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Máme za sebou špecifický rok, ktorý bol poznačený bojom proti celosvetovej 
pandémii. Dôsledkom toho náš život napĺňali zákazy, obmedzenia, rýchle zmeny, 
chaos v pravidlách a úplne iný spôsob fungovania ako doteraz. A či sa nám to páči, 
alebo nie, vyzerá to tak, že najbližšie roky si na takýto spôsob života asi budeme 
musieť zvyknúť. Pomôcť nám v tom môže vedomosť, ktorú nám sprostredkuje prvý 
verš Žalmu 127. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia... .  

Pandémia a koronavírus s ňou spojený v roku 2020 zastavili aj v našom 
zariadení všetky činnosti a aktivity, na ktoré sme doteraz boli zvyknutí a ktoré sme 
posledné roky rozvíjali a budovali. Na strane druhej nám táto situácia nastavila 
zrkadlo a darovala čas na premýšľanie, čo z vykonávaných aktivít, programov 
a budovania má zmysel a chceme v tom pokračovať, a čo potrebuje zmenu. A to 
všetko vo vedomí toho, že požehnanie a rozvoj aj tak dáva Hospodin skrze svojho 
Svätého Ducha.  

A tak aj v roku 2020 sme pracovali podľa toho, ako nám Pán Boh dovolil. 
Bolo to inak, ako sme boli doteraz zvyknutí, ale vedomie toho, že bez Božej pomoci 
nedosiahneme nič, nech sa snažíme akokoľvek, to nám zostalo aj v zmenenej 
situácii roka 2020 a ešte viac nás utvrdilo v tom, že sme v Božích rukách, nech sa 
okolo nás deje čo chce.  

Dôverujeme Bohu, spoliehame sa na Neho a v Jeho vôli chceme kráčať aj 
naďalej.  Ďakujeme Ti, Hospodine za všetko, čo sme v roku 2020 prežili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia... 
Žalm 127,1 



Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum (MEMC) Ichthys je 
účelovým zariadením Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
(ECAV), ktoré organizuje vzdelávacie, duchovné, kultúrne a oddychové aktivity pre 
mladých ľudí v ECAV, ale aj mimo nej. Svoju činnosť vykonáva na úrovni miestnej, 
regionálnej, celoslovenskej, ale aj medzinárodnej.  

Správa o činnosti MEMC Ichthys za rok 2020 je tak ako po minulé roky 
rozdelená na dve časti.  

Prvá časť sa týka prevádzky MEMC Ichthys a ponúka informácie ohľadne 
fungovania zariadenia, počtu pracovníkov, dobrovoľníkov a ubytovaných hostí, 
zoznamu realizovaných prác a rôznych iných zmien, ktoré sa v uvedenom roku 
udiali.  

Druhá časť je venovaná aktivitám, ktoré v MEMC Ichthys prebiehajú a sú 
organizované či už pracovníkmi a dobrovoľníkmi zariadenia, alebo aj v spolupráci so 
Spoločenstvom evanjelickej mládeže. Uvedené aktivity sú zamerané v prvom rade 
na mladých ľudí a ich cieľom je napĺňať a realizovať poslanie MEMC Ichthys. 

 

 

 

1. PREVÁDZKA MEMC Ichthys 

Prevádzku MEMC Ichthys v roku 2020 zabezpečoval tím pracovníkov 
a dobrovoľníkov:  

o Ing. Ján Malovec – správca budovy (údržba interiéru a exteriéru  
MEMC Ichthys), (január – marec 2020) 

o Mgr. Jana Kovalčíková – prevádzkar (pomoc pri  
zabezpečení kuchyne, ubytovania, administratívy),  
zabezpečenie programov 

o Eva Gildeinová – kuchárka, zodpovednosť za  
kuchyňu  

o Renáta Belohorcová – chyžná a pomocný  
pracovník v kuchyni  

o Mgr. Veronika Malovcová – chyžná a  
pomocný pracovník v kuchyni  

o Zuzana Kisková – chyžná a pomocný  
pracovník v kuchyni, (január – marec 2020)  

o Ľubica Otčenášová – prevádzkar, projektový  
manažér, zabezpečenie programov  
(február – december 2020) 

o Matej Otčenáš – kuchár, koordinátor STO+  
(máj – december 2020) 

o Paulína Barillová – pomocný pracovník v  
kuchyni a pri upratovaní (júl – september 2020) 

o Lívia Garajová – dobrovoľník (júl – august 2020) 
o Slávka Maťašovská – dobrovoľník (júl – august 2020) 
o Daniel Sabo – dobrovoľník (august – december 2020) 
o Mgr. Vladimír Maťaš – riaditeľ MEMC Ichthys 



