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Nech ťa zachráni tvoj Boh, ktorého vytrvalo uctievaš. 
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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, alebo do ktorých sa MEMC Ichthys 

aktívne zapojilo a sú zamerané v prvom rade na mladých ľudí. Tieto aktivity prebiehajú na štyroch 

úrovniach – medzinárodnej, celoslovenskej, regionálnej (seniorátnej) a miestnej. 

 

1) PREVÁDZKA MEMC Ichthys 

Prevádzku MEMC Ichthys v roku 2014 zabezpečoval tím pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorý 

bol tvorený týmito ľuďmi: 

• Renáta Maťašová – TPP na pozícii chyžná 

• Marek Adamuščin – zamestnanec SED – Dom na polceste – zodpovednosť za  
kuchyňu 

• Vladimír Balogh – zamestnanec SED – Dom na polceste – pomocná sila v kuchyni 

• Ján Malovec – (január až august 2014) – dobrovoľník, (september až december 2014) 
– TPP na pozícii správca budovy (údržba interiéru a exteriéru MEMC Ichthys) – 
pracovné miesto vytvorené vďaka podpore z ÚPSVaR Poprad 

• Vladimír Maťaš – riaditeľ MEMC Ichthys 
 

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

Zacher (TAS), Ivan Debnár (ECAV), Rastislav Dindoš (CZ), Miroslav Mudrák (SEM). 

1.1. Obsadenosť MEMC Ichthys v roku 2014  

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

Ichthys počas minulého roka. V návrhu činnosti MEMC Ichthys na rok 2014 sme plánovali zvýšiť počet 

prenocovaní  nad 30% z celkovej ubytovacej kapacity zariadenia, to jest, nad 4 380 osobonocí (pri 

kapacite 40 lôžok a možnej ročnej obsadenosti 14 600 osobonocí).  

V roku 2014 sme dosiahli obsadenosť vo výške 4 355 osobonocí. V percentuálnom vyjadrení 

ide o 29,83 percentnú obsadenosť zariadenia.  

Z pohľadu porovnania s minulým rokom je obsadenosť vyššia o 97 osobonocí. Z pohľadu 

plánu, ktorý sme si stanovili ide o obsadenosť nižšiu o 25 osobonocí. To znamená, že hoci sme boli 

blízko, plánovanú obsadenosť (30% z celkovej obsadenosti, alebo 4 380 osobonocí) sa nám naplniť 

nepodarilo. Do budúcnosti tak prekonanie 30% obsadenosti zostáva stále výzvou a je treba sa o to, čo 

najviac snažiť. Priestor ako to dosiahnuť je možné nájsť v lepšej reklame poskytovaných služieb 

v MEMC Ichthys a tiež vo využití bezplatného cestovania pre študentov.  

Podrobnejšiu evidenciu ubytovaných hostí ukazuje nasledovná tabuľka, kde sú ubytovaní 

hostia rozdelení podľa kategórie KLIENTELA. Je spracovaná ako porovnanie s rokom 2013: 

 



Klientela 

Percento 
celkovej 

obsadenosti 
v roku 2014 

Počet nocí 
v roku 2014 

Počet nocí 
v roku 2013 

Rozdiel 
v počte nocí 

(+ viac 
- menej) 

Cirkevný pobyt seniorátu AKCIA 0 % 0 0 0 

Cirkevný pobyt seniorátu HOSŤ 1,51 % 220 442 - 222 

Cirkevný pobyt Slovensko AKCIA 6,74 % 984 234 750 

Cirkevný pobyt Slovensko HOSŤ 18,22 % 2 660 3 256 - 596 

Cirkevný pobyt zahraničie AKCIA 0 % 0 43 - 43 

Cirkevný pobyt zahraničie HOSŤ 2,38 % 348 110 238 

Mimo cirkevný pobyt SLOVENSKO 0,98 % 143 121 22 

Mimo cirkevný pobyt ZAHRANIČIE 0 % 0 52 - 52 

Spolu 29,83% 4 355 4 258 97 

   

V tabuľke je vidieť, že zvýšenie obsadenosti nastalo pri klientele cirkevný pobyt – akcia, 

cirkevný pobyt zahraničie – hosť a mimo cirkevný pobyt – Slovensko. Plánované zvýšenie pri 

klientele cirkevný pobyt seniorát sa naplniť nepodarilo.  

