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A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť 

jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša 

Krista, aby ste jednou mysľou a jednými ústami 

oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. 

Rim 15:5+6 



 

Najväčšou zmenou, ktorá ovplyvnila činnosť MEMC Ichthys v predchádzajúcom roku 2013, bola 

zmena na poste riaditeľa. Michala Findru vystriedal v októbri 2012 Vladimír Maťaš. S touto zmenou 

korešpondovala aj zmena vo vedení a organizovaní činnosti centra. Hoci ako nový riaditeľ som mal 

cieľ v čo najväčšej možnej miere nadviazať a pokračovať v dovtedajšej činnosti MEMC Ichthys, nie 

všetky aktivity a činnosti sa podarilo udržať. Predmetom tejto správy sú bližšie informácie o celkových 

zmenách a fungovaní, ktoré v roku 2013. 

Činnosť MEMC Ichthys v minulom roku je rozdelená do dvoch oblastí.  

Prvou je prevádzka MEMC Ichthys, resp. poskytovanie a zabezpečenie ubytovania a stravy pre 

pobyty hostí, ktorí strávili čas v tomto zariadení. Poväčšine išlo o rôzne skupiny mladých ľudí z ECAV, 

ale aj mimo nej.  

Druhou oblasťou sú aktivity, organizované MEMC Ichthys, zamerané v prvom na mladých ľudí. 

Tieto aktivity prebiehajú na štyroch úrovniach – medzinárodnej, celoslovenskej, regionálnej 

(seniorátnej) a miestnej. 

 

 Prevádzka MEMC Ichthys 

V rámci prevádzky centra došlo k zmene v personálnom obsadení pracovných miest. Na 

základe vzájomnej dohody bol v predchádzajúcom roku ukončený pracovný pomer s dvoma 

zamestnancami MEMC Ichthys – Janou Kovalčíkovou na pozícii referentka pre prácu s mládežou (k 

1.1. 2013) a Alenou Findrovou na pozícii prevádzkar MEMC Ichthys (k 31.1.2013). Na uvoľnené 

pracovné miesta nebol zamestnaný žiaden nový človek. V roku 2013 tak malo centrum jedného 

zamestnanca a to chyžnú v osobe Renáty Maťašovej.  

Správnu radu zariadenia tvorili títo ľudia: Michal Findra (za cirkev) ako predseda SR, Milan 

Zacher (za TA seniorát), Ivan Debnár (za cirkev), Rastislav Dindoš (za miestny zbor), Miroslav Mudrák 

(za SEM). 

 V rámci prevádzky je dôležitým ukazovateľom počet prenocovaní, resp. obsadenosť MEMC 

Ichthys počas minulého roka. Pri kapacite 

40 lôžok a možnej ročnej obsadenosti 

centra 14 600 osobonocí, sme v roku 2013 

dosiahli obsadenosť vo výške 4 258 

osobonocí. V percentuálnom vyjadrení ide 

o 29,16 percentnú obsadenosť zariadenia. 

Je ťažké vyjadriť, či uvedená obsadenosť je 

uspokojivá alebo nie. Z pohľadu 

spomínaných zmien, ktoré v MEMC Ichthys 

v roku 2013 nastali, je uvedená obsadenosť 

dostačujúca (oproti roku 2012 je nižšia o 69 

osobonocí – 0,48 %). Z pohľadu 

budúcnosti a ďalšieho fungovania MEMC 



Ichthys, je však potrebné obsadenosť centra zvyšovať. Podrobnejšiu evidenciu ubytovaných hostí 

ukazuje nasledovná tabuľka, kde sú ubytovaní hostia rozdelení podľa kategórie KLIENTELA. Je 

spracovaná ako porovnanie s rokom 2012: 

Klientela 

Percento 
celkovej 

obsadenosti 
v roku 2013 

Počet nocí 
v roku 2013 

Počet nocí 
v roku 2012 

Rozdiel 
v počte nocí 

(+ viac 
- menej) 

