
 

   

Spolok sv. Vincenta de Paul je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla v roku 1833 vo Francúzsku. Založil ju blaho-

slavený Frederik Ozanam, v tom čase študent práva. Láska k blížnemu a život spätý s vierou motivovali Frederika 

Ozanama a jeho oddaných pomocníkov k tomu, aby založili spoločenstvo, ktoré bude v rámci svojich možností po-

máhať ľuďom v hmotnej a duchovnej núdzi. Myšlienka, prinášajúca ľuďom dobro a pomoc v najťažších chvíľach 

života sa postupne rozšírila do celého sveta. Dnes pôsobí Spolok vo viac ako 130 krajinách sveta na všetkých konti-

nentoch. Informácie o celosvetovom pôsobení Spolku Vincenta de Paul nájdete na ústrednej webovej strán-

ke: www.ssvpglobal.org 

VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2015 

Spracovali: Libuša Miháliková, Magdaléna Boledovičová, Alžbeta Kopřivová 

Organizačná    

štruktúra SVdP    

Základnou organizačnou jednot-

kou SVdP je tzv. KONFERENCIA. 

Je to autonómne spoločenstvo, 

ktoré si svoju činnosť volí dobrovoľne a riadi si ju 

samostatne. Na čele konferencie pozostávajúcej 

asi z 5 až 20 členov je jej predseda.  Konferencie 

združené v rámci jednej krajiny tvoria celok, ktorý 

sa nazýva SPOLOK SV. VINCENTA DE PAUL  

(skratka SVdP) s prívlastkom j napr. je to SVdP 

na Slovensku.  

Na jeho čele je Národná rada. Na Slovensku má-

me Národnú radu, ktorej členmi sú zástupcovia 

všetkých konferencií. Títo si volia výbor pozostá-

vajúci z prezidenta, viceprezidenta, tajomníka, 

pokladníka a hospodára. Konkrétna krajina si 

musí vypracovať stanovy - tie musí schváliť ná-

rodná Konferencia biskupov, až potom nasleduje 

schválenie stanov a prijatie do celosvetovej orga-

nizácie SVdP Generálnou radou v Paríži.  

Naša práca je zakorenená v charizme vincentskej 

rodiny hlavne skrze svedectvo našich zakladateľov. 

Uvedomujeme si tiež, že účinnosť našej služby zá-

visí od našej ochoty slúžiť tým, ktorí žijú v chudobe.  

Takto pomáhame 
 

Našim cieľom je charitatívna činnosť - pomáhať odká-

zaným jednotlivcom či skupinám obyvateľov v sociál-

nej, zdravotnej, ekonomickej, ale i duchovnej a mo-

rálnej oblasti.  

Napriek obrovskému pokroku vo vede, výskume a 

technike, je stále veľké množstvo núdznych a chu-

dobných, ktorí potrebujú pomoc a útechu. 

Ide o pomoc sociálne slabým rodinám (šatstvo, škol-

ské potreby, nákup potravín, pevného paliva, bytové 

zariadenie, obedy deťom na ZŠ, cestovné do školy, 

finančná pomoc na Vianoce, Veľkú noc, začiatok 

školského roka, ale i počas roka...), 

pomoc chorým a opusteným osobám, 

návšteva domovov dôchodcov a chorých v nemocnici, 

práca s deťmi na ZŠ (krúžková, prednášková a osve-

tová činnosť, letné a jazykové tábory a finančná po-

moc núdznym deťom ...), 

pomoc pri adaptovaní sa chlapcov a dievčat z det-

ských domovov na samostatný život (kurzy varenia a 

pečenia,  práce v domácnosti,  rôzne prednášky v 

oblasti  komunikácie, správania sa a duchovná po-

moc), 

pomoc  rómskym rodinám, evanjelizácia rómskych 

detí, 

rôzne práce vo farnosti, 

pomoc formou balíkov rodinám po Slovensku, 

pomoc misiám - zdravotný materiál, lieky, použité 

známky a finančná pomoc a iné... 
  

Prezidentka Spolku: Mgr. Ing. Libuša Miháliková 

Sídlo Spolku:  Bratislava 

Adresa: Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava 

Spirituálom pre členov Spolku je p. Miroslav Obšivan a 

sestrička Štefánia Nováková, DKL. 

http://vincent.sk/frederik.htm
http://www.ssvpglobal.org/
http://www.vincent.sk/?co-su-konferencie,19
http://www.vincent.sk/
http://www.vincent.sk/
http://www.vincent.sk/?stanovy,14
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 Vznik Názov konferencie Mesto Činnosť 

1. 1991 Konferencia sv. Jozefa Levice charitatívna, evanjelizačná 

2. 1996 Konferencia sv. Rodiny Košice-Šaca pomoc v núdzi, vincentínske cen-

trum 

3. 1996 Konferencia zázračnej medaily Panny 

Márie 

Nitra evanjelizácia a pomoc bezdomov-

com 

4. 1996 Konferencia sv. Cyrila a Metoda 

 

Bratislava 
pomoc telesne postihnutým 

5. 1996 Konferencia Troch košických mučení-

kov 

Košice-Šaca 
starostlivosť o väzňov 

6. 1996 Konferencia sv. Cecílie 

 

Bratislava 
Práca s mládežou: hudba, divadlo 

7. 1998 Konferencia sv. Gorazda Bratislava výstavba, zriadenie hospicu, Dom 

nádeje 

8. 1998 Konferencia sv. Jána Krstiteľa Dubová pri 

Modre 
práca s mládežou: voľný čas, spe-

vokol 

9. 1998 Konferencia sv. Kláry Kremnica starostlivosť o Rómov 

10. 1998 Konferencia sv. Michala Archanjela Banská Bystrica 
starostlivosť o rómske dievčatá 

11. 1998 Konferencia sv. Alžbety Uhorskej Banská Bystrica pomoc núdznym, chorým, opuste-

ným 

12. 1998 Konferencia Božieho Milosrdenstva Zlaté Moravce práca s väzňami, projekt Kain 

13. 1998 Konferencia Nanebovzatia Panny Márie Košice-Šaca starostlivosť o väzňov, dobročinnosť 

14. 1999 Konferencia sv. Lujzy de Marillac Levice práca s mládežou: voľný čas, jazyky 

15. 1999 Konferencia Panny Márie Lurdskej Mojtín výstavba kaplnky, Domu sv. Lujzy 

16. 2000 Konferencia Kráľovnej rodiny 
Bratislava 

starostlivosť o rodiny v núdzi, starých, 

chorých 

17. 2000 Konferencia sv. Ubana 
Nitra evanjelizácia, pomoc ľuďom v núdzi 

18. 2000 Konferencia Kráľovnej pokoja Radošina evanjelizácia, starostlivosť o starých, 

chorých 

19. 2000 Konferencia sv. Štefana Kráľovský Chl-

mec 
evanjelizácia, starostlivosť o núdz-

nych - misie 

20. 2000 Konferencia sv. Justína de Jacobis Šurany projekt Fiducia - útulok pre bezdo-

movcov 

21. 2002 Konferencia sv. Ondreja apoštola Bratislava zber šatstva pre núdznych 

22. 2004 Konferencia sv. Ondreja Hostice 
pomoc sociálne slabým rodinám 

23. 2008 Konferencia Jána Pavla II—mládežnícka Bratislava divadelné predstavenia pre verej-

nosť, detské domovy, dôchodcov 

24. 2009 Konferencia sv. Anežky Bratislava práca s deťmi zo sociálne slabším 

zameraním 

 

Zoznam konferencií so stručným popisom činnosti 

http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfjozef.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfsvrod.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfzm.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfzm.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfgorazd.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/ksvjk.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/Word/fero.pdf
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfstefan.htm
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Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku  2015 

Na Slovensku Spolok sv. Vincenta de Paul združuje 24. konferencií, v ktorých pracuje 158 členov.  

Výbor NR Spolku zasadal v Bratislave v Dome nádeje: 

Výbor NR Spolku zasadal v Dome nádeje: 
28. marec, 2. máj, 6. jún, 18. júl, 5. september, 14. november 

Program stretnutia je zameraný na informáciu o aktivitách Spolku, konferencií, účtovníctvo, centrá – 

Dom nádeje a Sociálne centrum Útulok Šurany a riešia sa rôzne problémy podľa potreby. 

Členovia výboru NR Spolku : L. Miháliková – prezidentka, A. Koprivová – viceprezidentka pre 

západ, M. Lopatniková – viceprezidentka pre východ, M. Boledovičová – tajomníčka, M. Poláková  

- pokladníčka,  E. Otrubová - pomocná tajomníčka. 
 

Dňa 17. októbra 2015 sa uskutočnilo jubilejné 20. celoslovenské stretnutie SVdP   v Bratislave, 

v Dome nádeje. Na stretnutí sa spomínalo na začiatky 

obnovenia Spolku po totalite  a bohatej činnosti čle-

nov v rôznych formách pomoci v jednotlivých konfe-

renciách na Slovensku. Bola premietnutá prezentácia 

svetového Spolku sv. Vincenta, ktorá poukázala na 

pomoc v krajinách postihnutých živelnou katastrofou. 

