
Motto konferencie:  „Buď súčasťou riešenia, nie problému.“

Sprievodný list k pozvánke na 13. Konferenciu všeobecných služieb AA
na Slovensku 2023.

Milí priatelia v uzdravovaní.
Na základe návrhu Rady všeobecných služieb (RVS), a jeho schválenia minuloročnou 
konferenciou sa nasledujúca Konferencia všeobecných služieb (KVS) sa bude konať v dňoch 
29.04.a 30.04. 2023 na Kalvárii v Nitre. 

Na konferencii budú hodnotené činnosti jednotlivých komisií ako i iných činností AA, ktoré 
napomáhajú pri prinášaní posolstva AA, napr. - časopis Prameň, návštevy v liečebniach a 
väzniciach, pracovné stretnutia k službám AA, zahraničné aktivity ... ( a zmeny od poslednej 
konferencie v roku 2022).
Ďalej budú predložené plány služieb a iných činností, ktoré sú navrhované na nadchádzajúci 
rok 2023/24.
Budeme voľbami dopĺňať členov RVS, ktorým podľa služobného manuálu skončilo funkčné 
obdobie.

! Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste v „domovských skupinách“ vyplnili priloženú 
prihlášku na konferenciu a urýchlene ju poslali do 29. 03. 2023 E-mailom na adresu: 
konferencia.aa.sk@gmail.com

! Skupiny, ktoré nemáte ešte delegátov pre SKVS, prosíme delegujte jedného člena skupiny
a zúčastnite sa (delegát za skupinu má funkčné obdobie troch rokov). Doporučujeme vyslať
aj ďalšieho člena ako pozorovateľa – bude to užitočné ako oboznámenie sa so službou
v AA, ako aj pre zabezpečenie mandátovej a volebnej komisie, pomoc v logistike, admini-
stratívnej asistencii apod.

! Na uvedený E-mail prosíme posielať i návrh otázok, ktorými by sa mali jednotlivé Komisie
zaoberať.

! Na konferencii privítame námety na pripravovaný Celoslovenský zjazd AA, ktorý bude
v hoteli Satel Poprad v septembri.

! Ak máte návrh na prípadné miesto budúcoročného zjazdu AA v roku 2024, tak ho prosím
predneste. V ponuke je potrebné uviesť kapacitu zariadenia. Podmienkou je možnosť
ubytovania a stravovania cca 200 osôb. Potrebná je jedna veľká sála na zahájenie a
ukončenie zjazdu a minimálne tri menšie spoločenské miestnosti na mítingy. Tiež je
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potrebná predbežná dohoda s prevádzkovateľom navrhovaného zariadenia o termíne, cene 
za ubytovanie, stravu ako i o ostatných podmienkach.  

! Na Konferencii sa budú dopĺňať jednotlivé komisie novými členmi, takže oslovte vhodných
kandidátov a poukážte na obrovský vplyv služby na osobné uzdravovanie!
Budeme mimoriadne potešení, ak sa na SKVS 2023 zúčastnia delegáti a pozorovatelia z čo 
najväčšieho počtu skupín AA na Slovensku. Pravidlo je každá skupina - jeden delegát +
jeden pozorovateľ.

! Na konferencii sú vítaní aj pozorovatelia z jednotlivých skupín, ktorí chcú pracovať v
službe.

! Informujte o obsahu tejto informácie členov svojich skupín.

Ceny:
Nocľah: 13€/noc - 2 a 3 lôžková izba, 17€/noc 1 lôžková izba
Pozn: kapacita miest na spanie je cca. 33 osôb
Strava: Raňajky: 2.50€, Obed: 5,50€, Večera: 4€ 
Registračný poplatok:  5€

V prípade záujmu o ubytovanie a stravu je potrebné vykonať úhradu najneskôr do 14.4.2023 
na účet AA (uvedený dole). Do poznámky pri platbe nezabudnite napísať symboly, napr.: 
U+R+Ox2+V (Ubytovanie, Raňajky, 2xObed, Večera). V prípade, že nechcete stravu, alebo len 
chcete iba niektorú jej časť, tak prosíme uhradiť iba odpovedajúcu časť sumy. 
Ak máte nejaké potravinové intolerancie či dieteticé obmedzenia, prosím nezabudnite ich 
uviesť v Prihláške!
Bankový účet AA v tvare IBAN: SK76 8330 0000 0025 0239 2891
! Ako Variabilný Symbol prosíme uviesť: 012023
! Do poznámky prosíme nezabudnúť uviesť Vaše celé meno (aj priezvisko).
! Ak suma nebude uhradená do  uvedeného termínu, nevieme zaručiť zabezpečenie
ubytovania a stravy a účastník si bude riešiť ubytovanie vlastnou cestou.

S úctou
Komisia pre prípravu konferencie
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