Cirkevný pobyt seniorátu AKCIA 0 0 136 - 136 

Cirkevný pobyt seniorátu HOSŤ 3,03 % 442 252 190 

Cirkevný pobyt Slovensko AKCIA 1,60 % 234 502 - 268 

Cirkevný pobyt Slovensko HOSŤ 22,30 % 3 256 2 778 478 

Cirkevný pobyt zahraničie AKCIA 0,29 % 43 89 -46 

Cirkevný pobyt zahraničie HOSŤ 0,75 % 110 417 -307 

Mimo cirkevný pobyt SLOVENSKO 0,83 % 121 153 -32 

Mimo cirkevný pobyt ZAHRANIČIE 0,36 % 52 0 52 

Spolu 29,16% 4 258 4 327 - 69 

   

Dôležitým faktorom týkajúcim sa 

prevádzky MEMC Ichthys v roku 2013 bolo 

spustenie kuchyne. Hoci z hľadiska právnych 

predpisov je kuchyňa stále funkčná iba čiastočne, 

od apríla 2013 v nej pripravujeme stravu pre 

všetkých ubytovaných hostí. Spustenie prevádzky 

kuchyne bolo možné vďaka činnosti Strediska 

evanjelickej diakonie – Domu na polceste vo 

Veľkom Slavkove. Na základe vzájomnej 

spolupráce centrum sfunkčnilo dva skladové 

priestory v zadnej časti pre uskladnenie potravín 

a  stredisko zasa zakúpilo nové kuchynské 

vybavenie (profesionálnu umývačku riadu, varný 

kotol a miešací stroj). SED – Dom na polceste tak 

pod vedením svojho zamestnanca - kuchára, 

Mareka Adamuščina, vykonáva nácvik 

pracovných zručností svojich klientov a MEMC 

Ichthys môže rozšíriť poskytované služby pre 

ubytovaných hostí aj o kompletné stravovanie. 

Toto je veľkým prínosom pre fungovanie centra do budúcnosti. Z toho hľadiska je veľmi dôležité 

zaobstarať do kuchyne chýbajúce zariadenie 

(veľkokapacitný digestor, nerezové stoly a drezy) a po 

právnej stránke ju úplne sfunkčniť.  

 Spoluprácu so SEDom mládežnícke 

centrum využilo aj pri údržbe interiéru a exteriéru 

centra. Klienti strediska pravidelne zabezpečovali 

odpratávanie snehu, kosenie trávy a hrabanie lístia. Na 

jar vykonali drobné stavebné práce v interiéry 

(vysprávky a maľovanie izieb), na jeseň vypomáhali pri 



brúsení a natieraní strešných okien, ktoré z hľadiska údržby a životnosti dostali nový náter. Pri týchto 

prácach (spolu s prevádzkou kuchyne) odpracovali cca. 2000 hodín.  

 Z ostatných vecí, týkajúcich sa 

prevádzky MEMC Ichthys spomeniem ešte 

výstavbu altánku v záhrade centra, s ktorou 

sme začali na konci roku 2013 a to vďaka 

absolventskej praxi a dobrovoľníckemu 

pobytu Jána Malovca z Lazov pod Makytou. 

Predpokladáme, že pred začiatkom letnej 

sezóny 2014 bude altánok hotový. 

 V mesiacoch máj až september 2013 

centrum aktívne vypomáhalo SEDu – Domu 

na polceste pri príprave projektovej 

dokumentácie na dokončenie zadnej nedostavanej časti centra. S uvedenou dokumentáciou sa 

stredisko uchádzalo v dvoch výzvach (cez Úrad vlády SR a Regionálny operačný program) o finančné 

prostriedky na úplne stavebné dokončenie zadnej časti centra a zriadenie chráneného zariadenia pre 

týrané matky s deťmi. Žiaľ ani v jednej z týchto dvoch výziev stredisko nebolo úspešné. Popri 

stavebnej dokumentácii vznikla aj kompletná štúdia parkových úprav areálu MEMC Ichthys. 

