
Ukrajina 2020 - "Nežijeme pre seba."  
 
Minuloročná správa ohľadom práce na Ukrajine končila týmito výzvami na rok 2020. 
(v zátvorke je update čo sa podarilo v roku 2020 a plány na rok 2021) 
 
Financie na kamerový systém pre školu (dočasne pozastavené, možno v roku 2021) 
Financie na zakúpenie auta pre kazateľa (podarilo sa február 2020) 
Financie na pokračovanie práce na stavbe  (podarilo sa v apríli 2020) 
Financie na pokrytie nákladov s letným táborom  ( nebolo treba v takej výške) 
Financie na podporu pracovníka s deťmi 400 eur mesačne vrátane nákladov spojených s 
prácou s deťmi, prenájom priestorov, materiál a cestovné.  (financie sú na rok 2021) 
Modlitby za zlepšenie vzťahov s rodičmi detí, ktoré chodia na aktivity.  
 
Na prelome januára a februára 2020 sme boli na výjazde na Ukrajine 11 účastníci zo 4 
zborov. Okrem nás za zúčastnil Slávo z BJB BA1, Renáta z Ružomberku a Peter z Košíc. 
 
Podarilo sa nám odovzdať výťažok z Vianočného bazára z decembra 2019, účelovú zbierku, 
ktorú sme mali v zbore v januári 2020, dar z Rady BJB  a dary od individuálnych darcov. 
Odovzdali sme flórbalové hokejky, stretli sa s deťmi v klube, pomohli na stavbe a strávili sme 
čas na spoločnom zhromaždení. Plánovali sme aktivity na rok 2020. Niekoľko fotiek ako 
budova vypadala pred rokom a to čo sme robili. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 
Jednou z výziev na rok 2020 bolo zakúpenie novšieho auta pre prácu kazateľa, ktorý vozieva 
ľudí na spoločné zhromaždenia. Krátko po našom návrate nám dali vedieť, že je k dispozícii 
auto, ktoré poznajú. 9 miestny mikrobus sa podarilo zakúpiť vďaka štedrosti niekoľkých 
darcov. Audi stále používa Ivan na dovoz ľudí na zhromaždenie a na prácu s deťmi v klube. 
Aj keď naposledy meškal, lebo nevedel naštartovať. 
 

 



 

 
 
Vzhľadom na situáciu s Covidom sa mohla práca na modlitebni pohnúť dopredu aj bez nás o 
veľký krok, lebo domácim nebolo možné vycestovať za prácou do Európy, tak sa mohli 
naplno venovať na stavbe modlitebni. Jediný problém, že financie, ktoré sme priniesli 
koncom januára už použili a aby bolo možné pokračovať v práci, bolo treba promtne vyriešiť 
zaslanie extra financií. Podarilo sa urobiť výzvu a na variabilný symbol  prišli financie, s 
ktorými sa podarilo dokončiť modlitebňu do takého stavu, že v lete tam mohol prebiehať 
denný tábor s deťmi, ktorý sme moli ak isto finančne podporiť, ktorý robili bez naše účasti. 
Na dennom tábore bolo menej detí ako po minulé roky v škole, ale pozitívom bolo, že vedeli 
ísť viacej do hĺbky. Následne začal pravidelný klub s týmito deťmi počas týždňa.  
 

 
 



 
 
Prvé stretnutie zhromaždenia prebehlo v novembri na vďakyvzdanie. Stále chýba časť 
svietidiel, vymaľovať interiér a samozrejme veľa práce na exteriéri. Strecha, zateplenie, 
fasáda, parkovanie a pod.  
 

 
 



 
 
Naše plánované výjazdy v máji, v lete a v novembri sa kvôli Covidu neuskutočnili. Mysleli 
sme, že sa nám už nepodarí do konca roka vycestovať.  
 
Vzhľadom na to, že Rada BJB poskytla ďalší dar na podporu práce na Ukrajine, na VS sa 
zhromaždili financie a tak isto Slovensko bolo zaradené do zelene zóny a nám sa podarilo 
získať výnimku z karantény po návrate. Keď sa prihlásilo niekoľko záujemcov, sme sa 
rozhodli vycestovať.  
 
Tento druhý výjazd sa niesol v pozitívnom duchu. Podarilo sa ich navštíviť, povzbudiť, 
zúčastniť sa na detskom klube a aj zhromaždení, kde sme hovorili o našom zbore, práce s 
dorastom a teenzonom a práci pre komunitu, odovzdať finančný dar z Rady, ktorý bol zo 
zbierok zborov BJB z celého Slovenska, z účelovej zbierky, ktorú sme robili týždeň pred 
odchodom a od darcov. Podarilo sa nám spoločne naplánovať rozdelenie financií a snívať čo 
sa dá robiť v roku 2021 ak bude dostatok financií. 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 
Naše spoločné sny na rok 2021 sú nasledovné.  
 
Podpora vo výške 200 eur mesačne na pracovníka s deťmi - Ivana.  
Podpora práce v detskom klube, materiál, cestovné - PHM, nájomné. 
(občerstvenie - keksík a čaj vo výške 3 eur na jedno stretnutie) 
Podpora vo výške 200 eur mesačne pre kazateľa Petra.  
Príspevok na náklady na PHM pre kazateľa. 
Preplatenie nákladov na cestu kazateľa s jeho tímom - pozvanie na Slovensko. 
Úhrada nákladov na elektrinu na kúrenie aby stavba vyschla, aby neplesnivela (3 mesiace). 
Stavba: strecha, plot, parkovanie, zateplenie, fasáda a iné. 
Podpora výjazdov na Ukrajinu, preplatenie časti nákladov pre študentov. 
Sociálna pomoc pre núdznych v zbore a komunite. 
Náklady na letný tábor (ak bude)  
 
Celková výška snívania na rok 2021 vyčíslená v eurách je 11.500 eur. 
 
Na niektoré už financie sú a niektoré sa budú môcť uskutočniť až keď budú financie. Po 
našom návrate časť financií sme dostali ako každý rok z predaja vianočných výrobkov z 
Vianočného bazáru, čo je pre mňa veľkým povzbudením a za čo som veľmi vďačný. Časť 
financií bude zo snívajúceho rozpočtu, časť z variabilného symbolu.  
 



 



 
 
 
Ďalšie veľké povzbudenie bolo, keď pred našim odchodom mi volala jedna mamička z nášho 
zboru, ktorá sa pýtala na čo pôjdu financie na Ukrajinu, lebo sa dohodli s deťmi, že namiesto 
vianočných darčekov dajú 100 eur na podporu pracovníka s deťmi. 
 

 



Účet BJB Viera, GIBASKBX 
SK3809000000000171892437  
Suma 5 EUR-UKRAJINA-888  
(možnosť upraviť na inú sumu) 
 

 
 
 
 
 
Peter Malach 
0905612675 
peter@malach.sk 


