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V roku 2017 sme prvýkrát navštívili našich bratov na Ukrajine v mestečku Svalyava, v Zakarpatskej časti 

Ukrajiny, ktorá je vzdialená od hraníc menej ako 100 km.  

Marek Sonoga, ktorý na Ukrajinu chodil už dlho predtým, nás zoznámil s kazateľom Ivanom Kondorom. 

Raz ročne náš zbor robil účelovú zbierku pre pomoc na prácu s deťmi v tejto oblasti. Navrhli sme im, 

možnosť, aby sa naši mládežníci zúčastnili na ich tábore a aby im boli všestranne nápomocní. Vzhľadom na 

termíny, ktoré nám neladili, sme nakoniec boli na tábore v mestečku Volovec, ktoré je ďalších cca 85 km 

ďalej. Neskôr sme to videli/vyhodnotili, ako Božie riadenie, pretože sme sa mohli stať pomocou malému 

zboru, ktorý nemal na rozdiel od svalyavského žiadnu inú podporu.  

Prvýkrát sme tam boli aj s mládežníkmi v auguste 2017, kedy sme pomáhali na dennom detskom tábore a na 

rekonštrukcii ich modlitebne. 

Pre skrátenie do dnešného dňa sme boli na Ukrajine viac ako desať razí. Mohli sme pomáhať na stavbe, 

s deťmi, na tábore, navštíviť ich a doniesť im finančnú podporu na ich prácu s deťmi, pri rekonštrukcii, ale 

aj pri ich evanjelizačných a sociálnych aktivitách. Väčšina ľudí, ktorí sa zúčastnili, sa tam opakovane rada 

vracia. 

Od Rady BJB sme prevzali tento rok sumu 3000 €, na prácu na Ukrajine, ktorú sme odovzdali v plnej výške. 

Peniaze sú použité na rekonštrukciu modlitebne, nákup materiálu a platbu robotníkov. Zo všetkých financií, 

ktoré im odovzdávame, nám robia vyúčtovanie na čo tieto prostriedky minuli. Tieto záznamy sú u mňa 

k nahliadnutiu. Predpokladaný rozpočet na rekonštrukciu je cca 50.000 €, čo sme vyhodnotili pre nás, ako 

projekt na 10 rokov, ak sa nám podarí ročne priniesť 5000 €. Na slávu Božiu nech je, že vďaka mnohým 

štedrým darcom sa podarilo priniesť dvojnásobok toho, čo sme túžili.  

Náklady na výjazdy, na ktoré chodíme väčšinou s dvomi/tromi autami, si účastníci platia v takmer plnej 

sume, okrem príspevku cca 10 € na osobu a výjazd, ktorý čerpáme z nášho zborového rozpočtu z kapitoly 

misia. Tým pádom, všetky zbierky, dary od ľudí, výťažok z predaja vianočných výrobkov, ktoré už druhý 

rok robili a predávali naše sestry, idú stopercentne na účel na ktorý boli poskytnuté, či už na sirotinec, 



evanjelizáciu, prácu na tábore, sociálne prípady, stavbu, tábor a podobne. Jeden brat poskytol špeciálne 

príspevok, pre ľudí, ktorí by nemali vlastné financie, aby sa mohli zúčastniť misie na Ukrajine.  

Do našich plánov/túžob na rok 2019 by sme vás radi pozvali zapojiť sa či už formou osobnej účasti, 

modlitieb alebo finančne. Za 10 € sú schopní zaplatiť majstra na jeden deň. 

 

 

Najbližšie výjazdy na Ukrajinu 

 

4x 5-dňový pracovný výjazd | Cena (cesta, ubytovanie, strava): 65-85 €; zľava možná 

 

27.4. - 1.5. 2019 

1.5. - 5.5. 2019 

5.5. - 8.5. 2019 

8.5. - 12.5. 2019 

 

Toto sú týždne, kedy je streda voľný deň, takže na 5-dňový výjazd treba iba dva dni dovolenky. 

