
 

   

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

žil ju blahoslavený 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 pomáhať 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 kontinentoch. Informácie o celosvetovom pôsobení Spolku Vin-

centa de Paul nájdete na ústrednej webovej stránke: www.ssvpglobal.org 

VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2017 

Spracovali: Libuša Miháliková, Magdaléna Boledovičová, Alžbeta Kopřivová, Mário Stehlík 

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 

cca z 5 až 20 členov je jej predseda.  Konferen-

cie združené v rámci jednej krajiny tvoria celok, 

ktorý sa nazýva SPOLOK SV. VINCENTA DE PAUL  

(skratka SVdP) s prívlastkom napr. u nás 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... 
 www.ozanam-sk.com 

Prezidentka Spolku: Mgr. Ing. Libuša Miháliková 

Sídlo Spolku:  Bratislava 

Adresa: Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava 

Spirituálom pre členov Spolku je p. Tomáš Brezáni            

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/?stanovy,14
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P.

č. 

Rok 

vzni-

ku 

 

Názov konferencie 

 

Sídlo 

 

Stručný popis činnosti 

1. 1991 Konferencia sv. Jozefa Levice Pomoc sociálne slabým jednotlivcom 

a mnohodetným rodinám, evanjelizá-

cia 

2. 1996 Konferencia Nanebovzatia Panny Márie Košice 
Šaca 

Evanjelizácia, dobročinnosť, pomoc 

v núdzi, 

3. 

 

 

4. 

1996 

 

 

1998 

Konferencia Panny Márie Zázračnej me-

daily 

 

Konferencia  Svätej rodiny 

Nitra 

 

Košice 

Šaca 

Evanjelizácia, pomoc bezdomovcom 

 

Pomoc núdznym, evanjelizácia 
 

5. 1996 Konferencia sv. Cecílie Bratislava Práca s mládežou, krúžková činnosť  
 

6. 1998 Konferencia sv. Gorazda Bratislava Dom nádeje, stacionár, seniori 
 

7. 1998 Konferencia sv. Jána Krstiteľa Dubová 

pri Modre 

Práca s mládežou, spevokol, noviny 

8. 1998 Konferencia sv. Kláry Kremnica Starostlivosť o deti a Rómov z DD po 

18. roku ,  vzdelávanie detí a mláde-

že 

9. 1998 Konferencia sv. Michala Archaniela B. Bystrica Starostlivosť o dievčatá z DD po 

18.roku, evanjelizácia, záujmová 

činnosť 

10. 1998 Konferencia sv. Alžbety Uhorskej B. Bystrica Pomoc núdznym a chorým, evanjeli-

zácia 

11. 1998 Konferencia Božieho milosrdenstva Zlaté Mo-

ravce 

Práca so sociálne odkázanými 

12. 1999 Konferencia sv. Lujzy de Marillac Levice Práca s mládežou, voľnočasové a 

športové aktivity, jazyky 

13. 1999 Konferencia Panny Márie Lurdskej Mojtín Starostlivosť o dve kaplnky, Krížovú 

cestu v Lesíku sv. Vincenta, evanjeli-

zácia 

14. 2000 Konferencia Kráľovnej rodiny Bratislava Starostlivosť o rodiny v núdzi, starých 

a chorých 

15. 2000 Konferencia sv. Urbana Nitra Evanjelizácia, pomoc ľuďom v núdzi 
 

16. 2000 Konferencia Kráľovnej pokoja Radošina Evanjelizácia, starostlivosť o chorých 

a starých 

17. 2000 Konferencia sv.  Štefana Kráľovský 

Chlmec 

Evanjelizácia, misie, starostlivosť o 

núdznych 

18. 2000 Konferencia sv. Justína de Jacobis Šurany Soc. centrum Šurany, Útulok Kopec, 

muži z ulíc 

19. 2002 Konferencia sv. Ondreja apoštola Bratislava Zber a expedícia šatstva pre núdz-

nych 

20. 2004 Konferencia sv. Ondreja Hostice Pomoc sociálne slabým rodinám... 
/V riešení/ 

21. 2008 Konferencia sv. Jána Pavla II. Bratislava Divadelné predstavenia pre mladých, 

domovy dôchodcov 

22. 2009 Konferencia sv. Anežky Bratislava Práca s deťmi... 
 

23. 1996 Konferencia Troch Košických mučeníkov Ložín   Pomoc sociálne slabým rodinám 
 

         

         

ZOZNAM  KONFERENCIÍ  A  STRUČNÝ  POPIS  ČINNOSTI 
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Činnosť  Národnej rady  SVdP  na  Slovensku  2017 

 

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku v roku 2017 združo-

val  23 konferencií, v ktorých vykonávalo neplatenú dobrovoľníc-

ku činnosť 136 členov,  3 čakateľky, 15  čestných členov a 7 dob-

rovoľníkov. 

 

Výbor NR Spolku zasadal v Dome nádeje: 
21. januára, 4. marca, 20. mája, 24. júna, 22. júla, 19. augusta,  

11. novembra. 

Program stretnutí bol zameraný na informácie o činnosti NR SVdP a jednotlivých konferencií.  Na 

stretnutiach boli predkladané aktuálne požiadavky, problémy a návrhy na zefektívnenie činnosti kon-

ferencií,  Domu nádeje, Sociálneho centra Útulku a Podporovaného bývania Kopec Šurany.  

V tomto roku celá Vincentská rodina oslavovala 400 rokov VINCENTSKEJ CHARIZMY. Spolok 

sv. Vincenta oslavoval 150 výročie založenia prvej konferencie na Slovensku.  

 

Členovia Výboru NR Spolku : Libuša Miháliková – prezidentka, Alžbeta Kopřivová – viceprezi-

dentka pre západ, Mária Lopatniková – viceprezidentka pre východ, Magdaléna Boledovičová – zá-

stupca prezidentky, Mária Poláková  - pokladníčka,  Zuzana Ráczová - hospodárka, Mário Stehlík - 

tajomník, Štefan Orlovský - revízor, Erika Otrubová  - členka výboru. 

 

 

21. plenárne stretnutie  

V dňoch 22. apríla 2017 sa konalo plenárne stretnutie v 

Dome nádeje v Bratislave a  29. apríla v Šaci. Stretnutia sa 

niesli podľa schváleného programu. Prezidentka L. Miháli-

ková privítala delegátov a otvorila stretnutie.  Potom páter 

Tomáš Brezáni  stretnutia začal modlitbou a v duchovnom 

slove sa prihovoril z myšlienok talianskeho člena Džana 

Paula, ktorý sa v publikácii zamýšľal nad vznikom prvej 

konferencie za čias Frederika Ozanama, ktorý chcel zmeniť 

dejiny. Konferencie mali a majú  poslanie v Cirkvi, majú byť kvasom, kde má byť elán, nadšenie a 

oddanosť. V ďalšom bode informovala prezidentka Libuša Miháliková o stave hospodárenia a Zuza-

na Ráczová podala správu kontrolnej komisie. Členovia boli informovaní o akciách, ktoré sa pripra-

vujú počas 400. výročia vincentskej charizmy na Slovensku a v zahraničí. Sestrička Žofia  DKL ho-

vorila o zrode vincentskej charizmy za čias sv. Vincenta a o  pomoci dnes.  K tejto pomoci je potreb-

ná láska.  Potom nasledovali prezentácie z činnosti Konferencií. Rómske gymnázium v Kremnici 

priblížila Jana Tomová, za Konferenciu sv. Cecílie letný tábor Martina Stankovičová a Dom nádeje 

Libuša Miháliková.  

