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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 2019 je rozdelená na dve časti.  

Prvá časť, sa týka prevádzky MEMC Ichthys a obsahuje informácie, týkajúce sa, fungovania 

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

budovu a exteriér MEMC Ichthys v čo najlepšom stave, aby všetci, ktorí toto zariadenie navštívia, sa 

v ňom cítili príjemne a boli spokojní. 

Druhá časť je venovaná aktivitám, ktoré v MEMC Ichthys prebiehajú a sú organizované či už 

pracovníkmi a dobrovoľníkmi zariadenia, alebo aj v spolupráci 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 2019 zabezpečoval tím pracovníkov a dobrovoľníkov:  

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

zabezpečenie programov 

• Mgr. Monika Maťašová – prevádzkar (pomoc pri zabezpečení kuchyne, ubytovania, 

administratívy), zabezpečenie programov 
• Rastislav Madáč – manažér stravovacej prevádzky (január – august 2019) 

• Eva Gildeinová – kuchárka, zodpovednosť za kuchyňu  
• Renáta Belohorcová – chyžná a pomocný pracovník v kuchyni  
• Kristína Liashchova – chyžná a pomocný pracovník v kuchyni, zabezpečenie 

programov (január – november 2019)  

• Andrej Staník – údržbár (január – marec 2019) 
• Mgr. Jana Kovalčíková – prevádzkar (pomoc pri zabezpečení kuchyne, ubytovania, 

administratívy), zabezpečenie programov (máj – december 2019)  
• Mgr. Veronika Malovcová – chyžná a pomocný pracovník v kuchyni, zabezpečenie 

programov (júl – december 2019)  

• Zuzana Kisková – chyžná a pomocný pracovník v kuchyni, (december 2019)  

• Radovana Fojtíková – pomocný pracovník v kuchyni a pri upratovaní (júl – august 

2019) 

• Pavlína Maťašovská – pomocný pracovník v kuchyni a pri upratovaní (júl – august 

2019) 

• Martin Vecan – dobrovoľník – kosenie, úprava exteriéru (jún – august 2019) 

• Ján Findra – dobrovoľník – kosenie, úprava exteriéru, zabezpečenie seniorálných 

aktivít a programov 
• Jakub Maťaš – dobrovoľník – pomoc pri prevádzke zariadenia, zabezpečenie 

seniorálnych a miestnych programov a aktivít 
• Oliver Maťaš – dobrovoľník – pomoc pri prevádzke zariadenia, zabezpečenie 

seniorálnych a miestnych programov a aktivít  
• Mgr. Vladimír Maťaš – riaditeľ MEMC Ichthys 

 
 



Správnu radu MEMC Ichthys tvorili:  

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

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

• Mgr. Roman Porubän – 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) 

Správna rada sa v roku 2019 stretla jedenkrát a to 22. marca 2019. Na tomto zasadnutí schválila 

výročnú správu, správu o hospodárení za predchádzajúci rok a prijala informácie o pláne práce 

a rozpočte na rok 2019. 

 

Členovia Dozornej rady MEMC Ichthys v roku 2019: 

• Ing. Viera Trnková – člen Dozornej rady (do 21. januára 2019) 

• Mgr. Ľubomír German – člen Dozornej rady (od 04. februára 2019) 

• Mgr. Jaroslav Matys – člen Dozornej rady (do 21. marca 2019) 

Z dôvodu personálnych zmien v Dozornej rade sa jej stretnutie v roku 2019 neuskutočnilo. 

 

1.1. Obsadenosť MEMC Ichthys v roku 2019  

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.  

Návrh činnosti MEMC Ichthys na rok 2019, počítal s udržaním počtu prenocovaní na úrovni 

minimálne 6.500 osobonocí za rok. Tento údaj vychádzal zo stúpajúcej obsadenosti zariadenia za 

posledné roky, ako aj z rozšírenia ubytovacej kapacity MEMC Ichthys (z počtu 40 postelí na 70 postelí) 

dokončením nedostavanej časti zariadenia. 