Správnu radu MEMC Ichthys tvorili:  

o Ing. Mgr. Michal Findra – predseda Správnej rady (zástupca ECAV) 
o Ing. Martin Čajka – člen Správnej rady (zástupca ECAV) 
o Mgr. Roman Porubän – člen Správnej rady (zástupca ECAV) 
o JUDr. Rastislav Dindoš – člen Správnej rady (zástupca CZ ECAV Poprad – 

Matejovce, dcérocirkev Veľký Slavkov) 
o Mgr. Miroslav Mudrák – člen Správnej rady (zástupca SEM) 

 
Správna rada sa v roku 2020 stretla jedenkrát a to 16. marca 2020. Na tomto 

zasadnutí schválila výročnú správu, správu o hospodárení za predchádzajúci rok 
a prijala informácie o pláne práce a rozpočte na rok 2020. 

 

Dozorná rada MEMC Ichthys v roku 2020: 

Dozorná rada MEMC Ichthys je od roku 2019 obsadená iba jedným členom 
(Mgr. Ľubomír German), nakoľko predchádzajúci členovia sa vzdali členstva v nej. 
Z toho dôvodu je potrebné, aby na základe Štatútu MEMC Ichthys, Generálne 
presbyterstvo ECAV na návrh Predsedníctva ECAV, menovalo dvoch nových členov 
Dozornej rady.  

 

1.1. Obsadenosť MEMC Ichthys v roku 2020  

Nakoľko je MEMC Ichthys zariadením, ktoré ponúka väčšinu svojich aktivít 
hlavne formou pobytových podujatí, najlepším ukazovateľom obsadenosti 
zariadenia je počet prenocovaní, ktoré sa u nás počas celého roka uskutočnia.  

Návrh činnosti MEMC Ichthys na rok 2020 počítal s udržaním počtu 
prenocovaní na úrovni roka 2019 a to v počte minimálne 7.485 osobonocí za rok. 
Tento plán vychádzal z predbežných rezervácii jednotlivých pobytov na celý rok, 
a tiež aj z rozšírenia ubytovacej kapacity MEMC Ichthys (z počtu 40 postelí na 70 
postelí) ukončením investičného projektu dostavby nedostavanej časti zariadenia. 
Je predpoklad, že uvedený cieľ obsadenosti MEMC Ichthys v roku 2020 by bol 
naplnený, ak by nedošlo k obmedzeniu prevádzky zariadenia v mesiacoch marec až 
jún a október až december 2020 z dôvodu pandémie koronavírusu. Toto 
obmedzenie, resp. zatvorenie prevádzky, ktoré mimochodom pretrváva až doteraz 
(marec 2021), malo za následok nielen zníženie obsadenosti v roku 2020, ale 
kompletne obmedzilo činnosť MEMC Ichthys vo všetkých oblastiach. Z toho 
dôvodu sa väčšina plánovaných aktivít a činností v roku 2020 neuskutočnila. 

Napriek tomu v tých mesiacoch, v ktorých sa fungovať dalo, sme poslúžili 
mnohým ľuďom, ktorí nás navštívili, o čom hovorí aj počet prenocovaní, ktorý 
v roku 2020 dosiahol hodnotu 3.565 osobonocí. Z hľadiska percentuálneho 
vyjadrenia ide o 13,95 % obsadenosť z celkovej ročnej obsadenosti 25.550 
osobonocí. Je škoda, že k tomuto útlmu prišlo práve v čase dokončenia zadnej 
nedostavanej časti a zvýšenia ubytovacej kapacity zariadenia zo 40 na 70 postelí.  



Uvedené čísla (tak ako po minulé roky) uvádzame aj v tabuľke, ktorá 
porovnáva obsadenosť MEMC Ichthys od roku 2009.  