V Šaci sa plenárneho stretnutia zúčastnili členovia NR SVdP  Libuša Miháliková,  Magdaléna Bole-

dovičová a členovia konferencií východ. Ráno sa všetci delegáti  stretli  na sv. omši vo farskom kos-

tole v Šaci. Potom program pokračoval na fare v Šaci podobne ako v Bratislave. Stretnutie duchovne  

obohatila sestrička Alfonza DKL.  Hovorila o Božom milosrdenstve. Pán nám dáva plnosť milostí, s 

ktorou sa máme podeliť s druhými a modliť sa za ich problémy. O činnosti Konferencie sv. Štefana 

hovoril predseda Štefan Orlovský a za konferencie v Šaci Augustína Jarošová a Pavel Lopatník. Na 

záver nám p. Tomáš Brezáni udelil požehnanie.   
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Činnosť  Národnej rady  SVdP  na  Slovensku  2017 

 

 

Celoslovenské stretnutie, 150 výročie založenia prvej konferencie na Slovensku,  

20 výročie bl. Frederika Ozanama – zakladateľa Spolku 

 

23.  septembra 2017 sa uskutočnilo  22. celoslovenské stretnutie SVdP   v Leviciach, zároveň  tu 

Spolok oslavoval 150 výročie založenia prvej konferencie na Slovensku. 

V kostole Ducha Svätého bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval  Mons.  arcibiskup Ján 

Orosch, za účasti pátrov vincentínov A. Slaninku, J. Garaja, J. Mroceka, T. Brezániho a pána farára 

Levice  Rybníky M. Felixa. Pozvanie prijali sestričky DKL s vizitátorkou D. Pagáčovou,  primátor 

mesta Š. Mišák, viceprimátor J. Krtík, p. riaditeľka školy M. Farkašová, zástupkyne cirkevnej školy, 

dobrovoľníci a  dobrodinci Spolku. 

Zahraniční hostia : za Generálnu radu Paríž J.E. Tigla z Rumunska, za Hlavnú radu Holandska 

A. ten Velde, za viedenské konferencie manželia Monitzeroví.  
Po sv. omši prebiehal program na cirkevnej škole sv. Vincenta. Súčasťou programu boli prezentácie 

o histórii vzniku Spolku v roku 1867, o zakladateľovi bl. Frederikovi Ozanamovi, o činnosti terajších 

konferencií, prezentovalo sa Sociálne centrum Kopec Šurany a Dom nádeje Bratislava. Páter T. Bre-

záni sa nám prihovoril ako spirituál a tiež p. A. Slaninka, ktorý bol pri obnove konferencií v roku 

1994. Zahraniční hostia informovali o ich činnosti, o celosvetovej pomoci za GR Paríž informoval 

J.E. Tigla. Na záver si prítomní vypočuli svedectvo pomoci obyvateľa zo SC Kopec, svedectvo po-

moci rodine konferenciou sv. Štefana a svedectvo pomoci  rodinám konferenciou sv. Jozefa.  
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Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku  2017 

 

Zahraničné stretnutia: 

 

Púť Ukrajina 

27. a 28. mája sa uskutočnila púť vincentskej rodiny z viacerých krajín k hrobu bl. Marty Wieckej, 

DKL v Sniatyna na Ukrajine. Táto púť sa uskutočnila k 400 výročiu vincentskej charizmy. Zo Slo-

venska bola zastúpená Misijná spoločnosť sv. Vincenta, Dcéry kresťanskej lásky a Spolok sv. Vin-

centa de Paul, ktorý zastupovala Slávka Kročková. Obidva dni boli bohaté na program – sv. omša, 

uctievanie relikvii bl. Marty a sprievod k jej hrobu. 

 

Púť Rím 

V dňoch 13. - 15. októbra 2017  sa vincentská rodina z celého sveta zúčastnila  sympóziu v Ríme   

z príležitosti jubilejného 400. výročia zrodu vincentskej charizmy. Téma sympózia „ Prijať cudzin-

ca“. Po ceste do Ríma sme sa zastavili v Padove.       

V kostole sv. Antona Paduánského sme sa zúčastnili 

na sv. omši. V Ríme sme sa pripojili k celosvetovej 

vincentskej rodine. Bolo vytvorených niekoľko sku-

pín, podľa znalosti reči. Naša skupina sa zúčastnila 

programu v poľskej skupine v kostole sv. Joachyma. 

Vypočuli sme si prezentácie, prednášky, zapojili sme 

sa do diskusie a do modlitieb. Navštívili sme Laterán-

sku baziliku a v  bazilike sv. Pavla za hradbami sme 

sa zúčastnili na bohatom programe. Mohli sme si tu 

uctiť relikviu sv. Vincenta. Na svätopeterskom ná-

mestí sme sa stretli so Sv. Otcom Františkom. V príhovore prítomným adresoval slová vďačnosti      

a povzbudenia k vykonávaniu Vincentskej charizmy. Na ďalší deň v  bazilike sv. Pavla za hradbami 

pred sv. omšou sme stretli  Generálneho prezidenta Spolku Renáta Lima de Oliviera a členov  z Poľ-

ska a z Botswany – Afriky. Prežili sme dni naplnené radosťou a veľkých milostí. 

 

 

 

 

Humanitárna pomoc z Viedne 

Rakúsky Spolok sv. Vincenta de Paul z Viedne pri-

viezol osobným autom humanitárnu pomoc  vo for-

me oblečenia, obuvi, hračiek, zdravotných pomôcok, 

spotrebičov a ďalších iných vecí. Humanitárnu po-

moc využila Konferencia sv. Ondreja v Bratislave 

pre potreby núdznych formou balíkov. 
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Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku  2016 

Rôzne domáce stretnutia a akcie 

 
400. výročie vincentskej charizmy 
V roku 2017 vincentská rodina na celom sve-

te slávila 400. výročie narodenia vincentskej 

charizmy.  Z tejto príležitosti sa 28. januára 

v kostole sv. Vincenta v Bratislave stretli na 

slávnostnej sv. omši všetky vetvy vincent-

skej rodiny na Slovensku. Hlavný celebrant 

arcibiskup Mons. S. Zvolenský, kazateľ bis-

kup Mons. M. Šašík, další celebranti arcibis-

kup Mons. J. Orosch, biskup Mons. F. Rábek 

a kňazi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta.  

Mons. M. Šašík v homílii hovoril o sv. Vin-

centovi a poďakoval za zástupy, ktoré išli za sv. Vincentom a ktoré aj teraz idú.  Potom boli predsta-

vené jednotlivé vetvy so svojou činnosťou a logom. Po sv. omši mohol každý v tichosti zotrvať pri 

relikvii sv. Vincenta.   

 

Stretnutie v Ružomberku 
Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 28. marca 2017 konalo III. Stretnutie biskupov 

s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi na tému „ Nová evanjelizácia – cez identitu k evanjelizácii. 

V úvodnom príhovore konferencie v aule Jána Paula II. sa prítomným prihovoril Mons. Stanislav. 

Zvolenský pripomenul nevyhnutnosť jednoty. Páter Milan  Bubák SVD. prednáškou o osobnom 

vzťahu k Bohu cez načúvanie, hľadanie pokory,  úprimnosti, cez modlitbu a čítanie Božieho Slova. 

Podnetnou prednáškou biskup Mons. Jozef Haľko hovoril „ Ako sa má katolícka identita prejavovať 

navonok. Poobede prítomní pracovali v skupinách na tému“ Ako prežívať identitu katolíka vo svo-

jom povolaní. Spolok zastupovala Anna Zifčáková a pracovala v skupine -  sociálna práca a charita.    

 

Rajecká Lesná 

Dňa 27. 5. 2017 sa uskutočnila púť Vincentskej rodiny do Rajeckej Lesnej na oslavu 400. výročia 

vincentskej charizmy. Program začínal modlitbou sv. ruženca, potom nasledovala sv. omša, ktorú 

celebroval biskup Mons. Rábek spolu s kňazmi Misijnej spoločnosti. V krátkosti boli predstavené 

jednotlivé vetvy vincentskej rodiny so svojím logom. Po sv. omši si prítomní mohli uctiť relikvie sv. 

Vincenta a Marty Wieckej. V poobedňajšom programe sme si vypočuli prednášku, svedectvá mla-

dých zo ZMM a Misevi, boli pripravené aktivity pre deti a  divadelná hra o sv. Vincentovi. V areáli 

sme si mohli pozrieť  vyrezávaný slovenský  betlehem a každá vetva  prezentovala  propagačný ma-

teriál, knihy a výrobky.  Večer bola adorácia, krížová cesta a ďalší program pokračoval na druhý 

deň.  