 

 Aktivity MEMC Ichthys 

 Druhou časťou činnosti MEMC Ichthys sú aktivity, ktoré centrum organizuje hlavne pre 

mladých ľudí a to na úrovni medzinárodnej, celoslovenskej, regionálnej (seniorátnej) a miestnej. 

Všetky tieto aktivity sú organizované v úzkej spolupráci so SEMom. 

Medzinárodné aktivity  

V minulých rokoch malo centrum dva 

misijné projekty, ktoré aktívne podporovalo. Prvým 

projektom bola finančná podpora misijnej činnosti 

v Afrike, ktorá sa deje hlavne cez bývalú 

dobrovoľníčku centra Zuzanu Pongen (rod. 

Kovalčíkovú). V roku 2013 bol tento projekt podpory 

ukončený a to hlavne z toho dôvodu, že zastrešenie 

Zuzkinej služby prevzal na seba jej materský zbor 

ECAV Batizovce. Okrem toho organizovanie 

a zabezpečenie finančných zbierok a milodarov na 

túto službu od novembra 2013 začalo zastrešovať aj Spoločenstvo evanjelickej mládeže.  

Druhým misijným projektom je podpora misijnej práce s mládežou v Bielorusku. V tomto 

projekte centrum pokračuje aj naďalej. Konkrétnym výstupom v roku 2013 bola účasť piatich 

Bielorusov na Konferencii SEM v novembri tu vo Veľkom Slavkove. Títo mladí ľudia boli ubytovaní 

v MEMC Ichthys, zúčastnili sa Konferencie SEM, stretli mnoho mladých ľudí, s ktorými mohli smelo 



komunikovať o tom, čo žijú doma. Náklady spojené s ich pobytom na Slovensku boli hradené z darov, 

ktoré MEMC Ichthys na túto činnosť prijíma.  

 

Celoslovenské aktivity 

Na úrovni celoslovenských aktivít je 

centrum naďalej aktívne pri organizovaní 

školacieho programu SEM s názvom DVK. Aj 

v minulom roku sa väčšina stretnutí konala 

v našom zariadení. Okrem toho sa už druhý rok 

v priestoroch MEMC Ichthys konala aj 

Konferencia SEM pre pracovníkov s mládežou. 

Tento ročník bol výnimočný v tom, že Konferencie 

SEM sa zúčastnil enormne vysoký počet mladých 

ľudí, čoho dôsledkom bola nedostatočná kapacita 

priestorov. Napriek tejto nevýhode chce SEM ponúkať toto zariadenie do povedomia mladých, aby tu 

organizovali svoje tábory a aktivity. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že pre rok 2014 SEM a MEMC 

pripravilo akciu zľavneného ubytovania pre členské mládeže SEM. 

 

Regionálne (seniorátne) aktivity 

Pri organizovaní seniorátnych aktivít v roku 2013 nastal najväčší útlm. Napriek zmene, ktorá 

nastala na pozícii riaditeľa MEMC Ichthys, sme spoločne (s Michalom Findrom a Janou Kovalčíkovou) 

hľadali priestor, ako pokračovať v organizovaní pravidelných seniorátnych aktivít. Dôkazom toho boli 

dve stretnutia začiatkom roka, kde sme sa spoločne pokúsili naplánovať v rámci roka 2013 spoločné 

mládeže, Konfideň a GT Action. Žiaľ počas roka sa nám už nepodarilo nájsť dostatok času na 

zabezpečenie týchto aktivít. Do budúcich rokov je určite záujem, aby práca na seniorátnej úrovni 

nezanikla, no nateraz je dôležité, aby sa vytvoril hoci aj malý tím ľudí, ktorí budú aktivity na 

seniorátnej úrovni pripravovať a organizovať. Bez toho asi nie je možné v tejto činnosti pokračovať. 

