
Kniha zo série „Pane...“ 

Kurz trvá 6 dní. Témou 

kurzu je, ako priniesť 

evanjelium generácii, 

ktorá nemá nádej.  

 

 

 

Kniha zo série „Krok za 

krokom“.  Kurz trvá 4 

dni. Témou kurzu je: 

budovanie charakteru 

 

 

 

Kniha zo série „Krok za 

krokom“. Kurz trvá 6 

dní. Téma kurzu: bu-

dovanie vodcov, ob-

novenie a zasvätenie. 

 

Precept Leader Academy 

PLA je intenzívny študijný program, 

ktorý v každej jednotlivej časti obsahu-

je praktickú časť čiže praktický tréning, 

denné úlohy a testy ako aj záverečný 

test z každej časti. 

Praktická časť je zameraná na prácu 

s ľuďmi, ktorým slúžime tým, že im 

odovzdávame to, čo sme sa naučili.  

Tento študijný program obsahuje aj 

krátky kurz s názvom: sociálne médiá 

v službe evanjelia.  

Koordinátor služby PLA na Slovensku: 

ThDr. Darko Kraljik. 
 

Všetko o medzinárodnej službe Induk-

tívneho štúdia Biblie: www.precept.org  
 

Viac informácií o službe induktívneho 

štúdia Biblie na Slovensku: 

www.preceptslovakia.estranky.sk  
 

Kontakt: preceptslovakia@gmail.com  

 

Precept Leader Academy je intenzívny 

Biblický študijný kurz, ktorého záme-

rom je budovanie, tréning a príprava  

vodcov k dielu služby v cirkvi Ježiša Kri-

sta. Cieľom tohto štúdia je budovať ve-

riacich v Krista v tom, aby mali dôklad-

né porozumenie Písma – Biblie; aby 

mohli rásť v strategickom myslení služ-

by; aby získali hlbšie porozumenie eva-

njelia; komunikačné a vodcovské zru-

čnosti a boli pripravení prinášať eva-

njelium Ježiša Krista rôznym skupinám 

ľudí v  našej spoločnosti.  

http://www.precept.org/
http://www.preceptslovakia.estranky.sk/
mailto:preceptslovakia@gmail.com


  Priebeh a obsah tohto štúdia 

1. Dĺžka celého študijného programu 

je nastavená na tri roky. V každom 

roku sú plánované dve stretnutia 

zvyčajne jedno jarné a jedno jesen-

né stretnutie. Spolu teda 6. kurzov. 

2. Základné študijné materiály tvoria 

knihy induktívneho štúdia Biblie zo 

všetkých piatich sérií kníh, priprave-

ných na rôzne účely, či už ide o te-

matické zameranie, cieľovú skupinu 

či oblasť služby.  

3. Na jednom kurze – jedna kniha.  

4. Dĺžka jednotlivého kurzu závisí od 

veľkosti a obsahu predmetu a bude 

sa pohybovať od 3.-6 dní.  

5. Študent následne ďalej odovzdáva 

ďalším ľuďom to, čo sa naučil. Roz-

víja službu v zbore i širšie v cirkvi.  

 

Požiadavky a očakávania  

▪ Študent  potrebuje mať odporúča-

nie svojho zboru lebo cieľom je jeho 

následná služba predovšetkým vo 

svojom zbore pod autoritou star-

ších a kazateľa či pastora.  

▪ Študent si hradí náklady, spojené so 

štúdiom: cestovné, stravovanie, 

ubytovanie, materiály... 

▪ Študent si bude svedomito plniť 

svoje povinnosti a úlohy; praktickú 

službu a skúšky. 

▪ Po ukončení jednotlivého kurzu, 

bude študent daný predmet vyu-

čovať minimálne piatich ľudí.  

▪ Študent prinesie od týchto piatich 

ľudí vyplnenú knihu.  

▪ Počas svojho štúdia potrebuje štu-

dent motivovať ďalších 6. ľudí k to-

mu, aby študovali na PLA.   

KURIKULUM  
 

 

Kniha zo série 40 min. 

Kurz trvá 3 dni. Okrem 

iného je cieľom kurzu 

aj team building.  

 

 
 

Kniha zo série D4Y. 

Kurz trvá 4 dni. Téma 

kurzu: ako priniesť e-

vanjelium väčším de-

ťom a dorastencom.  

 
 

Kniha zo série In&Out  

Kurz trvá 6 dní. Téma 

kurzu: ako evanjeliom 

zasiahnuť mladú ge-

neráciu.   