Tiež bola premietnutá štruktúra Generálnej rady 

Spolku sv. Vincenta v Paríži, ako aj nastávajúce voľ-

by prezidenta GR, ktoré sa uskutočnia v júni 2016 v 

Ríme. Ďalšie prezentácie boli zo Sociálneho centra 

Šurany a Domu nádeje. Stretnutia sa zúčastnil páter 

Jaroslav Jaššo, provinciál Misijnej spoločnosti, páter Kristián Libant a páter Marián Chovanec. Páter 

Miroslav Obšivan sa delegátom stretnutia predstavil ako nový špirituál pre členov a  duchovne vie-

dol stretnutie spolu so sestričkou Š. Novákovou, DKL. Po záverečnom požehnaní si členovia zaspie-

vali a ešte spomínali na 20 rokov prežitých v Spolku.  

25. apríla sa konalo 19. plenárne stretnutie SVdP  

v Bratislave v Dome nádeje. Tu sa stretli delegáti zo 

západného a stredného Slovenska. 30. mája  sa stretli 

členovia konferencií východného Slovenska v Šaci. 

Program sa niesol v zmysle citátu zo Stanov Generálnej 

rady „Sme neschopní dosiahnuť niečo z  večnej hod-

noty našimi silami bez pomoci samého Boha“ Jn. 

15,5.   

Zasadnutie sa začalo modlitbou a duchovným slovom 

sestričky Štefánie. Upriamila pozornosť na Eucharistiu,  ktorá má byť stredobodom našej pozornosti. 

V Eucharistii spoznávame život, lásku a radosť. Páter Emil Hoffmann, CM, hovoril o sv. Vincentovi, 

ktorý dbal na duchovný život a spoločné stretnutia. Výsledky hospodárenia Spolku, revíznu správu a 

finančnú správu predniesla prezidentka L. Miháliková.  Delegáti stretnutia si vypočuli informáciu o 

výročnej správe za rok 2014, informáciu o časopise Ozanam, o plánovanej púti do Grazu, o družob-

nej dvojičke  Holandska, o grantoch, o pripravovanej návšteve – vizitácii z GR Paríža a o zahranič-

nej spolupráci s viedenskými konferenciami. Sv. omšu 

pre delegátov celebroval mons. A. Adamkovič. Posled-

ným bodom bola prezentácia mimobratislavských kon-

ferencií. 

Košickej plenárky, ktorá sa konala 30. mája, sa zúčast-

nili za NR SvdP L. Miháliková, A. Koprivová a Š. Or-

lovsky.  Program prebiehal podobne ako v Bratislave. 

Stretnutie duchovne viedla sestrička Alfonza Záňová. 

Stretnutia sa končili modlitbou. 
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Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku  2015 

 

Zahraničné stretnutia 

 

 

Návšteva Generálnej rady z Paríža 

V dňoch 13. 5. - 15. 5. 2015 sa usku-

točnila návšteva – vizitácia členov z 

Generálnej rady Spolku sv. Vincenta de 

Paul z Paríža v zložení: Viceprezident 

GR. John Lee z Honkongu, koordi-

nátor skupiny Európa II. Ervin Tigla 

z Rumunska a zodpovedná za pro-

jekty Ulrika Mattfeld z Nemecka. 
Cieľom návštevy bola vizitácia Spolku 

sv. Vincenta na Slovensku, oboznáme-

nie sa s činnosťou u nás. Jednotlivé 

konferencie prezentovali svoju činnosť 

na spoločnom večernom stretnutí. Sú-

časne viceprezident GR J. Lee uviedol 

prezentáciu Spolku vo svetovom me-

radle v jednotlivých krajinách, kde 

Spolok pôsobí.  

 

 

 

 

V dňoch 17. až 19. októbra sa uskutoč-

nilo v Bolzane v Taliansku stretnutie 

skupiny   Európa II. Spolku sv. Vin-

centa de Paul z krajín: Luxembursko, 

Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Ma-

ďarsko, Chorvátsko, Rumunsko        a 

Slovensko. Krajiny Poľsko a Česko sa 

stretnutia nezúčastnili. Koordinátor sku-

piny E. Tigla zhodnotil spoluprácu prí-

tomných krajín. Stretnutia sa zúčastnil 

aj člen Generálnej rady Spolku sv. Vin-

centa z Paríža John Lee, ktorý poukázal 

na svetovú činnosť Spolku. 

Za Slovensko Spolok zastupovala a čin-

nosť prezentovala prezidentka L. Mihá-

liková a  Z. Vavrová. 
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Prezentácie sa zúčastnil aj páter J. Jaššo, pro-

vinciál CM.  Členovia GR navštívili Sociálne 

centrum – Útulok a Podporované bývanie v 

Šuranoch. Prezreli si hospodársky dvor, záhra-

du a kaplnku. Zaujímali sa o prácu klientov, ich 

režim a financovanie zariadenia. Na ďalší deň 

sa konala prehliadka Bratislavy a hradu.  

Návšteva nás všetkých povzbudila, poukázala 

na stále aktuálne poslanie Spolku sv. Vincenta 

de Paul. 

 
Návšteva Rakúskeho mesta Graz 

Dňa 1. júla 2015 sa uskutočnila návšteva spo-

jená s prezentáciou vincentínskeho diela v Ra-

kúsku v meste Graz. Návštevu zorganizoval 

provinciál Misijnej spoločnosti J. Jaššo.  Zú-

častnili sa jej biskup Žilinskej diecézy T. Galis, 

páter B. Štefun, CM, 2 tlmočníci a zo Spolku 

sv. Vincenta prezidentka L. Miháliková, E. 

Otrubová, M. Boledovičová a J. Ňukovič, riadi-

teľ centra v Šuranoch.  

Cieľom návštevy bola prezentácia vincentskej 

práce v meste Graz, kde páter V. Pucher z 

Misijnej spoločnosti založil 35 sociálnych 

objektov rôznej formy pre ľudí v núdzi. Pre-

zreli sme si: Útulok pre Rómov, bytové kontaj-

nery pre ľudí s alkoholom, vincentský obchod so šatstvom a obuvou. 

V rámci prezentácie prebehla aj diskusia o financiách na tieto diela a  o dobrovoľníckej službe. Vin-

centskej rodine na Slovensku bola ponúknutá spolupráca v projektoch. 

  

Nepál – poďakovanie 
Spolok sv. Vincenta zo Slovenska poslal na podporu pre  GR Paríž 200 €. GR Paríž srdečne ďakuje 

za veľkorysosť od členov Spolku sv. Vincenta na Slovensku. 

 

Celorakúske stretnutie predsedov konferencií vo Viedni 

Dňa 10. októbra 2015 sme na pozvanie  navštívili Viedeň a zúčastnili sa stretnutia predsedov Spol-

ku sv. Vincenta de Paul Rakúska.   

Predsedovia konferencií z Tirolska, Bavorska, Salzburgu, Viedne, páter Pucher z Grazu a ďalší pred-

niesli správu o činnosti.  

Spolok sv. Vincenta na Slovensku zastupovala prezidentka L. Miháliková, E. Otrubová, provinciál 

Misijnej spoločnosti J. Jaššo a tlmočníčka M. 

Lombardíni.  

 

Vianočné balíčky 

Konferencia sv. Antona Spolku sv. Vincenta 

z Viedne už tradične pripravila a doniesla via-

nočné balíčky pre deti rôzneho veku. Balíčky 

odovzdali Spojenej škole sv. Vincenta v Brati-

slave, kde cez konferenciu sv. Cecílie sv. Vin-

centa boli rozdelené deťom, ktoré to potrebujú.  

Rôzne domáce aktivity 
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  V januári sa v Bratislave v zasadačke Domu nádeje zišli 

predsedovia a členovia bratislavských konferencií, aby sa 

navzájom povzbudili a podelili so skúsenosťami, probléma-

mi a s prácou s chudobnými. Stretnutia majú pravidelne 

každý mesiac, začínajú ich modlitbou. 
  

Dar z koncertu 

Dňa 11. 1. 2015 konferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubo-

vej uskutočnila benefičný koncert v kostole. Na koncerte 

vystúpila hudobná skupina „Trnávka“, ktorá vianočnými 

spevmi ako aj sólom na husliach a violončele obohatila prí-

tomných krásou vianočných kolied a duchovným slovom. 

Výťažok z koncertu 261.70 € bol venovaný Dennému stacionáru sv. 

Vincenta v Dome nádeje v Bratislave. Výťažok je účelovo určený na 

úhradu pobytu senioriek denného stacionára s nízkym dôchodkom. 
 

Stretnutie laických hnutí - Košice 

V sobotu dňa 17. 1. 2015 sa uskutočnilo stretnutie lídrov hnutí a 

združení, vedúcich spoločenstiev  Košickej arcidiecézy  s arcibisku-

pom B. Boberom a eparchom gréckokatolíckej cirkvi vladykom P. 

Rusnákom v priestoroch teologickej fakulty v Košiciach.  

Stretnutie sa konalo pod záštitou Rady pre apoštolské hnutia a Fórom 

kresťanských inštitúcií. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností  

medzi hnutiami a združeniami, pôsobiacich v dobrovoľnej charitatív-

nej a duchovnej oblasti, ktorých sa stretlo okolo 40. Otec arcibiskup 

B. Bober vo svojom príhovore zdôraznil:  
- vernosť Kristovej cirkvi a charizme 

- budovanie spravodlivého sveta a kresťanských hodnôt 

- vzájomná spolupráca so spoločenstvami a s kňazmi 

- snaha o evanjelizáciu,  zachovať si dar charizmy a mať 

odvahu a silu pomáhať. 

