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Úvod 
Pri každej rozpomienke na vás, vždy, v každej svojej modlitbe, keď sa 

s radosťou modlím za vás všetkých, ďakujem svojmu Bohu, že máte účasť na 
evanjeliu od prvého dňa až doteraz. (list apoštola Pavla Filipským 1, 3-5 

Prijmite aj túto správu ako našu modlitbu za vás čitateľov, za všetko dobrodenie 
Božie, ktoré sme mohli zažívať aj v roku 2010. Prajeme milosti Pána Ježiša na 
každodenný život a tešíme sa z vašej účasti aj na diele, ktoré Kristus koná 
v Mládežníckom Centre v Slavkove. 
Radujeme sa za spoločenstvo cirkvi, keď môžeme „u nás“ prijať hostí alebo robiť 
programy pre bratov a sestry z našich zborov. Je dobré, že cirkev môže byť 
budovaná aj cez drobnú službu pod našimi krásnymi Tatrami. 
Prajeme pokojné čítanie nasledujúcich riadkov a tešíme sa na spoločenstvo s vami 
cez túto rozpomienku na predošlý rok. 

za MEMC Ichthys Michal Findra 
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Aktivity centra 

Medzinárodné aktivity 
Missiocenter Berlin 

(S1) Dobrovoľníčka Zuzana Kovalčíková dokončila 
štúdium v ročníku 2010-2011 na tejto misijnej škole. 
Naši partneri z Nemecka potom následne boli u nás na 
návšteve. V tejto škole sa Zuzka orientovala na ďalšiu 
misiu už nie u nás v Centre ale v Afrike. 
Misijná činnos ť v Afrike 

(S) Centrum sa stalo miestom sústreďovania finančnej 
pomoci pre preklad Biblie do jazyka Nawuri. Vyzbierali 
sme a následne poslali pre pracovníkov v Kpandai 
1200,36 €. 
Od septembra 2011 je Zuzka účastníčkou projektu pre poľnohospodárstvo 
v Afrike FCE (Foundation for Cross-Cultural Education). 
O oboch projektoch sme pravidelne informovali na našom webe www.memc.sk  
SEM Sveden 

(S) Počas roka naši partneri zo Škandinávie mali u nás pobyt Biblického 
vzdelávania. 
Web v nem čine a angli čtine 

(N2) Na našej web stránke boli umiestnené základné informácie o nás v dvoch 
svetových jazykoch – nemčine a angličtine. 

Celoslovenské aktivity 
Školiaci program ŠPM (škola pre pracovníkov s mláde žou) 

(S) V školskom roku 2009-2010 sme boli súčasťou školiaceho programu, ktorý 
tvorilo TCK Žilina v spolupráci so SEM-om. Poskytli sme priestory na dva 
pobyty, lektorovali sme predmet štúdium Biblie a mentorsky sa starali o jedného 
študenta. 
Školiaci program DVK (Dokonalí v Kristu) 

(S)V školskom roku 2010-2011 sme sa stali základňou pre školiaci program 
SEM-u pre pracovníkov s mládežou a dorastom. V Centre sa pravidelne raz 
a mesiac stretávame a k tomu zabezpečujeme lektorovania predmetu Štúdium 
Biblie a čítanie kníh. Tiež máme na starosti vedenie štyroch študentov. 

                                                   
1
 S – Spolupráca na aktivite 

2
 N – Nositeľ projektu 
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Brigádnické pobyty 

(N) Zorganizovali sme v spolupráci s mládežami a jednotlivcami pobyty v Centre 
spojené s brigádnickou činnosťou. Boli nám pomôcť mládežníci z Košíc, 
Rankovciec a Dolného Kubína. Pracovali hlavne v exteriéri na dotváraní drobnej 
záhradnej architektúry a v interiéri na zateplení stropu. Ďakujeme za pomoc. 
Termín Kto Počet 
16.-18.4.2010 Rankovce 21 
28.-30.5.2010 Rankovce 16 
28.-29.7.2010 Košice 8 
7.8.2010 Dolný Kubín 5 
23.-26.8.2010 Rankovce 16 

