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Správa o činnosti MEMC Ichthys za rok 2016 je rozdelená na dve časti.  

Prvá časť sa týka prevádzky zariadenia a zahŕňa informácie o poskytovaní a zabezpečení 

ubytovania a stravy pre pobyty hostí, ktorí v zariadení strávili istý čas. Ide o rôzne skupiny prevažne 

mladých ľudí z ECAV, ale aj mimo nej.  

Druhú časť tvorí opis aktivít, ktoré MEMC Ichthys organizuje samostatne, prípadne v spolupráci 

s iným subjektom (poväčšine so Spoločenstvom evanjelickej mládeže). Uvedené aktivity sú zamerané 

v prvom rade na mladých ľudí a prebiehajú na štyroch úrovniach – medzinárodnej, celoslovenskej, 

seniorátnej (regionálnej) a miestnej. 

 

1) PREVÁDZKA MEMC Ichthys 

Prevádzku MEMC Ichthys v roku 2016 zabezpečoval tím overených a šikovných pracovníkov 

a dobrovoľníkov, tvorený týmito ľuďmi: 

• Renáta Maťašová – TPP na pozícii chyžná 

• Ján Malovec – TPP na pozícii správca budovy (údržba interiéru a exteriéru MEMC 
Ichthys) 

• Veronika Malovcová – TPP (júl – november) – administratívna pomoc, zabezpečenie 
prevádzky kuchyne 

• Eva Gildeinová – zodpovednosť za kuchyňu – zabezpečené cez SED – Dom na 
polceste 

• Vladimír Maťaš – riaditeľ MEMC Ichthys 

• Kristína Scholtzová – dobrovoľník – pomoc s administratívou 

• Monika Gurková – dobrovoľník – pomoc pri zabezpečení kuchyne 

• Kristína Leščova – dobrovoľník – (apríl a december) - pomoc pri zabezpečení kuchyne 
a pri upratovaní 

• Renáta Belohorcová – brigádnik – pomoc pri upratovaní 
 

Správnu radu zariadenia tvorili: zástupcovia ECAV (v počte tri) – Michal Findra (ako predseda 

Správnej rady), Ivan Debnár, Martin Čajka (od novembra 2016), CZ – dcérocirkev Veľký Slavkov (v 

počte jeden) – Rastislav Dindoš, SEM (v počte jeden) – Miroslav Mudrák.  

 

1.1. Obsadenosť MEMC Ichthys v roku 2016  

V oblasti prevádzky je najdôležitejším ukazovateľom počet prenocovaní, resp. obsadenosť 

MEMC Ichthys počas celého roka. Tento faktor totiž určuje či je zariadenie schopné finančne prežiť 

alebo nie. Preto je dôležité, aby obsadenosť zariadenia bola čo najvyššia.  

V návrhu činnosti MEMC Ichthys na rok 2016 sme ako prvý bod plánovali zachovať počet 

prenocovaní (z roku 2015) na úrovni nad 30% z celkovej ubytovacej kapacity zariadenia, to jest, nad 

4 380 osobonocí (pri kapacite 40 lôžok a možnej ročnej obsadenosti 14 600 osobonocí), prípadne 

dosiahnuť počet prenocovaní na 5 000 osobonocí, čo by znamenalo aspoň malé navýšenie oproti 

minulému roku a tak zachovanie postupného každoročného zvyšovania obsadenosti centra. 



Je potešujúce, že v roku 2016 sa nám oproti predchádzajúcim rokom podarilo obsadenosť 

zvýšiť a dosiahnuť tak hodnotu nad plánovaný cieľ. Tá bola v roku 2016 v počte 5 124 osobonocí. 

V percentuálnom vyjadrení ide o 35,10 percentnú obsadenosť zariadenia.  

Z pohľadu porovnania s minulým rokom je obsadenosť vyššia o 188 osobonocí, čo je o 1,29 % 

viac ako minulý rok.  

Po uplynulom roku môžeme teda konštatovať, že hoci po malých krokoch, ale predsa sa nám 

darí z roka na rok, prilákať do MEMC Ichthys viac a viac ľudí. Výzvou do ďalších rokov bude udržanie 

celoročnej obsadenosti na hodnote 5 000 osobonocí a považovanie tejto hodnoty za štandard, pod 

ktorý nechceme klesnúť, ak má byť prevádzka a činnosť MEMC Ichthys finančne udržateľná.  