Otec vladyka sa venoval najbližšej spoločenskej udalos       

ti a to referendu. Vysvetlil význam tejto akcie pre budúc-

nosť našej spoločnosti. 

V diskusii vystúpili zástupcovia hnutí s príspevkami a 

prezentáciami, Spolok sv. Vincenta zastupoval P. Lopatník zo Šace.  

Nové výzvy Katolíckej cirkvi na Slovensku - Badín 
V kňazskom seminári v Badíne sa 21 januára zišli biskupi, zasvätené osoby a laici Katolíckej cir-

kvi na Slovensku. Predseda KBS Mons. S. Zvolenský približne 200 účastníkom poďakoval za ver-

nosť Kristovi v povolaní, ktoré sa vám dostalo. Dal prítomným do 

pozornosti pripravované aktivity Katolíckej cirkvi cez diecézy v 

Roku zasväteného života. Na prelome leta sa plánuje v Poprade 

Národné stretnutie mládeže, 20 septembra  Národný pochod  za 

život. Dôležitou témou bola a je pre cirkev rodina, na ktorú bude 

zameraná v októbri  Biskupská synoda v Ríme.   

Prítomných pozdravil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. M. 

Giordana, lekárka a žurnalistka Ž. Markič,  Mons. J. Babjak , páter 

J. Kyselica, SJ, predsedníčka FKI K. Hulmanová a podpredseda 

Fóra života M. Michalčík. 

Spolok sv. Vincenta zastupovala členka A Zifčáková z Banskej 

Bystrice.  

Členovia Spolku sv. Vincenta de Paul sa zúčastnili cyklu predná-

šok a cvičení, ktoré svojím obsahom hlboko zasahovali do vnútra duše. 

Rôzne domáce aktivity 
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Formačné stretnutie Vincentskej rodiny  

V dňoch 26. - 28. januára sa uskutočnilo z príležitosti 25. výročia Slovenskej provincie 

Misijnej spoločnosti formačné stretnutie celej vincentskej rodiny. Stretnutie sa uskutočnilo 

v sále Vincentínum pod kostolom sv. Vincenta. Formačné stretnutie viedol z Holandskej 

provincie P. Tjeu van Knippenberg, CM, profesor teológie a odborník na vincentskú spiritu-

alitu.  

Členovia Spolku sv. Vincenta de Paul sa zúčastnili cyklu prednášok a cvičení, ktoré svojím 

obsahom hlboko zasahovali do vnútra duše. 

 

 

Ocenenie 

 
Člen Konferencie Kráľovnej rodiny v Bratislave Ján Uhnák bol ocenený ako dobrovoľ-

ník z Národného dobrovoľníckeho centra CARDA za dlhodobú dobrovoľnícku činnosť. 

Ocenenie dostal  od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.  

Rôzne domáce aktivity 
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  Duchovné cvičenia 

 
Členovia konferencií sv. Vincenta 

de Paul na východnom Slovensku 
sa stretli pred Veľkou nocou na du-

chovných cvičeniach. Konali sa        

v kláštore Bosých karmelitánov  Ko-

šiciach – Lorinč.  Exercitátorom DC 

bol páter P. Noga, CM, pre 13 čle-

nov a dobrovoľníkov. Prednášky 

boli venované práci a životu sv. Vin-

centa de Paul. Páter Pavol zobrazil 

život a prácu sv. Vincenta v piatich 

bodoch: 

 

                         - sv. Vincent otec chudobných 

        - sv. Vincent misionár 

        - sv. Vincent formátor 

        - sv. Vincent kontemplatívny v akcii       

        - sv. Vincent plný lásky 

    DC ukončili slávnostnou sv. omšou. 
 

 

Turíčny festival – Nitra 

 
Dňa 23. mája sa v nitrianskej športovej hale 

na Klokočine uskutočnil prvýkrát festival 

združení a hnutí nitrianskej diecézy pod 

záštitou generálneho vikára P. Brodeka. 

Cieľom podujatia bolo osloviť veriacich ľudí, 

zapojiť sa do diania cirkvi v niektorom spolo-

čenstve. Jednotlivé hnutia sa v krátkosti pred-

stavili so svojou spiritualitou. Spolok sv. 

Vincenta prezentovala členka M. Boledovi-

čová a ľudí zaujala ďakovnými listami, kto-

rým členovia  pomohli a stále pomáhajú v ich 

ťažkých životných situáciách. Prítomným 

sa prihovoril a povzbudil  gen. vikár P. 

Brodek. O priebeh stretnutia a program sa 

starali jednotlivé hnutia.  

Každé združenie malo k dispozícii stôl, na 

ktorom mohli ponúkať reklamné materiá-

ly, knihy  a výrobky. Spolok sv. Vincenta 

prezentoval knihu v Službách evanjeliovej 

lásky a ponúkal výrobky z Denného sta-

cionára  Domu nádeje z Bratislavy.   
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Duchovná obnova 
Spolku sv. Vincenta de Paul sa usku-

točnila 19. septembra v Dome nádeje 

v Bratislave. Duchovnú obnovu viedol 

páter E. Hoffmann, CM. Poukázal na 

vieru sv. Vincenta, ktorá bola hnacím 

motorom pre jeho skutky. Aj my sa 

musíme neustále vzdelávať a rásť v 

láske k Bohu a  núdznym. Ak má zmysel ciel, zmysel má i cesta. Cie-

ľom nášho snaženia má byť obeta a pomoc núdznym. Duchovnej ob-

nove sa zúčastnilo 30 členov Spolku sv. Vincenta. 

 

 

Boj proti hladu 
Vincentská rodi-

na v septembri 

organizovala 9. 

ročník celoslo-

venskej zbierky 

Boj proti hladu. 

Dobrovoľníci po 

celom Slovensku 

ponúkajú v celofáne zabalené  medovníkové sr-

diečka, ktorých kúpou široká verejnosť môže 

prispieť na zbierku. Prispieť sa dá aj priamym prevodom na účet, alebo darcovskou  SMS. 

Z finančného výťažku podporia krajiny Haiti a Honduras, sú to dve najchudobnejšie krajiny 

Latinskej Ameriky a projekty vincentskej rodiny v Rusku, na Ukrajine a v Albánsku. Cez 

projekty  podporia : potraviny, lieky, pitnú vodu, vzdelávanie detí a negramotných dospe-

lých, výstavbu dohodnutých projektov, prácu s ohrozenou mládežou a deťmi na ulici. 
 

Veľtrh sociálnych aktivít  
V piatok 16.10. sa na základe iniciatívy Fóra kresťanských inštitúcií v seminári v Nitre 

uskutočnil 10. ročník Veľtrhu sociálnych aktivít, na 

ktorom sa 

z účas tn i l i 

predstavite-

lia cirkvi, 

samosprá-

vy, sociál-

nych orga-

nizácií a 

médii. Veľ-

trh sa usku-

točnil pod záštitou diecézneho biskupa V. Judáka, ktorý 

koncelebroval sv. omšu spolu s vladykom P. Rusnákom. V programe sa so svojou činnosťou 

predstavili jednotlivé organizácie,  ktoré môžu nadviazať na vzájomnú spoluprácu a  spolu-

prácu s miestnymi úradmi.  
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Stretnutie vetiev vincentskej rodiny  
 

Dňa 13. novembra uskutočnilo stretnutie 

všetkých vetiev vincentskej rodiny v Nitre   

u sestričiek DKL. Cieľom stretnutia bolo 

lepšie vzájomné spoznávanie sa a spoluprá-

ca. Stretnutie zorganizoval a viedol p. J. Jaš-

šo, provinciál CM. Program: modlitba, 

oboznámenie sa s listom generálneho otca 

G. Gaya, v ktorom vyzval na „Rok spolu-

práce -zjednotení v Kristovi urobíme zmeny           

v troch krokoch:             

1. Spoločné slávenie 

2. Zjednotenie sa a spoznávanie sa 

3.      Znamenie služby 

Potom nasledovalo predstavenie prítomných vetví s činnosťou. Prítomní sa spoločne zamýš-

ľali nad spoločným projektom, do ktorého by sa mohla zapojiť každá vetva. Aj keď nápadov 

bolo viac (utečenci, Rómovia), zatiaľ sa dohodli na spoločnej modlitbe k sv. Vincentovi kaž-

dý mesiac 27.ho.  Spolok zastupovala P. Bajlová a M. Boledovičová. 
 

Fórum kresťanských inštitúcií 
 

V dňoch 20. a 21. novembra sa uskutočni-

lo Valné zhromaždenie FKI so zúčastnený-

mi 26 členmi organizácií, ktoré sú združené 

v FKI.  Pozvaní boli aj arcibiskup S. Zvo-

lenský, arcibiskup  C. Vasil,  protosynkel o. 

V. Skyba a  provinciál J. Jaššo, CM.   

Druhý deň sa FKI nieslo v téme „ Pred ute-

čencami neutečieš“, kde hodnotnú diskusiu 

a prednášku  podal arcibiskup C. Vasil.  