Webové informácie 

(N) Po spustení samostatného webu 
www.memc.sk sme začali publikovať správy v rôznych oblastiach, ktoré 
podrobne informujú o činnosti a slúžia aj na duchovné povzbudenie. Celkovo sme 
uverejnili 82 správ a vytvorili 25 stránok. Na webe sme publikovali 22 fotogalérií. 
Účasť na aktivitách ECAV a SEM 

SEMFEST 8.-11.7.2010 

(S) Na letnom stretnutí mladých SEMFEST sme mali na starosť diskusnú skupinu 
o stvorení a seminár Biblia. 
Žilinská Synoda 3.7.2010 

(S) Na Žilinskej synode sme zabezpečovali mládežnícke fórum s témou: 
Manželstvo bez obrúčok. 
Dištriktuálne dni VD 27.-29.8.2010 

(S) Počas Dištriktuálnych dní východného dištriktu ECAV sme zabezpečovali 
modlitebné stretnutia a duchovné poradenstvo. 
Konferencia SEM-u 17.-19.12.2010 

(S) Centrum bolo miestom konferencie, kde poskytli ubytovacie, stravovacie 
a konferenčné priestory. Počas konferencie sme tiež slúžili seminárom 
a nedeľnými Bohoslužbami. 

Regionálne aktivity 
Športové a hudobné aktivity 

ICE SHOW Štrbské pleso 20.2.2010 

(N) Stretli sme sa v modlitebni ECAV v Tatranskej Štrbe, kde sme po milom 
pohostení od miestnych tiet cirkevníčok pokračovali v programe. Mali sme 
premietanie fotiek, spev piesní a biblické zamyslenie s modlitbami. Následne sme 
sa vybrali na železničnú stanicu odkiaľ sme cestovali zubačkou na Štrbské pleso. 
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Po krátkom presune na lúku vedľa mostíkov sme skúšali zimné olympijské súťaže 
v biatlone, štafete, skoku na lyžiach, štvorbobe a nakoniec v krasokorčuľovaní. 
(os. 18) 
Talentfest Spišská Nová Ves 20.3.2010 

(N) Moderátori nás sprevádzali pestrým hudobno-
umeleckým programom. Vystúpili mladí z rôznych 
častí nášho regiónu: Štrba, Batizovce, Kežmarok, 
Spišská Nová Ves aj z iných častí Slovenska – 
Rankovce, Košice, Háj. Každá skupina mal svoj 
fanklub, čo prispelo k dobrej atmosfére. Každý mal 
možnosť hlasovať formou euromincí. Počas 
programu sme mali dve zamyslenia na tému: Svätí 
buďte, lebo aj Ja som svätý. Na záver koncertovala 
skupina Okamih pravdy. Víťazi boli odmenení 
vecnými cenami. (os. 63) 
GSS Action Štrba 19.6.2010 

(N) Po príchode a registrácii hrali mládežníci súťažne hlavne volejbal, kde 
spoločne súťažilo 5 družstiev. Vo futbale boli len dve družstvá. Víťazi boli 
odmenení diplomom a vecnými odmenami. Po chutnom obede sme mali 
duchovný kresťanský program. Hudobne poslúžili mládežníci zo Štrby a Slovom 
Božím na tému Život je boj - vyhráš alebo prehráš - poslúžil predseda SEMu 
Ladislav Ontko. Počas tohto programu sme mali aj spoločenské hry. (os. 61) 
Práca s konfirmandmi – konfidni a konfitábor 

Konfideň Hranovnica 15.5.2010 

(N) V úvode sme sa všetci stretli v Hranovnickom evanjelickom kostole, kde sme 
mali možnosť učiť sa pieseň, vypočuli sme si svedectvo o živote cirkvi v Číne, o 
pašovaní Biblií a napokon sme počúvali slovo evanjelia. Poslúžili nám zahraniční 
hostia zo Švédska a USA. Na záver programu sme sa modlili podľa materiálov za 
sužovaných kresťanov. Počas programu vstúpil do kostola policajt a predviedol 
nám, ako mohlo prebiehať prenasledovanie počas doby totality.  Ešte pred 
občerstvením sme hrali hru na vojnu v dobe protireformácie a potom sme mali 
drobné občerstvenie. Pozvaný hosť - policajt brat Vongrej z oddelenie duchovnej 
služby pri MV SR nám poslúžil výkladom o jeho práci v policajnom zbore. 
Nakoniec konfirmandi ešte absolvovali vedomostnú súťaž a víťazi boli odmenení. 
(os. 36) 
Konfivíkend Veľký Slavkov 30.4.-2.5.2010 