Druhým podstatným cieľom do budúcnosti, ktorý nám pomôže obsadenosť 5 000 osobonocí 

za rok udržať, je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb (ubytovania, stravy, duchovnej pomoci 

atď.). Ak sa totiž ľudia v MEMC Ichthys ubytujú a budú sa počas svojho pobytu cítiť dobre, nielen že 

sa budú radi vracať, ale budú naše zariadenie odporúčať aj ostatným. Túto skutočnosť môžeme 

zažívať už teraz pri rezervácii pobytov, keď sa nám na základe odporúčania ozývajú skupiny mladých 

ľudí, ktorí u nás ešte neboli. 

Podrobnejšiu evidenciu ubytovaných hostí za rok 2016 ukazuje nasledovná tabuľka, kde sú 

ubytovaní hostia už tradične rozdelení podľa kategórie KLIENTELA. Je spracovaná ako porovnanie 

s rokom 2015: 

Klientela 

Percento 
celkovej 

obsadenosti 
v roku 2016 

Počet nocí 
v roku 2016 

Počet nocí 
v roku 2015 

Rozdiel 
v počte nocí 

(+ viac 
- menej) 

Cirkevný pobyt seniorátu AKCIA 0,08 % 12 72 -60 

Cirkevný pobyt seniorátu HOSŤ 2,23 % 325 0 325 

Cirkevný pobyt Slovensko AKCIA 9,92 % 1 449 877 572 

Cirkevný pobyt Slovensko HOSŤ 19,16 % 2 797 2 940 -143 

Cirkevný pobyt zahraničie AKCIA 0,48 % 70 0 70 

Cirkevný pobyt zahraničie HOSŤ 1,32 % 193 489 -296 

Mimo cirkevný pobyt SLOVENSKO 1,76 % 257 555 -298 

Mimo cirkevný pobyt ZAHRANIČIE 0,14 % 21 3 18 

Spolu 35,10% 5 124 4 936 188 

   

Je dobré si v tabuľke všimnúť, že najvyššia obsadenosť MEMC Ichthys je pri dvoch typoch 

pobytov:  

• cirkevný pobyt Slovensko HOSŤ (ubytovanie ľudí z cirkevného prostredia na 

Slovensku, ktorí si u nás organizujú svoj pobyt sami)  

• cirkevný pobyt Slovensko AKCIA (ubytovanie ľudí z cirkevného prostredia na 

Slovensku, pričom v rámci poskytovaných služieb je MEMC Ichthys aj 

spoluorganizátorom danej akcie) 

V číselnom vyjadrení tieto dva typy pobytov tvoria vyše 80 % z celkovej obsadenosti 

zariadenia. Táto skutočnosť svedčí o tom, že MEMC Ichthys slúži účelu, pre ktorý bolo zriadené – 

poskytovať ubytovanie, stravu a duchovný program mladým ľuďom z cirkevného prostredia na 

Slovensku hlavne z ECAV, ale aj mimo nej. 



1.2. Úprava exteriéru 

Je pre nás dôležité, aby sa ľudia, ktorí prídu do MEMC 

Ichthys, cítili príjemne a dobre. Z toho dôvodu je potrebné 

priestor a areál zariadenia pravidelne udržiavať a starať sa 

o neho. Za týmto cieľom sme v roku 2016 v rámci exteriérových 

úprav a údržby vykonali tieto práce: 

• Dokončenie detského ihriska (február) – domaľovanie, 

dosypanie kamienkov a piesku po zime 

• Výroba, osadenie a montáž info tabule pred MEMC 

Ichthys (apríl, máj, december) 

• Zriadenie odstavnej plochy (parkoviska) pred MEMC Ichthys (apríl) – odkopanie celého 

priestoru, navozenie makadamu (kamienkov), 

spevnenie celej plochy 

• Navozenie hliny a úprava priestoru okolo plota 

z juhozápadnej strany (apríl) 

• Úprava volejbalového ihriska (apríl, máj) – odstránenie 

starej zeminy, navozenie novej zeminy, zatrávnenie, 

inštalácia nových stĺpov a siete 

• Zriadenie priestoru pre chov drobných domácich 

zvierat (máj) – okopanie priestoru, výroba oplotenia, 

osadenie oplotenia 

• Upratovanie areálu centra a úprava plota pri vstupe do MEMC 

Ichthys (jún) – zhodenie starej škridle osadenie dreveného 

zastrešenia plota 

• Výroba a osadenie drevených stolov v altánku a pri ohnisku 

(august) 

• Úprava studne (september, október) – demontáž starej studne, 

projektovanie novej, opracovanie dreva, porez a výroba, 

inštalovanie novej studne, maľovanie 

 

Okrem týchto zrealizovaných prác, v oblasti exteriéru prebiehala 

pravidelná údržba areálu ako kosenie záhrady, orez stromov pred MEMC 

Ichthys, orez a údržba kríkov a rastlín v záhone okolo plota. Novou 

aktivitou bolo zriadenie priestoru pre pestovanie zemiakov za areálom 

MEMC Ichthys. V tomto priestore o výmere cca. 650 m2 sa nám podarilo 

vypestovať zemiaky, ktoré dokážu vykryť asi polovicu celoročnej spotreby 

zemiakov pri varení. Táto činnosť si v mesiacoch máj až september 

vyžiadala pravidelnú starostlivosť (okopávanie, pletie buriny, zbieranie 

úrody).   

