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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 2018 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 2018 zabezpečoval tím pracovníkov a dobrovoľníkov:  

• Ing. Ján Malovec – správca budovy (údržba interiéru a exteriéru MEMC Ichthys), 
zabezpečenie programov 

• Rastislav Madáč – manažér stravovacej prevádzky 
• Eva Gildeinová – zodpovednosť za kuchyňu  
• Renáta Belohorcová – chyžná a pomocný pracovník v kuchyni  
• Andrej Staník – údržbár  (pracovné miesto vytvorené vďaka podpore ÚPSVaR v rámci 

národného projektu „Úspešne na trhu práce“) 
• Pavlína Maťašovská – pomocný pracovník v kuchyni a pri upratovaní 
• Mgr. Monika Maťašová – prevádzkar (pomoc pri zabezpečení kuchyne, ubytovania, 

administratívy), zabezpečenie programov 
• Kristína Liashchova – dobrovoľník – (od mája do decembra 2018) – pomoc pri 

zabezpečení programov, 
práce v kuchyni a pri 
upratovaní 

• Alina Ellwenger z Nemecka 
– dobrovoľník (2 týždne 
v máji) – pomoc pri 
zabezpečovaní programov, 
práce v kuchyni a pri 
upratovaní 

• Katka Studeničová – 
dobrovoľník (3 týždne 
v júni) – práce v kuchyni 
a pri upratovaní 

• Mgr. Vladimír Maťaš – 
riaditeľ MEMC Ichthys 

 
 



Správnu radu zariadenia tvorili:  

• Ing. Mgr. Michal Findra – predseda 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 (do októbra 2018) 

• Viera Trnková – člen Dozornej rady 

• Mgr. Jaroslav Matys – člen Dozornej rady 

 

1.1. Obsadenosť MEMC Ichthys v roku 2018  

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 2018, 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). Po roku 2016 a 2017 by tak išlo už o bežný štandard, pod 

ktorý nie je možné klesnúť ak má byť činnosť MEMC Ichthys finančne udržateľná. 

Môžeme s potešením konštatovať, že aj v roku 2018 sme sa dostali nad hranicu obsadenosti 

5.000 osobonocí. Bolo to dané jednak zvyšujúcou sa kapacitou ubytovania, (počas celého roka sme 

usilovne pracovali na realizácii investičnej akcie z názvom „Dokončenie nedostavanej časti MEMC 

Ichthys“ a postupne zvyšovali počet postelí), ale tiež aj záujmom hostí o pobyt v MEMC Ichthys. 

Keďže tri po sebe nasledujúce roky, sme hranicu obsadenosti na úrovni 5.000 osobonocí prekročili, 

môžeme túto skutočnosť považovať naozaj za štandard, pod ktorý už nechceme klesnúť. Jedným 

s určujúcich faktorov je aj to, že v roku 2019 očakávame definitívne dokončenie nedostavanej časti 

MEMC Ichthys, čím dôjde ku zvýšeniu ubytovacej kapacity zariadenia na cca. 75 postelí. 

Z hľadiska čísel a percentuálneho vyjadrenia vyzerá obsadenosť MEMC Ichthys v roku 2018 

nasledovne: počet prenocovaní za rok 2018 má hodnotu 6.476 osobonocí, čo znamená 44,36 

percentnú obsadenosť zariadenia z celkovej ročnej obsadenosti 14.600 osobonocí. Oproti 

minulému roku ide o nárast 304 osobonocí, čo je viac o 2,09 %. 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 2018: 

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 
2018 6 476 44,36%  +304 

 

Ako po minulé roky, aj teraz vo Výročnej správe za rok 2018, uvádzame podrobnejšiu 

evidenciu ubytovaných hostí, kde sú ubytovaní hostia rozdelení podľa kategórie KLIENTELA. Je 

spracovaná ako porovnanie s predchádzajúcim rokom: 

Klientela 

Percento 
celkovej 

obsadenosti 
v roku 2018 

Počet nocí 
v roku 2018 

Počet nocí 
v roku 2017 

Rozdiel 
v počte nocí 

(+ viac 
- menej) 