 

Bijacovce 

V dňoch 30. - 2. júla 2017 sa uskutočnila pre členov Spolku 

duchovná formácia s pátrom Tomášom Brezánim v Bijacov-

ciach. Téma formácie bola zameraná „ Ako pracovať projekto-

vo“ alebo „ Ako dobre pripraviť projekt / akciu“.  V rámci 

formácie sa členovia zúčastnili levočskej púte, prehliadky bija-

covského kostola, mali  nočnú adoráciu a pracovali v skupinách 

na rôzne témy.  

 

Sviatok sv. Vincenta – Nitra 
Aj v tomto roku na sviatok sv. Vincenta 27. septembra sa vincentská rodina 

stretla o 15.00 hod. v Nitre na Oravskej u sestričiek Dcér kresťanskej lásky. 

Prítomní si pozreli film o sv. Vincentovi. Film poukázal na veľkú chudobu, 

ktorú ľudia žili v tej dobe. Potom nasledovali v kaplnke vešpery a sv. omša, 

ktorú celebroval páter Jozef Garaj, CM. Po sv. omši bola slávnostná večera.  
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Boj proti hladu 

Vincentská rodina od 1.6. 2017 do 28.2. 2018  organizo-

vala 11. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu. 

Dobrovoľníci po celom Slovensku ponúkali v celofáne 

zabalené  medovníkové srdiečka, ktorých kúpou  verej-

nosť prispela na zbierku. Prispieť sa dalo aj priamym pre-

vodom na účet, alebo poslaním  SMS. 

Z finančnej zbierky  podporili krajiny Haiti,  Hondu-

ras,  Rusko  Ukrajinu,  Albánsko a  Slovensko. Cez pro-

jekty  podporili obnovu Haiti po hurikáne Hattbew, potra-

viny, lieky, zdravotnú pomoc pre najchudobnejších,  pitnú vodu, hĺbenie studní, edukačné programy 

pre deti a dospelých, podporu pastoračnej, výchovnej a zdravotnej činnosti. 

 

Fórum kresťanských inštitúcií 

Dňa 24. novembra 2017 sa uskutočnilo valné zhromažde-

nie Fóra kresťanských inštitúcií v Centre Salvator v Brati-

slave. Program sa niesol v znamení správy za rok 2017, 

schválením rozpočtu na rok 2018, voľbou zapisovateľa, 

návrhovej a mandátovej komisie. Stretnutie obohatili pred-

nášky: „Čo majú byť ciele kresťanského neziskového sek-

tora“. Spolok zastupovala prezidentka Libuša Miháliková. 

 

 

Konferencia biskupov Slovenska 

usporiadala 29. novembra 2017  popoludní v Aule Bene-

dikta XVI na Kapitulskej ulici v rámci cyklu „Nádvorie 

hľadajúcich“ verejnú diskusiu na tému „Aké je miesto 

náboženských hodnôt vo verejnom živote“. Diskusiu 

viedli odborníci:  Dr. Daniel Kroupa – český  politik,  prof. 

František Novosad,  Vladimír Palko a poslanec NR SR Mi-

roslav Beblavý. Diskusia sa viedla panelovo cez internet. 

Spolok zastupovala Libuša Miháliková prezidentka Spolku. 

 

 

Svetový deň ľudských práv 
Pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv sa konalo 

zasadnutie komisií a rád Konferencie biskupov Slovenska 

na Spišskej Kapitule 4. a 5. decembra 2017. Cieľom zasad-

nutia je povzbudiť sa, vzájomne sa informovať o svojich 

aktivitách, koordinácia a spájanie síl. Stretnutiu predsedal 

biskup Mons. Peter Rusnák, prítomný bol biskup Mons. 

Štefan Sečka a biskup Mons. Jozef Haľko. Sociálna subko-

misia bola zameraná na zmapovanie jestvujúcich projektov 

na pomoc núdznym, ktoré vznikli v Katolíckej Cirkvi na 

Slovensku po roku 1989.  

V programe zasadnutia bolo pracovné stretnutie s predstaviteľmi médií Lumen a Lux. Ďalším bodom 

programu bola príprava celoslovenského stretnutia mládeže v Prešove v júni 2018.   

V závere druhého dňa sa stretnutia zúčastnil biskup z Etiópie, ktorý prišiel na Slovensko na pozvanie 

Dobrej noviny. Spolok zastupoval Pavol Lopatník zo Šace a Petra Bajlová z Nitry.    

 

 

Rôzne domáce aktivity 
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Stretnutia vetiev vincentskej rodiny  

Počas roka sa uskutočnili 4  stretnutia všetkých vetiev vincent-

skej rodiny v Nitre na Oravskej u sestričiek DKL.  Stretnutia 

organizoval a viedol p. Jaroslav Jaššo, provinciál CM. Program: 

modlitba, duchovné slovo, prítomné vetvy predstavili svoju čin-

nosť  a informácia o spoločných akciách.   Spolok zastupovala 

Petra Bajlová a Magdaléna Boledovičová. 

 

Nominovaná na ocenenie 
Mestská časť Ružinov pozvala dňa 21.9. 2017 riaditeľku Domu 

nádeje Libušu Mihálikovú na slávnostné verejné ocenenie  sta-

rostom Ing. Mgr. Dušanom Pekárom, ako jednu z možných lau-

reátov navrhnutých na ocenenie za prácu v Ružinove.  Zo 60 

navrhnutých boli vybraní 3 účastníci za vedu, školstvo a kultúru. 

Starosta ostatným nominovaným poďakoval za ich prácu a obe-

tavosť. 
 

Rádio Lumen 

Redaktorka z rádia Lumen,  natočíla  reláciu  o farnosti kostola 

sv. Vincenta de Paul a o Dome nádeje,  denného stacionára, 

Konferenciu sv. Jozefa Levice o jej činnosti a SC Šurany útulok 

a podporované bývanie. 

  

 

 

 

 

 

Hlavná rada SVdP Holandska podporila v roku 2017 projekty SVdP na Slovensku: 

 

 

 Konferencia sv. Cecílie  Bratislava       2000.- € -  na letný tábor 

 Konferencia sv. Štefana Kráľovský Chlmec          560.- € -  na podporu chudobných 

Rôzne domáce aktivity 
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 Dom nádeje Bratislava – Ružinov 

 

Služby v Dome nádeje: 

Domov na polceste otvorený od júla 2011, kapacita 15 miest,  zmenená 29.8.2017 na 8 miest 

Denný stacionár otvorený v januári 2013, kapacita 20 miest,  zmenená 29.8.2017 na 16 miest 

Klub seniorov otvorený  od 20.3.2013 počet 8 seniorov 

 

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

osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných po-

trieb a  nemá zabezpečené ubytovanie. Ubytovaných bolo 5 dievčat, z ktorých 2 sa osamostatnili  

a odišli  v priebehu roka,   ďalšie 2 dievčatá prešli zo sociálnej služby na samoubytovanie.  Po-

čas roka boli prijaté ďalšie  2 dievčatá.  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 kuchyňu, 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, poriadku a pracovným návykom. Pravidelne sú prevádzané kurzy vzdelávania v oblasti 

pracovného práva, zamestnanosti. Jedna klientka študuje popri zamestnaní strednú školu.    

 

Denný stacionár je zariadenie, ktoré poskytuje službu dospelej fyzickej osobe odkázanej na pomoc 

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 lôž-

ka. Sociálne poradenstvo. Rehabilitácia – prostredníctvom sestier, opatrovateliek, fyzioterapeutky – 

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. 

Klub seniorov, tu sa v 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. 

V priemere za rok navštevovalo denný stacionár 14,5 klienta. 

Realizované  projekty, akcie a školenia. 