Tabuľka obsadenosti MEMC Ichthys od roku 2009: 

Rok Počet 
prenocovaní 

Percentuálne vyjadrenie  
(z celkovej ročnej kapacity): 

- do roku 2018 – 14.600 osobonocí 
- od roku 2019 – 25.550 osobonocí 

Rozdiel oproti 
predchádzajúcemu 

roku 

2009 3 332 22,82%  
2010 3 894 26,67% +562 
2011 3 783 25,91% -111 
2012 4 327 29,64% +544 
2013 4 258 29,16% -69 
2014 4 355 29,83% +97 
2015 4 936 33,81% +581 
2016 5 124 35,10% +188 
2017 6 172 42,27% +1 048 
2018 6 476 44,36%  +304 
2019 7 845    30,70% * + 1 369 
2020 3 565 13,95% - 4 280 

* od roku 2019 došlo k zvýšeniu ubytovacej kapacity MEMC Ichthys, čo sa prejavilo znížením percentuálnej vyťaženosti zariadenia 

V druhej tabuľke, je uvedená podrobnejšia evidencia ubytovaných hostí a 
skupín, rozdelená podľa kategórie KLIENTELA. Je spracovaná ako porovnanie 
s predchádzajúcim rokom: 

Klientela 

Percento 
celkovej 

obsadenosti 
v roku 2020 

Počet nocí 
v roku 2020 

Počet nocí 
v roku 2019 

Rozdiel 
v počte nocí 

(+ viac 
- menej) 

Cirkevný pobyt seniorátu AKCIA 0,10 % 25 111 - 86 
Cirkevný pobyt seniorátu HOSŤ 0,00 % 0 378 - 378 
Cirkevný pobyt Slovensko AKCIA 1,72 % 440 1 675 - 1 235 
Cirkevný pobyt Slovensko HOSŤ 11,57 % 2 955 3 890 - 935 
Cirkevný pobyt zahraničie AKCIA 0,00 % 0 0 0 
Cirkevný pobyt zahraničie HOSŤ  0,00 % 0 779 - 779 
Mimo cirkevný pobyt SK 0,57 % 145 922 - 777 
Mimo cirkevný pobyt ZAHR 0,00 % 0 90 - 90 
Spolu 13,95 % 3 565 7 845 - 4 280 

   

Aj tento rok, napriek pandémiou zmenenému režimu fungovania platí, že 
najvyššia obsadenosť MEMC Ichthys je pri cirkevných pobytoch. V číselnom 
vyjadrení tieto pobyty tvoria v roku 2020 dokonca vyše 95 % z celkovej obsadenosti 
zariadenia. Táto skutočnosť svedčí o tom, že MEMC Ichthys slúži účelu, pre ktorý 
bolo zriadené – poskytovať vzdelávacie aktivity a duchovný program mladým 
ľuďom z cirkevného prostredia na Slovensku hlavne z ECAV, ale aj mimo nej. Dosť 
podstatná zmena oproti minulým rokom je, že z pochopiteľných dôvodov nám 
v roku 2020 úplne vypadli zahraničné pobyty. 

 



1.2. Úprava exteriéru 

V Návrhu činnosti MEMC Ichthys na rok 2020 sme v časti exteriérových 
úprav plánovali realizovať úpravu plota okolo areálu, opravu lavičiek v areáli a pri 
ohnisku a údržbu okien z južnej strany budovy. Zastavenie 
prevádzky od marca do júna a potom aj na jeseň na 
jednej strane priali  tomu, aby sme realizovali rôzne 
opravy a práce, ktoré počas plnej prevádzky počas 
sezóny nie je možné urobiť. Na strane druhej toto 
zastavenie viedlo k prepadu finančných príjmov, 
v čoho dôsledku sme boli nútení zastaviť všetky 
práce, ktoré si vyžadujú finančné prostriedky. 
Okrem toho došlo aj k redukcii počtu pracovníkov, 
resp. zamestnancov zariadenia. V marci 2020 sme 
sa tak vzájomne dohodli na ukončení pracovného 
pomeru s Jankom Malovcom, ktorý posledných 7 
rokov ako správca budovy mal na starosti všetky 
exteriérové a interiérové úpravy. 