Cirkevný pobyt seniorátu AKCIA 0,73 % 106 15 + 91 
Cirkevný pobyt seniorátu HOSŤ 2,45 % 357 282 + 75 
Cirkevný pobyt Slovensko AKCIA 8,88 % 1 297 1 166 + 131 
Cirkevný pobyt Slovensko HOSŤ 24,03 % 3 509 3 863 - 354 
Cirkevný pobyt zahraničie AKCIA 0,00 % 0 0 0 
Cirkevný pobyt zahraničie HOSŤ 0,60 % 87 259 - 172 
Mimo cirkevný pobyt SLOVENSKO 7,38 % 1 077 476 + 601 
Mimo cirkevný pobyt ZAHRANIČIE 0,29 % 43 111 - 68 
Spolu 44,36 % 6 476 6 172 + 304 

   

Stále platí, že najvyššia obsadenosť MEMC Ichthys je pri cirkevných pobytoch. 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 2018 sme sa zamerali hlavne na realizáciu 

investičnej akcie z názvom „Dokončenie nedostavanej časti MEMC 

Ichthys“, podarilo sa nám realizovať aj niekoľko exteriérových 

úprav: 

• Zavedenie elektriny do altánku (apríl) – pomoc chlapcov 

z ECAV Záriečie 

• Vyrovnanie chodníkov okolo areálu MEMC Ichthys (apríl) 

– pomoc chlapcov z ECAV Záriečie 



• Oprava plota za ihriskom – (september) 

• Spílenie dvoch vyschnutých stromov (pred kostolom a v areáli MEMC Ichthys) – (október) – 

pomoc chlapcov z ECAV Záriečie 

• 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 2018 

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 pri varení a celková 

úspora predstavovala cca. 400 €. Na sadenie sme získali cca. 100 kg zemiakov ako dar od manželov 

Svenssonovcov zo Švédska. 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 výmenu lavičiek pri ohnisku a 

údržbu okien hlavne z južnej strany MEMC Ichthys. 

Realizáciu týchto prác plánujeme uskutočniť v roku 

2019 spolu s údržbou (vybrúsenie a natretie 

ochranným náterom) strešných okien v dokončenej 

zadnej časti MEMC Ichthys. 

 

1.3. Úprava interiéru 

 Aj v roku 2018 sme sa v rámci interiérových prác zamerali na realizáciu investičnej akcie 

z názvom „Dokončenie nedostavanej časti MEMC Ichthys“. Ide o úplné stavebné dokončenie 

severozápadnej časti MEMC Ichthys, ktoré sme začali v roku 2017. 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 potreby zvýšenia 

ubytovacej kapacity zariadenia.  

 Stavebné práce sme realizovali počas celého 

roka 2018. Uskutočňovali sme ich popri bežnej 

prevádzke MEMC Ichthys. Počas roka 2018 sa nám 

podarilo uskutočniť tieto práce: 

Práce v 1. nadzemnom podlaží (izby Ester max, 

Andrej a Sára)  

• Nivelácia podláh na chodbe a v izbách 

• Kladenie podláh a obkladanie stropov na 

chodbe a v izbách  

 

 



Práce v druhom nadzemnom podlaží (izby Jakub a Ján) a to: 

• montáž tepelnej izolácie (podlahy, stropy a strecha) 

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

• sadrokartónové záklopy v dvoch izbách, na chodbe, v kúpeľni a WC 

• inštalácia zriaďovacích predmetov v kúpeľniach a WC 

Náklady na kompletné dokončenie stavebných prác (bez zariadenia jednotlivých miestností 

nábytkom) boli rozpočtované na sumu 50.000,00 €. Ku koncu roka 2018 sa nám z tejto sumy podarilo 

preinvestovať cca. 85% (42.351,25 €). Naším plánom je do začiatku mája 2019 ukončiť všetky 

zostávajúce práce a novovybudované priestory dať k užívaniu.  