Denný stacionár – malé aktivity s klientmi: 

Rehabilitačné cvičenia 
23. januára 2017  začali v dennom stacionári rehabilitačné cvičenia pod odborným vedením Evy 

Razsýpalovej. Cvičenie bolo zamerané na jemnú motoriku a precvičovanie svalov horných končatín. 

 

Výroba a prezentácia výrobkov 
27. februára  2017 výroba vtáčikov z vlny pod vedením Mgr. Mariany Drgoňovej 

Výrobky  stacionára Domu nádeje v kostole sv. Vincenta  zhotovené šikovnými rukami seniorov 

ponúkali pred veľkou nocou, na sviatok sv. Vincenta – hodovú slávnosť a cez adventnú nedeľu: ple-

tené mačičky, bombuľky, papučky, motýliky, vlnené zajačiky, papierové košíčky, pozdravy a rôzne 
iné vý-

robky. 
 

Rôzne domáce aktivity 
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PROJEKTY 

 
Nadácia Volskwagen podporila projekt „ So šedinami na hlave“ su-

mou 1000 ,- €. Projekt bol určený pre denný stacionár na voľnočasové 

aktivity ako i na rehabilitačné služby v Dome nádeje. Počas mesiacov 

júl, august a september prebiehali rehabilitačné  cvičenia, masáže a cvi-

ky na bolestivé kĺby. Tréningy cvičenia pamäti  prispeli k zvyšovaniu 

samotnej vitality.   

 

Mestská časť Ružinov  
schválila dotáciu na projekt denného stacionára „ Zelená jeseň života“ 

v hodnote 1 900,- €. Projekt  bol zameraný pre seniorov na separovanie 

a zberu plastových fliaš a na  skultivovanie pozemku Domu nádeje.  

Prednášku o separovanom zbere pre seniorov mal Martin Kráľovský, 

lektor z DAPHME. Projekt bol rozdelený na dve časti. Prvá časť končila 

v letných mesiacoch a druhá v októbri.  

 

Výlet pre seniorov 
Riaditeľka Domu nádeje Libuša Miháliková usporiadala 8. augusta 

2017 pre seniorov v stacionári výlet na pútnické miesto  Marianka.  

Duchovne ich sprevádzal a sv. omšu celebroval páter Marián Chovanec, 

CM. 

 

Boj proti hladu 
Už tradične sa v Dome nádeje aj v roku 2017 piekli perníkové srdiečka 

v rámci 11. ročníka celoslovenskej vincentskej zbierky Boj proti hladu. 

Jedna časť seniorov pripravovala cesto a piekla perníky, druhá časť se-

niorov balila srdiečka do celofánu.  

 

Úprava okolia Domu nádeje 
Klienti denného stacionára   za pomoci členov Konferencie sv. Gorazda 

upravili exteriér Domu nádeje. Vykonali zber levandule, ktorú si sami 

dopestovali a umiestnili nový záhradný set, kde si môžu posedieť pri čaji 

a kávičke.   

 

Deň otvorených dverí 
25. októbra 2017 sa v Dome nádeje v dennom stacionári uskutočnil 

„Deň otvorených dverí“, ktorého sa zúčastnilo 30 seniorov  a návštev-

níci z okolia. Prezreli si prezentáciu činnosti a vystavené výrobky šikov-

ných rúk seniorov. Televízia z mestskej časti Ružinov nakrútila z tohto 

dňa reláciu, ktorú odvysielala vo svojom programe. 

 

Daruj dobro 

Vincentská vetva Misevi k 400 výročiu zrodu charizmy sv. Vincenta sa 

pripojila k vyhláseniu Sv. Otca Františka na oslavu „Svetového dňa chu-

dobných“. Na  17. november naplánovali akciu „Oslava s chudobnými“. 

Na túto výzvu reagovali bratislavské konferencie s napečením trvanlivé-

ho sladkého a slaného pečiva pre bezdomovcov. Na tento deň pobalili 50 

balíkov pečiva a odniesli ich do útulku sv. Lujzy de Marilac.  

 

 

Rôzne domáce aktivity 
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Putovná kaplnka 
Dom nádeje v dennom stacionári prijal 2x  v roku  putovnú kapln-

ku Zázračnej medaily Panny Márie, ktorú si mohli uctiť a po-

modliť sa seniori  stacionára.   

 

 

 

Rádio Lumen                                                                                                                          

Redaktorka rádia Lumen počas natáčania o farnosti kostola sv. 

Vincenta navštívila aj  denný stacionár Domu nádeje, v ktorom sa 

vili adventné venčeky.  Prezrela si aj službu Domov na polceste 

pre dievčatá z detských domovov.  Zaujímala sa o činnosť Konfe-

rencie sv. Gorazda.  

   
 

 

Vianočná kapustnica v stacionári 
Tak ako po iné roky, aj v tomto roku sa uskutočnilo v stacionári    

v Dome nádeje posedenie pri vianočnej kapustnici pre seniorov.   

V popoludňajších hodinách sa stretli pri kapustnici bratislavské 

konferencie Spolku sv. Vincenta.  

 

 

 

DOTÁCIE 
Domu nádeje na sociálnu službu Denný stacionár bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu   

z MPSVR  na  2017  vo výške  27968.-   €.  Denný stacionár v priemere  navštevovalo  celkom    

14,5 klientov, z toho zazmluvnených z príspevku MPSVR 13,1. 

 

Na aktivačné práce z UPSVAR bola poskytnutá dotácia 347,40  € na 2 aktivačných pracovníkov. 

 

Dom nádeje podporili počas roka 
drobní darcovia vo výške  1.178.-€. 

 

Prenájom priestorov DN 
Vstupná hala – kamenárska firma. 

Suterén jedna miestnosť – organizácia Anonymných alkoholikov. 

Prízemná časť -  MŠ s anglickým jazykom. 

 

Údržby a opravy Domu nádeje celkom 1009.-€, ktoré boli následkom oprav domu:  

prasknutie potrubia v suteréne, oprava svetla vo výťahu, výmena batérií a  opravy počítača a rádia 

pre dievčatá DPC. 

 

Zakúpené veci pre potreby DN 
2 záhradné kreslá pre seniorov, stolík, záhradné stoličky, slnečník, lis na pet-fľaše na separovaný 

zber. 

 

Personálne zastúpenie 
V Dome nádeje pracovalo počas roka 2017 v priemere 3,3 zamestnancov na pracovný pomer, na do-

hodu o vykonaní práce 0,5 pracovníka,  2 dobrovoľníčky a vystriedali sa 2 pracovníci na aktivačnú 

činnosť. 
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SOCIÁLNE  CENTRUM  ŠURANY  

 

Sociálne centrum Útulok  

a Podporované bývanie Kopec, Šurany 
 

 

Poskytuje služby: 

Útulok – prevádzka od júla 2000 

Podporované bývanie  - služba otvorená 2012 

Registrácia: Útulok – 20 klientov a Podporované bývanie – 10 klientov 

 

Sociálne centrum – Útulok založený pre sociálne slabých : odchovanci detských domovov, ľudia 

bez prístrešia, prepustení z výkonu trestu a týrané osoby. 

Zariadenie má dve ubytovacie budovy. V tretej budove, ktorú má Spolok v prenájme od MÚ Šurany, 

sa nachádza kuchyňa, jedáleň, sklad potravín a kaplnka. 

 

 

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 prá-

ce v kuchyni, v záhrade, na hospodárskom dvore, na rekonštrukčných prácach a upratovaní. Pomo-

cou pracovnej terapie sa u klientov vytvárajú pracovné návyky, aby sa vedeli adoptovať do spoloč-

nosti. Prácou na hospodárskom dvore a v záhrade  získavajú poľnohospodárske produkty pre vlastnú 

potrebu.  

Strava sa pripravuje v kuchyni podľa rozpisu klientov a pod dohľadom pracovníka. O čistotu osob-

ného 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 osoby. 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 
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Rádio Lumen 
Už po druhýkrát zavítala v januári do zariadenia Sociálneho centra Kopec moderátorka Rádia Lu-

men Andrea Čelková. Rozhovor sa odvíjal od založenia centra,  stavebných, rekonštrukčných prác 

vykonané na budovách za miliónové hodnoty, až po dnešné problémy, činnosť a chod zariadenia. 
 