1.2. Úprava exteriéru 

V oblasti exteriérových úprav bolo plánované dokončenie 

altánku a začatie so záhradnými úpravami areálu. Obidve 

plánované aktivity sa podarilo uskutočniť hlavne vďaka 

dobrovoľníckemu pobytu Janka Malovca, ktorý ich zabezpečoval. 

Altánok dostal strešnú krytinu, nový náter, osvetlenie a vnútorný 

priestor bol vyložený kameňom. Záhradné úpravy boli vykonané 

hlavne okolo plota, kde boli nasadené trvalé kvetiny a nízko 

rastúce stromčeky a tiež z východnej strany ihriska. V roku 2015 

plánujeme s úpravou areálu pokračovať a to výstavbou nového 

detského ihriska. 

1.3. Úprava interiéru 

 Plánovaná úprava interiéru sa týkala hlavne využitia 

priestoru v zadnej nedostavanej časti, ktorý by mohol slúžiť ako 

nízko prahový klub pre mladých ľudí z dediny, prípadne ako jednoduchý ubytovací priestor formou 

karimatka spacák a tiež do vybavenia zariadenia kuchyne nerezovými stolmi a digestorom. 

Úprava zadného nedostavaného priestoru bola vykonaná pracovníkmi a klientami SED – Dom 

na polceste, v prvej polovici roka 2014 a vďaka nej došlo 

k jednoduchému stavebnému oddeleniu nedostavanej 

časti a novovzniknutého priestoru. Následne bol tento 

priestor upravený tak, že počas letnej sezóny tam mohli 

byť ubytované niektoré skupiny mladých ľudí, počas 

Konferencie SEM slúžil tento priestor ako modlitebné 

miesto pre účastníkov Konferencie a nakoniec bola z toho 

priestoru vytvorená posilňovňa, ktorú pravidelne 

navštevujú klienti SED – Dom na polceste vo Veľkom 

Slavkove.  



K vybaveniu kuchyne novým zariadením v roku 2014 nedošlo, nakoľko schvaľovanie 

finančných prostriedkov na tento účel Generálnym presbyterstvom ECAV (program projektovej 

podpory Hoffnung für Osteurope), ktoré bolo plánované na február 2014, bolo kvôli formálnym 

záležitostiam presunuté na jeseň 2014. Po uzavretí schvaľovacieho procesu a prípadnom vyčlenení 

finančných prostriedkov, je možné vo vybavení zariadenia kuchyne pokračovať v nasledujúcom roku. 

Fungujúca prevádzka kuchyne je dobrým stimulačným prostriedkom na prilákanie hostí, ktorí tak na 

jednom mieste získajú kompletné služby ubytovania a stravy. V roku 2014 táto prevádzka fungovala 

vďaka spolupráci Strediska evanjelickej diakonie – Dom na polceste, ktoré tu pod vedením svojho 

zamestnanca - kuchára, Mareka Adamuščina, vykonáva nácvik pracovných zručností svojich klientov. 

Kuchyňa tak zabezpečuje stravu pre klientov tohto zariadenia a zároveň dokáže ubytovaným hosťom 

poskytnúť kompletné stravovanie.  

Spoluprácu so SED – Dom na polceste 

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, 

maľovanie izieb a spoločenských priestorov). 

 V mesiacoch september až november 

2014 MEMC Ichthys aktívne vypomáhalo SED 

– Domu na polceste pri príprave projektovej 

dokumentácie na dokončenie zadnej 

nedostavanej časti MEMC Ichthys. S uvedenou dokumentáciou sa stredisko opätovne uchádzalo 

o finančné prostriedky na úplne stavebné dokončenie zadnej časti centra a vytvorenie chráneného 

zariadenia pre týrané matky s deťmi. (Program: SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie, Správca 

programu: Úrad vlády SR, Zdroj financovania: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR). 

O tom, či projekt bude alebo nebude realizovaný sa rozhodne na jar 2015. 

 

2) 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. 