Okrem uvedených prác sme z hľadiska údržby 

na začiatku roka vykonali práce v kuchyni a jedálni 

MEMC Ichthys (maľovanie stien a stropov, výmena 

stropných svetiel, vytvorenie výdajného pultu 

medzi kuchyňou a jedálňou a úprava výdajnej časti 

kuchyne inštaláciou nových skriniek a výdajných 

plôch). Výsledkom týchto prác bolo definitívne 

ukončenie schvaľovacieho procesu zriadenia 

prevádzky kuchyne MEMC Ichthys. Od mája 2018 

prevádzka kuchyne MEMC Ichthys funguje v plnom 

režime a je schválená Regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva v Poprade. 

V mesiaci november došlo k úprave buniek Mária a Marta a Barnabáš. Prebúraním stropu medzi 

týmito dvoma bunkami došlo k zväčšeniu bunky Barnabáš a vytvoreniu pekného dvojpodlažného 

apartmánového bývania v tejto bunke. V decembri sme realizovali výmenu 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 

 Druhá časť tejto správy informuje o aktivitách, ktoré MEMC Ichthys organizuje hlavne pre 

mladých ľudí, či už samostatne alebo v spolupráci s iným subjektom (Spoločenstvo evanjelickej 

mládeže, Tatranský seniorát ECAV, cirkevný zbor). Realizované aktivity v roku 2018, ktoré napĺňajú 

cieľ a účel MEMC Ichthys, sa diali na úrovni medzinárodnej, celoslovenskej, seniorálnej (regionálnej) 

a miestnej a boli pokračovaním toho, čo sa v minulých rokoch osvedčilo. 

 

2.1. Medzinárodné aktivity 

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

Spoločenstvom evanjelickej mládeže. V roku 2018 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.  

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

manželov Kuzielových (Kristína a Tomáš), ktorí do apríla 2018 žili v 

Bielorusku v meste Vitebsk a konali tam misijnú prácu v miestnom 

evanjelickom zbore. Po ich návrate na Slovensko v máji 2018 sa 

Kristína stala dobrovoľníčkou v našom zariadení a jej pomoc 

oceňujeme hlavne pri zabezpečení programov, ako aj pri 

každodenných prácach pri prevádzke zariadenia.  

Aktivitou s medzinárodným presahom bol aj dvojtýždňový 

dobrovoľnícky pobyt Aliny Ellwenger z Nemecka v MEMC Ichthys, 

ktorá rovnako vypomáhala pri jednotlivých každonnených prácach.  

Ako medzinárodnú aktivitu vnímame aj pobyt a vystúpenie 

mladých ľudí zo Slovenského Komlóša (Maďarsko), s ich tieňovou hrou Pašie v marci 2018 v MEMC 

Ichthys. Toto vystúpenie sa uskutočnilo v rámci ich pobytu na Slovensku. 

V septembri 2018 sme zabezpečili a zorganizovali intenzívny jazykový kurz pre zahraničných 

dobrovoľníkov, ktorí v rámci Európskej dobrovoľníckej služby prichádzajú na Slovensko na ročný 

pobyt a pôsobia v Spoločenstve evanjelickej mládež a v Evanjelickej diakonii. Zúčastnilo sa ho 7 

dobrovoľníkov. 

Poslednou aktivitou v roku 2018, ktorá mala medzinárodný charakter, bola návšteva 

pracovníkov MEMC Ichthys (Ján Malovec, Andrej Staník, 

Monika Maťašová, Vladimír Maťaš) v misijnom zariadení 

v Guetli vo Švajčiarsku. Táto cesta sa uskutočnila 

v spolupráci so SEM v rámci študijnej cesty DVK. Jej 

cieľom bolo získavanie nápadov a inšpirácii pre prácu 

v MEMC Ichthys a výmena skúseností. Konkrétnou 

inšpiráciou, ktorú chceme v ďalších rokoch využiť 

a realizovať aj v našom centre je prepojenie 

dobrovoľníctva mladých ľudí s biblickým vzdelávaním, 

ktoré im v MEMC Ichthys chceme ponúknuť. 

