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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 2017 je rozdelená na dve časti.  

Prvá časť, s názvom Prevádzka MEMC Ichthys, ponúka informácie, ktoré sa týkajú, fungovania 

zariadenia, počtu ubytovaných hostí a zoznamu realizovaných prác, ktorých cieľom je udržiavať 

interiér a exteriér zariadenia v takom stave, aby ľudia, ktorí v ňom strávia svoj voľný čas, sa cítili 

príjemne a boli spokojní. 

Druhá časť je opisom konkrétnych 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 ich cieľom je napĺňať a realizovať poslanie MEMC 

Ichthys. 

 

1) PREVÁDZKA MEMC Ichthys 

Prevádzku MEMC Ichthys v roku 2017 zabezpečoval tím overených a šikovných pracovníkov 

a dobrovoľníkov, tvorený týmito ľuďmi: 

• Renáta Maťašová – TPP na pozícii chyžná 
• Ing. Ján Malovec – TPP na pozícii správca budovy (údržba interiéru a exteriéru MEMC 

Ichthys), zabezpečenie programov 
• Eva Gildeinová – zodpovednosť za kuchyňu – zabezpečené cez SED – Dom na 

polceste 
• Renáta Belohorcová – (od júna 2017) – TPP na pozícii chyžná a pomocný pracovník 

v kuchyni  
• Rastislav Madáč – (od júna 2017) – TPP na pozícii manažér stravovacej prevádzky 
• Andrej Staník – (od júna do septembra 2017) – dobrovoľník, (od októbra 2017) – TPP 

- pracovné miesto vytvorené vďaka podpore ÚPSVaR v rámci národného projektu 
„Úspešne na trhu práce“ 

• Kristína Leščova (Kuzielová) 
– dobrovoľník – (od januára 
do februára 2017) - pomoc 
pri zabezpečení programov, 
práce v kuchyni a pri 
upratovaní 

• Mgr. Monika Maťašová – 
(od septembra 2017) – 
dobrovoľník – pomoc pri 
zabezpečení kuchyne, 
ubytovania, administratívy 
a vzdelávacích programov 

• Mgr. Vladimír Maťaš – 
riaditeľ MEMC Ichthys 

 
 



Správnu radu zariadenia tvorili:  

• Ing. Mgr. Michal Findra – predseda Správej rady (zástupca ECAV) 

• Bc. Ivan Debnár – člen Správnej rady (zástupca ECAV) 

• Ing. Martin Čajka – člen Správnej rady (zástupca ECAV) 

• JUDr. Rastislav Dindoš – člen Správnej rady (zástupca CZ ECAV Poprad – Matejovce, 

dcérocirkev Veľký Slavkov) 

• Mgr. Miroslav Mudrák – člen Správnej rady (zástupca SEM) 

Dozorná rada zariadenia pracovala v zložení:  

• Ing. Dušan Vagaský – predseda Dozornej rady 

• Viera Trnková – člen Dozornej rady 

• Mgr. Jaroslav Matys – člen Dozornej rady 

 

1.1. Obsadenosť MEMC Ichthys v roku 2017  

Najdôležitejším ukazovateľom z hľadiska prevádzky a finančnej udržateľnosti zariadenia je 

počet prenocovaní, resp. obsadenosť MEMC Ichthys počas celého roka. Tento faktor určuje, či je 

zariadenie schopné ekonomicky prežiť alebo nie. Preto je dôležité, aby obsadenosť zariadenia bola čo 

najvyššia.  

V návrhu činnosti MEMC Ichthys na rok 2017, bolo ako prvý bod plánované, udržanie počtu 

prenocovaní počas celého roka na úrovni 5.000 osobonocí, čo predstavuje hodnotu obsadenosti 

zariadenia viac ako 34% z celkovej možnej kapacity ubytovania (celková ročná ubytovacia kapacita 

zariadenia totiž činí 14.600 osobonocí). V roku 2015 bola táto hodnota tesne pod 5.000 osobonocí 

a v roku 2016 tesne nad. Udržanie sa na tejto hodnote v roku 2017 by znamenalo stabilitu z hľadiska 

ekonomického fungovania zariadenia.  