Slávnostná - hodová omša 

K Sedembolestnej Panny Márie patrónky zariadenia sa v kaplnke 14. septembra slávila slávnost-

ná sv. omša. Hlavným celebrantom sv. omše  za prítomnosti 5 kňazov bol páter Tomáš Brezáni, CM. 

Po sv. omši bolo slávnostné agapé. 
 

Projekt pre Britney 
Páter Tomáš Brezáni, CM  počas slávnostnej sv. omše predstavil projekt, ktorý chce uskutočniť kon-

krétnym činom  pre dievča z Kene Britney Jayce Gituru, aby mohla chodiť do školy a dostávať jedlo. 

Projekt spočíva v tom, že obyvatelia zariadenia si majú odoprieť cigarety a kávu a vtedy páter za toto 

odriekanie bude zháňať peniaze na štúdium pre Britney a to je 20 € mesačne.  

Sociálne centrum ŠURANY  
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Zariadenie zveľadili: 

Dom č. 7:     

- podlaha, omietky, zníženie stropu, maľovanie, dlažba, dvere, nábytok, bojler - výmena, výmena 

lustrov a svietidiel, oprava vodárne  

 

Dom č. 14:        
- výmena 2 okien, žalúzie na okná, natieranie  dreva – tatranský podklad , výmena vodárne 

            
Pre zariadenie sa zakúpilo: 

- mraznička, chladnička, plynový sporák, tlačiareň, skartovač, vonkajší sušiak na bielizeň, pneuma-

tiky na auto, PC program. 

 Klienti si počas roka svojpomocne pripravili drevo na kúrenie a urobili voliéru pre andulky. 

Pre hospodársky dvor na zimné obdobie pripravili seno.  

Sociálne centrum ŠURANY  
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V záhradách si klienti dopestovali: 1.5 tony zemiakov, mrkvu, petržlen, zeler, rajčiny, papriky, 

cibuľu, hrášok, reďkovku, uhorky, cviklu, baklažány, kukuricu, tekvice, cukiny,  melóny a mak. Tie-

to produkty putovali do kuchyne a tiež na zimné uskladnenie.  

Na hospodárskom dvore dochovali: 6 ošípaných, 25 moriek, 10 zajacov, 20 sliepok, 50 kohútov, 

10 kačíc. 4 kozy 

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

počtu z VÚC Nitra vo výške  64. 604 ,-€. 

Z úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky na aktivačnú činnosť , 4 klienti,                

spolu 896,- € 

 

Zariadenie podporili:  
Poľnohospodár Nové Zámky 

farmár Komora 

biskupský úrad Nitra 

 

Personálne zastúpenie:  5,5 pracovníkov na  pracovný úväzok,  1 pracovníčka na dohodu o pracov-

nej činnosti, 1 rehoľná sestrička DKL pracuje ako  dobrovoľníčka. 

Sociálne centrum ŠURANY  
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FOTOGALÉRIA   

 

Sociálne centrum ŠURANY 
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KONFERENCIA SV. JOZEFA  LEVICE 

 

Konferencia je zameraná na  materiálnu a duchovnú  pomoc sociálne slabým a viacdetným rodi-

nám a jednotlivcom: 

- príjem a výdaj šatstva 2x týždenne vo Vincentíku ale aj podľa potrieb jednotlivcov, príjem 

a výdaj školských a kuchynských potrieb, bytového zariadenia... 

- rodinám v núdzi poskytnutie potravín, potrebných vecí a zariadení pre domácnosť  

- finančná a materiálna pomoc sociálne slabým rodinám počas roka, najmä však počas Vianoc, 

Veľkej noci a  začiatkom školského roka 

- aktívna spolupráca s Farským úradom Levice-mesto, FÚ Rybníky a Mestom Levice 

- návšteva Domu dôchodcov Jeseň života raz za mesiac,  pomoc kňazom pri vysluhovaní sviatos-

tí, spoločné modlitby,  

- zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu – pečenie a balenie perníkových srdiečok, výnos zbierky 

890.- € 

- celoročné posielanie veľkého množstva balíkov so šatstvom, obuvou a potravinami rodinám na 

Slovensku  

-  príprava vriec s ošatením pre obce cca 235 kusov  

- vianočný projekt „Daruj radosť“ v dvoch farnostiach v Leviciach, vyzbieranie 843 kg trvanlivých 

potravín, množstvo sladkostí, zaváranín, ovocia, zeleniny, rôznych konzerv, surovín na pečenie 

a varenie, hračky... Projekt bol podporený v roku 2017 finančnou čiastkou 1.440.- € 

a stravnými lístkami v hodnote 690.- €. Všetko sme rozdelili pre 102 rodín 

- dve členky Konferencie sv. Jozefa LV sú členkami Výboru NR SVdP, ďalšia je šéfredaktorka ča-

sopisu Ozanam, iná spieva vo farskom speváckom zbore, ďalšia sa stará o rómske rodiny, ďal-

šia má na starosti tvorbu a vedenie webovej stránky Spolku a ďalšia členka je farská fotograf-

ka, jedna členka je aktivistkou organizácie Fórum života. 

  Konferencia má 15 členov,  3 čestné členky,  4 dobrovoľníčky. 

 

KONFERENCIA SV. LUIZY DE MARILLAC  LEVICE 

Činnosť konferencie: 

- slávenie sviatku sv. Vincenta de Paul sv. omšou v Kostole zoslanie Ducha Svätého 

- 27.9. 2017 oslava 150. výročia založenia prvej konferencie na Slovensku (1867 - 2017) a 20. 

výročie blahorečenia nášho zakladateľa Frederika Ozanama v priestoroch CZŠ aj za pomoci 

našej konferencie, ktorá sa tu stretáva 

- CZŠ sa každoročne zapája do zbierky Boj proti hladu, kde žiaci pečením a predajom medovníč-

kov pomáhajú krajinám s extrémnou chudobou. Výnos 100 € bol zaslaný na účet zbierky 

- v školskom roku 2017/2018 zapojenie sa do nového projektu Adopcia na diaľku 

(prostredníctvom P. Tomáša Brezániho CM), odporovaním chlapca Callista Nduliho z Kene. 

Každý mesiac sa na škole robí zbierka a posiela sa 20 € na jeho komplexnú starostlivosť 

- pomáha zakúpením učebných pomôcok pre žiakov zo sociálne slabších rodín 

- navštevujeme domov dôchodcov s kultúrnym programom. 

Konferencia má 8 členov. 

Činnosť jednotlivých konferencií na Slovensku v roku 2017   
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KONFERENCIA BOŹIEHO 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 KRÁĽOVNEJ  POKOJA  RADOŠINA 

Konferencia je zameraná na: 

- pravidelné modlitbové stretnutia 

- pomoc pri príprave koledníkov Dobrej noviny 

- pravidelné návštevy núdznych, chorých, pomoc pri  nákupoch a doprovod k lekárom  

- pomoc zahraničným misiám prostredníctvom spolupráce so Spoločnosťou Božieho slova – 

Nitra Kalvária predajom misijných kalendárov a časopisov Hlasy z domova a z misií. Na za-

hraničné misie bolo odvedených 110 €. 

- zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu vo farskom kostole v Radošine a vo filiálnych kosto-

loch Behynce a Bzince. Pečením a predajom srdiečok získali 461,49 €, ktoré boli zaslané na 

účel zbierky. 

Konferencia má 7 členov. 

 

 

KONFERENCIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY PANNY MÁRIE    NITRA 

Činnosť :  

-  konferencia sa stretáva raz mesačne na spoločných modlitbách, pri ktorých preberie aj  

praktickú pomoc chudobným a ich evanjelizáciu.                               