Dá sa ísť aj na celý týždeň. Presný počet voľných miest na jednotlivé termíny budú u mňa k dispozícii. 

Predmetom návštevy bude práca na modlitebni, možno aj s deťmi a sociálne návštevy a budeme spoločne 

plánovať letný tábor.  

 

Letný tábor 4.8. - 11.8. 2019 | Cena (cesta, ubytovanie, strava): cca 100 €; zľava možná 

 

Toto je už piaty rok, kedy budú organizovať tento letný tábor. Prvý rok mali 8 detí, druhý rok 15, tretí rok, 

kedy sme sa zúčastnili prvýkrát aj my, ich bolo vyše 30, minulé leto vyše 50. Tento rok očakávame 70 

detí/tínedžerov. Prvý raz budú rozdelení na starších a mladších, aby bolo jednoduchšie zvestovať Božie 

slovo a tiež pripraviť pre nich aktivity.  

Potrebujeme mať tím minimálne 20 ľudí, ktorí budú mať na starosti športy, spoločné aktivity, ručné práce. 

Tento rok bude vzácny tým, že pôjdeme dve mládeže spoločne - Palisády a Viera.  

Takisto sa k nám pridajú aj ďalší členovia nášho zboru, a preto asi pôjdeme spoločne autobusom, ktorý tam 

chceme použiť na výlet pre účastníkov tábora, ktorí väčšinou žijú vo veľmi skromných podmienkach.  

Počas tábora bude zároveň časť ľudí, ktorí radšej pracujú manuálne ako s deťmi, pomáhať na stavbe.  

Minulý rok sme vždy po večeri išli na stretnutie s deťmi na štadión, kde sme s nimi hrali hry, prípadne sa 

rozprávali a budovali neformálne vzťahy, pretože počas tábora na to nebolo dosť času. 

Počas minulých rokov tábor trval iba štyri dni a bol iba do 13-tej. Dôvod bol prozaický: prenájom priestorov 

na 4 dni stál 30 €, a nemali dosť financií na 5-ty deň. 

Ďalšia podmienka na pokračovanie tábora popoludní bola, žeby museli zabezpečiť občerstvenie, ktoré by 

obsahovalo viac ako len malinovku a keksík. 



Navrhli sme im, že rozdiel ceny prenájmu uhradíme a takisto sme ich poprosili aby urobili kalkuláciu na 

obed, či už by to bol kúsok pizze, croissant, obložená bageta alebo aby sa dohodli s kuchárkami v škole, 

koľko by to stálo.  

Tento tábor je pre deti bezplatný, všetko hradí zbor. Napriek tomu, že sa nejedná z nášho pohľadu o veľkú 

sumu, pre nich je to neprekonateľné.  

Na vysvetlenie: dôchodok je priemerne vo výške 50 € mesačne. Mesačný plat je cca 200 € v čistom. 

Ceny/náklady sú tam  polovičné ako u nás, ale stále nevedia zabezpečiť to,  čo vieme my. Snažíme sa 

pokryť zvýšené náklady. Výška bude známa v polovici mája. 

 

Do školy, kde sa robia tieto tábory a kde pokračuje práca s deťmi aj počas roka, sa nám podarilo po stretnutí 

s novou riaditeľkou na jej žiadosť doručiť zvukovú aparatúru. Reproduktory, mix, mikrofóny, stojany káble. 

Väčšiu radosť som už dlho nevidel na očiach dospelého človeka. Pre nich to bolo neuskutočniteľné, pre nás 

to znamenalo, že sme mohli dať z nadbytku, ktorým nás Boh obdaril.  

 



Misijný pracovník  

Nový projekt, ktorý sa práve rodí, vznikol ako myšlienka podporiť každodennú prácu s deťmi.  