Konštatujeme, že plán, ktorý sme si na začiatku roku nastavili, sa nám podarilo naplniť, 

nakoľko počet prenocovaní dosiahol v roku 2019 hodnotu 7.845 osobonocí. 

Z hľadiska čísel a percentuálneho vyjadrenia vyzerá obsadenosť MEMC Ichthys v roku 2019 

nasledovne: počet prenocovaní za rok 2019 má hodnotu 7.845 osobonocí, čo znamená 30,70 

percentnú obsadenosť zariadenia z celkovej ročnej obsadenosti 25.550 osobonocí. V celkovej ročnej 

obsadenosti je už zohľadnené zvýšenie ubytovacej kapacity zo 40 na 70 postelí.  

Oproti minulému roku ide o nárast 1.369 osobonocí. Pre lepšie vyjadrenie a pochopenie 

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

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

 



Tabuľka obsadenosti MEMC Ichthys od roku 2009: 

ROK Počet prenocovaní 

Percentuálne vyjadrenie (z 
celkovej ročnej kapacity): 
- do roku 2018 – 14.600 osobonocí 
- od roku 2019 – 25.550 osobonocí 

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 
2019 7 845    30,70% * + 1.369 

* od roku 2019 došlo k zvýšeniu ubytovacej kapacity MEMC Ichthys, čo sa prejavilo znížením percentuálnej vyťaženosti zariadenia 

V druhej tabuľke, je uvedená podrobnejšia evidencia ubytovaných hostí a skupín, rozdelená 

podľa kategórie KLIENTELA. Je spracovaná ako porovnanie s predchádzajúcim rokom: 

Klientela 

Percento 
celkovej 

obsadenosti 
v roku 2019 

Počet nocí 
v roku 2019 

Počet nocí 
v roku 2018 

Rozdiel 
v počte nocí 

(+ viac 
- menej) 

Cirkevný pobyt seniorátu AKCIA 0,43 % 111 106 + 5 
Cirkevný pobyt seniorátu HOSŤ 1,48 % 378 357 + 21 
Cirkevný pobyt Slovensko AKCIA 6,56 % 1 675 1 297 + 378 
Cirkevný pobyt Slovensko HOSŤ 15,23 % 3 890 3 509 + 381 
Cirkevný pobyt zahraničie AKCIA 0,00 % 0 0 0 
Cirkevný pobyt zahraničie HOSŤ 3,05 % 779 87 + 692 
Mimo cirkevný pobyt SLOVENSKO 3,61 % 922 1 077 - 155 
Mimo cirkevný pobyt ZAHRANIČIE 0,35 % 90 43 + 47 
Spolu 30,70 % 7 845 6 476 + 1 369 

   

Stále platí, že najvyššia obsadenosť MEMC Ichthys je pri cirkevných pobytoch. V číselnom 

vyjadrení tieto pobyty tvoria v roku 2019, vyše 85 % 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. 

 

 

 

 

 

 



Úprava exteriéru 

V roku 2019 sa nám popri realizácii investičnej akcie z názvom „Dokončenie nedostavanej 

časti MEMC Ichthys“, podarilo uskutočniť tieto exteriérové práce: 

• Inštalácia bocianieho hniezda na kostole (marec) 

• Výstavba skladových priestorov (vedľa drevárky a za 

kuchyňou) – (apríl) 

• Údržba ihriska, maľovanie exteriérových skladov (apríl) – 

pomoc chlapcov z CZ ECAV Záriečie 

• Oprava bleskozvodov (október) – pomoc chlapcov z CZ ECAV 

Záriečie 

• Údržba detského ihriska, čistenie chodníkov a okolia budovy 

(október) – pomoc mladých z CZ ECAV Lazy pod Makytou 

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. Túto činnosť vykonávali hlavne dobrovoľníci – Martin Vecan, Ján Findra, Jakub 

Maťaš a Oliver Maťaš. 