Z naplánovaných prác na začiatku roka sme ku koncu roka neuskutočnili opravu lavičiek 

v celom areáli a pri ohnisku, údržbu okien hlavne z južnej strany MEMC Ichthys a čiastočne aj úpravu 

plota hlavne pri vstupe do MEMC Ichthys. Všetky tieto činnosti sa pokúsime zrealizovať v roku 2017. 



1.3. Úprava interiéru 

 Nielen exteriér, ale aj vnútorné priestory (interiér) si 

počas roka vyžadujú svoju údržbu, opravy a dokončenie toho, čo 

ešte zo stavebného a funkčného hľadiska nie je hotové. Tak aj 

v oblasti interiérových úprav sme zrealizovali práce, ktoré veríme 

zvyšujú štandard ubytovania a dobrého pocitu ľudí ubytovaných 

v MEMC Ichthys. Zoznam zrealizovaných prác a úprav: 

• Dokončenie obloženia schodiska v spoločenskej 

miestnosti (január) 

• Zriadenie internetu a inštalácia dataprojektora v spoločenskej miestnosti (február) 

• Pravidelné maľovanie izieb a spoločenských priestorov (február, marec) 

• Inštalácia digestora v kuchyni a nákup nerezových stolov (apríl, október) 

• Nové vyvložkovanie plynových komínov (v byte správcu a v centre) (apríl) 

• Zrušenie piecky na tuhé palivo v jedálni centra (november) 

• Vyvložkovanie komína na tuhé palivo v byte správcu (november) 

• Obloženie schodísk drevom v bunkách Rút, 

Nehemiáš, Daniel (december)  

Okrem zrealizovaných prác v interiéri MEMC Ichthys sme na 

začiatku roka plánovali postupne obnoviť zariadenie v izbách 

(paplóny, vankúše, skrine). Od tohto plánu sme však v priebehu roka 

upustili a to hlavne z dôvodu permanentného striedania 

ubytovaných hostí, ako aj opätovným zhodnotením jestvujúceho 

zariadenia, ktoré je pre tento čas dostačujúce.  

 

2) AKTIVITY MEMC Ichthys 

 Druhou, rovnako podstatnou časťou ako je prevádzka zariadenia, sú aktivity MEMC Ichthys, 

ktoré organizujeme hlavne pre mladých ľudí, či už samostatne alebo v spolupráci s iným subjektom 

(Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Tatranský seniorát ECAV). Realizované aktivity sa dejú na úrovni 

medzinárodnej, celoslovenskej, seniorátnej (regionálnej) a miestnej. Môžeme povedať, že v roku 

2016 došlo na všetkých štyroch úrovniach k podstatnému nárastu aktivity, z čoho sa veľmi tešíme. Je 

to aj vďaka ochote a zapáleniu zamestnanca MEMC Ichthys – 

Janka Malovca, ktorý sa spolu s riaditeľom centra - Vladimírom 

Maťašom, veľmi aktívne zapojil do všetkých organizovaných 

aktivít, ktoré sú opísané nižšie. 

 

2.1. Medzinárodné aktivity 

Činnosť MEMC Ichthys v oblasti medzinárodných aktivít 

je už niekoľko rokov koordinovaná v spolupráci so SEM. V roku 

2016 bola táto činnosť orientovaná na viaceré krajiny. V prvom 



rade je to spolupráca s Ev. Kirche Mitteldeutschland, v rámci ktorej sa zamestnanec MEMC Ichthys 

(Ján Malovec) v januári 2016 opäť zúčastnil na konferencii pre mládežníckych vedúcich v Bad 

Blankenburgu, kde prezentoval činnosť MEMC Ichthys.  