(N) V piatok hneď po príchode mali konfirmandi za úlohu vzájomné spoznávanie 
sa na hrách. Potom bol prvý výklad z Viery, ktorý sa týkal samotnej viery, načo 
nasledovalo kreatívne znázornenie viery cez značky. Večer bol spoločný program 



6 Výročná správa 2010 

so sledovaním nočného kina. V sobotu bola doobeda 
téma o Bohu Otcu Stvoriteľovi a nasledovali tvorivé 
dielne. Poobede bol krátky výlet so súťažami na Burich 
a späť. Následne odznela téma o viere v Pána Ježiša 
Krista. Večer bol podobný program ako v piatok večer. 
V nedeľu po raňajkách ešte odznela téma o Duchu 
Svätom a potom sme sa zúčastnili Bohoslužieb v 

miestnom evanjelickom kostole. Obedom sa celý 
konfivíkend skončil. (os. 30) 
Konfitábor Július – Vyšná Slaná 5.-21.8.2010 

(N) Základom nášho tábora bola 2. misijná cesta 
apoštola Pavla, okolo ktorej sa všetko točilo. Či už to 
boli Biblické zamyslenia, zážitkové programy, alebo 
niektoré hry a súťaže. Prešli sme od začiatku cesty, cez hľadanie spolupracovníka, 
k vedeniu Božím Duchom. Ďalej sme pokračovali cez nástrahy a slúženia k jadru 
zvesti evanjelia. Končili sme výzvou k odovzdávaniu zvesti a rozmýšľaním nad 
návratom domov. Tieto myšlienky sme čerpali z účinkovania apoštola Pavla na 
miestach jeho misijnej cesty (Antiochia, Lystra a Derba, Troada, Filips, Atény, 
Korint, Antiochia) Pre lepšie vnímanie témy sme mali špeciálne zážitkové 
programy. Mali sme súťaže vo dvojiciach. Putovali sme podľa miestnej 
topografie. S veľkým úspechom sa stretla pomoc v obci, kedy aj pomocníci aj 
obdarovaní pomocou, boli veľmi spokojní. Samozrejme nemohla chýbať nočná 
hra. Podarilo sa nám navštíviť ešte múzeum v Betliari spolu s parkom. Ešte 
spomenieme športové turnaje. Samozrejme bol futbal a volejbal, ale otestovali 
sme aj netradičnú indiaku a vodný volejbal. (os. 35) 
Konfideň Kežmarok 23.10.2010 

(N) Po úvodnom privítaní v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku mali 
konfirmandi možnosť vypočuť si pútavú históriu tohto kostola a evanjelikov v 
období protireformácie. Po výklade histórie hľadali v časovom limite čo najviac 
výjavov z Biblie vyobrazených v interiéri kostola. Z kostola sme sa presunuli do 
evanjelického lýcea, kde sme prepisovali Bibliu tak ako kedysi robili mazoréti – 
brkom a atramentom na hárky papyrusu. Vznikol nám zvytok o dĺžke asi 6 m. Po 
dobrom občerstvení sme odišli na športové hry do telocvične blízkeho gymnázia 
P.O. Hviezdoslava. Po skončení súťaží sme mali ešte stručný výklad o potrebe 
Biblie pre mladého človeka. Biblia – Božie slovo je ozaj mocné, užitočné, osobné, 
praktické a prinášajúce život. Konfirmandi ešte dostali vedomostný test 
naväzujúci na výklad. Z telocvične sme sa záverom vybrali k prehliadke lyceálnej 
knižnice, kde sme obdivovali staré papyrusy a pergameny, tiež aj staré tlače 
Biblií. Brat senior Roman Porubän nám poskytol aj pútavý výklad života žiakov a 
profesorov na lýceu. (os. 41) 
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Školiaci program pre pracovníkov s dorastom a mláde žou 