Pokračovali sme aj v pestovaní 

zemiakov za areálom MEMC Ichthys 

pre potreby zariadenia. 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. Realizácia týchto prác sa presúva do nasledujúceho roka. 

 

1.2. Úprava interiéru 

 Hlavnou časťou interiérových prác bola realizácia investičnej akcie z názvom „Dokončenie 

nedostavanej časti MEMC Ichthys“. Ide o úplné stavebné dokončenie severozápadnej časti MEMC 

Ichthys, ktoré prebieha od roku 2017 popri bežnej prevádzke a činnosti zariadenia. 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.  

 V roku 2019 sme stavebné práce realizovali počas mesiacov január až apríl. Uskutočňovali 

sme ich popri bežnej prevádzke MEMC Ichthys. Podarilo sa nám zrealizovať tieto práce: 

• Inštalácia schodiska medzi prvým a druhým nadzemným podlažím 

• Dokončenie inštalácia kúrenia a vody v druhom nadzemnom podlaží (izby Jakub a Ján) 



• Realizácia stierok, maľovanie a ukladanie podlahy v druhom 

nadzemnom podlaží (izby Jakub a Ján) 

• Realizácia obkladov a dlažieb – WC a kúpeľňa v druhom 

nadzemnom podlaží (pri izbách Jakub a Ján), v technickej 

miestnosti a na schodisku 

• Obkladanie stĺpov v jednotlivých izbách, inštalácia 

projektora na chodbe a svietidiel v izbách a na chodbách 

• Revízna správa elektriny 

 

Náš pôvodný plán bol ukončiť všetky stavebné práce do konca apríla 2019 a novovybudované 

priestory dať do užívania. Tento plán sa podarilo uskutočniť iba sčasti a to hlavne z toho dôvodu, že 

všetky realizované práce prebiehali počas plnej prevádzky MEMC Ichthys a nebolo možné ich všetky 

dokončiť. Novovybudované priestory však od mája 2019 boli už plne využité a práce, ktoré sa nám 

nepodarilo zrealizovať (olištovanie stropov, nátery) zrealizujeme začiatkom roka 2020. 

Okrem uvedených prác sme v máji 2019 kompletne vymenili kuchynskú linku v jedálni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) AKTIVITY MEMC Ichthys 

 Druhá časť tejto správy je venovaná aktivitám, 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 2019, 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 2019 bola táto činnosť z hľadiska MEMC Ichthys špecifická v tom 

zmysle, že sme sa snažili podporiť konkrétnych ľudí, ktorých život sa 

nejakým spôsobom dotýka zahraničných aktivít. Z toho dôvodu došlo 

k vytvoreniu pracovného miesta chyžnej a pomocnej pracovnej sily v 

kuchyni, na ktorom sme zamestnali Kristínu Liashchovú. Kristína 

pochádza z Bieloruska, kam sa so svojím manželom Tomášom každý 

rok v lete vracia, aby tam organizovali letný tábor pre deti a mládež. 

MEMC Ichthys túto ich činnosť a aktivitu plne podporuje. 

Rovnakým spôsobom sme sa snažili podporiť aj prácu manželov Pongenovcov (Senti, Zuzka, 

Matthew a Thalia). V máji 2019 sa dôležitou súčasťou nášho tímu stala Janka Kovalčíková, ktorá je 

Zuzkina sestra. Janka k nám prišla najprv ako dobrovoľník, ale od novembra 2019 je v našom tíme ako 

plnohodnotný pracovník zodpovedný za prevádzku MEMC Ichthys. V decembri Janka odišla na 

trojmesačnú stáž do Indie, aby tam pomáhala svojej sestre s rodinou v ich práci, ktorú MEMC Ichthys 

chce aj takýmto špecifickým spôsobom podporiť. 