 

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 

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 2018 výraznou mierou podieľalo v spolupráci so SEM, patrí:  



• Školiaci program DVK – 5 stretnutí (15 

študentov a 6 vedúcich) 

• Stretnutie vedúcich mládeží – 1 stretnutie 

(cca. 45 ľudí) 

• Konferencia SEM (100 ľudí)  

• Porady Predsedníctva SEM 

• Valné zhromaždenie SEM – 2 stretnutia (cca. 

30 ľudí) 

• Konfivíkendovky Myjavského, Turčianskeho, 

Považského, Zvolenského, Rimavského, Hontianskeho a Novohradského (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. 

K celoslovenským aktivitám patrí aj program 

„pracovných víkendoviek“, ktoré sa uskutočnili v apríli, 

septembri a októbri. Zúčastnili sa ich mladí ľudia z CZ ECAV 

Záriečie a Lazy pod Makytou v celkovom počte 40 ľudí. 

Počas troch pracovných víkendov zažili účastníci 

kresťanské spoločenstvo pri manuálnej práci. Vykonali 

tieto práce: nivelácia podláh pri dostavbe zadnej časti 

MEMC Ichthys, zavedenie elektriny do altánku, vyrovnanie 

chodníkov v areáli MEMC Ichthys, umývanie okien 

a čistenie vnútorných priestorov, ukladanie podláh 

v novovytvorených izbách, pílenie stromov, údržba areálu 

a iná pomoc pri stavbe v novej časti MEMC Ichthys. 

Okrem týchto aktivít, ktoré sa udiali priamo 

v priestore MEMC Ichthys, sme Spoločenstvu evanjelickej 

mládeže v roku 2018 pomohli so zabezpečením 

mládežníckeho festivalu SEMFEST v Lenke pri Tornali. Tím 

MEMC Ichthys (4 ľudia) sa intenzívne podieľal pri organizovaní tohto festivalu v rozsahu cca. 500 

pracovných hodín. 

 

2.3. Seniorálne aktivity 

V oblasti seniorálnych aktivít sa nám v roku 2018 podarilo zorganizovať Konfirmačnú 

víkendovku Tatranského seniorátu. Konala sa v termíne 20. 04. - 22. 04. 2018 a zúčastnilo sa jej 50 

konfirmandov spolu so svojimi farármi a farárkami zo zborov Švábovce, Poprad, Iliašovce, Spišská 

Belá, Batizovce, Mengusovce a Kežmarok. Téma Konfivíkendovky odkazovala na stretnutie s Ježišom. 



Na základe stretnutí biblických postáv (Zacheus, žena Samaritánka, 

bohatý mládenec) s Pánom Ježišom sme konfirmandov viedli k tomu, 

aby sa vo svojom živote nebáli žiť s Ježišom  a rozhodli sa pre Neho.  

Z naplánovaných aktivít sa nám v roku 2018 nepodarilo 

zorganizovať športovú olympiádu s názvom Poď Von!  

V nasledujúcich rokoch chceme, aby tieto dve aktivity 

(Konfivíkendovka a Poď Von!) boli nosnými aktivitami pre mladých ľudí 

v Tatranskom senioráte. V menšej miere k nim chceme pripojiť aj 

Biblické víkendové štúdia, ktoré plánujeme organizovať cca. 2x do roka 

pre menší okruh ľudí. 

 

 

2.4. Miestne aktivity 

Poslednou skupinou je organizovanie miestnych aktivít. V roku 2018 sa podarilo udržať  

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

v domácnosti, alebo v priestoroch MEMC Ichthys v piatok podvečer. Počas roka 2018 sa uskutočnilo 

cca. 40 stretnutí s priemerným počtom 12 detí.  

V rámci tohto klubu sme počas jarných prázdnin 

(26.02. – 28.02. 2018) organizovali hranie hokeja na 

jazierku Relax v Tatranskej Lomnici. Každý deň sa tejto 

akcie zúčastnila partia 6 chalanov. V spolupráci s mladými 

z Vojňan a Slovenskej Vsi a s Domom na polceste vo 

Veľkom Slavkove sme v júli 2018 zorganizovali aj 5 dňový 

tábor pre deti v Liptovskej Tepličke.  