Za Spolok sv. Vincenta sa zúčastnila P. Baj-

lová a L. Miháliková.   

 

Hlavná rada SVdP Holandska podporila projekty SVdP na Slovensku vo výške 6500.-€ 

z toho: 
 

 Konferencia sv. Cecílie  Ba             2.400.-    € 

             

 Konferencia sv. Ondreja BA                          600.-     € 

   

 Konferencia sv. Štefana              1.500.-     € 

           

 Dom nádeje, denný stacionár                                800.-     € 

             

 Konferencia sv. Cyrila a Metoda                        600.-     € 

 

 Národná rada Spolku sv. Vincenta                         600.-       € 
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O prevádzku DN sa stará riaditeľka L. Miháliková. 

 

Služby v Dome nádeje: 

 

Domov na polceste otvorený od júla 2011,  

kapacita 15 miest 

Denný stacionár otvorený v januári 2013,  

kapacita 20 miest 

Klub seniorov otvorený od 20.3.2013  

počet 5-10 seniorov 

 

Sociálna služba Domov na polceste – prevádzka po celý rok. Služba určená na určitý čas fyzickej 

osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné pod-

mienky na uspokojenie základných životných 

potrieb a  nemá zabezpečené ubytovanie, Ubyto-

vané  sú 6 dievčat. Každá z nich pracuje. Voľné 

chvíle trávia v zariadení, v ktorom majú veľmi 

dobré podmienky na svoju realizáciu  cez rôzne 

kurzy a prednášky. Majú dobre vybudovanú ku-

chyňu, v ktorej sa môžu realizovať pri varení a 

pečení. Tiež majú dobre vybudovanú práčovňu a 

prostriedky na cvičenie, ktoré môžu využívať vo 

svojom voľnom čase. Sú vedené k čistote, po-

riadku a pracovným návykom. Pravidelne sú pre-

vádzané kurzy vzdelávania v oblasti pracovného práva, zamestnanosti. Dve dievčatá získali masér-

ske osvedčenie. 

Prevádzku Domov na pol ceste podporila Konferencia biskupov Slovenska vo výške 2000€. Jedná sa 

o existenčné minimum na náklady prevádzky Domov na pol ceste, vzhľadom k tomu, že VÚC BSK 

zamietol žiadosť o podporu. Z  podielu 2% bolo  pridelené 1.630 € na ďalšie náklady prevádzky Do-

mova na pol ceste.  Poskytnutý dar z tomboly 1077,- € z plesu Ružinovčanov na sociálnych služieb 

Domova na pol ceste a Denného stacionára. Z grantu sa zakúpil počítač laptop pre dievčatá a podpo-

ril sa denný stacionár.  

 

Denný stacionár je zariadenie, ktoré poskytuje 

službu dospelej fyzickej osobe odkázanej na po-

moc inej fyzickej osoby a je odkázaná na službu 

v zariadení  len na určitú čas počas dňa od 7.30 

00 do 16.30 hod. 
Stacionár ponúka: odborné, obslužné a ďalšie 

činnosti. 

Odborné činnosti: sprevádzanie pri prechádzke, 

pomoc pri vstávaní a líhaní  na lôžko a úprava 

lôžka. Sociálne poradenstvo. Rehabilitácia – pro-

stredníctvom sestier, opatrovateliek, fyzioterape-

utky – cvičenie, relaxácia svalstva pohybovej sústavy .... 

Obslužné činnosti: stravovanie – porciovanie stravy, obsluha a upratovanie. 

Ďalšia činnosť: pracovná terapia, záujmová činnosť. Patrí sem sledovanie televízie, rozhlasu, 

 čítanie, písanie, maľovanie, výroba darčekov...... 

Tieto služby počas dňa zabezpečujú pracovníci zariadenia. Rôzne iné služby  po dohode s klientmi 

zabezpečuje riaditeľka zariadenia. Financie na aktivity riaditeľka zariadenia získava cez rôzne gran-

ty. 

Dom nádeje Bratislava – Ružinov 
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Klub seniorov, tu sa pravidelne každý pondelok stretávajú seniori z Mestskej časti Ružinov.  Každý 

pondelok ich čaká bohatý program, ktorý je prispôsobený ročnému obdobiu. Sú to rôzne prednášky, 

premietanie rôzneho materiálu, filmov, čítanie  a výroba ručných prác. Ručné práce: háčkovanie, 

štrikovanie, varenie, pečenie,  maľovanie rôznych výrobkov,  výroba adventných vencov a podobne. 

Pravidelne  v Dome nádeje pôsobia 2 dobrovoľníčky v Dome nádeje. Pre stacionár Bc. Marianna 

Drgoňová na pracovnú arterapiu a pre domov na pol ceste Bc. Zuzana Vavrová. V priemere za rok 

navštevovalo denný stacionár 14,5 klienta.  
 

 

Dom nádeje Bratislava – Ružinov 
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Realizované projekty 

 

Holandský grant 

Hlavná rada Spolku sv. Vincenta Holandska podporila grant 800.- € pre  seniorov a seniorky 

v núdzi, 

ktorí z dôvodu nízkeho príjmu a choroby, po odpočítaní za výdavky na lieky nemôžu uhradiť pobyt 

v stacionári. Grant bol rozdelený na obdobia postupne podľa vzniknutej potreby    

 

Fond GSK 
Podpora seniorov a zlepšenie kvality ich života je cieľom Fondu 

GSK, ktorý každoročne udeľuje finančné granty projektom ne-

ziskových organizácií z celého Slovenska. Stacionár v Dome 

nádeje  v Bratislave získal grant GSK vo výške 440 €.  Za fi-

nančný príspevok  boli zakúpené taburetky na cvičenie a mate-

riál na tvorivé dielne..  

 

 

 

Tréningy v šedinách 

V mesiacoch júl – október sa uskutočnili tréningy pamäte ako 

aj cvičenia, masáže a tvorivé dielne pre klientov denného stacio-

nára v Dome nádeje. Táto činnosť bola podporená Mestskou 

časťou Ružinov vo výške 1900 €.  

 

 

 

Nadácia SOCIA – Fond Lienka 

Prispeli čiastkou 1000.-€  na podporu stacionára, tréningy, re-

habilitácie, masáže a na kurzy pre 2 dievčatá z domova na pol 

ceste -  masérsky kurz. 

 

 

 

 

Vianoce v stacionári 

17. decembra 2015 sa uskutočnilo v stacionári posedenie pri 

vianočnej kapustnici. K atmosfére prispel spevácky zbor Mater 

Salvatorus  z Petržalky, detský zbor zo Spojenej školy sv. Vin-

centa a do programu sa zapojili aj klienti zo stacionára s vianoč-

nou scénkou. Duchovné slovo uviedol páter M. Chovanec. K 

vianočnej atmosfére prispeli balíčky a dobrá kapustnica. Na 

toto posedenie prispela sumou  300 € Nadácia Orange spolu             

s vlastným vkladom organizácie. 

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu  z MPSVR  príspevok za klientov počas 

roka 2015 bol vo výške 27.864,85 €, pričom navštevovalo denný stacio-

nár v priemere 14,5 klienta. 

Z činnosti stacionára 
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   Realizované projekty 
 

Rok zasväteného života 

  
Dňa 12.1. stacionár v DN navštívil páter P. Bazar, CM, 

ktorý sa v krátkosti podelil so spomienkami na prežité ro-

ky utrpenia vo väzení počas totalitného režimu a povzbu-

dil prítomných k vytrvalosti vo viere.  

 

 

 

V letných mesiacoch stacionár navštívil v rám-

ci zasväteného života aj rehoľný brat Ľ. Žem-

ľa, CM, ktorý pôsobil určitý čas na misiách 

Hondurase.  Počas krátkej  prezentácii priblížil 

život  a misiu pátrov Misijnej spoločnosti sv. 

Vincenta v Hondurase 
 

 

 

 

 

 

 

 
V rámci 9. ročníka celoslovenskej zbierky Boj 

proti hladu sa zapojili aj klientky v dennom 

stacionári v Dome nádeje.  Seniorky upiekli a 

zabalili medovníkové srdiečka 

 

 

Prezentácia výrobkov 
Prezentácia výrobkov denného stacionára sa 

konala v kostole sv. Vincenta v Bratislave.  Naj-

väčšiu radosť mali deti z pletených bábik, mači-

čiek, srdiečok, košíčkov …..... 
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Kanisterapia  
Denný stacionár v Dome nádeje navštívil cvičený pes Deny, ktorý spolu 

so svojou majiteľkou predviedol terapiu zvanú kanisterapia. Kanisterapia 

v praxi znamená pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú a psy-

chickú  pohodu človeka. Deny svojou náladou zabával klientky stacioná-

ra.  

 

Posedenie pri via-

nočnej kapustnici sa 

uskutočnilo 10.12. 

2015 v Dome nádeje 

za účasti členov brati-

slavských konferencií a pátrov z Misijnej spoloč-

nosti sv. Vincenta. 

 

Adventné vence 
Dňa 23.11. 2015 sa uskutočnilo vitie adventných 

vencov. Vitie sa stalo už tradíciou a v dennom stacionári si klienti aj takto cvičia jemnú motoriku 

 

Vianočná aktivita v stacionári pre klientov spočíva-

la  vo výrobe snehuliakov,  vhodných ako darček  

pod stromček. 

