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 Narodil som sa dňa 23. mája 1953 v Liptovskom Mikuláši. Môj otec Jozef Mišina 
bol evanjelickým farárom v Dovalove a matka Helena, rod. Tomečková, bola v 
domácnosti. Mám štyroch starších súrodencov. V roku 1958 sme sa presťahovali do 
Záriečia pri Púchove, kde môj otec bol farárom do roku 1980. Tu som navštevoval 
základnú školu, ktorú som ukončil v r. 1968. 
 
 Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave som maturoval 
v r. 1972. V Záriečí i Bratislave som sa aktívne podieľal na stretnutiach dorastu a 
mládeže, navštevoval som biblické hodiny a bol som členom spevokolu. 
 
 Po maturite som sa hlásil na štúdium teológie, čo mi však vtedajší režim 
neumožnil. Preto som sa zamestnal v Azbestocementových závodoch v Púchove.  
V októbri 1972 som nastúpil na základnú vojenskú prezenčnú službu. Aj po jej 
skončení v septembri 1974 som sa opäť bezúspešne hlásil na teológiu. Od 1. 10. 1974 
som teda pracoval ako technik v Slovenských závodoch technického skla v 
Bratislave. 
 
 Až v októbri 1975 som bol prijatý na Slovenskú evanjelickú bohosloveckú 
fakultu, ktorú som úspešne ukončil. Do cirkevnej služby ako evanjelický farár som bol 
vyslaný ordináciou vo Veľkom kostole v Bratislave 6. júla 1980. 
 
 Od 1. 8. 1980 som pôsobil v Liptovskom Hrádku-Dovalove. V Liptovsko-
oravskom senioráte som bol určité obdobie seniorálnym presbyterom. Vo februári 
1990 som sa stal zborovým farárom v Cirkevnom zbore Soľ. Od 15. 5. 1994 som bol 
konseniorom Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a od 14. 10. 1994 seniorom. V tom istom 
roku som bol na synode zvolený do Predsedníctva synody. Tieto úlohy som 
vykonával do 30. 6. 1998. 
 
 Dňa 1. 7. 1998 som sa stal zborovým farárom v Bratislave, kde som sedem 
rokov vykonával službu predsedajúceho farára. V Bratislavskom senioráte som bol  
8 rokov presbyterom a od r. 2008 som seniorom. 
 
 Naša evanjelická cirkev sa mi stala domovom, kde sa mi Pán Boh dáva 
v svojom slove poznávať, kde prijímam Jeho odpustenie a milosť v Pánu Ježišovi 
Kristovi a kde slúžim darmi, ktoré mi Pán cirkvi zveril. Nikdy som nebol stranícky 
organizovaný a nikdy som na žiadnej úrovni nespolupracoval s Štb. 
 
 Oženil som sa s Ľudmilou, rod. Šefcovou, dňa 25. júna 1977. Manželka mi bola 
a je spolupracovníčkou a oporou v mojej službe v cirkvi. Pán Boh nám dal dvoch 
synov: Michal je evanjelickým farárom medzi Slovákmi v New Yorku a Andrej je 
grafickým dizajnérom v Bratislave. 
 
 
 
Bratislava 10. 5. 2012                                                                      Mgr. Boris Mišina, v. r. 