V rámci ďalšieho projektu, ktorý má medzinárodný 

presah, tento krát smerom na Bielorusko, sme vo februári 

2016 uskutočnili pracovnú cestu do Vitebska v Bielorusku, 

aby sme jednak spoznali ľudí, ktorí tam zápasia o svoju vieru 

a zároveň ich v tom zápase aj povzbudili (vzájomnými 

stretnutiami, rozhovormi a kázňou Božieho slova na 

službách Božích). Pracovnej cesty sa zúčastnili Vladimír 

Maťaš a Ján Malovec. Konkrétnym výstupom tejto 

spolupráce bola dobrovoľná pomoc Kristíny Leščovej 

v mesiacoch apríl a december v našom zariadení, ktorá sa uskutočnila v rámci jej dobrovoľníckeho 

pobytu na Slovensku. Kristína mohla okrem pomoci zažiť aj prevádzku nášho zariadenia a vidieť, ako 

prebieha práca a život v MEMC Ichthys.  

Treťou aktivitou v oblasti medzinárodných 

aktivít v roku 2016, bola návšteva evanjelického 

misijného zariadenia v Güetli vo Švajčiarsku v mesiaci 

máj. Cieľom tejto cesty bolo oboznámenie sa 

s činnosťou podobného zariadenia, ktoré svoju činnosť 

vykonáva už viac ako 40 rokov. Konkrétnym výstupom 

tejto návštevy bolo jednak zriadenie malého priestoru 

pre chov drobných domácich zvierat ako prezentácia 

jednoduchej formy agroturizmu a zriadenie priestoru 

vo výmere cca. 650 m2, kde je možné pestovať zemiaky 

a inú zeleninu. Takto dopestované vlastné suroviny vieme spotrebovať v rámci poskytovania stravy 

pre ubytovaných hostí. 

 

2.2. Celoslovenské aktivity 

Ako bolo spomenuté vyššie (pri bode obsadenosť zariadenia), veľkú časť obsadenosti 

zariadenia tvoria pobyty, ktorých spoluorganizátorom je aj MEMC Ichthys. Oproti minulému roku 

sme v tejto kategórii zaznamenali nárast o 3%. Ide teda o to, že oproti minulému roku sme boli 

spoluorganizátormi väčšieho počtu aktivít ako rok predtým. Medzi realizované programy, pri ktorých 

sa MEMC Ichthys v roku 2016 podieľalo (cez svojich pracovníkov Vladimíra Maťaša a Jána Malovca) 

v spolupráci SEM, patrí:  

• školiaci program DVK – 5 stretnutí 

• Konferencia SEM (cca. 150 ľudí) 

• Porady Predsedníctva SEM, fulltimerov a spolupracovníkov SEM 

• Valné zhromaždenie SEM 

• Konfivíkendovky Myjavského, Turčianskeho, Považského, Zvolenského, Rimavského, 

Hontianskeho a Košického  seniorátu (cca. 400 ľudí) 



Primárnym cieľom všetkých 

uvedených aktivít je zvestovať Pána Ježiša 

mladým ľuďom. Okrem tohto cieľa dochádza 

pri organizovaní celoslovenských aktivít aj ku 

vedľajšiemu efektu, ktorým je prezentácia 

nášho zariadenia a možnosti ubytovania 

v ňom, širšiemu okruhu mladých ľudí. Na 

základe toho majú potom záujem prísť k nám 

so svojou mládežou a organizovať u nás svoj 

tábor. Najnovším trendom je tiež 

organizovanie školských výletov mladými, 

ktorí práve cez spomenuté akcie (hlavne Konfivíkendovky) boli v našom zariadení ubytovaní a teraz 

chcú u nás organizovať výlet so svojou triedou. 

Okrem týchto aktivít, ktoré sa udiali priamo v priestore MEMC Ichthys, sme Spoločenstvu 

evanjelickej mládeže veľmi aktívne pomáhali so zabezpečením týchto aktivít: SEMFEST – prezentácia 

festivalu na evanjelických školách v Tisovci, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach, Campfest a iné. 

 

2.3. Seniorátne aktivity 

V oblasti seniorátnych aktivít sa nám v roku 2016 podarilo zorganizovať spoločnú seniorátnu 

mládež (január 2016), ktorej témou bola prezentácia misijnej práce a života manželov Pongenových. 

Stretnutie bolo rozdelené na dve časti. Prvú časť tvorila sánkovačka na Hrebienku a druhá časť patrila 

Zuzke a Sentimu, aby rozprávali o svojom niekoľko ročnom pobyte v Afrike. Stretnutia sa zúčastnilo 

cca. 40 mladých ľudí.  

Druhou aktivitou bola športová olympiáda 

s názvom Poď Von! (jún 2016). Pri športovom zápolení 

vo futbale a volejbale, povzbudzovaní a vodnom futbale 

sa stretlo približne 70 mladých ľudí, ktorí okrem športu 

a zábavy mohli počuť aj Božie slovo.  

