 

don Renzo Peggoraro, kancelár Pápežskej akadémie pre život 

Ján Ďačok SJ, teológ Apoštolskej penitenciárie a profesor na Gregoriánskej univerzite 

don Robert Oliver, sekretár Pápežskej komisie pre ochranu maloletých 

 

Kurz sa uskutoční na Spišskej Kapitule v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v termíne 

27.-29. augusta 2019 so začiatkom v utorok 27. 8.2019 o 15.00 registráciou a ukončením vo 

štvrtok 29.8.2019 obedom. 

 

Prednášky odznejú v talianskom jazyku so zabezpečeným tlmočením do slovenčiny.  

Registrácia je možná výlučne elektronicky vyplnením formulára na nasledovnej adrese   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwKrbIOUY6VymiKEi4Qs1g6o5v0zUvlA8Mg

ebyPfxzN5eLmA/viewform 

 

 

Ponúkame možnosť registrovať sa aj s možnosťou ubytovania a stravy. 

• Zvýhodnený účastnícky poplatok uhradený vopred bankovým prevodom predstavuje 60€ 

a zahŕňa aj ubytovanie na spoločnej izbe s raňajkami na 2 noci, 2 večere, 2 obedy, 

občerstvenie.  

• Zvýhodnený účastnícky poplatok uhradený vopred bankovým prevodom predstavuje 67€ 

a zahŕňa aj ubytovanie na samostatnej izbe s raňajkami na 2 noci, 2 večere, 2 obedy, 

občerstvenie.  

 

 

Alternatívne je možné sa prihlásiť bez ubytovania.  

• Účastnícky poplatok v tomto prípade predstavuje 10€ bankovým prevodom vopred, s 

možnosťou doobjednania stravy v cene: 6€/obed a 4€/večera;  

• alebo 20,- € na mieste kurzu, bez možnosti doobjednania stravy.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwKrbIOUY6VymiKEi4Qs1g6o5v0zUvlA8MgebyPfxzN5eLmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwKrbIOUY6VymiKEi4Qs1g6o5v0zUvlA8MgebyPfxzN5eLmA/viewform


Platobné údaje:   

Číslo účtu: IBAN: SK20  0200 000000 309 517 0259,  

SWIFT: SUBASKBX   

var. symbol: číslo vášho mobilného telefónu, uvedené v prihlasovacom formulári, bez úvodnej 0 

- v tvare (napr.): 999 888 777 

špec. symbol: 82019  

poznámka: Spiš 2019, vaše meno a priezvisko 

 

Každá platba musí obsahovať variabilný symbol a meno osoby, za ktorú je poplatok uhrádzaný, 

inak nebude možné platbu identifikovať a poplatok bude považovaný za neuhradený! 

Uhradené poplatky sa v prípade neúčasti nevracajú.  

 

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok sa prosím obráťte mailom na adresu 

tajomnik@bioetika.kbs.sk. 