-  duchovná pomoc onkologickým pacientom (zabezpečenie sviatostí a evanjelizácia) 

-  modlitba a evanjelizácia pri vysokej škole + rozdávanie medailičiek Panny Márie zázračnej 

medaily 

-  upratovanie kostola 

-  nezištná pomoc v SC Kopec v Šuranoch v elektroinštalácii a stavebníctve 

-  pravidelná finančná výpomoc chudobným – rodine s 5 deťmi, 2 nezamestnaným sestrám a 

bývalému bezdomovcovi, čiastočnému invalidovi 

-  potravinová pomoc chudobným rodinám pred Vianocami 

-  zabezpečenie paliva na zimu - pre chudobných 

-  dodanie nábytku a iného vybavenia soc. slabším rodinám 

- návšteva  bezdomovcov v SC v Šuranoch s programom v predvečer sv. Mikuláša 

-  v spolupráci s o.z. Deti Dunaja sme odviezli a priviezli späť deti zo sociálne slabšej rodiny do 

tábora, ktorý bol zameraný tento rok na nakrúcanie krátkych videí, reportáži, scénok, divadi-

elok, vytvorili si „filmový štáb“ 

-  organizovanie zbierky Boj proti hladu. 

Konferencia má 7 členov a 3 čakateľky. 
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KONFERENCIA SV. JÁNA KRSTITEĽA   DUBOVÁ 

Konferencia vedie miestne noviny a spevokol: 

- pracuje s mladými v chrámovej speváckej skupine Credo 

- vydávajú Dubovské noviny 

- vykonáva charitu pre starých a soc. slabších občanov 

Konferencia má 6 členov. 

 

KOFERENCIA SV. JUSTÍNA DE JACOBIS    ŠURANY 

Konferencia je zameraná na pomoc Sociálnemu centru – Útulok Kopec Šurany týmito formami: 

- pomocou chudobným pri príprave na sviatosť krstu 

- pečením sladkostí  pri príležitosti Vianoc, Nového Roka,Veľkej noci a hodovej slávnosti Sedembo-

lestnej Panny Márie + účasťou na týchto slávnostiach 

- sprostredkovaním prednášok a pútí spojených s prehliadkou zaujímavých miest pre obyvateľov 

SC 

- darovaním jedla a šatstva, pomocou pri nákupoch a poradenstvom 

- pomocou osamostatneným bývalým klientom (nábytkom, vybavou do domácnosti, pôžičkami) 

- modlitbou za  všetkých obyvateľov SC 

Konferencia má 1 členku a 2 čestných členov. 

 

KONFERENCIA SV. GORAZDA     BRATISLAVA 

Činnosť konferencie: 

- administratívne, organizačné, finančné a materiálne zabezpečenie výzdoby existujúcej kaplnky 

mozaikou a vitrážami v duchu vincentskej charizmy Panny Márie Zázračnej medaily 

- organizačné zabezpečenie posviacky kaplnky 

- vytlačenie knihy o Sv. Kataríne Labouré s nákladom 1000 ks 

- zabezpečovanie účtovníctva a funkcie prezidentky spolku 

-  komunikácia so zahraničnými oraganizáciami NR SVdP Rakúsko a Holandsko 

- pravidelné porady, návštevy jednotlivých konferencíí, zariadení, ich koordinácia a iné aktuálne 

úlohy 

-  účasť na ekomenických strenutiach v BA, na stretnutiach FKI 

-  účasť na akciách farnostiach 

- spolupráca pri patoračnej činnosti v nemocniciach meststskej časti Ružinov 

-  zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu 

-  opravy v Dome nádeje 

-  pomoc pri plánovaných činnostiach DN a pri stretnutiach NR SVdP 

-  príspevky do časopisu Ozanam, vystúpenia v rádiu Lumen 

-  účasť na púťach, náboženských akciách a modlitby za potreby SVdP a iné potreby 

-  spolupráca s CM, farským úradom, DKL, Slnečnicou, klubom seniorov a Anonymými alkoholikmi 

- zabezpečovanie Domova na pol ceste, Denného stacionára  

Konferencia má 12 členov. 
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KONFERENCIA SV. CECÍLIE     BRATISLAVA 

 

Konferencia pôsobí na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov, je zameraná 

na voľný čas detí nielen počas školského roka, ale aj cez prázdniny: 

- organizovanie bezplatného kurzu spoločenského tanca pre študentov Gymnázia sv. Vincenta 

+ tancovanie venčeka 

- organizovanie letného tábora na Králikoch pri Banskej Bystrici 

- spravovanie a údržba darovaného bytu, v ktorom bývajú členky SVdP   

- finančná pomoc na kúpu okuliarov a zubného strojčeka 

- finančný príspevok a pečenie koláčov na ,,Deň oslavy s chudobnými“ v spolupráci s MISEVI 

- pravidelná finančná pomoc na potraviny matke so synom, ktorý je žiakom Spojenej školy sv. 

Vincenta 

- finančná pomoc pre troch žiakov Spojenej školy sv. Vincenta de Paul 

- doučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- spolupráca s Konf. sv. Ondreja apoštola pri posielaní oblečenia a sladkostí do vianočných 

balíkov 

- účasť na plenárnych zasadnutiach, schôdzach NR Spolku a vianočnom posedení 

Konferencia má 7 členov. 

 

KONFERENCIA SV. ONDREJA  APOŠTOLA   BRATISLAVA 

Konferencia sa venuje: 

- najmä posielaniu balíkov s oblečením, obuvou, školskými pomôckami, hračkami a sladkosťa-

mi soc. slabým rodinám v rámci celého Slovenska 

- modlitbe za kňazov i celú vincentskú rodinu 

- týždenným návštevám domova dôchodcov „Náruč záchrany“ a Domova sociálnych služieb 

- zapojením sa do zbierky Boj proti hladu, pečením a predajom srdiečok 

Konferencia má 7 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 

 

KONFERENCIA SV. ANEŽKY    BRATISLAVA 
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KONFERENCIA  KRÁĽOVNEJ  RODINY     BRATISLAVA 

Konferencia pomáha sociálne slabým rodinám a  jednotlivcom: 

pomoc viacdetným rodinám oblečením,  potravinami, liekmi, školskými potrebami a hračkami  

posielanie balíkov v rámci Slovenska – 57 balíkov 

zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu, na účet zbierky bolo zaslaných 1539 € 

  - spolupráca s vedením farnosti a s Klubom kresťanských seniorov – účasť na púti 

v Marianke, Šaštíne, Staré Hory 

pravidelné upratovanie kostola, čistenie areálu kostola, údržba sadových úprav 

členstvo vo farskej rade- pomoc pri príprave hodových slávností, farskom plese 

zabezpečovanie kňazov na spovedanie starších a chorých členov 

finančná pomoc núdznym počas Vianoc a Veľkej noci na základné potraviny a darčeky 

návšteva starších členov, dobrodincov pri životných jubileách  

pravidelné nosenie Eucharistie v nedeľu starším členom do domácnosti, ktoré má na starosti 

jeden člen  

podporovanie väzňa, ktorý sa snaží o nápravu 

Konferencia má 13 členov, 10 čestných členov.  

 

KONFERENCIA  SVATEJ  RODINY     KOŠICE – ŠACA 

Konferencia vypomáha vo farnosti. 

Konferencia má 2 členov. 

 

KONFERENCIA TROCH  SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV      LOŽIN  

Činnosť: 

pomoc sociálne slabým rodinám   

pomoc vo farnosti 

Konferencia má 2 členov. 

 

KONFERENCIA SV. ŠTEFANA     KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 

Konferencia sa venuje pomoci núdznym a modlitbovej činnosti: 

-  finančná pomoc prostredníctvom grantov z Holandska pre Ukrajinu, Zakarpatskú oblasť 

-  organizovanie letných táborov v  Bustyaháze a  Šišlóci 

-  organizovanie cyklistickej túry pre deti z farnosti Šišlóc a z filiálok 

- spolupráca s konferenciou z Viedne za účelom pomoci Ukrajine šatstvom, hračkami, bicykla-

mi, technickými vecami, elektroinštalačným materiálom, posteľnou bielizeňou, výbavu do 

kuchýň a pod. 