Napriek týmto skutočnostiam sa nám však aj vďaka  
dobrovoľníckemu pobytu Daniela Saba a pracovnej víkendovke  
mladých z Lazov pod Makytou v rámci exteriérových úprav podarilo  
opraviť lavičky v areáli centra a urobiť údržbu detského ihriska. Bez zmeny 
prebiehala pravidelná údržba areálu (kosenie trávy, orez a údržba kríkov a rastlín).  

 

1.3. Úprava interiéru 

Hlavnou plánovanou časťou interiérových prác v roku 2020 bolo definitívne 
ukončenie realizácie investičnej akcie z názvom „Dokončenie nedostavanej časti 
MEMC Ichthys“, ktorá prebiehala v našom zariadení od roku 2017. Napriek vyššie 
spomenutým obmedzeniam všetkých prác, z dôvodu šetrenia finančných 
prostriedkov kvôli obmedzeniu prevádzky, sa nám podarilo túto akciu úspešne 
ukončiť. Bolo to aj vďaka tomu, že posledné dokončovacie práce prebehli ešte 
v mesiacoch „pred koronou“ a síce v januári až marci 2020. Išlo o tieto práce:  

o Olištovanie stropov, maľovanie stien a zárubní 
o Zariadenie priestorov nábytkom 
o Zariadenie kuchynky v novej časti  a v izbe Ráchel 
o Dokončenie technickej miestnosti 

 

Týmto spôsobom sme definitívne ukončili investičný projekt dostavby MEMC 
Ichthys. V rámci neho sme vytvorili: 

o Izbu Ester maxi pre cca. 8 osôb, ktorú je vďaka variabilnému prístupu 
možné využívať pre ubytovanie hostí buď v starej alebo aj v novej časti 

o Izbu Sára pre cca. 8-12 osôb so samostatným WC a kúpeľnou 
o Apartmán Ráchel pre dvoch, skladajúci sa zo vstupnej chodbičky, 

samostatnej kúpeľne s WC a samostatnej izby s malou kuchynkou 



o Podkrovnú izbu Jakub s výhľadom na Tatry pre cca. 5-6 ľudí  
o Podkrovnú izbu Ján s výhľadom na Tatry určenú pre ubytovanie väčšej 

skupiny (8 – 10 ľudí) na matracoch a v spacákoch 
o Samostatné podkrovné WC a kúpeľňu (určené pre izby Jakub a Ján) 
o Spoločenskú miestnosť pre cca. 20 ľudí prepojenú s novovytvorenou 

kuchynkou a jedálenským priestorom  
o Samostatné WC a samostatná kúpeľňa použiteľné v prípade väčšieho 

počtu ubytovaných 
o Technickú miestnosť pre upratovanie a sklad špinavej posteľnej bielizne 

Odhadovaný rozpočet investičného projektu na jeho 
začiatku bol vo výške 50.000,00 €. Konečné 

náklady pri ukončení projektu dosiahli výšku 
57.647,52 €. Výsledkom ukončenia tohto 
projektu je navýšenie kapacity ubytovaných 
hostí, obnovenie a zútulnenie priestorov 
a zvýšenie štandardu ubytovania.  

 
Na záver uvádzame, že táto akcia bola počas 

celých troch rokov vedená a koordinovaná 
pracovníkom MEMC Ichthys Ing. Jánom 

Malovcom, za čo mu aj na tomto mieste patrí 
poďakovanie a uznanie. A to aj z toho dôvodu, že 

ukončenie týchto prác bolo zároveň aj ukončením jeho 
pôsobenia v MEMC Ichthys.  

 

Okrem uvedených prác pri dostavbe zariadenia sme v roku 2020 realizovali 
aj práce, ktoré sa týkali opráv a údržby budovy: 

o Vysprávky a maľovanie spoločenských priestorov (chodby, spoločenské 
priestory, jedáleň) 

o Maľovanie trámov v izbách 
o Rekonštrukcia kotolne v zadnej časti budovy 
o Vytvorenie nových skladových priestorov 

úpravou výťahových šácht 
o Rekonštrukcia spŕch v bunkách Mária 

a Marta, Zuzana, Rút, Nehemiáš 

 

 

 

 

 