Aktivitou s medzinárodným presahom bol aj 

štvordňový výjazd riaditeľa MEMC Ichthys s rodinou do 

nemeckého mesta Potsdam (pri Berlíne) začiatokom mája 

a ich účasť na akcii s názvom Spielmarkt Potsdam, kde 

v spolupráci so SEMom prezentovali a predstavili činnosť 

a prevádzku MEMC Ichthys. 

Do kategórie medzinárodných aktivít 

(medzinárodnej spolupráce) radíme aj pobyty 

zahraničných skupín v MEMC Ichthys. V roku 2019 išlo o tieto skupiny: 

• Love the Difference (marec a júl) – medzinárodný tábor, ktorého organizátorom bolo 

Spoločenstvo evanjelickej mládeže. Tábora sa zúčastnili mladí ľudia z Nemecka a Írska 

• Pobyt partnerského zboru CZ ECAV v Poprade z Maďarska (máj) 

• Pobyt ev. mládeže z Magdeburgu (júl) 

• Pobyt evanjelickej mládeže z Totkomlóša v Maďarsku (júl) 

• Pobyt ev. mládeže z Grossvarguly (október) 

• Študijná cesta Pfarrkonventu z Neuenbürgu (október) 



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 2019 výraznou mierou podieľalo v spolupráci so SEM, patrí:  

• Školiaci program DVK – 7 stretnutí (15 študentov a 6 vedúcich) 

• Stretnutie vedúcich mládeží – 1 stretnutie (cca. 45 ľudí) 

• Konferencia SEM (120 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.  

K celoslovenským aktivitám patrí aj 

program „pracovných víkendoviek“, ktoré 

sa uskutočnili v apríli 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: 

rekonštrukcia bleskozvodov, údržba 

futbalového a detského ihriska, maľovanie exteriérových skladov, čistenie chodníkov a okolia budovy, 

umývanie okien a čistenie vnútorných priestorov, ukladanie podláh v novovytvorených izbách 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 2019 pomohli so zabezpečením mládežníckeho festivalu SEMFEST 

v Lenke pri Tornali. Tím MEMC Ichthys (2 ľudia) sa intenzívne podieľal pri organizovaní tohto festivalu 

v rozsahu cca. 250 pracovných hodín. 



2.3. Seniorálne aktivity 

V oblasti seniorálnych aktivít sa nám v roku 2019 podarilo zorganizovať: 

Biblické víkendové štúdium v termíne 08.02. – 

10.02.2019. Počas dvoch dní (piatok a sobota) sme sa 

venovali listu Galatským. Štúdia sa zúčastnilo 12 ľudí, ktorí 

okrem nových vedomostí, impulzov a hlbšieho poznania 

Božieho slova, spolu vytvorili super spoločenstvo.  

Konfirmačná víkendovka Tatranského seniorátu, sa 

konala v termíne 01. 03. - 03. 03. 2019 a zúčastnilo sa jej 

približne 50 konfirmandov spolu so svojimi farármi 

a farárkami z cirkevných zborov Švábovce, Poprad, Iliašovce, 

Spišská Belá, Batizovce a Kežmarok. Téma Konfivíkendovky odkazovala na Ježišove podobenstvá (O 

stratenej ovci, Márnotratný syn, O dvoch staviteľoch, Štvoraká pôda). Na základe týchto 

podobenstiev sme konfirmandov viedli k tomu, ako vo svojom živote žiť hlbšie s Pánom Ježišom.    