 

Miestne aktivity  

V máji 2013, MEMC Ichthys a SED – Dom na 

polceste, pred obecným úradom, zorganizovali 

misijný koncert pre ľudí žijúcich vo Veľkom Slavkove. 

Následne na to začal fungovať aj klub pre detí 

a mládež. Činnosť klubu sme však s príchodom 

letných prázdnin a plného obsadenia MEMC Ichthys 

počas leta, museli ukončiť. Je to veľká škoda, lebo 

Veľký Slavkov nemá vytvorený žiaden priestor, kde 

by sa hlavne mladí ľudia mohli stretávať. Veľkou 

výhodou MEMC Ichthys je ihrisko, vďaka ktorému tu 

mladí prichádzajú. Je tu teda dostatok priestoru na otvorenú prácu s mladými ľuďmi z dediny. Znova 



to ale stojí na konkrétnych ľuďoch, ktorí by za túto činnosť prevzali zodpovednosť. Ja osobne verím, 

že aj v tejto veci bude Pán Boh konať a pripraví si ľudí, ktorí túto službu budú veľmi radi robiť. 

Priestorových kapacít na zriadenie mládežníckeho klubu je v areáli centra dostatok.  

 

Iné aktivity 

V tejto skupine aktivít je činnosť, ktorú MEMC Ichthys ponúka, alebo vykonáva, no nie je 

možné ju zaradiť ani do jednej z predchádzajúcich skupín.  

Patrí tu napr. služba zvesti Božieho slova, ktorú centrum poskytne, ak ubytovaná skupina o to 

prejaví záujem. V roku 2013 bola takáto služba poskytnutá ôsmim ubytovaným skupinám mladých 

ľudí (2 x víkendovka Lazy pod Makytou, OC PU víkendovka, 3 x víkendovka pre EKG, ECAV Rankovce – 

letný tábor, Relevant PO – tímovka).  

MEMC Ichthys ďalej pre mladých ľudí ponúka možnosť dobrovoľníckeho pobytu.  Túto 

možnosť využil Janko Malovec z Lazov pod Makytou. Formálne vykonával v MEMC Ichthys 

absolventskú prax, v rámci ktorej sme spolu mohli mať veľmi dobrý duchovný čas. Okrem toho tu pri 

údržbe urobil kopec užitočnej práce (natretie strešných okien, oprava garážových dverí, oprava 

drevených schodov a zhotovenie madiel, rúbanie a upratanie dreva, výstavba altánku) a mnoho inej 

práce. 

Web stránka 

Obsah web stránky MEMC Ichthys bol počas roka 2013 v „spiacom režime“. To znamená, že 

obsah stránky nebol aktualizovaný a to hlavne z časového dôvodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finančná správa k 31.12.2013 

Náklady 

Spotreba materiálu  4 273,78 € 

Pohonné hmoty    525,71 € 

Nákup potravín, strava 16 710,56 € 

Kancelárske potreby, drogéria, odev, lieky a iné 678,15 € 

Elektrická energia 2 316,46 € 

Vodné, stočné 1 090,15 € 

Plyn 6 205,54 € 

Opravy a údržba 188,68 € 

Cestovné 1 015,20 € 

Služby (kopírovanie, pošta) 87,63 € 

Poistenie 652,17 € 

Mobilné služby a internet 762,84 € 

Služby ostatné 15 450,88 € 

Mzdové náklady 5 960,00 € 

Zákonné sociálne poistenie 2 097,87 € 

Daň z príjmu 10,45 € 

Ostatné dane a bankové poplatky 274,48 € 

Poskytnuté dary 2 380,90 € 

Náklady spolu 60 681,45 € 

 
Výnosy 

Tržby z predaja služieb 64 971,65 € 

Príspevky od organizácii ECAV 2 822,21 € 

Príspevky od súkromných osôb 748,00 € 

Úroky a iné ostatné výnosy 9,44 € 

Spolu 68 551,30 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročnú správu spracoval a na schválenie predkladá:    Vladimír Maťaš  

Vo Veľkom Slavkove, 18.2.2014 