 

Dom nádeje podporili 
Domu nádeje boli poskytnuté dotácie zo štátneho 

rozpočtu na Denný stacionár z MPSVR  Bratislava 

podľa počtu klientov a podiel aktivačných  príspevkov 

z Úradu práce Bratislava.  
- drobní dobrovoľní darcovia   

- z podielu 2%    

- Fond GSK 

- Nadácia Orange 

- Nadácia SOCIA 

- MČ Ružinov 

- KBS Slovenska 
V Dome nádeje sa urobilo – opravilo: 
oprava výťahu – frekvenčného meniča  

dokončenie sprchovacích kútov, kabiniek, madiel vo 

všetkých hygienických zariadeniach  

oprava čerpadla na čističku odpadových vôd 

zakúpené chladiace zariadenie Toshiba, nevyhnutné pre 

stacionár v letnom období  

 

Personálne zastúpenie 
V Dome nádeje pracovalo počas roka 2015 : strieda-

vo 5 zamestnancov na krátkodobé dohody                  a  

striedavo  4 zamestnanci  na pracovný pomer. Na akti-

vačné dobrovoľnícke práce z UPSVAR boli zamestna-

ní počas roka 4 dobrovoľníci  a 2 dobrovoľníčky  na 

základe dobrovoľníckej zmluvy v domove na pol ceste 

a v dennom stacionári. 
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Poskytuje služby: 

Útulok - prevádzka od júla 2000 

Podporované bývanie - služba otvorená  2012 

Registrácia: Útulok - 20 klientov a Podporované bý-

vanie - 10 klientov. 

 

Sociálne centrum  - Útulok založený pre sociálne 

slabých ako sú odchovanci detských domovov, ľudia 

bez prístrešia, prepustení z výkonu trestu a týrané oso-

by. 

Zariadenie  má dve ubytovacie budovy. V tretej budove, ktorú má Spolok v 

prenájme od MÚ Šurany, sa nachádza  kuchyňa, jedáleň, sklad potravín a ka-

plnka. 

Útulok poskytuje : 

- asistenčnú pomoc 

- pracovnú terapiu 

- resocializáciu 

Asistenčnú pomoc vybavuje sociálny pracovník, pomáha klientom pri vybavovaní osobných dokla-

dov, sociálnych dávok, pri hľadaní zamestnania..... 

Pracovnou terapiou sa klienti  podieľajú na chode centra a podľa ich schopností sú zaradení do  

práce v kuchyni, v záhrade, na hospodárskom dvore, na rekonštrukčných prácach a upratovaní. Po-

mocou pracovnej terapie sa u klientov vytvárajú pracovné návyky, aby sa vedeli adoptovať do spo-

ločnosti. 

Prácou na hospodárskom dvore a v záhrade získavajú poľnohospodárske produkty pre vlastnú potre-

bu. 

Strava je zabezpečená v  kuchyni. O hygienu osobného prádla sa stará určená osoba. O hygienu      

v ubytovacích a sociálnych priestorov sa starajú klienti podľa rozpisu. 

Resocializácia – pomáha klientom pod dohľadom asistencie odborníka cez rôzne kurzy, prednášky 

získať nádej na nový život . 

 

Podporované bývanie 
V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osobe.  Zariadenie slúži klientom so zdravotným postihnutím. 

Podporované bývanie poskytuje 

- celoročné ubytovanie 

- sociálne poradenstvo 

- zdravotné služby a sprevádzanie k lekárovi 

- poradenské služby na riešenie bežných problémov 

- spolupráca s rodinnými príslušníkmi 

 

Zariadenie zveľadili: 
- v kuchyni zakúpený a osadený nerezový dres s poličkou a pracovným stolom. 

- svojpomocne urobili maľovky  všetkých izieb v dome č. 7 a 14  

- z časti omietka a maľovka na zateplenú časť hlavnej budovy 

- zakúpená plechová garáž na náradie 

- vnútorné a vonkajšie zateplenie pekárne  

- postavená svojpomocne nová dreváreň 

- svojpomocne urobené regále do dielne 

- nový altánok pri dome č. 14 

- 4 prístrešky nad vchodové dvere na dome č. 7 a č.14. a prístrešok nad sochu Panny Márie 

- zakúpené a osadené kolektory na dom č. 14. 

- zakúpené 3 váľandy a 1 skriňa 

Sociálne centrum – Útulok Kopec Šurany 
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Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky  zariadenia, sa v kaplnke slávila 14. septembra.  

Svätú omšu celebroval riaditeľ biskupského úradu v Nitre PhDr. Martin Michaliček za prítomnosti 

pozvaných hostí a obyvateľov zariadenia. Ako poďakovanie nasledovalo slávnostné agapé. 

 

Slovenská katolícka charita organizovala v decembri potravinovú zbierku vo vybraných predaj-

niach Tesca.  Sociálne centrum sa zbierky zúčastnilo v predajni Tesco v Šuranoch. Vyzbierali sa  

trvanlivé potraviny: 616 kg, v hodnote 713.52  € a finančný príspevok 104 €. 

 

Vincentská rodina 
Z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta počas vianočných a veľkonočných sviatkov  prichádza kňaz, 

ktorý sviatky slávi spolu s klientmi. Kňaz prichádza aj niekoľkokrát počas roka  a takto v spoločných 

a individuálnych rozhovoroch prispeje k riešeniu problémov a vnútornému obohateniu a spokojnosti 

klientov.  

 

Dcéry kresťanskej lásky prichádzajú do zariadenia na sviatky a pri sv. omšiach spevom a hrou obo-

hacujú sviatostnú atmosféru.  

 

Združenie mariánskej mládeže počas roka niekoľkokrát navštívilo zariadenie. Mladí pre obyvate-

ľov zariadenia pripravili kultúrny program, spoločné posedenia a v lete mali spo-

ločnú opekačku so spevom. 

 

Misevi  - mladí  tiež navštívili niekoľkokrát zariadenie a v spoločných aj indivi-

duálnych  rozhovoroch pobudli s klientmi a tiež evanjelizovali.  

 

V zariadení dožila a do večnosti odišla 13. marca pani Jolana Argalášová, ktorá 

v roku 2000 prispela 350 000 korunami na kúpu domu a tak vzniklo toto  zaria-

denie. 

 

V marci a septembri navštívil Sociálne centrum pán D. Monitzer, predseda 

konferencií Spolku sv. Vincenta z Viedne, ktorý spolu so svojimi spolupracovníkmi a s manželkou 

doniesli veľa užitočných vecí pre zariadenie a pre klientov.  

 

Cyrilo-metodská púť 
Zamestnanci a obyvatelia Sociálneho centra putovali a zúčastnili sa svätej omše na sviatok sv. Cyri-

la a Metoda v Nitre. Potom si pozreli kultúrne pamiatky a to: Baziliku sv. Emeráma, hradné múze-

um a Nitriansky hrad s vyhliadkou na Nitru a okolie. V podhradí bol rozmiestnený tábor starých Slo-

vanov, ktorý bol plný hier, hudby a umenia starých remesiel, sokoliarov.    

 

 

Svojpomocné práce 
Klienti si počas roka svojpomocne pripravili drevo na zimné kúrenie. 

V ovocnom sade si zabezpečili na celú zimu  jablká pre  zariadenie. 

Pre hospodársky dvor na zimné obdobie  pripravili seno. 

Hospodársky dvor: dochovali 4 prasce, 19 moriek, 120 kureniec, 50 

brojlerov, 8 zajacov,  

2 kačice,  dostali 6  kôz a vychovali svoje 3 kozliatka, boli sebestační 

v spotrebe vajec. Zakúpili 50 sliepok na znášanie vajec. 

Záhrady: v jednej záhrade sa nachádza fóliovník a v druhej 1 skleník. V 

záhradách si klienti dopestovali zeleninu, zemiaky, paradajky, papriku, 

cibuľu, reďkovku, uhorky, hrášok, cviklu, kukuricu, tekvice, cukiny, bak-

lažány, mak a repu. Tieto  produkty obohatili kuchyňu a tiež boli spraco-

vané na zimné uskladnenie. 
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Zariadenie podporili: 

 

Na prevádzku zariadenia Útulku a Podporovaného bývania  boli poskytnuté dotácie zo štátneho roz-

počtu z VÚC Nitra. 

 

Na podporu Útulku z aktivačných prác z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, 

MPSVaR. 

 

Mestský úrad Šurany 

Pekáreň Bánov 

Dcéry kresťanskej lásky 

pán  Rybár – farmár -  mlieko, krmivo 

pán Komora – farmár - obilie 

pán Marioth - obilie 

Biskupský úrad Nitra 

Kaufland Nitra 1x do mesiaca potraviny 

Spoločenstvá - pečivo Vianoce, Veľká noc, 

Spolok sv. Vincenta Viedeň - ošatenie, náradie do dielne 

 

V zariadení pracujú:  3 pracovníci na pracovnú zmluvu, 2 pracovníčky na pracovný polovičný  

úväzok, 1  pracovníčka na dohodu,  rehoľná sestrička DKL pracuje v kuchyni ako dobrovoľníčka. 