2.1. Medzinárodné aktivity 

V rámci tohto bodu je možné spomenúť účasť riaditeľa MEMC Ichthys – Vladimíra Maťaša na 

konferencii pre mládežníckych vedúcich, ktorú organizuje Ev. Kirche in Mitteldeutschland v Bad 

Blankenburgu v januári 2014. Tam bola prezentovaná činnosť MEMC Ichthys, čoho konkrétnym 

výstupom je rezervácia ubytovania a stravy pre skupinu asi 27 mladých na 10 dní v júli 2015.   

Plánovaným projektom, ktorý je spomenutý aj v Návrhu činnosti MEMC Ichthys na rok 2014, 

je podpora misijnej práce v Bielorusku. Nakoľko je tento projekt viac menej manažovaný 

Spoločenstvom evanjelickej mládeže, v roku 2014 nebola v tomto smere z hľadiska MEMC Ichthys 

zaznamenaná žiadna činnosť. Konkrétnym prísľubom do budúcnosti je možnosť prijatia 



dobrovoľného pracovníka na stáž v MEMC Ichthys napr. cez Európsku dobrovoľnícku službu nielen 

z krajín Európskej únie, ale aj Ukrajiny a Bieloruska.  

2.2. Celoslovenské aktivity 

Na úrovni celoslovenských 

aktivít je MEMC Ichthys asi aktívne 

najviac. Vidieť to aj pri obsadenosti 

centra v minulom roku, kde pri 

klientele cirkevný pobyt Slovensko – 

akcia vidieť výrazný nárast. 

Prioritou bol školiaci program DVK, 

organizovaný v spolupráci so 

SEMom. V roku 2014 sa všetky 

stretnutia tohto programu konali 

v MEMC Ichthys a konkrétne išlo 

o 9 stretnutí. Okrem toho sa 

v minulom roku v priestoroch 

MEMC Ichthys, už po tretí krát 

konala Konferencia SEM pre 

pracovníkov s mládežou. Novinkou oproti ostatným rokom bolo využitie priestoru kostola pre 

spoločné programy, ktoré dalo celej akcii nový rozmer a otvorilo otázku častejšieho využívania tohto 

priestoru pre akcie väčšieho rozmeru. MEMC Ichthys spolupracovali aj pri organizovaní dvoch 

víkendoviek Predsedníctva SEM, Valného zhromaždenia SEM a víkendoviek pre konfirmandov z troch 

seniorátov a viac ako dvadsať cirkevných zborov ECAV. Všetky spomenuté aktivity pomáhajú dostať 

toto zariadenie do povedomia mladých, ktorí tak môžu so svojimi mládežami v MEMC Ichthys 

organizovať svoje tábory a aktivity. Jediné negatívum v rámci tohto bodu vidíme v tom, že sa 

v minulom roku nepodarilo vytvoriť štruktúru programových aktivít, ktoré MEMC Ichthys vie a môže 

v budúcnosti ponúkať.  

2.3. Seniorátne aktivity 

Útlm, ktorý nastal pri organizovaní seniorátnych aktivít v roku 2013, pokračoval aj v roku 

2014. Jedinou akciou, ktorú MEMC Ichthys počas predchádzajúceho roku v rámci seniorátu 

spoluorganizoval bol Konfideň v apríli 2014 vo Vojňanoch. Iné sa zorganizovať nepodarilo. Dôvodom 

tohto stavu je, že tu chýba tím ľudí, ktorý by organizoval takéto aktivity pre mladých ľudí v senioráte 

pod hlavičkou MEMC Ichthys. Do budúcnosti je táto 

možnosť stále otvorená a ak Pán Boh dá, nájdu sa aj 

ochotní ľudia, ktorí sa radi postavia do tejto 

zodpovednosti. Zariadenie MEMC Ichthys je tu na to, 

aby tieto aktivity zastrešilo. 