Je preto veľmi potešujúce, že v roku 2017 sa nám nielenže podarilo udržať obsadenosť 

z posledných dvoch rokov, ale došlo k výraznému zvýšeniu počtu prenocovaní, aké MEMC Ichthys 

medzi dvoma po sebe nasledujúcimi rokmi neeviduje. Z hľadiska čísel a percentuálneho vyjadrenia to 

vyzerá nasledovne: počet prenocovaní za rok 2017 má hodnotu 6.172 osobonocí, čo znamená 42,27 

percentnú obsadenosť zariadenia z celkovej ročnej obsadenosti 14.600 osobonocí. Oproti 

minulému roku ide o nárast 1.048 osobonocí, čo je viac o 7,17 %. Pre lepšie vyjadrenie a pochopenie 

toho, čo uvedené čísla znamenajú, uvádzame tabuľku, ktorá znázorňuje, ako rástla obsadenosť 

a počet prenocovaní od roku 2009, kedy je táto hodnota zaznamenávaná: 

Tabuľka obsadenosti MEMC Ichthys od roku 2009 do roku 2017: 

ROK Počet prenocovaní Percentuálne vyjadrenie 
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% +1048 

 

Po uplynulom roku konštatujeme, že z roka na rok, prichádza do MEMC Ichthys viac a viac 

ľudí. A preto udržanie celoročnej obsadenosti na hodnote minimálne 5 000 osobonocí je minimálny 

štandard, pod ktorý už nemôžeme klesnúť, ak má byť prevádzka a činnosť MEMC Ichthys finančne 

udržateľná.  

Ako po minulé roky, aj teraz vo Výročnej správe za rok 2017, uvádzame podrobnejšiu 

evidenciu ubytovaných hostí, kde sú ubytovaní hostia už tradične rozdelení podľa kategórie 

KLIENTELA. Je spracovaná ako porovnanie s predchádzajúcim rokom: 

Klientela 

Percento 
celkovej 

obsadenosti 
v roku 2017 

Počet nocí 
v roku 2017 

Počet nocí 
v roku 2016 

Rozdiel 
v počte nocí 

(+ viac 
- menej) 

Cirkevný pobyt seniorátu AKCIA 0,10 % 15 12 +3 
Cirkevný pobyt seniorátu HOSŤ 1,93 % 282 325 -43 
Cirkevný pobyt Slovensko AKCIA 7,99 % 1 166 1 449 -283 
Cirkevný pobyt Slovensko HOSŤ 26,46 % 3 863 2 797 +1 066 
Cirkevný pobyt zahraničie AKCIA 0,00 % 0 70 -70 
Cirkevný pobyt zahraničie HOSŤ 1,77 % 259 193 +66 
Mimo cirkevný pobyt SLOVENSKO 3,26 % 476 257 +219 
Mimo cirkevný pobyt ZAHRANIČIE 0,76 % 111 21 +90 
Spolu 35,10% 6 172 5 124 +1 048 

   

Stále platí, že najvyššia obsadenosť MEMC Ichthys je pri cirkevných pobytoch v rámci úrovne 

celého Slovenska. V číselnom vyjadrení tieto pobyty tvoria vyše 80 % 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. 

 

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. 

Napriek tomu, že v roku 2017 sme sa zamerali hlavne na realizáciu 

investičnej akcie z názvom „Dokončenie nedostavanej časti MEMC 

Ichthys“, podarilo sa nám realizovať aj niekoľko exteriérových 

úprav: 

• dokončenie úpravy volejbalového ihriska – zatrávnenie (marec) 

• úprava plota pri vstupe do MEMC Ichthys – zhodenie starej škridle osadenie dreveného 

zastrešenia plota (apríl) 

• osadenie nových lavičiek na sedenie v areáli centra (apríl) 



• dokončenie úpravy studne (apríl) 

• údržba detského ihriska – dosypanie kamienkov (celoročne)  

Okrem týchto exteriérových prác prebiehala aj 

pravidelná údržba areálu ako kosenie záhrady, orez stromov 

pred MEMC Ichthys, orez a údržba kríkov a rastlín v záhone okolo 

plota. Aj v roku 2017 sme pokračovali v pestovaní zemiakov za 

areálom MEMC Ichthys. Na ploche o výmere cca. 650 m2 sa nám 

podarilo vypestovať zemiaky, ktoré vykryli asi tretinu 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 nezrealizovali údržbu okien hlavne z južnej strany MEMC Ichthys. Realizáciu týchto prác 

uskutočníme v roku 2018 spolu s údržbou (vybrúsenie a natretie ochranným náterom) strešných 

okien v dokončenej zadnej časti MEMC Ichthys. 