2. AKTIVITY MEMC Ichthys 

 Druhá časť tejto správy zvykne byť venovaná aktivitám, ktoré MEMC Ichthys 
organizuje hlavne pre mladých ľudí, či už samostatne alebo v spolupráci s iným 
subjektom (Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Tatranský seniorát ECAV, cirkevný 
zbor). Tradične sú tieto aktivity, ktoré napĺňajú cieľ a účel MEMC Ichthys, rozdelené 
na úroveň medzinárodnú, celoslovenskú, seniorálnu (regionálnu) a miestnu. 
Nakoľko však podstatnú časť roka 2020 platil štátom nariadený zákaz 
organizovania hromadných a športových podujatí, tak väčšina plánovaných aktivít 
sa buď neuskutočnila, alebo sa uskutočnila v obmedzenom režime v online 
priestore.  

 

2.1. Medzinárodné aktivity 

Činnosť MEMC Ichthys v oblasti medzinárodných aktivít je už niekoľko rokov 
koordinovaná so Spoločenstvom evanjelickej mládeže. V roku 2020 bola táto 
činnosť z hľadiska MEMC Ichthys špecifická v tom zmysle, že sme sa snažili našou 
činnosťou, modlitbami a financiami podporovať aj komunitnú prácu v Ázii a Afrike, 
ktorú tam robia naši niekdajší dobrovoľníci so svojimi rodinami - takto to 
uvádzame aj na našej novej webstránke. 

Vyslaním našej pracovníčky Jany Kovalčíkovej ešte v decembri 2019 (do 
februára 2020) na stáž do Indie sme sa snažili podporiť prácu manželov 
Pongenovcov (Sentiho a Zuzky rod. Kovalčíkovej). Janka tam okrem bežnej pomoci 
v domácnosti a okolo detí (Matthew a Taliah) pomáhala svojej sestre v práci 
s miestnou komunitou a doučovaním detí v rámci projektu „škola“. Pri tomto 
projekte by sme do budúcnosti veľmi radi pripravili aj ďalších ochotných 
služobníkov pre podobné krátkodobé stáže, či dlhodobú komunitnú prácu 
v zahraničí. Veríme, že tomu môže poslúži aj pripravovaný program BASE CAMP, 
o ktorom sme počas roka 2020 v čase odstávky prevádzky MEMC Ichthys mohli 
veľa premýšľať. 

Druhou rodinou, ktorú sme mohli špecifickým spôsobom podporiť, sú Maja 
a Jessie Cutbill, ktorí so svojou dcérkou slúžia v Afrike. Naše centrum im poslúžilo 
nielen ako karanténne zariadenie, ale aj ako domov s rodinným zázemím počas 
Vianočných sviatkov, nakoľko z dôvodu vízových povinností potrebovali na pár dní 
vycestovať z krajiny. Vďaka Božej ochrane, nasadeniu našich pracovníkov a pomoci 
ochotných priateľov mohli túto v čase korona krízy logisticky náročnú cestu dobre 
zvládnuť. Veríme, že pobyt u nás bol pre nich tiež požehnaním. 

Do kategórie medzinárodných aktivít (medzinárodnej spolupráce) radíme aj 
pobyty zahraničných skupín v MEMC Ichthys. Vzhľadom na celosvetovú situáciu 
v roku 2020 sa takéto pobyty s medzinárodnou účasťou v našom zariadení 
nekonali. Plánovaný pobyt ev. mládeže z Magdeburgu v Nemecku ako aj pobyt 
evanjelickej mládeže z Totkomlóša v Maďarsku boli zrušené. 

 



2.2. Celoslovenské aktivity 

Ako bolo spomenuté vyššie (pri bode obsadenosť zariadenia), veľkú časť 
obsadenosti zariadenia tvoria vzdelávacie pobyty, ktorých spoluorganizátorom je aj 
MEMC Ichthys. Ide o pravidelne realizované aktivity, ktorých cieľom je v prvom rade 
vzdelávať a povzbudzovať vo viere mladých ľudí v ECAV. Medzi realizované 
programy, pri ktorých sa MEMC Ichthys cez svojich pracovníkov a dobrovoľníkov 
v roku 2020 výraznou mierou podieľalo v spolupráci so SEM, patrí:  

o Školiaci program DVK – stretnutia v januári, februári, marci (v 
rámci SVM) a v septembri (15 študentov a 6 vedúcich) 

o Stretnutie vedúcich mládeží (SVM) – 1 stretnutie v marci (cca. 70 
ľudí) 

o Víkend SEM rodín – 1 stretnutie v januári  
o Júl a august – tábory jednotlivých SEM mládeží a ECAV zborov 