2.4. Miestne aktivity 

Ani v tejto oblasti nenastala oproti 

predchádzajúcemu roku výrazná zmena. Obec Veľký 

Slavkov nemá vytvorený žiaden priestor, kde by sa 

hlavne mladí ľudia z dediny mohli stretávať. Ak by 



MEMC Ichthys malo dostatok personálnych kapacít, vedelo by túto činnosť misijne zastrešiť. Veľkou 

výhodou totiž je, že MEMC Ichthys má multifunkčné ihrisko, vďaka ktorému tu mladí bez ostychu 

prichádzajú. Okrem toho sa v nedostavanej časti podarilo vytvoriť priestor posilňovne, čo je ďalším 

lákadlom pre mladých ľudí. Jediným problémom tak zostáva konkrétny človek, ktorý by za túto 

činnosť prevzal zodpovednosť. Potešujúcou skutočnosťou je, že priestor MEMC Ichthys (ihrisko, 

posilňovňa, areál) v hojnej miere využívajú klienti SED – Dom na polceste pre svoje aktivity. 

2.5. Iné aktivity (dobrovoľníctvo, web stránka) 

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 2014 bola takáto služba poskytnutá siedmym ubytovaným skupinám mladých 

ľudí (2 x víkendovka seniorátna víkendovka OC PU, stretnutia DVK, 2 x víkendovka pre EKG, ECAV 

Veličná – letný tábor, Relevant PO – tímovka).  

MEMC Ichthys ďalej pre mladých ľudí ponúka možnosť dobrovoľníckeho pobytu. Táto forma 

služby, je najlepším spôsobom, ako zabezpečiť duchovnú činnosť MEMC Ichthys, či už na miestnej 

alebo aj seniorátnej úrovni. Zároveň mladému človeku, ktorý do tejto služby vstúpi, dobrovoľníctvo 

pomáha dospieť a získať nielen praktické zručnosti pre svoj život, ale aj duchovne podrásť. 

O tejto možnosti boli mladí ľudia z celého Slovenska informovaní hlavne cez akcie SEM – 

SEMFEST – júl 2014 – Necpaly a Konferencia SEM – november 2014 – Veľký Slavkov.  

 V roku 2014 (január až august) pôsobil v MEMC Ichthys ako dobrovoľník aj Janko Malovec 

z Lazov pod Makytou. Pomáhal hlavne pri údržbe a úprave interiéru a exteriéru centra (dokončenie 

altánku, záhradné úpravy). V septembri 2014 bol vďaka podpore z ÚPSVaR Poprad prijatý do trvalého 

pracovného priestoru a jeho hlavnou činnosťou v roku 2015 bude výstavba nového detského ihriska.  

Obsah web stránky MEMC Ichthys bol počas roka 2014 aktualizovaný. Došlo k úprave textov 

a cien na webovom sídle a do fotogalérie boli pridané aktuálne fotografie MEMC Ichthys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finančná správa k 31.12.2014 

Náklady 

Spotreba materiálu  6 152,31 € 

Pohonné hmoty    637,67 € 

Nákup potravín, strava 25 778,43 € 

Kancelárske potreby, drogéria, odev, lieky a iné 1 942,23 € 

Elektrická energia 4 875,60 € 

Vodné, stočné 1 412,74 € 

Plyn 6 261,48 € 

Opravy a údržba 511,51 € 

Cestovné 1 510,44 € 

Služby (kopírovanie, pošta) 40,90 € 

Poistenie 648,27 € 

Mobilné služby a internet 917,71 € 

Služby ostatné 7 214,65 € 

Mzdové náklady 7 685,00 € 

Zákonné sociálne poistenie 2 705,01 € 

Daň z príjmu 0,00 € 

Ostatné dane a bankové poplatky 1 070,10 € 

Pokuty a penále 63,74 € 

Poskytnuté dary 2 865,00 € 

Náklady spolu 72 292,79 € 

 
Výnosy 

Tržby z predaja služieb 64 049,76 € 

Príspevky od organizácii SEM 860,00 € 

Príspevky od organizácii ECAV 380,00 € 

Príspevky od organizácii Slovensko 986,64 € 

Príspevky od súkromných osôb 2 173,00 € 

Dotácie 865,28 € 

Úroky a iné ostatné výnosy 1,09 € 

Spolu 69 315,77 € 

 

 

 

 

 

 

 

Výročnú správu spracoval a na schválenie predkladá:    Vladimír Maťaš  

Vo Veľkom Slavkove, 18.2.2015 