. 
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  KONFERENCIA SV. JOZEFA  LEVICE 

Konferencia je zameraná na  materiálnu a duchovnú  pomoc sociálne slabým rodinám a jednot-

livcom: 

každý týždeň príjem a výdaj šatstva vo Vincentíku, zabezpečujú kuchynské a bytové      

zariadenie  pre chudobných,   

finančná a materiálna pomoc sociálnym rodinám počas roka, vo väčšom počte počas Via-

noc, Veľkej noci a  začiatkom školského roka 

spolupráca s farským úradom a mestom 

 dom dôchodcov každý mesiac návšteva aj s kňazom 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu a do 6 dedín napiekli a zabalili perníky  

rodinám na Slovensku odoslali balíky so šatstvom,  obuvou a potravinami 

pre obce pripravili 127 vriec ošatenia 

pre rodiny zohnali funkčné sporáky, práčky, váľandy, skrine, stoly, stoličky, televízory 

vo farnostiach v Leviciach urobili vianočný projekt „Daruj radosť“, vyzbieralo sa spolu okolo 

821 kg trvanlivých potravín, a k tomu ešte veľké množstvo sladkostí , čajov, paštét, rybacích 

a mäsových konzerv, ktoré boli rozdelené do  107 rodín 

Konferencia má 15 členov,  6 dobrovoľníčok, 5 čestných členiek 
 

KONFERENCIA SV. LUIZY DE MARILLAC  LEVICE 

Konferencia je zameraná na pomoc núdznym rodinám  žiakov školy a na duchovnú pomoc žia-

kom: 

-     zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

-     modlitba žiakov pred a po vyučovaní 

-     každý týždeň žiaci v ich kaplnke majú sv. omšu 

-    v októbri sa s deťmi modlia 1 desiatok sv. ruženca 

-     v škole urobili  zbierku šatstva v apríli a v máji 

-     v rámci sviatku sv. Vincenta žiaci I. a II. stupňa vypracovali projektové úlohy o živote sv. 

    Vincenta. Úlohy boli v slovenskom a anglickom jazyku. 

-     pomáhajú zakúpením učebných pomôcok pre žiakov zo sociálne slabých rodín 

-     žiaci navštevujú kultúrnym programom domov dôchodcov 

Konferencia má 7 členov. 

KONFERENCIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA   ZLATÉ MORAVCE 

Konferencia je zameraná na  mentálne a zdravotne postihnutých ľudí, sociálne slabé skupiny. 

       -    predsedníčka konferencie je momentálne na materskej dovolenke 

Konferencia má 5 členov. 

KONFERENCIA SV. URBANA    NITRA 

Konferencia je zameraná na modlitbovú činnosť: 

Konferencia má 5 členov.  

Činnosť jednotlivých konferencií na Slovensku  
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KONFERENCIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY PANNY MÁRIE    NITRA 

Konferencia je zameraná na prácu s deťmi zo soc. slabých rodín  a evanjelizáciu so Zázračnou 

medailou Panny Márie: 

pomoc chudobným 

duchovná pomoc onkologickým pacientom 

evanjelizácia so Zázračnou medailou Panny Márie v uliciach 

upratovanie kostola 

zúčastnili sa zbierky Boj proti hladu 

Konferencia má 7 členov. 

KONFERENCIA SV. JÁNA KRSTITEĽA   DUBOVÁ 

Konferencia vedie miestne noviny a spevokol: 

pracuje s mladými v chrámovej speváckej skupine Credo 

vydávajú Dubovské noviny 

Konferencia má 4 členov. 

KOFERENCIA SV. JUSTÍNA DE JACOBIS    ŠURANY 

Konferencia je zameraná na pomoc Sociálnemu centru – Útulok Kopec Šurany  

Konferencia má 3 členov. 

KONFERENCIA SV. GORAZDA     BRATISLAVA 

Konferencia je zameraná na potrebné opravy a úpravy  Domu nádeje a okolia 

        -     opravy pri zatekaní dažďovej vody na viacerých miestach 

-     úprava terénu proti zosuvom pôdy, položené svahové tvárnice a výsadba zelene-kvetín 

-     boli opravené poruchy na prítokoch a odtokoch vody v hygienických zariadeniach 

-     boli dorobené  sprchové boky a dvere, madlá, zrkadlá... 

-     oprava výťahu, elektrického a vodovodného vedenia 

-     pomoc pri plánovaných činnostiach DN a pri stretnutiach NR SVdP 

-     zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

-     2 členky pomáhajú v liečebni sv. Františka v Prievoze pri pacientoch 

-     v NsP Ružinov zabezpečujú kontakt pacientov s kňazom na vysluhovanie sviatostí 

-     účasť členov na duchovnej obnove  a počas roka navštívili viacero pútnických miest 

-     spolupráca s CM, farským úradom, DKL, Slnečnicou a so zahraničnými organizáciami  

každý pondelok pomoc pri stretnutí seniorov z MČ Ružinov 

zorganizovali plenárne a celoslovenské stretnutie Spolku v DN 

výmenné návštevy so Spolkom z Rakúska 

Konferencia má 9 členov, 1 čestnú členku. 

KONFERENCIA SV. CECÍLIE     BRATISLAVA 

Konferencia pôsobí na ZŠ sv. Vincenta: 

organizovanie letných táborov 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu                                             Konferencia má 7 členov 
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KONFERENCIA SV. ONDREJA  APOŠTOLA   BRATISLAVA 

Konferencia sa venuje najmä posielaniu balíkov soc. slabým rodinám. Modlia sa za misio-

nárov, kňazov, bohoslovcov a za rehoľné sestričky.  

návšteva Domov dôchodcov v Petržalke a Dúbravke pravidelne každý týždeň 

odoslali 172  balíkov, ktoré obsahovali  ošatenie, obuv, školské potreby, hračky, knihy, 

sladkosti  

autom doručené väčšie množstvo šatstva  na východ   

oblečenie vydávajú núdznym aj v Bratislave 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

odoberanie obnoseného šatstva z Rakúska  

Konferencia má 8 členov. 

KONFERENCIA  KRÁĽOVNEJ  RODINY     BRATISLAVA 

Konferencia pomáha sociálne slabým rodinám a  jednotlivcom: 

vo svojom okolí pomohli počas roka viacdetným rodinám oblečením,  potravinami, liekmi 

a školskými potrebami 

počas Vianoc a Veľkej noci pomohli núdznym finančne na základné potraviny a darčeky 

vo farnosti zorganizovali zbierku školských potrieb, uterákov a posteľného prádla  

odoslali 77 balíkov  s ošatením, sladkosťami, hračkami,  a duchovnou literatúrou 

navštívili starších členov, dobrodincov pri životných jubileách  

ku Dňu matiek pre členov a dobrodincov pripravili posedenie s občerstvením a tombolou 

zúčastnili sa zbierky Boj proti hladu 

spolupracujú s farským úradom a pomáhajú pri farských aktivitách, púti a úprave okolia,  

jeden člen chorým nosí Eucharistiu  

podporili väzňa 

Konferencia má 18 členov 

KONFERENCIA JÁNA PAVLA II.     BRATISLAVA 

Konferencia sa venuje práci s mládežou a evanjelizácii prostredníctvom divadla 

rozvíjajú herecké talenty detí a mládeže v Ružinove v oblasti divadelnej tvorby 

poskytujú priestor na prezentáciu autorskej tvorby mladých a začínajúcich autorov 

Konferencia má  4 členov. 

KONFERENCIA SV. CYRILA A METODA   BRATISLAVA 

Členstvo je v riešení. 

 

KONFERENCIA SV. ANEŽKY    BRATISLAVA 

Členstvo je v riešení 

Konferencia má 1 členku 
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KONFERENCIA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE      KOŠICE – ŠACA 

Konferencia  je zameraná na pomoc núdznym rodinám a jednotlivcom 

predvianočná potravinová zbierka pre sociálne slabé rodiny s rozdelením prostredníctvom  

sestričiek  Vincentiek v Košiciach 

predveľkonočná zbierka potravín pre sociálne rodiny s rozdelením cez sestričky Satmárky 

v Šaci a Vincentky v Košiciach 

5 členiek každý týždeň  pomáha  pri omšiach v nemocnici v Šaci  

pravidelné návštevy na oddelení pre dlhodobo chorých v nemocnici v Šaci čítanie sv. pís-

ma pri sv. omšiach v kostole a v kaplnke v Buzinke 

modlitby v kostole, v pôste modlitba krížovej cesty  a pred Vianocami po rodinách 

účasť na duchovných stretnutiach, ktoré organizovali DKL v Košiciach 

Konferencia má 7 členov. 

KONFERENCIA SVATEJ  RODINY     KOŠICE – ŠACA 

Konferencia vypomáha vo farnosti 

Konferencia má 2 členov. 