(Bratislava Dúbravka, Brezová pod Bradlom, Rankovce, Veľký Krtíš, 
Púchov, Bánovce nad Bebravou, Košice,  Košice - Terasa) 

o SEMFEST – online festival v júli (nahrávanie programov) 
o Hodnotiaca porada Semfest v septembri 
o Konfivíkendovka Myjavského seniorátu v septembri (cca 40 ľudí), 
o Pracovná víkendovka Lazy p. Makytou začiatkom októbra 
o Nahrávanie SEM webinár (Peter Michalčík) - november 
o Nahrávanie SEM webinár (Ondrej Kolárovský) - december 
o Nahrávanie  podcastov Isaac Records – december 

 

Ďalšie plánované aktivity (Konfivíkendovky, 
DVK školenia, Konferencia SEM) boli zrušené.  

Primárnym cieľom všetkých uvedených 
aktivít je zvestovať Pána Ježiša mladým ľuďom, 
povzbudiť ich na ceste viery a umožniť im 
spoznať svojich „spolupútnikov“ aj v rámci 
rôznych regiónov. Okrem tohto cieľa dochádza pri 
organizovaní celoslovenských aktivít aj ku 
vedľajšiemu efektu, ktorým je prezentácia nášho 
zariadenia a možnosti ubytovania v ňom aj širšiemu 
okruhu ľudí. Na základe toho majú potom záujem prísť k nám so  
svojou mládežou a organizovať u nás svoj tábor. 
 

Okrem týchto aktivít, ktoré sa udiali priamo v priestore MEMC Ichthys, sme 
Spoločenstvu evanjelickej mládeže v roku 2020 poskytli dlhodobo naše priestory 
pre nahrávanie programov, ktoré boli vysielané v online priestore – okrem 
mládežníckeho festivalu SEMFEST aj niekoľkých webinárov. 

 

 



2.3. Seniorálne aktivity 

V oblasti seniorálnych aktivít sa nám v máji 2020 podarilo rozbehnúť projekt 
STO+ ako „iniciatívu mladých pre mladých, ktorej cieľom je, aby ľudia (najmä mladí) 
uverili a tí, ktorí (u)veria načerpali a pridali ruku k Božiemu dielu“. Koordinátorom 
projektu STO+ je Matej Otčenáš, ktorý okrem telesného pokrmu pre hostí MEMC 
Ichthys ešte viac túži pripravovať a ponúkať ten „duchovný pokrm“ pre mladých vo 
svojom okolí.  Súčasťou jeho tímu sú mládežníci z jednotlivých cirkevných zborov 
ECAV Tatranského seniorátu. V rámci tohto projektu sme tak mohli zorganizovať 
nasledovné akcie:  

 

STO+ víkend v júni (cca 30 ľudí) – téma Boží tréning 

Na príprave víkendovky STO+ sa podieľali všetci naši pracovníci 
i dobrovoľníci, vytvorili sme ozaj skvelé spoločenstvo 
a účastníci tak mohli stráviť dobrý čas s novými i starými 

priateľmi, vyskúšať si rôzne netradičné teambuildingové 
aktivity na zlepšenie vzájomnej spolupráce. Súčasťou 
programu bola aj praktická pomoc v areáli MEMC pod 
heslom „práca šľachtí“. Požehnanú atmosféru dotvárala 
grilovačka, chvály a zdieľanie sa. Hlavnou témou celého 
víkendu bol „Boží tréning“, kde sme sa vyučovali, 

motivovali a rozprávali o tom, ako vytrvať vo vzťahu 
s Bohom, skúmali sme vlastné motívy pre službu 

učeníkovania a načerpali do ďalších dní pred letom. 

 

Spoločná seniorátna mládež v septembri (cca 30 ľudí) – téma Spoločenstvo 

Poslednou „prezenčnou“ akciou pred lockdownom bolo 
spoločné stretnutie mládeže tatranského seniorátu 
v Poprade pripravované iniciatívou STO+.   