Jeden brat z Ukrajiny - Ivan - ukončil civilné zamestnanie a chcel prísť na tri mesiace do EÚ zarobiť si, aby 

po návrate mohol rok z týchto financií robiť pre cirkev. Navrhli sme mu, aby prišiel k nám do Bratislavy, tri 

mesiace by strávil zúčastňovaním sa na aktivitách, ktoré sa robia na Slovensku, v Čechách, Srbsku, a potom 

by svoje skúsenosti zužitkoval na Ukrajine. Už niekoľko rokov pracuje s deťmi na rôznych táboroch. 

31.03.2019 prichádza do Bratislavy, podarilo sa mu nájsť takú prácu, ktorá mu nebude brániť navštevovať 

aktivity s mládežníkmi. Ubytovanie a dokonca financie na tieto tri mesiace sú pokryté na 90%. Naša „vízia“, 

túžby, plány, sny, samozrejme ak to bude Božia vôľa, je aby po návrate, čo bude v júli, kedy začínajú ich 

tábory, sme boli schopní zabezpečiť pre neho 200-300 € mesačne a neskôr + cca 100 € mesačne na pokrytie 

jeho nákladov s cestovaním, nájmom priestorov pre prácu s deťmi, materiál a podobne. 

Radi by sme získali mesačne minimálne 50 € od zborov na Ukrajine, minimálne 50 € od zborov na 

Slovensku a v Čechách.  Na chýbajúcu sumu budeme hľadať individuálnych darcov.  

Radi by sme vás poprosili aj keď len o 10 € ročne, na misijného pracovníka, ktorý bude vašou/našou 

predĺženou rukou na tomto misijnom poli. 

 

Kazateľ  

Kazateľom tohto voloveckého cca 20-30 členného zboru je Peter. Ako cirkevný  pracovník nemá stály plat, 

ale žije z platu manželky, ktorá má dve zamestnania, kde jej vypomáha.  

Zbor je malý, väčšina dôchodcovia alebo ľudia s nízkymi príjmami. Volovec je ako naša Rožňava - 

„hladová dolina“. Začína sa tam postupne rozvíjať turistický ruch, pár ľudí pracuje mimo Ukrajiny a tí Petra 

podporujú.  

Náš sen: pomôcť vykryť náklady na cestovanie, náklady na prenájmy priestorov pre účely evanjelizácii, 

práce s deťmi, získať mesačne príspevok vo výške minimálne 100 € na pokrytie jeho osobných a rodinných 

potrieb.  

Najväčšia výzva je aj v spolupráci s bratmi z Ukrajiny prispieť, na „novšie“ auto. Denne prejazdi buď 

vlakom alebo autom vyše 100 km. Na Bohoslužby zváža ľudí z okolia, ktorí by sa tam nemali ako dostať. 

Jeho AUDI 80 má viac ako 30 rokov a tachometer sa zasekol pred niekoľkými rokmi na 750.000 km. 

Momentálne stojí údržba a opravy viac ako investícia do novšieho auta. Zmena zákona už umožňuje za 

prijateľný poplatok doviezť auto aj z EÚ. 

Toľko zatiaľ z mojej strany, aj keď by sa dalo písať toho veľmi veľa, čo 

sme zažili za tieto takmer tri roky, ako sa Boh oslavoval, ako sme mohli 

byť jeho služobníkmi, ako sme toho sami veľmi veľa prijali. Veľké 

požehnanie z toho, keď sme mohli dávať.  

Rád odpoviem na vaše otázky, rád budem počuť vaše pripomienky, 

nápady, rady, návrhy.  

Teším sa, že sa stretneme aj osobne a budeme môcť viacej pohovoriť, 

ale takisto aj na to, že sa zúčastníte výjazdu s nami alebo pomôžem 

zorganizovať, aby ste tam išli hoci aj sami.  

S pozdravom a prianím Božieho požehnania  

Peter Málach  

0905 612 675, peter@malach.sk 


