
 

AKADÉMIA LEVITOV 

 

ZAMERANIE  

Čo je Akadémia Levitov? Je to 4 ročný program pre mladých na Tábore Levitov.  Je 

pokračovaním pre tých, ktorí vyrástli z táborového oddielu a chcú sa ďalej učiť slúžiť 

deťom, pomáhať na tábore a stať sa vedúcimi. Je zameraný hlavne na intenzívny 

tréning k službe, ako aj osobný rast. Mladí sú len o pár krokov pred deťmi, sú pre ne 

blízkymi vzormi. Je to skvelá príležitosť byť dobrým príkladom a ovpyvniť ich životy. 

 

ČO ROBÍME 

Prvý týždeň sú mladí spolu v jednom oddiely, ktorý má povzbudiť ich vieru a vzťah s 

Bohom a slúžiť na ich osobné budovanie a rozvoj. Zároveň je to priestor pre 

priateľstvá a spoločné zážitky. Počas tohto týždňa sa mladí učia službe deťom, 

hovoríme o tom, ako sa deťom venovať, ako im slúžiť, ako robiť zhromaždenia, ako sa 

za deti modliť. Doobeda máme väčšinou ,,čas pre seba,, na osobné budovanie, 

poobede pomáhame pri workshopoch, večer spolu pripravujeme zhromaždenia, 

modlíme sa za ne a nakoniec máme opäť spoločný čas, kedy zhodnotíme deň. 

V 2.-4.ročníku majú mladí možnosť druhý týždeň prakticky slúžiť pri detských 

oddieloch. Keďže je to veľká záťaž, prváci zostávajú iba na prvý. 

 

PRE KOHO JE AKADÉMIA LEVITOV URČENÁ 

Je určená pre veriacich mladých od 16 do 19 rokov, ktorý majú záujem a ochotu slúžiť 

deťom a učiť sa. Nie je podmienkou byť detským služobníkom v besiedke. Veríme, že 

pre každého je služba deťom premieňajúcim zážitkom a dobrou skúsenosťou.  

 

PODMIENKY  

Podmienkou pre oddiel je živý aktívny vzťah s Bohom, ktorý sa odráža na 

každodennom živote ako aj ochota a túžba učiť sa slúžiť a zapojenie v miestnom 

zbore, alebo spoločenstve. Nemusíš byť duchovný superhrdina, ale do tohto oddielu 

nerobíme nábor ale výber tých, ktorí naozaj túžia byť premieňaní na Ježišov obraz a 

usilujú sa s Ním žiť každý deň.  

 

PRAVIDLÁ AKADÉMIE  

Usilujeme o vzájomnú dôveru a vzťahy bez ohovárania a nepriateľstva. Chceme si 

navzájom pomáhať a povzbudzovať sa. Máme záväzok poslúchať vedúcich – aj keď sa 

to nezhoduje s našim osobným chcením. Nevyhľadávame osobný rozhovor či 

modlitbu osamote s opačným pohlavím. Dodržiavame večierku – je dôležité byť 

fresh. Neopúšťame areál bez toho, aby o tom vedel niekto z vedúcich. Na tábore 

nefajčíme, nepijeme, nedrogujeme ani nič podobné. Je pre nás dôležité nie len to, 

ako si vedieš týždeň na tábore, ale ako žiješ po celý rok. 

 