 

Spoločná mládež (online) v novembri – téma Čas letí 

Približne hodinový program vysielaný cez youtube 
kanál viac menej naživo. Nová skúsenosť, ktorej výsledok bol 
podľa spätnej odozvy veľkým povzbudením pre mnohých v našom  
senioráte, ktorí sa mohli zo svojich domov zapojiť do kvízu, či spoločných chvál. 

 

Adventná kvapka krvi v decembri 

Napriek tvrdým obmedzeniam aj v tejto oblasti sme povzbudili mladých, aby 
v čase Adventu navštívili NTS v Poprade a zapojili sa do spoločného darovania krvi.  



 

Ďalšie aktivity projektu STO+ prebiehali v online priestore a to formou 
zverejňovania pravidelných zamyslení na sociálnych sieťach a „dištančnému“ 
udržiavaniu spoločenstva.  Ako MEMC Ichthys podporujeme tento projekt a 
„prostredníctvom stretnutí (online i offline), rôznych programov pre mladých, 
športových a vzdelávacích aktivít chceme budovať trvácne priateľstvá, vzájomne sa 
povzbudzovať v nasledovaní Krista, spoločne sa učiť žiť slobodný život v plnosti, a 
radovať sa z každej nájdenej ovce, ktorú Ježiš zachráni.“ 

 

2.4. Miestne aktivity 

Poslednou skupinou v tejto časti je organizovanie miestnych aktivít. Do tejto 
kategórie patrí zabezpečenie nedeľných a sviatočných služieb Božích v miestnom 
cirkevnom zbore ECAV, riaditeľom MEMC Ichthys, Vladimírom Maťašom. Služby 
Božie sa konajú každú nedeľu a vo sviatky a pozývaní sú k nim aj ubytovaní hostia, 
čím dochádza ku prepojeniu MEMC Ichthys so životom miestneho cirkevného zboru 
ECAV, čo má pozitívny ohlas na oboch stranách. V roku 2020, pokiaľ to bolo možné 
vzhľadom na pandemickú situáciu, bolo takto zabezpečených 39 služieb Božích 
s celkovou účasťou 623 ľudí. Novou formou služby v čase pandémie a zatvorených 
kostolov sa stalo vydávanie a doručovanie Nedeľných listov s kázňami a Božím 
Slovom priamo do domácností našich cirkevníkov. V roku 2020 bolo vydaných 12 
čísel. Nedeľné listy boli zverejňované aj na webstránke obce Veľký Slavkov. 

Ďalšou našou službou je spolupráca pri aktivitách, ktoré organizuje Obecný 
úrad Veľký Slavkov, alebo občania obce. Účasťou riaditeľa MEMC, Vladimíra Maťaša, 
na fašiangovom posedení vo februári 2020 sme podporili aktivity Klubu dôchodcov 
vo Veľkom Slavkove, z čoho prirodzeným spôsobom vyplynulo ďaľšie stretnutie 
Klubu dôchodcov na júlovej opekačke v altánku MEMC Ichthys. V tomto roku to 
bola určite prínosná akcia pre udržanie duševnej pohody našich seniorov. V čase 
lockdownu sme im ponúkli aj praktickú pomoc ad hoc, podľa aktuálnych potrieb 
jednotlivcov. Tieto snahy sme nazvali „Láska v akcii“ a radi ich budeme naďalej 
rozvíjať. 

Pracovníci a dobrovoľníci MEMC Ichthys  
sa taktiež v rámci pomoci obci zapojili do 
celoplošného testovania obyvateľstva SR 
v mesiaci november 2020, kde pomáhali 
aj s technickým zabezpečením miesta 
odberu a stravy pre tím testujúcich.  

  



2.5. Iné aktivity  

V tejto skupine aktivít je činnosť, ktorú MEMC Ichthys ponúka alebo 
vykonáva, no je ťažké ju zaradiť do niektorej z predchádzajúcich skupín.  