V roku 2018 sa na nepravidelnej báze stretávala 

aj skupinka mužov (cca. 15 stretnutí) a skupinka žien (cca. 

7 stretnutí) pri vzájomnom zdieľaní, modlitbách a čítaní Biblie. Ide o spontánnu aktivitu pracovníkov 

a podporovateľov MEMC Ichthys s priemernou účasťou 6 mužov a 4 ženy. 

Do kategórie miestnych aktivít patrí aj 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. V roku 2018 bolo takto 

zabezpečených 58 službieb Božích s celkovou účasťou 1.370 ľudí. 

 

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.  



K takým aktivitám patrí dobrovoľnícka služba v MEMC Ichthys, ktorá je ponúkaná prevažne 

mladým ľuďom. Táto forma ponúka mladému človeku, ktorý do tejto služby vstúpi, nielen nácvik 

praktických zručností pre bežný život, ale dobrovoľník má možnosť aj duchovne načerpať. V roku 

2018 pôsobili v MEMC Ichthys ako dobrovoľnící: 

• Kristína Liashchova (Kuzielová) z Bieloruska (máj až december) 

• Alina Ellwenger z Nemecka (2 týždne v máji) 

• Katarína Studeničová (3 týždne v júni) 

Medzi iné aktivity zaraďujeme aj účasť Vladimíra Maťaš (riaditeľ MEMC Ichthys) a Moniky 

Maťašovej (prevádzkar MEMC Ichthys) na školiacom programe EXPAND, ktorý zabezpečovala 

organizácia EVS. Hlavným cieľom tohto programu bolo školiť účastníkov v riadení a manažovaní 

osobného života, pracovného tímu a celej organizácie. Išlo 

o tri stretnutia dvojdňové stretnutia v mesiacoch marec, jún 

a október 2018. 

Poslednou aktivitou bolo spoločné darovanie krvi 

pracovníkov MEMC Ichthys (Ján Malovec, Andrej Staník, 

Rastislav Madáč, Vladimír Maťaš) v decembri 2018 v rámci 

seniorálnej akcie s názvom Adventná kvapka krvi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finančná správa k 31.12.2018 

Náklady 

Spotreba materiálu 3 603,00 € 
Pohonné hmoty 1 210,94 € 
Nákup potravín, strava 23 582,92 € 
Kancelárske potreby, hygienické potreby, drogéria, odev, lieky a iné 2 335,27 € 
Drobný majetok, zariadenie a vybavenie 4 533,63 € 
Elektrická energia 3 903,24 € 
Vodné, stočné 1 704,79 € 
Plyn 7 379,16 € 
Opravy a údržba 136,00 € 
Cestovné 2 554,71 € 
Služby (kopírovanie, pošta) 107,35 € 
Poistenie 815,99  
Mobilné služby a internet 967,69 € 
Služby ostatné 24 943,51 € 
Mzdové náklady 29 576,20 € 
Zákonné sociálne poistenie 9 024,02 € 
Zákonné sociálne náklady 0,00 € 
Ostatné dane a bankové poplatky 0,00 € 
Poskytnuté dary 120,00 € 
Iné ostatné náklady 5,00 € 
Bankové poplatky 118,70 € 
Úroky 680,00 € 
Náklady spolu 117 302,12 € 

 
Výnosy 

Príjmy z poskytovanej činnosti 65 135,20 € 
Tržby z predaja služieb 11 144,40 €  
Príspevky od súkromných osôb 20 301,63 € 
Príspevky od organizácii 14 499,17 € 
Dotácie 4 528,37 € 
Úroky a iné ostatné výnosy 168,00 € 
Príjmy spolu 115 776,77 € 

 

 

 

 

 

 

Výročnú správu spracoval a na schválenie predkladá:                Vladimír Maťaš

  

Vo Veľkom Slavkove, 26.02.2019 