KONFERENCIA TROCH  SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV      LOŽIN 

Dvaja členovia odišli bývať na dedinu Ložin a tu pokračujú v činnosti: 

pomoc sociálne slabým rodinám   

pomoc vo farnosti 

Konferencia má 2 členov 

KONFERENCIA SV. ŠTEFANA     KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 

Konferencia sa venuje pomoci núdznym a modlitbovej činnosti: 

       -     evanjelizácia vo farnosti a pri rôznych stretnutiach,  nabádajú k modlitbe 

       -     finančná, potravinová a materiálna pomoc sociálnym rodinám a jednotlivcom 

podporili 70 € 6-dňové duchovné cvičenia, ktoré boli pre miestnych obyvateľov - 70% Ró-

mov 

2x navštívili Zakarpatskú oblasť, odovzdali finančný dar z Holandského Spolku na letný 

tábor 

do Zakarpatskej oblasti priniesli šatstvo, potraviny, obuv ….  

v Maďarsku navštívili pútnické miesto, kde rozdali 1020 ks časopisu Mária Kora  

zakladajú modlitbové večeradlá s Pannou Máriou 

Konferencia má 6 členov 

KONFERENCIA SV. MICHALA ARCHANJELA   BANSKÁ BYSTRICA 

Konferencia sa venuje práci s mládežou  z detských domovov: 

starostlivosť o dievčatá v sociálnom zariadení sv. Vincenta 

pracovné návyky pre dievčatá (varenie, pranie, upratovanie....) 

duchovné a modlitbové stretnutia 

Konferencia má 7 členov 
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KONFERENCIA  KRÁĽOVNEJ  POKOJA  RADOŠINA 

Konferencia je zameraná na pomoc starším a chorým ľuďom a na modlitbovú činnosť: 

pravidelne  navštevujú núdznych, chorých, pomoc pri  nákupoch a doprovod k lekárom  

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

modlitby  v kostole a pri pohrebných obradoch 

príprava koledníkov Dobrá novina  

zozbierali školské potreby a odoslali ich pre deti do farnosti Uzovskej Panice 

predaj misijných kalendárov a časopisu a získanými financiami  podporili misie   

Konferencia má 10 členov, 1 čestná členka 

KONFERENCIA SV. KLÁRY  KREMNICA 

Konferencia sa venuje   mládeži  z detských domovov: 

členovia sa zameriavajú na projekt CEZ DETI K RODINE  

prevádzkujú niekoľko domov pre dievčatá a chlapcov z DD 

pracovné návyky pre dievčatá a chlapcov / varenie, pranie, ručné práce a chlapci chov 

hospodárskych zvierat...... / 

duchovné a modlitbové stretnutia, evanjelizácia 

Konferencia má 7 členov 

KONFERENCIA SV. ALŽBETY  UHORSKEJ   BANSKÁ BYSTRICA 

Konferencia sa venuje modlitbovej činnosti: 

      -    modlitby za potreby Spolku na Slovensku a za Spolok na celom svete 

Konferencia má  5 členov 

KONFERENCIA LURDSKEJ PANNY MÁRIE  MOJTÍN 

Konferencia postavila a vlastní krížovú cestu, 2 kaplnky a park sv. Vincenta  

       -    členovia sa zapájajú do činnosti farského spoločenstva 

       -    návšteva chorých členov 

úprava areálu a starostlivosť o 2 kaplnky a krížovej cesty 

úprava chodníka k jaskyni sv. Jozefa 

úprava okolia pri prameni Matky Božej v Mazačke 

Konferencia má 7 členov. 

KONFERENCIA SV. ONDREJA   HOSTICE 

Konferencia sa venuje pomoci núdznym  a práci s deťmi: 

pomáhajú sociálne slabým, najmä rómskym, rodinám potravinami, nábytkom, ošatením 

 

Konferencia má 9 členov. 

Spirituálom pre členov Spolku bol do konca augusta  páter Marián Chovanec, od septembra 

bol menovaný páter Miroslav Obšivan, CM a sestrička Štefánia  Nováková, DKL. 

Členovia robia činnosť v konferenciách dobrovoľne - nezištne. 
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Strana aktív 

 

 

 

A.  

Účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

     2015                                              2014 

700489,39    722.920,12                                    

1. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

2. Dlhodobý hmotný majetok 700489,39 722.920,12 

3. Dlhodobý finančný majetok 0 0 

  B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 144191,40 162.955,27 

1. Zásoby 0 0 

2. Krátkodobé pohľadávky 2752,85 2.764,82 

3. Ostatné pohľadávky 0 749,23 

4. Finančné účty 136537,32 155.037,05 

5. Pokladnica 4901,23 4.404,17 

  C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0 218,44 

MAJETOK SPOLU 844.680,79 866.093,83 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej  

obsiahnutých. 

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) v ročnej účtovnej závierke 

k 31.12.2015 

Pre porovnanie uvádzame aj hodnoty predchádzajúceho obdobia 

   A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 
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Strana pasív 

Účtovné obdo-

bie 

Bezprostredne predchá-

dzajúce účtovné obdobie 

2015 2014 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 396584,66 384 737,66 

1. Imanie a peňažné fondy 
223430,82 

  
223 430,82 

2. Fondy tvorené zo zisku    

3. 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minu-

lých rokov 
161306,84 146 792,92 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 11847,00 14 513,92 

B.  CUDZIE ZDROJE SPOLU 6282,72 46 549,62 

1. Rezervy    

2. Dlhodobé záväzky 457,38 483,49 

3. Krátkodobé záväzky 5825,34 46 066,13 

4. Ostatné záväzky  0   

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 441813,41 454 806,55 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 844.690,79 886.093,83 
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Náklady 

Činnosť 
Bezprostredne 

predchádzajú-

ce účtovné 

Hlavná 

nezdaň. 

Podnikateľ. 

zdaňovaná 
Spolu 

Spotreba materiálu 42456,80   42456,80 27862,77 

Spotreba energie 14544,02 1848,48 16392,65 18064,56 

Opravy a udržiavanie 13864,23   13864,23 8068,98 

Cestovné 253,41   253,41 451,59 

Náklady na reprezentáciu 237,56   237,56 7,00 

Ostatné služby 15843,49 1857,85 17701,34 15187,31 

Mzdové náklady 45048,41   45048,51 27950,90 

Zákonné soc. poistenie a zdravotné 

poistenie 
15107,90   15107,90 9192,26 

Zákonné sociálne náklady 1646,37   1646,37 830,23 

Daň z nehnuteľnosti 1472,01 161,09 1633,10 1482,40 

Ostatné dane a poplatky 315,78   315,78 304,41 

Odpísané pohľadávky 299,45   299,45 665,69 

Úroky         

Osobitné náklady 1129,72   1129,72 2339,53 

Dary 3111,12   3111,12 320,31 

Iné ostatné náklady 3526,92   3526,92 2211,45 

Odpisy dlh. nehnm.a hmot. majetku 19811,73 2619,00 22430,73 41325,75 

Posk. príspevky iným účt. jednotkám 1667,00   1667,00 1564,00 

Posk. prísp .fyz. osobám 5141,94   5141,94 4400,25 

Účtová trieda 5 spolu 185477,69 6486,57 191964,26 162228,53 

Štruktúra nákladov za rok 2015 
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Výnosy 

Činnosť 

Bezprostred-

ne pred-

chádz.účtov

né obdobie 

Hlavná nezdaňo-

vaná 

Podnikateľ. zda-

ňovaná 
Spolu 

Tržby z predaja služieb 59770,062   59770,06 466607,22 

Úroky 0 15,27 15,27 14,37 

Prijaté dary 1523,50   1523,50 
6352,99 

 

Iné ostatné výnosy 5407,30   5407,30 852,53 

Výnosy z nájmu majet-

ku 
0 22213,10 22213,10 21776,69 

Osobitné výnosy     
2430,00 

  

Prijaté príspevky od 

iných organizácií 
12394,83    10028,87 

Prijaté príspevky od 

fyzických osôb 
12699,42    26106,24 

Prijaté členské príspev-

ky 
622,00    680,00 

Príspevky z podielu 

zaplat.dane 
6839,76    1687,36 

Dotácie 85738,84    62826,72 

Účtovná trieda 6 spolu: 184995,71 22228,37 207224,08 179362,99 

Výsledok hospodárenia 

pred zdanením 
-481,98 15741,80 15259,82 17134,46 

Daň z príjmov   3412,64 3412,62 2620,54 

Výsledok hospodárenia 

po zdanení 
-481,98 12329,18 11847,20 14513,92 

Štruktúra výnosov  za rok 2015  
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P.č. Popis Výnosy Náklady 

1. 

3. 

4. 

Správa organizácie 

Sociálne služby 

Ostatná činnosť 

257,88 

153831,42 

53119,51 

866,33 

158215,72 

32882,21 

  Spolu 207224,08 191964,26 

Por. číslo Popis Zdroj v EUR 

1. 

2. 

  

3. 

4. 

5. 

  

6. 

7. 

8. 

  

9. 

  

  

10.            

11. 