(N) V roku 2010 sme pokračovali v školiacom 
programe pre mladých spolupracovníkov. 
V školskom roku 2009-2010 sme sa stretávali vo 
Veľkom Slavkove a v školskom roku 2010-2011 
sme sa stretávali na rôznych miestach seniorátu kde 
sme mali školenie a potom prípravu miestneho 
programu. Absolvovali sme aj spoločné víkendovky. 
Program stretnutí bol zameraný na rozvoj 
teologických vedomostí, praktických zručností a rastu charakteru každého 
účastníka 
Termín Miesto Náplň Počet 
22.-24.1.2010 Veľký Slavkov Víkendovka na prehĺbenie naučeného 11 
26.2.2010 Veľký Slavkov Boh Syn Vykupiteľ, milosť 9 
27.3.2010 Veľký Slavkov Sloboda Božieho dieťaťa, kríza 

v rodine, Manželstvo a rodina 
14 

23.4.2010 Veľký Slavkov Duch Svätý – Duchovné dary, hry 
v miestnosti,  

12 

4.-6.6.2010 Veľký Slavkov Víkendovka sumarizácie celého 
školského roka 

10 

24.9.2010 Poprad Zákon a evanjelium, čistota 7 
22.10.2010 Kežmarok Metódy štúdia Biblie 8 
26.11.2010 Levoča Eschatológia, zážitková pedagogika 7 

Návštevy mládeží a dorastov, spolo čné mládeže 

(N) Ako náväznosť na školiaci program, alebo podľa 
potreby mládežníkov sme zorganizovali buď 
spoločné mládeže, alebo misijné návštevy 
v cirkevných zboroch nášho seniorátu. Pomáhali sme 
s prípravou programu, alebo slúžili témou. Táto 
služba je takým praktickým dôsledkom školiaceho 
programu, z čoho sa veľmi tešíme. 
Termín Miesto Téma Počet 
12.2.2010 Štrba Partnerské vzťahy 38 
2.4.2010 Poprad Božia svätosť 30 
24.9.2010 Poprad Prestúpiť, či neprestúpiť 36 
26.11.2010 Levoča O konci sveta 15 
26.12.2010 Veľký Slavkov Radosť 23 
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Darovanie krvi 

Adventná kvapka krvi 10.12.2010 

(N) Z celkového počtu 7 účastníkov všetci mohli darovať krv. Bola výborná 
atmosféra spolupatričnosti a kresťanskej lásky. Každý účastník dostal 
upomienkový letáčik z Biblickým zamyslením. Na NTS v Poprade nám boli 
vďační, že sme prišli a pomohli darovaním krvi. 
Pomoc pri ďalších aktivitách 

Denný anglický tábor – 12.-16.7.2010 

(S) MEMC Ichthys poskytlo priestory na organizovanie denného anglického 
tábora, ktorý programovo zabezpečovali EVS a SEM s partnermi s USA. 
Deň Tatranského seniorátu Holumnica 15.9.2010 

(S) Podieľali sme sa na príprave a následne realizácii misijnej aktivity 
Tatranského seniorátu. Poslúžili sme v oblasti práce s deťmi a mládežou. Téma 
dňa bola: Vyvoľ si dnes. 
Organový koncert Veľký Slavkov – 16.7.2010 

(S) Pomohli sme začínajúcim organistom poslúžiť hudbou k Bachovmu roku 
v miestnom kostole. Účinkovali Radoslav Bednár a Eduard Kostelník (os. 17) 

Miestne aktivity 
Práca s de ťmi 

Týmto aktivitám sa venovala Alena Findrová. 
Vyučovanie náboženstva šk. rok 2009-2010 a 2010-
2011 

(N) Počas roku 2010 sme zabezpečovali 
vyučovanie náboženstva na miestnej základnej 
škole. (os. 4) 
Karneval 11.2.2010 

(N) Deti boli všetci v maskách a dokonca aj mnohí dospeláci. Téma karnevalu 
bola: Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. 
1.Sam 16,7. Slovom nám poslúžila ponožka alias sestra Ľubica. Celý večer sme 
sa motali pomedzi balóny, s ktorými sme sa hrali, súťažili aj tancovali. (os. 39) 
Duchovné zaopatrovanie zboru 

(N) Mládežnícky farár Tatranského seniorátu Michal Findra bol poverený 
duchovným zaopatrovaním zboru vo Veľkom Slavkove. Zabezpečoval nedeľné 
bohoslužby a ostatné bohoslužobné úkony. Tiež vypomáhal v senioráte. 
Dohromady slúžil takto 84 krát. 