 

1.3. Úprava interiéru 

 Ako bolo spomenuté vyššie, pri 

interiérových prácach sme sa v roku 2017 

zamerali hlavne na realizáciu investičnej akcie 

z názvom „Dokončenie nedostavanej časti 

MEMC Ichthys“. Ide o úplné stavebné 

dokončenie severozápadnej časti MEMC 

Ichthys, ktoré nebolo doteraz zrealizované 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Jedná sa o ubytovací priestor dvoch podlaží 

nad kuchyňou a skladovými priestormi 

zariadenia. Pre uskutočnenie tejto investičnej 

akcie sme sa rozhodli z dôvodu každoročného 

nárastu obsadenosti MEMC Ichthys, ako aj z dôvodu zvýšenia ubytovacej kapacity zariadenia.  

 So stavebnými prácami sme začali hneď na začiatku roka. Realizovať ich v zimných mesiacoch 

nám umožňovala skutočnosť, že jednalo o práce v interiéri. Počas roka 2017 sa nám podarilo 

uskutočniť tieto práce: 

- murovanie priečok 

- inštalácia rozvodov (kúrenie, voda, elektrina, odpad) 

- montáž tepelnej izolácie (podlahy, stropy a strecha) 

- vnútorné omietky stien (kompletný omietkový systém) 

- betónovanie podláh 

- obklady, dlažby a sadrokartónové záklopy v kúpeľniach a WC 

- inštalácia zriaďovacích predmetov v kúpeľniach a WC 

- maľby stien v miestnostiach  



Náklady na kompletné dokončenie 

stavebných prác (bez zariadenia jednotlivých 

miestností nábytkom) boli rozpočtované na 

sumu 50.000,00 €. Ku koncu roka 2017 sme 

z tejto sumy preinvestovali polovicu. 

Predpokladáme, že v jeseni 2018 sa nám 

podarí ukončiť všetky práce 

a novovybudované priestory dať k dispozícii 

a užívaniu. Náklady na kompletné dokončenie 

by nemali prevýšiť rozpočtovanú sumu.   

Okrem uvedených prác sme z hľadiska 

údržby na začiatku roka vykonali pravidelné 

maľovanie izieb a spoločenských priestorov a tiež sme pristúpili k výmene bojlera teplej úžitkovej 

vody. V izbe Besiedka sme vykonali rekonštrukciu sprchového kúta v kúpeľni. V roku 2018 nás ešte 

čaká výmena plynového kotla v hlavnej kotolni MEMC Ichthys. 

Veríme, že všetky uvedené aktivity a práce prispievajú k zhodnocovaniu budovy MEMC Ichthys 

a ich výsledkom je zvyšujúci sa štandard ubytovania a poskytovaných služieb. 

 

2) AKTIVITY MEMC Ichthys 

 Druhou, oveľa podstatnejšou 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, cirkevný zbor). Realizované aktivity sa 

dejú na úrovni medzinárodnej, celoslovenskej, seniorálnej (regionálnej) a miestnej. V roku 2017 sme 

pokračovali v aktivitách, ktoré sa v minulých rokoch osvedčili a sú napĺňaním cieľa a účelu MEMC 

Ichthys. 

 

2.1. Medzinárodné aktivity 

Činnosť MEMC Ichthys v oblasti medzinárodných aktivít je už niekoľko rokov koordinovaná 

v spolupráci so SEM. V roku 2017 bola táto činnosť orientovaná na viaceré krajiny. V prvom rade je to 

spolupráca s Ev. Kirche Mitteldeutschland. V rámci vzájomného partnerstva sa nami vyslaní 

dobrovoľníci pravidelne zúčastňujú konferencie pre pracovníkov s mládežou, ktorú Ev. Kirche 

Mitteldeutschland organizuje na začiatku roka. Na tejto konferencii je vždy dostatok priestoru 

predstaviť naše zariadenie a pozvať mladých ľudí z Nemecka k tomu, aby svoj výlet a tábor strávili 

v MEMC Ichthys. Určite aj vďaka tomu, sme u nás v júli 2017 privítali mladých ľudí z Magdeburgu na 

10 dňovom vzdelávacom pobyte u nás.  

Ďalším projektom s medzinárodným presahom, tentokrát na Bielorusko, je podpora 

manželov Kuzielových (Kristína a Tomáš), ktorý žijú v meste Vitebsk a konajú misijnú prácu 

v miestnom evanjelickom zbore. Kristína v mesiacoch január a február 2017 pôsobila ako 

dobrovoľníčka v našom zariadení a pomáhala pri organizovaní rôznych aktivít ako aj pri 



každodenných prácach pri prevádzke centra. Aj preto sme ich pri odchode do Bieloruska (február 

2017) na službách Božích vyprevadili s požehnaním 

a modlitbami. 