-  finančná, potravinová a materiálna pomoc sociálnym rodinám a jednotlivcom 

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

Konferencia má 6 členov. 
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KONFERENCIA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE      KOŠICE – ŠACA 

Konferencia je zameraná na pomoc núdznym rodinám a jednotlivcom: 

predvianočná a predveľkonočná potravinová zbierka pre sociálne slabé rodiny s rozdelením 

prostredníctvom  sestričiek  Vincentiek v Košiciach a v Šaci 

5 členiek každý týždeň  pomáha  pri sv. omšiach v nemocnici v Šaci  

potravinová zbierka v spolupráci s obchodným reťazcom Fresh pre sociálne odkázaných obča-

nov v zimnom období 

pravidelné návštevy na oddelení pre dlhodobo chorých v nemocnici v Šaci, duchovná a mate-

riálna pomoc 

- návštevy chorých a starých občanov meststkej časti ako aj bývalých členov našej konferen-

cie, ktorí sa už pre zdravotný stav nemôžu zúčastňovať stretnutí 

čítanie sv. písma 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 9 členov. 

 

KONFERENCIA SV. MICHALA  ARCHANJELA   BANSKÁ BYSTRICA 

Konferencia sa venuje práci s mládežou z detských domovov: 

starostlivosť o dievčatá v sociálnom zariadení Dom sv. Vincenta 

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

duchovné a modlitbové stretnutia. 

Konferencia má 7 členov. 

 

KONFERENCIA SV. ALŽBETY  UHORSKEJ   BANSKÁ BYSTRICA 

Konferencia sa venuje týmto činnostiam: 

-  modlitby za potreby Spolku na Slovensku a  na celom svete 

-  pomoc vincentínom a karmelitánom pri príprave obeda 

-  hra počas bohoslužby na harmóniu. 

Konferencia má 3 členky. 

 

 

KONFERENCIA SV. URBANA   NITRA 

Konferencia je zameraná na modlitbovú činnosť: 

Konferencia má 1 členku. 
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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 (Lúčka pri Kremnici, Hostie, Lovči-

ca – Trubín, Malá Lehota, Kopernica, Tŕnie – Kašova Lehôtka) 

pracovné návyky pre dievčatá a chlapcov (varenie, pranie, ručné práce, chov hospodárskych 

zvierat a poľnohospodárstvo) 

duchovná a materiálna podpora útulkov. 

Konferencia má 7 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 okolia pri prameni Matky Božej v Mazačke. 

Konferencia má 7 členov. 

 

KONFERENCIA SV. ONDREJA   HOSTICE 

Konferencia je v riešení 
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Strana aktív 

 

 

Účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

     2017                                            2016 

661.560,44 678.057,74 

1. Dlhodobý nehmotný majetok 0  0 

2. Dlhodobý hmotný majetok 661.560,44 678.057,74 

3. Dlhodobý finančný majetok  0 

  B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 158.590,16 153.466,62 

1. Zásoby  0 

2. Pohľadávky z obchod. styku 1.417,94 1.228,38 

3. Ostatné pohľadávky 1.292,55 1.157,88 

4. Daňové pohľadávky 19,52 26,48 

5. Iné pohľadávky 331,78 368,64 

5. Finančné účty 149.905,30 145.785,98 

6. 
Pokladnica 

 

 

5.623,07 4.899.26 

  C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0 0 

MAJETOK SPOLU 820.150,60 831.524,36 

ROČNÁ  ÚČTOVNÁ  ZÁVIERKA  A  ZHODNOTENIE  ZÁKLADNÝCH  ÚDAJOV  

V NEJ OBSIAHNUTÝCH 

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

závierke k 31.12.2017.  

Pre porovnanie uvádzame aj hodnoty predchádzajúceho obdobia 

   A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 
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Strana pasív 

Účtovné ob-

dobie 

Bezprostredne predchá-

dzajúce účtovné obdobie 

2017 2016 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 403.737,29 396.811,98 

1. Imanie a peňažné fondy 223.430,82 223.430,82 

2. Fondy tvorené zo zisku 0 0 

3. 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minu-

lých rokov 
173.380,95 173.154,04 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 6.925,52 226,91 

B.  CUDZIE ZDROJE SPOLU 4.123,25 6.433,71 

1. Rezervy 0 0 

2. Dlhodobé záväzky—sociálny fond 611,96 406,44 

3. Záväzky z obchodného styku 1.310,95 1.924,77 

4. Záväzky k štátnemu rozpočtu 2.200,34 3.891,50 

5. Daňové záväzky 0  

6. Bankové výpomoci a pôžičky 0 
211,00 

  

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 412.290,06 428.278,88 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 820.150,60 831.524,36 
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Náklady 

Činnosť Bezprostredne 

predchádzajú-

ce účtovné 

obdobie 

Hlavná 

nezdaň. 

Podnikateľ. 

zdaňovaná 
Spolu 

Spotreba materiálu 41.928,86 459,62 42.388,48 33.839,48 

Spotreba energie 14.880,75 12.767,42 17.646,17 17.043,47 

Opravy a udržiavanie 9.848,48 162 10.010,48 14.162,63 

Cestovné 191,59   191,59 223,80 

Náklady na reprezentáciu 0   0 0 

Ostatné služby 19.295,62 2.030,47 21.326,09 21.175,81 

Mzdové náklady 66.315,38 300 66.615,38 50.314,18 

Zákonné soc. poistenie a zdravotné 

poistenie 
21.828,72 105 21.933,78 16.038,11 

Zákonné sociálne náklady 2.911,88   2.911,88 2.510,50 

Daň z nehnuteľnosti 1.529,62 514,36 2.043,98 1.602,51 

Ostatné dane a poplatky 904,27   904,27 827,35 

Odpísané pohľadávky 60   60 0 

Dary 0   0 299,45 

Osobitné náklady 4.329,79   4.329,71 2.771,42 

Pokuty a penále 754,56   754,56 1.184,58 

Iné ostatné náklady 3827,28   3827,28 3758,40 

Odpisy dlh. nehm. a hmot. majetku 18.720,60 3.080,18 21.800,78 22.431,65 

Posk. príspevky iným účt. jednotkám 2.323   2.323 1.558 

Posk. prísp .fyz. osobám 3.305,95   3.305,95 6.987,36 

Účtová trieda 5 spolu 212.896,29 9.419,11 222.315,40 196.489,25 

Štruktúra nákladov za rok 2017 
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Výnosy 

Činnosť 

Bezprostred-

ne pred-

chádz.účtov

né obdobie 

Hlavná nezdaňo-

vaná 

Podnikateľ. zda-

ňovaná 
Spolu 

Tržby z predaja služieb 64.070,94   64.070,94 66.570,18 

Aktivácia vnútroorg. slu-

žieb 
4.477,16   4.477,16 0 

Úroky 361,92   361,92 185,60 

Prijaté dary 0 0,29 0,29 8,66 

Iné ostatné výnosy 3.827,30   3.827,30 2.844,95 

Výnosy z nájmu majet-

ku 
0 24.737,75 24.737,75 22.130,62 

Prijaté príspevky od 

iných organizácií 
7.073,44   7.073,44 9.779,02 

Prijaté príspevky od 

fyzických osôb 
14.195,38   14.195,38 11.021,92 

Prijaté členské príspev-

ky 
752   752 626 

Príspevky z podielu 

zaplat. dane 
6.128,85   6.128,85 1.946,15 

Dotácie 106.832,80   106.832,80 84.988,33 

Účtovná trieda 6 spolu: 207.719,79 24.738,04 232.457,83 200.101,43 

Výsledok hospodárenia 

pred zdanením 
-5176,50 15.318,93 10.142,43 3.612,18 

Daň z príjmov 0 3.216,91 3.216,91 3.385,27 

Výsledok hospodárenia 

po zdanení 
-5.176,50 12.102,02 6.925,52 226,91 

Štruktúra výnosov  za rok 2017 
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P.č. Popis Výnosy Náklady 

1. 