Do budúcnosti by sme radi zachovali tieto dva 

typy spoločných stretnutí, lebo si myslíme, že má zmysel 

ich organizovať a ak to bude možné, v najbližších dvoch 

rokoch k nim chceme pridať ešte víkendové stretnutie konfirmandov v senioráte. Veríme, že sa nám 

to podarí. 

 

2.4. Miestne aktivity 

Poslednou skupinou je organizovanie miestnych aktivít. Hoci je pravda, že popri 

predchádzajúcich menovaných aktivitách zostáva z hľadiska času a miesta malý priestor pre miestnu 

prácu, sme radi, že v roku 2016 nastal pozitívny posun aj v tejto oblasti. Spomenúť tak možno 

stretávanie sa dorastového klubu, ktorý vedú manželia Pindrochovci. Toto stretávania sa deje u nich 



v domácnosti, alebo v priestore MEMC Ichthys v piatok podvečer. Počas roka 2016 sa uskutočnilo 

cca. 35 až 40 stretnutí s priemerným počtom 6 až 8 detí.  

Druhou podstatnou vecou, ktorú je potrebné tu 

spomenúť je zabezpečenie nedeľných a sviatočných služieb 

Božích riaditeľom MEMC Ichthys, Vladimírom Maťašom a to 

od marca 2016. 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. 

 

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.  

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

prejaví záujem. V roku 2016 bola takáto služba poskytnutá cca. 20 krát a to viacerým ubytovaným 

skupinám mladých ľudí (konfivíkendovky SEM, stretnutia DVK, víkendovky pre EKG, stretnutia rodín, 

Relevant a iné).  

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

ponúka mladému človeku, ktorý do tejto služby vstúpi, nielen praktické zručnosti pre svoj život, ale 

má možnosť aj duchovne podrásť. V roku 2016 pôsobila v MEMC Ichthys ako dobrovoľníčka Kristína 

Scholtzová z Vojňan (január až jún), Kristína Leščova z Bieloruska (apríl a december) a Mária Lisiková 

z Prešova (november a december). Dievčatá pomáhali pri vedení účtovníctva a kancelárskej agendy 

a tiež pri zabezpečení ubytovania a stravy pre hostí. 

Obsah web stránky MEMC Ichthys bol počas roka 2016 mierne aktualizovaný. Došlo k úprave 

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

Posledným bodom je spolupráca so Strediskom evanjelickej diakonie vo Veľkom Slavkove. 

V roku 2016 prebiehala táto spolupráca hlavne v oblasti zabezpečenia stravy pre ubytovaných hostí. 

Táto činnosť bola zabezpečená pracovníkom SED. Na oplátu zasa SED niekoľko krát využil priestory 

MEMC Ichthys (spoločenská miestnosť, multifunkčné ihrisko) pre svoje vlastné aktivity. 

 

 

 

 

 

 



Finančná správa k 31.12.2016 

Náklady 

Spotreba materiálu 4 607,78 € 

Pohonné hmoty 1 904,25 € 

Nákup potravín, strava 14 409,57 € 

Kancelárske potreby, hygienické potreby, drogéria, odev, lieky a iné 1 678,32 € 

Drobný majetok 4 649,03 € 

Elektrická energia 3 688,31 € 

Vodné, stočné 1 408,26 € 

Plyn 6 855,80 € 

Opravy a údržba 125,00 € 

Cestovné 1 036,59 € 

Služby (kopírovanie, pošta) 29,34 € 

Poistenie 629,44 € 

Mobilné služby a internet 719,37 € 

Služby ostatné 14 319,65 € 

Mzdové náklady 21 310,45 € 

Zákonné sociálne poistenie 6 620,37 € 

Ostatné dane a bankové poplatky 233,00 € 

Poskytnuté dary 2 520,00 € 

Iné ostatné náklady 64,89 € € 

Bankové poplatky 95,62 € 

Daň z príjmu 19,07 € 

Náklady spolu 86 924,11 € 

 
Výnosy 

Tržby z predaja služieb 82 883,61 € 

Príspevky od súkromných osôb 5 105,29 € 

Dary 3 500,88 € 

Dotácie 1 658,00 € 

Úroky a iné ostatné výnosy 22,33 € 

Spolu 93 170,11 € 

 

 

 

 

 

 

 

Výročnú správu spracoval a na schválenie predkladá:                Vladimír Maťaš

  

Vo Veľkom Slavkove, 20.02.2017 


