
UKRAJINA 2021 - NEŽIJEME PRE SEBA 

 

MINULOROČNÁ SPRÁVA ohľadom práce na Ukrajine končila týmto snívaním na rok 2021: 

• Podpora vo výške 200 € mesačne na pracovníka s deťmi Ivana.  

• Podpora práce v detskom klube, materiál, cestovné - PHM, nájomné (občerstvenie - keksík a čaj vo 

výške 3 € na jedno stretnutie). 

• Podpora vo výške 200 € 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, 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 bola 11.500 €. 

Do veľkej miery sa vďaka podpore darcov, rady BJB a podpory zboru podarilo naše sny naplniť, aj keď nie 

v plnej výške a vo všetkých oblastiach, ale všetko podstatné bolo zrealizované.  

 

VÝJAZDY 

Z dôvodu protipandemických opatrení sa v roku 2021 zatiaľ neuskutočnili hromadné výjazdy. 

Začiatkom júna som vycestoval sám, aby sme dohodli a naplánovali letný tábor a ďalšiu podporu a odovzdal 

finančné dary. Zúčastnil som sa klubu, doniesol čokoládky a kofolu. 



 

Počas leta sa uskutočnil letný tábor, na ktorom sme zabezpečili komplet materiál na ručné práce a prispeli 

financiami na pokrytie nákladov s táborom. Napriek tomu, že sa mali okrem mňa zúčastniť ďalšie dve osoby, 

zdravotné dôvody im to prekazili.  

Na tábore bolo menej detí, no tábor sa konal v priestoroch modlitebne, ktorá je už takmer dostavaná. 

Podarilo sa nám darovať a dopraviť pingpongový stôl, ktorý sa teší veľkej obľube.  

Prebiehali práce aj v exteriéri, ale iba domácimi 

pracovníkmi, ktorí boli hradení z našich darov. 

Financie, ktoré boli poskytnuté na úhradu elektrickej 

energie, aby sa vysušila stavba, boli doplnené darom 

na zabezpečenie sušičky vzduchu.  

Počas roka prebieha piatkový klub angličtiny 

a sobotný klub viac zameraný na duchovné témy. 

Chceli by sme sa zapojiť do anglických klubov spolu s 

lektormi zo Slovenska. 

 

Naše spoločné SNY NA ROK 2022 sú takéto: 

• Podpora vo výške 200 € mesačne na pracovníka s deťmi Ivana.  

• Podpora práce v detskom klube, materiál, cestovné - PHM, nájomné, novšie auto. 

• Podpora vo výške 200 € mesačne pre kazateľa Petra. 

• Príspevok na náklady na PHM pre kazateľa. 

• Preplatenie nákladov na cestu kazateľa s jeho tímom - pozvanie na Slovensko. 

• Stavba: strecha, plot, parkovanie, fasáda a iné. 

• Podpora výjazdov na Ukrajinu, preplatenie časti nákladov pre študentov. 

• Sociálna pomoc pre núdznych v zbore a komunite. 

• Náklady na letný tábor.  

• Zabezpečenie lektorov zo Slovenska minimálne raz štvrťročne.  

 

Celková výška snívania na rok 2021 vyčíslená v eurách je 11.000 €. 



 

 

Na niektoré potreby už financie sú a niektoré sa budú môcť uskutočniť až keď budú financie. 

Ako každý rok aj teraz očakávame výťažok z vianočného bazáru, za čo som veľmi vďačný.  

Časť financií bude zo snívajúceho rozpočtu, časť z variabilného symbolu.  

V roku 2021 sme zatiaľ nerobili v zbore zbierku na letný tábor a ani na ďalšie výdaje.  

Predpokladám, že začiatkom roku 2022 a pred letom uskutočníme zbierku na získanie prostriedkov. Do 

konca roka 2021 by sa mohol podariť ešte jeden výjazd v predvianočný týždeň, pokiaľ nám to umožnia 

protipandemické opatrenia. 

 

 

Účet BJB Viera, GIBASKBX 

SK3809000000000171892437  

Suma 5 EUR-UKRAJINA-888  

(možnosť upraviť na inú sumu) 

 

 

Peter Málach 

 