Poslednou zorganizovanou akciou v rámci 

seniorálnych aktivít bol športový deň, ktorý už 

tradične nesie názov Poď Von! Cieľom tejto akcie 

je vytvoriť mladým ľuďom zo seniorátu priestor na 

šport, popri ktorom majú možnosť počuť Božie 

slovo. Poď Von! sa konalo 15.06.2019 a zúčastnilo 

sa ho približne 60 mladých. Zápasy prebiehali 

v týchto športoch: volejbal, florbal, futbal. Biblické 

slovo na tému: Do cieľa! mal Martin Čajka z 

Batizoviec 

V nasledujúcich rokoch chceme aj naďalej 

pokračovať v týchto aktivitách, lebo vnímame, že 

sú medzi mladými žiadané a aj potrebné. 

 

2.4. Miestne aktivity 

Poslednou skupinou je organizovanie miestnych aktivít. V roku 2019 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 2019 sa uskutočnilo 

cca. 35 stretnutí s priemerným počtom 12 dorastencov. V rámci tohto stretávania sa podarilo 

zorganizovať aj letný dorastový tábor v Spišských Tomášovciach v termíne 12.08. – 16.08.2019. 

Tábora sa okrem mladých z Veľkého Slavkova (cca. 10 ľudí) zúčastnili aj dorastenci z Vojnan 

a Slovenskej Vsi. 

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 2019 bolo takto 

zabezpečených 57 službieb Božích s celkovou účasťou 1.555 ľudí. 



Novou aktivitou, ktorá začala 

v roku 2019 je spolupráca pri aktivitách, 

ktoré organizuje Obecný úrad Veľký 

Slavkov, alebo občania obce. Týmto 

spôsobom sme sa pracovníci 

a dobrovoľníci (6 osôb) MEMC Ichthys 

zúčastnili jarného upratovania okolia 

obce, ktoré sa uskutočnilo 27. apríla 2019. 

Ukončením tejto akcie bolo posedenie 

v altánku v areáli MEMC Ichthys. Dohromady nás bolo cca. 20 ľudí. Okrem toho sme ako MEMC 

Ichthys spoluorganizovali deň obce Veľký Slavkov (31. augusta 2019), kde sme zabezpečili 

veľkokapacitné stany pre posedenie účastníkov a skákací hrad. 

 

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 

2019 pôsobili v MEMC Ichthys ako dobrovoľnící: 

• Martin Vecan (jún až august) 

• Ján Findra, Jakub Maťaš, Oliver Maťaš (celoročne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finančná správa k 31.12.2019 

Náklady 

Spotreba materiálu 3 890,34 € 
Pohonné hmoty 636,15 € 
Nákup potravín, strava 27 820,25 € 
Kancelárske potreby, hygienické potreby, drogéria, odev, lieky a iné 2 525,62 € 
Drobný majetok, zariadenie a vybavenie 2 068,83 € 
Elektrická energia 4 734,68 € 
Vodné, stočné 1 797,71 € 
Plyn 8 455,04 € 
Opravy a údržba 95,00 € 
Cestovné 532,49 € 
Reprezentačné 29,70 € 
Služby (kopírovanie, pošta) 43,95 € 
Poistenie 787,20 €  
Mobilné služby a internet 764,68 € 
Služby ostatné 17 067,44 € 
Mzdové náklady 32 734,39 € 
Zákonné sociálne poistenie 10 105,02 € 
Zákonné sociálne náklady 128,30 € 
Ostatné dane, pokuty a penále 57,00 € 
Bankové poplatky 134,76 € 
Úroky 59,84 € 
Odpisy 54,16 € 
Daň z príjmu 738,81 € 
Náklady spolu 115 261,36 € 

 
Výnosy 

Príjmy z poskytovanej činnosti 100 602,58 € 
Tržby z predaja služieb 13 198,10 €  
Príspevky od súkromných osôb 11 830,17 € 
Príspevky od organizácii 13 938,70 € 
Dotácie 16 600,00 € 
Úroky a iné ostatné výnosy 0,02 € 
Príjmy spolu 156 169,57 € 

 

 

 

 

 

 

Výročnú správu spracoval a na schválenie predkladá:                Vladimír Maťaš

  

Vo Veľkom Slavkove, 08.03.2020 