Poplatky od klientov zo soc. služieb 

Prijaté príspevky od organizácií  : 

Spolok sv. Vincenta de Paul  Holandsko,    

Nadácia Orange, Mestský úrad  Šurany, Konfe-

rencia biskupov Slov., Fond GSK, LION KLUB 

Iné výnosy  – poplatky  ( deti - tábor) 

Nepeňažný dar – potraviny pre núdznych  

Prijaté príspevky od fyzických osôb : 

/ drobné dary fyzických osôb/ 

Prijatý podiel z 2% daní 

  

Členské príspevky 

Dotácie pre sociálne služby a podiel z dotácií 

za dlhodobý majetok/DMA/ 

MPSVR, Miestny úrad Dubová, UPSVAR  

VUC-Nitriansky samosprávny kraj, Dotácia 

z MŠ Ružinov, MČ Nové Mesto, Podiel 

DMA z predchádzajúcich dotácií zo štátu 

   

Výnosy z prenájmu majetku 

Úroky 

 

59770,06                     

12394,83 

  

5407,30 

 

1523,50  

12699,42 

6839,76 

  

622,00 

 

85738,84 

                            

 

22213,10                    

15,27 

  

  CELKOM 207224,08  

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov. 

Prehľad o peňažných príjmoch (výnosov)  a výdavkoch ( nákladov)  
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Sociálne služby Spolku sv. Vincenta de Paul za rok 2015 

cieľová skupina: ľudia bez domova a ľudia so zdravotným postihom bez domova 

Poradové           Popis Útulok ZPB Celkom 

číslo           

  Druh služby celoročná celoročná   

1. Kapacita zariadenia 20 10 30 

2. Zazmluvnená kapacita 11 5 16 

3. Počet príjímateľov celkom 21,75 4,33 26,08 

4. Náklady na 1 den 7,90 17,27 25,17 

5. Dotácia UPSVAR 1089,86 0 1089,86 

6. Dotácia VÚC  24582,36 18951,98 43534,34 

7. Príjmy od príjimateľov soc.sl. 30943,23 7659,03 38602,26 

8. Príjmy zariadenia iné 6869,04 1199,95 8069,99 

9. Príjem zariadenia spolu 63484,49 27810,96 91295,45 

10. Priem. počet zamestnancov 3,5 3,5 3,5 

 11. Priem.počet zamest. –dohoda 1,5 1,5 1,5 

 12. Počet dobrovol.na aktiv.činnosť 6 0 6 

Porad.           Popis Domov na  Denný stacionár Celkom 

číslo   pol ceste     

  Druh služby celoročná denná   

1. Kapacita zariadenia 15 20  35 

2. Zazmluvnená kapacita 0 12,6  12,6 

3. Počet príjímateľov celkom 5,5 14,5  20 

4. Náklady na 1 den 8,76 9,56  18,32 

5. Dotácia UPSVAR 0 297,26 297,26 

6. Dotácia z MPSVR 0 27864,85 27864,85 

7. Príjmy od príjimateľov soc.sl. 6857,00 12646,55 19503,55 

8. Príjmy zariadenia iné 6418,87 6214,44 12633,31 

9. Príjem zariadenia spolu 13275,87 47023,10 60298,97 

10. Priem. počet zamestnancov 0,5 2,0 2,5 

11. 

Priem. počet 
zam. na doho-
du   0,5 1,3 1,8 

12. 

Počet dobrovoľníkov 

Počet dobrov.aktiv.činnosť 

1 

0 

1 

3 

2 

3 

DOM NÁDEJE - DOMOV NA POL CESTE A DENNÝ STACIONÁR Bratislava 

cieľová skupina: klienti po odchode z detského domova a klienti so stupňom     
odkázanosti na pomoc počas dňa 

SOCIÁLNE CENTRUM ŠURANY - Útulok a Podporované bývanie 
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Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku /SVdP/ mal v roku 2015 zisk celkom  11 847,20 €.    

                                            

    Tento kladný hospodársky výsledok za organizáciu pozostával  zo zdaňovanej činnos-

ti,  prenajatých priestorov Domu nádeje a prenajatej bytovej jednotky,  čo v praxi  znamena-

lo  vykrytie straty hospodárenia organizácie ako celku. 

 

       Sociálnemu centru Šurany na útulok a podporovanému  bývaniu pre ľudí bez domova 

bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu, príspevok z VUC  vo výške 43 534,34 €, po-

platky od klientov boli vo výške 40 266,11 €.  Vlastným pracovnými aktivitami spočívajúci-

mi  v dopestovaní poľnohospodárskych plodín a dochovaní drobného dobytka na mäso, 

spolu so získanými potravinovými darmi hospodárilo Sociálne centrum Šurany so ziskom  4 

106,07 € . V Sociálnom centre pracovalo v priemere 3,5  pracovníkov  na pracovný pomer ,  

1,5 pracovníkov na dohodu a na aktivačnú dobrovoľnícku činnosť 6 klientov. 

 

        Domu nádeje  na sociálnu službu denný stacionár bola poskytnutá dotácia z MPSVR vo 

výške         27 864,85 €. Poplatky od klientov za sociálne služby domov na pol ceste a denný 

stacionár boli vo výške  19 503,65 €, na aktivačné práce z UPSVAR  bola poskytnutá dotácia 

261,70 €.   Sociálna služba Domov na pol ceste nemala  poskytnutá dotáciu z verejných 

zdrojov,  z podielu 2% daní jej  bola pridelená suma 3 880,37 € a získaný dar  na energie 

2 000.-€ ,  čo však aj tak nepostačovalo na  vykrytie jej nákladov.   Dom nádeje  na realizo-

vanie drobných aktivít sociálnych služieb  získal  dary a  dotácie z MČ Ružinov, Fondu GSK, 

Nadácie Socia, Orange , Holandského Spolku sv. Vincenta de Paul a dar z KBS a plesu Ruži-

nov.  Celkom  bez príjmu  za nájom,  Dom nádeje  hospodáril so stratou  -4 526,67, čo  vy-

rovnal  zisk z nájmu  priestorov a konečný výsledok hospodárenia za Dom nádeje je  zisk  

11 104,08 €.   V Domove na pol ceste bola  poskytovaná sociálna služba pre 6 dievčat 

z detského domova, denný stacionár navštevovalo v priemere 14,5 klientov.  V Dome náde-

je pracovalo v priemere 2,5 pracovníkov ma pracovný pomer,  na dohodu o vykonaní práce 

1,8 pracovníkov, 2 dobrovoľníčky a 3 pracovníci na aktivačnú činnosť.     

 Konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul  na Slovensku  získali na svoju činnosť  podiel z 2 

% daní, malé dotácie boli poskytnuté z miestnej a  mestskej časti,   rôzne drobné dary od 

fyzických osôb  a podporu  z Holandského spolku sv. Vincenta de Paul.   

     Mestská  časť  Nové Mesto Bratislava poskytla  300.-€  pre Konferenciu Kráľovnej rodiny 

na pomoc osamelým a chudobným ľuďom pred Vianocami.   Konferencia sv. Jána  Krstiteľa 

dostala z Obecného úradu Dubová  1000.-€ na svoju činnosť, vydávanie Dubovských novín.  

Drobné dary od fyzických osôb na podporu svojej činnosti  získali konferencie vo  výške 12 

294,83€, členské od konferencií  bolo vo výške 622.-€ . 

 

Komentár k hospodáreniu za rok 2015 



 

 31 

 

  
Podpora z Holandského spolku sv. Vincenta de Paul celkom 6 500.-€ 

Konferencia sv. Cecílie 2400.-€  na letný detský tábor     

Konferencia sv. Ondreja  600.-€   poštovné   na detské tábory                                                                                                     

Konferencia sv. Cyrila a Metoda  600.-€  konferencia je v riešení     

Dom nádeje na stacionár  800.-€ - na úhradu pre klientov  stacionár   

Konferencia sv. Štefana  1500.-€ - na podporu chudobných     

Národná rada Spolku 600.- na vydávanie časopisu Ozanam 

 

      Najväčší podiel nákladov  za organizáciu 170 579.-€ Spolku sv. Vincenta de Paul tvorila 

činnosť  v sociálnych centrách Šurany a Domu nádeje v Bratislave spočívajúca v úhrade 

energií, režijných a mzdových nákladov pre pracovníkov. 

  

   Činnosť  konferencií  Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku tvorila práca 

s chudobnými, ktorých podporovali materiálne a peňažne.  

       Materiálne dary  zväčša tvorilo oblečenie, potraviny, lieky, úhrada za stravu deti 

v školských jedálňach a peňažné dary pre ľudí v núdzi  s overením ich danej situácie.  Cel-

kom poskytnutá pomoc  chudobným bola vo výške  6 808.-€  Pre deti zo sociálne odkáza-

ných rodín bol uskutočnený letný detský tábor Konferenciou sv. Cecílie a bol poskytnutý 

dar pre Združenie Mariánskej mládeže na rovnakú činnosť.  Členské pre Generálnu radu 

Spolku  v Paríži bolo na výške 374.-€, okrem toho bol poskytnutý dar na humanitárnu po-

moc pre  Nepál 200.-€. 

  

      Všetkým členom Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku patrí vďaka a úcta za vykona-

nú prácu bez nároku na mzdu, ktorú vo svojom voľnom čase vykonávajú. Rovnako patrí 

vďaka aj pracovníkom Spolku sv. Vincenta, Sociálnemu centru Šurany a Domu nádeje, ktorí 

usilovne sa podieľajú na zveľadení tohto sociálneho diela. 

 

    Hospodárenie Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku, účtovná závierka bola konzulto-

vaná s daňovou poradkyňou a bol vykonaný audit účtovnej závierky, ktorý tvorí prílohu vý-

ročnej správy. 
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SPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDÍTORA 


