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Zimný pobyt mládeže na chate Berea 

Vo vestibule je položená nová dlažba 

V spoločenských priestoroch sú položené koberce 

Tu sú jedny z 10 protipožiarnych dverí 

Všetky vikiere sú zateplené a klampiarsky upravené 

Kresťanské centrum BEREA 
Ohliadnutie za rokom 2016 

Výhľad na rok 2017 

Zámková dlažba so „skrytým“ odvodnením 

Milí priatelia Kresťanského centra BEREA, 

Prichádzame k Vám s aktualizovanou informáciou o napredovaní 
prác na chate za druhú polovicu roka 2016. Tiež sa s Vami chceme 

podeliť o naše plány a výzvy, ktoré na nás čakajú v roku 2017. 

Veľmi si ceníme všetky Vaše modlitby a prejavy podpory. Vstúpili 
sme do poslednej fázy stavebného projektu, ktorá sa ukazuje byť 
veľmi náročná, keďže sme siahli na dno našich finančných rezerv. 
S modlitbou očakávame na povzbudenie od nášho Pána pri úsilí 

dokončiť rekonštrukciu a absolvovať kolaudáciu. 

Veľká časť prác v uplynulých mesiacoch sa týkala kladenia podláh 
v rôznych miestnostiach vrátane koberca v hlavnej sále, inštalácie 10 
protipožiarnych dverí, osvetlenia, vnútorných omietok a maľovky, čias-
točného vonkajšieho zateplenia a klampiarskych prác na 14 vikieroch. 
Tiež sme betónovali a upravovali priestory v suteréne a vybudovali 

zámkovú dlažbu pred chatou. 

Zoznam pracovných úloh na rok 2017 je pre nás v skutočnosti 
zoznamom naliehavých modlitebných námetov. Očividne svojím rozsa-
hom presahuje naše vlastné možnosti a nie je splniteľný bez Pánovej 

pomoci a Vašej účasti na tomto diele evanjelia. 

Budeme potrebovať nový 80-metrový prívod vody. Súčasné ve-
denie je príliš staré a výkonom nedostatočné pre plánovanú kapacitu 
budovy. Musíme vybudovať novú betónovú vodovodnú šachtu pre 
prípojku a vodomer, vykopať dlhý výkop a položiť nové vedenie. Nut-
nou podmienkou pre to je získanie celého radu povolení od vodáren-
skej spoločnosti i vlastníkov dotknutých pozemkov. Odhadovaná cena 

tejto časti projektu je 5 000 EUR. 

Taktiež potrebujeme nový silnejší prívod elektriny s kapacitou 200 
ampérov. Cena za káble, výkopy, rozvádzače a zriadenie pripojenia 

vrátane poplatkov je odhadovaná na 5 000 EUR. 

Z bezpečnostných dôvodov potrebujeme na budovu nainštalovať 

aktívny bleskozvod. Cena: 2 000 EUR. 

Kvôli požiarnej ochrane musíme vybudovať podzemnú nádrž na 
vodu s kapacitou 25 000 litrov a pripojiť ju na zdroj vody. Cena:                

1 000 EUR. 

 



Toto je jedna zo siedmich hosťovských izieb, ktoré 
zatiaľ zostávajú nedokončené 

Poznámka: 

Fotografie boli zhotovené so širokouhlým objektívom kvôli 
čo najširšiemu záberu. Preto všetko vyzerá priestrannejšie, 
než je v skutočnosti. 

Obrázok ukazuje hranicu pozemku 
a plánovanú trasu vodovodnej prípojky 

(červená bodkovaná čiara) 

Name of Account:   
Name of Bank:  
Address of Bank:   

KRESŤANSKÉ CENTRUM BEREA 
TATRA BANKA a.s. 
Hodžovo nám. 3, 811 03 Bratislava 

IBAN Code:  
BIC (Swift) Code:  
Ministry Address:  

SK55 1100 0000 0026 2901 0205 
TATR SK BX  
Okružná 3190, 900 01 Modra 
Slovak Republic 

Kuchyňa je pripravená pre nové vybavenie 

Súčasťou kuchynského traktu budú sklady, šatne a priestory               
pre hygienu v suteréne. V súčasnosti inštalujeme dlažbu a obklady 

týchto priestorov. Odhadovaná cena: 3 000 EUR. 

Sklenená strieška nad hlavným vchodom do chaty bude stáť asi             

1 000 EUR. 

Taktiež potrebujeme vnútorné zábradlia pri schodisku a vonkajšie 
zábradlia na oknách knižnice, balkónoch na 1. poschodí a terase, ktorá 
má v lete slúžiť ako jedáleň. V budúcnosti tu chceme vybudovať hlavnú 
krytú jedáleň, priamo spojenú s hlavnou sálou. Odhadovaná cena: 

5 000 EUR. Provizórny betón na terase (120m2) bude stáť 2 000 EUR. 

Dlažba balkónov na 1. poschodí bude stáť asi 1 000 EUR. 

Za položenie koberca v hlavnej sále a súvisiace práce potrebujeme 

ešte doplatiť asi 3 000 EUR. 

Vyššie uvedené práce nás spolu budú stáť 28 000 EUR. 

Napokon sa s Vami chceme podeliť o tri najväčšie výzvy – dôležité 
veci, ktoré však nie sú nutnou podmienkou pre kolaudáciu a získanie 

povolenia pre prevádzku. 

Zariadenie kuchyne. Čo sa týka stravovania, nejaký čas je možné 
fungovať aj s pomocou externých dodávateľov. Cena kuchynského vy-

bavenia je 31 000 EUR. 

Vonkajšie zateplenie a fasáda. Cena: 20 000 EUR. Tým by chata 
získala úplne nový vzhľad a ušetrili by sme aj na nákladoch za tepelnú 

energiu. 

Časť budovy na prvom poschodí je zavretá a odložená na neskôr. 
Obsahuje 7 izieb pre hostí, ktoré budeme finalizovať, až keď na to 

získame financie. Cena: 18 000 EUR. 

Túto správu nemôžeme ukončiť bez vyjadrenia vďačnosti naproti 
nášmu Pánovi za všetky podujatia, ktoré sa tu mohli diať v roku 2016. 
Boli medzi nimi mládežnícke pobyty, rodinné a zborové výlety, uby-
tovanie počas misijnej konferencie a letný biblický kurz 
s medzinárodnou účasťou. Takéto stretnutia menia životy ľudí, ktorých 
sa dotýka dobrá správa o Pánu Ježišovi. Aj ďalšie akcie napomáhajú 

kresťanské vzdelávanie a formovanie a šírenie evanjelia. 

Milí bratia a sestry, dúfame, že sa môžeme obrátiť na Vás s prosbou 
o modlitebnú podporu i osobné zapojenie sa do práce na tomto diele, 

ktorého zavŕšenie horlivo očakávame. 

Vaši v Pánovej službe 

 

 

Jozef Abrman, Ľubomír Vyhnánek, Peter Kozár, 
V mene Kresťanského centra Berea 

 

 

 

 

Chata ešte potrebuje zateplenie a fasádnu omietku 
na všetkých vonkajších stenách 

Jedna z miestností v suteréne, patriaca ku kuchyni 