Poslednou aktivitou v roku 2017, ktorá mala 

medzinárodný charakter, bola návšteva riaditeľa MEMC 

Ichthys – Vladimír Maťaša s rodinou v centre JPC 

France, Les Chenes de Mamré pri meste Montmeyran 

vo Francúzsku. Cieľom návštevy tohto zariadenia (v 

auguste 2017) bolo získavanie nápadov a inšpirácii pre 

prácu v MEMC Ichthys a výmena skúseností.  

 

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 už 

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 2017 podieľalo v spolupráci SEM, patrí:  

• školiaci program DVK – 4 stretnutia 

• stretnutie vedúcich mládeží – 2 stretnutia (cca. 100 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 prezentácie mládežníckeho festivalu 

SEMFEST na evanjelických školách v Prešove a Košiciach. 

 



2.3. Seniorálne aktivity 

V oblasti seniorálnych aktivít sa nám 

v roku 2017 podarilo zorganizovať športovú 

olympiádu s názvom Poď Von! (jún 2017). 

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 

pokračovali v organizovaní spoločných 

mládeži a konfirmačných stretnutí, ktoré sa 

nám tento rok zorganizovať nepodarilo. Okrem toho máme v roku 2018 na pláne uskutočniť 

Kofirmačnú víkendovku pre Tatranský seniorát. 

 

2.4. Miestne aktivity 

Poslednou skupinou je organizovanie 

miestnych aktivít. V roku 2017 sa podarilo udržať  

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 2017 sa uskutočnilo cca. 40 

stretnutí s priemerným počtom 6 až 8 detí. V rámci 

tohto klubu sme v spolupráci s mladými z Vojňan 

a Slovenskej Vsi v auguste 2017 zorganizovali aj 5 

dňový tábor pre tieto deti v Slovenskom raji.  

Druhou podstatnou vecou, ktorú je potrebné 

tu spomenúť, je zabezpečenie nedeľných a sviatočných 

služieb Božích 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. 

 

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 2017 bola takáto služba poskytnutá cca. 15 krát a to viacerým ubytovaným 

skupinám mladých ľudí. 



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 2017 pôsobila v MEMC Ichthys ako dobrovoľníčka Kristína 

Leščova (Kuzielová) z Bieloruska (január a február), ktorá aktívne pomáhala pri organizovaní 

vzdelávacích programoch, ako aj pri prevádzke zariadenia. 

Obsah web stránky MEMC Ichthys bol počas roka 2017 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 2017 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 31.12.2017 

Náklady 

Spotreba materiálu 2 770,92 € 
Pohonné hmoty 2 194,21 € 
Nákup potravín, strava 17 312,71 € 
Kancelárske potreby, hygienické potreby, drogéria, odev, lieky a iné 1 713,65 € 
Drobný majetok 1 119,23 € 
Elektrická energia 4 003,53 € 
Vodné, stočné 1 612,66 € 
Plyn 8 844,74 € 
Opravy a údržba 0,00 € 
Cestovné 846,09 € 
Služby (kopírovanie, pošta) 63,63 € 
Poistenie 1  080,15 € 
Mobilné služby a internet 824,38 € 
Služby ostatné 11 726,01 € 
Mzdové náklady 18 184,00 € 
Zákonné sociálne poistenie 5 086,50 € 
Zákonné sociálne náklady 63,52 € 
Ostatné dane a bankové poplatky 0,00 € 
Poskytnuté dary 120,00 € 
Iné ostatné náklady 4 660,00 € 
Bankové poplatky 109,16 € 
Daň z príjmu 268,05 € 
Náklady spolu 82 603,14 € 

 
Výnosy 

Príjmy z poskytovanej činnosti 65 114,00 € 
Tržby z predaja služieb 7 636,50 € 
Príspevky od súkromných osôb 14 740,00 € 
Príspevky od organizácii 11 715,82 € 
Dotácie 411,67 € 
Úroky a iné ostatné výnosy 234,25 € 
Spolu 99 852,24 € 

 

 

 

 

 

 

Výročnú správu spracoval a na schválenie predkladá:                Vladimír Maťaš

  

Vo Veľkom Slavkove, 21.03.2018 