Výročná správa 2010 9 

Finančná správa 
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Personálne obsadenie centra 
V roku 2010 pracovali v centre títo zamestnanci: 
Alena Fidnrová – prevádzkar – správca – celý  rok 
Renáta Maťašová – chyžná – celý rok 
Michal Findra – riaditeľ – mládežnícky farár Tatranského seniorátu, dobrovoľník 
– celý rok 
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Obsadenos ť a prevádzka centra 
Oproti roku 2009 môžeme pozorovať prírastok klientely o 3,85%, čo nás teší. Aj 
nárast počtu prenocovaní aj menej prostriedkov do investičnej činnosti nám 
umožnilo skončiť rok 2010 v plusových číslach a tým zmazať schodok z roku 
2009. Prehľad o obsadenosti Centra pri kapacite 40 lôžok uvádza nasledujúca 
tabuľka: 

Klientela Počet 
nocí 

Percento 
obsadenosti 

Cirkevný pobyt seniorátu so zabezpečením programu  82 2,11 % 
Cirkevný pobyt seniorátu 206 5,29 % 
Cirkevný pobyt zo Slovenska s programom 507 13,02 % 
Cirkevný pobyt zo Slovenska 2146 55,11 % 
Cirkevný pobyt zo zahraničia s programom 157 4,03 % 
Cirkevný pobyt zo zahraničia 365 9,37 % 
Mimocirkevná klientela zo Slovenska 431 11,07 % 

Celkom  3332 26,67 % 
 

Správna rada 
V roku 2010 viedla centrum Správna rada, ktorá zasadala dva krát – vo februári 
a v novembri. Správna rada pracovala v tomto zložení: 
Daniel Midriak – predseda správnej rady 
Detlef Haarland – člen za partnerskú Evanjelickú cirkev Thüringen 
Johannes Flothow – člen za partnerskú Evanjelickú cirkev Württemberg 
Dušan Vagaský – člen správnej rady 
Milan Zacher – člen správnej rady 
Rastislav Dindoš – člen správnej rady  
Vojtech Bočák – člen správnej rady 
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Investi čné činnosti 
Zateplenia budovy 

S grantu cez GBÚ ECAV sme mali možnosť čerpať 
prostriedky pre zateplenie stropu nad hospodárskou 
časťou a dobudovania zádveria. Práce boli 
realizované v letných a jesenných mesiacoch. 
Viac ú čelové ihrisko 

GBÚ ako investor s pomocou grantu Úradu vlády 
SR vybudoval v areáli Centra viac účelové ihrisko 
s povrchom z umelej trávy pre minifutbal 
a volejbal. 
Úprava exteriéru 

Za pomoci dobrovoľníckej činnosti mládežníkov 
sme realizovali drobné úpravy exteriéru. Jednalo sa 
o dobudovanie striešok záhradnej architektúry, 
vybudovanie odvodnenia nárazovej povrchovej 
vody počas topenia snehu, položenie kamennej 
dlažby pod sušič prádla, náter drevených 
konštrukcií plota a preliezačky. 

Poďakovanie 
Akokoľvek sa spätne pozeráme na rok 2010 
neostáva nám len ďakovať. Ďakovať za všetko, čo 
sa mohlo udiať, ďakovať, že môžeme ešte stále 
fungovať, ďakovať za ľudí, ktorí mohli byť v Centre 
ubytovaní ale aj účastní programov, ktoré sa mohli 
odtiaľto diať. 
Samozrejme vďaka patrí jednoznačne Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo On je hlavou 
cirkvi a všetkého diania v nej. 
Vďaka patrí tiež všetkým spolupracovníkom a dobrovoľníkom. Tiež ďakujeme 
správnej rade, že na nás myslí a stará sa o nás. Napokon ďakujeme všetkým 
sponzorom, darcom a ľuďom, ktorí boli u nás na pobyte alebo aktivitách a vdýchli 
Centru život. 
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