Pre rok 2020 do tejto časti zaraďujeme pravidelné stretávanie sa tímu MEMC 
Ichthys počas jarného lockdownu (marec – jún 2020). Výsledkom tohto stretávania 
sa bolo:  

o vytvorenie manuálu prevádzky MEMC Ichthys v jednotlivých oblastiach 
činnosti zariadenia (ubytovanie, strava, ľudské zdroje, sanitácia, skladové 
hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, technická údržba a iné), ktorý nám 
má pomôcť v tom, aby naša služba ľudom bola efektívnejšia a lepšia 

o vytvorenie nového loga MEMC Ichthys a novej webstránky (www.memc.sk) 
s pomocou mladého a šikovného grafického dizajnéra Sama Kušníra 
(www.studiomliekoamed.sk). Toto má slúžiť ako základ našej novej 
komunikácie v dnešnej online dobe smerom k „odberateľom“ našich služieb.  
 

Ďalšou aktivitou v tejto časti je dobrovoľnícka služba v MEMC Ichthys, ktorá 
je už niekoľko rokov ponúkaná prevažne mladým ľuďom. Táto forma ponúka 
mladému človeku, ktorý do tejto služby vstúpi, nielen nácvik praktických zručností 
pre bežný život, ale dobrovoľník má možnosť aj duchovne načerpať. V roku 2020 
pôsobili v MEMC Ichthys ako dobrovoľníci: 

o Ľubica Otčenášová (február – august) 
o Slávka Maťašovská (júl – august) 
o Lívia Garajová (júl – august) 
o Daniel Sabo (august až december) 
o V rámci projektu STO+ - Janko Findra, Jakub Onuščák, Jakub Enekeš, 

Zuzana Findrová, Ivo Hučko, Miloš Jacko, Tomáš Dikant, Michal Chripko, 
Jakub Maťaš, Oliver Maťaš, Peter Žugec, a ďalší. 

V projekte dobrovoľníckej služby chceme samozrejme pokračovať aj naďalej. 
Radi by sme to však robili koordinovanejším a prepracovanejším spôsobom. Aj 
z toho dôvodu sme čas jesenného lockdownu (október – december 2020) využili na 
opätovné pravidelné stretávanie sa pracovného tímu, kde sme riešili dlhodobejšiu 
víziu a ciele MEMC Ichthys. Výsledkom toho je predsavzatie, v prvej polovici roka 
2021, zadefinovať a vytvoriť štruktúru vzdelávaco – praktického programu s názvom 
BASE CAMP, ktorý by pre mladého človeka ponúkal príležitosť rozvíjať sa v oblasti 
duchovnej, osobnej a pracovnej a to formou zapojenia sa do dobrovoľníckeho 
pobytu v MEMC Ichthys.  

  



Finančná správa k 31.12.2020 

 

Náklady 
Spotreba materiálu 5 391,14 € 
Pohonné hmoty 661,18 € 
Nákup potravín, strava 13 019,79 € 
Kancelárske potreby, hygienické potreby, odev, lieky a iné 1 737,73 € 
Drobný majetok, zariadenie a vybavenie  724,18 € 
Elektrická energia 4 446,70 € 
Vodné, stočné 1 436,17 € 
Plyn 5 802,96 € 
Opravy a údržba 1 427,91 € 
Cestovné 2 013,65 € 
Reprezentačné 214,50 € 
Služby (kopírovanie, pošta) 13,30 € 
Poistenie 781,12 €  
Mobilné služby a internet 700,02 € 
Služby ostatné 25 698,74 € 
Mzdové náklady 24 915,89 € 
Zákonné sociálne poistenie 7 857,42 € 
Zákonné sociálne náklady 0,00 € 
Ostatné dane, pokuty a penále 405,00 € 
Bankové poplatky 132,00 € 
Úroky 59,84 € 
Odpisy 649,92 € 
Daň z príjmu 113,94 € 
Náklady spolu 98 203,10 € 

 
 

Výnosy 
Príjmy z poskytovanej činnosti 66 398,70 € 
Tržby z predaja služieb 14 157,00 €  
Príspevky od súkromných osôb 9 423,29 € 
Príspevky od organizácii 6 887,10 € 
Iné ostatné výnosy (ÚPSVaR – prvá pomoc) 6 382,18 € 
Príjmy spolu 103 248,27 € 
 

 

 

 

Výročnú správu spracoval:           Vladimír Maťaš  

 
Vo Veľkom Slavkove, 28.03.2021 

 
Výročná správa bola schválená 05.05.2021. 