3. 

4. 

Správa organizácie 

Sociálne služby 

Ostatná činnosť 

840 

168408 

63209 

  

2433 

175155 

47944 

  

  Spolu 232457 225532 

Por. číslo Popis Zdroj v EUR 

1. 

2. 

  

 

4. 

5. 

  

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10.  

 

11. 

Poplatky od klientov zo soc. služieb 

Prijaté príspevky od organizácií  : 

Spolok sv. Vincenta de Paul  Holandsko,    

odpisy zo zdroja DMA z darov, Nad. Volkswa-

gen 

Aktivácia služieb a mat. dobrovoľníckej  

činnosti 

Iné výnosy  – poplatky  ( deti - tábor) 

Preplatky energie 

  

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 BSK, Podiel DMA z predchádzajúcich 

dotácií zo štátu, MČ Ružinov 

  

Výnosy z prenájmu majetku 

 

 

Úroky 

 

64070,94 

 

7073,44 

 

 

 

 

4839,08 

 

 

 

3827,30 

 

 

 

14195,38 

 

 

 

 

6128,85 

 

752 

 

 

106832,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24737,75 

 

 

 

0,29 

  CELKOM 232457,83  

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 2017 

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 20 9 29 

3. Počet príjímateľov celkom 20,83 7,58 28,41 

4. Náklady na 1 den 6,92 17,98 24,90 

5. Dotácia UPSVAR 858,92 37,52 896,44 

6. Dotácia VÚC  23806,50 40798,16 64604,66 

7. Príjmy od príjimateľov soc.služieb 30657,17 13023,06 43680,23 

8. Príjmy zariadenia iné 1048,22 1109,77 2157,99 

9. Príjem zariadenia spolu 56370,81 54968,51 111339,32 

10. Priem. počet zamestnancov 3 2,5 5,5 

 11. Priem.počet zamest. –dohoda 1 0 1 

 12. Počet dobrovol.na aktiv.činnosť 4 0 4 

Sociálne služby Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku  za rok 2017   

Dom nádeje, Tomášikova 8A 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 

Por.  

číslo 

P o p i s Domov na pol 

ceste 

Denný stacionár 

        

  Druh služby celoročná denná 

1. Kapacita zariadenia 9 16 

2. Zazmluvnená kapacita 

(Zmena registrácie  29.8.2017 ) 

2,3 13,2 

  

3. Počet prijímateľov celkom 3 14,2 

4. Náklady na 1 mesiac 458,48 320,2 

  Náklady na 1 deň 15,07 15,24 

5. Dotácia UPSVAR 0 308,03 

6. Dotácia MPSVR 0 27.968 

7. Dotácia Mestská samospráva 0 1.900 

7. Príspevky z podielu 2% 2.694,04 0 

7. Príjmy prijímateľov sociálnych služieb 3.450 14.782,72 

8. Príjmy  dary práv.osôb 0 1.000 

  Príjmy zariadenia iné 1.112,88 1.474,80 

9. Príjem zariadenia spolu 7256,92 47.433,55 

10. Priemerný počet zamestnancov 1 2,5 

11. Priem počet zamestnancov - dohoda 0,5 0,5 

 12. Počet  dobrovoľníkov a počet dob-

rov.aktiv. činnosti 

0 2 
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Komentár k hospodáreniu za rok 2017 

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku /SVdP/  

      Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku je občianske združenie, ktoré svojou chari-
tatívnou činnosťou pomáha núdznym doma i v zahraničí za účelom zmierniť núdzu 
a nedostatok a ochranu ľudskej dôstojnosti.  Inšpiruje sa spiritualitou sv. Vincenta de 
Paul.   
      Členovia Spolku sv. Vincenta de Paul  sú združení v skupinách nazývaných konferencie 
a v sociálnych centrách.   
     Na svoju činnosť získavajú dary, granty, podiel z 2%, dotácie z ministerstiev 
a samosprávnych krajov. Na  pokrytie potreby celkových nákladov Spolok dal do prená-
jmu určitú časť domu v Bratislave. 
  
     Konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul  na Slovensku  získali na svoju činnosť pre 
prácu s chudobnými a na sociálne centrá  podiel z 2 % daní v sume 5.978.-€ .   
     Konferencia sv. Jána  Krstiteľa dostala z Obecného úradu Dubová  1.250.-€ na čin-
nosť, vydávanie Dubovských novín.  
    Drobné dary od fyzických osôb na podporu svojej činnosti  získali konferencie vo  
výške 8.512.- €, členské od konferencií  bolo vo výške 752.-€ . 
     Zahraničný dar činil  z Holandského spolku sv. Vincenta de Paul celkom 2.560.-€  
    - Konferencia sv. Cecílie 2000.-€  na letný detský tábor                                                                                                                       
     -Konferencia sv. Štefana  560.-€ - na podporu chudobných   
 
     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.  
Celkom poskytnutá pomoc  chudobným bola vo výške  4.285.-€  a finančná pomoc pre 
ľudí v núdzi vo výške 3.306.-€ 
      Pre deti zo sociálne odkázaných rodín bol uskutočnený letný detský tábor Konferen-
ciou sv. Cecílie a zároveň bol poskytnutý dar  Združeniu Mariánskej mládeže na rovna-
kú činnosť.   
      Členské pre Generálnu radu Spolku sv. Vincenta de Paul   v Paríži bolo zaslané vo 
výške 392.-€  
 
      Dom nádeje  má otvorené 2 sociálne služby,  denný stacionár, kde bola poskytnutá 
dotácia z  MPSVR vo výške   27.968.- €. Poplatky od klientov za sociálne služby domov 
na pol ceste a denný stacionár boli vo výške  14.782.- €, na aktivačné práce z UPSVAR  
bola poskytnutá dotácia  308.- €.   
   Sociálna služba v dennom stacionári sa poskytovala  v priemere 14 klientom za rok..  
Oproti roku 2016 poklesol stav klientov z dôvodu prirodzeného úbytku (5 úmrtí a 2 
odchody do zariadenia pre seniorov) ,  z tohto dôvodu bola od 30.8.2017 znížená regis-
trácia kapacity stacionára  na  16 klientov.   Počas roka boli  v dennom stacionári  pre 
klientov realizované   2 grantové programy  z  Nadácie Volswagen  za 1000.-€ na tré-
ningy pamäti a cvičenia a MČ Ružinov prispela  grantovým programom  na separovaný 
zber  sumu 1.900.-€   
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Komentár k hospodáreniu za rok 2017 

     Sociálna služba Domov na pol ceste nemala  poskytnutá dotáciu z verejných zdrojov,    
na realizovanie  tejto aktivity  bolo  získané  z podielu  2%  2.694.-€   Bez príjmu  za ná-
jom,  by Dom nádeje  ťažko znášal stratu v tejto sociálnej službe,  čo  v značnej miere  
vyrovnal  zisk z nájmu  priestorov.  V Domove na pol ceste bola  poskytovaná sociálna 
služba pre 5 dievčat z detského domova, ktoré sa v priebehu roka menili, a ku koncu 
roka v sociálnej službe domov na pol ceste  ostali 3 dievčatá a 1 dievča v podnájme. 
         V Dome nádeje pracovalo v priemere 2,5 pracovníkov na pracovný pomer,  na do-
hodu o vykonaní práce 0,5 pracovníka, 2 dobrovoľníčky a vystriedali sa 2 pracovníci na 
aktivačnú činnosť.     
       Sociálnemu centru Šurany na útulok a podporovanému  bývaniu pre ľudí bez domo-
va bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu, príspevok z VUC  vo výške  64.604.- €, 
poplatky od klientov boli vo výške 45.838.- €  a príspevok z UPVSAR na aktivačnú čin-
nosť 896.- EUR.    Sociálne centrum Šurany  hospodárilo vyrovnane, oproti minulému 
roku pribudlo  zazmluvnených  klientov  na útulok a podporované bývanie.   
V Sociálnom centre pracovalo v priemere 5,5  pracovníkov  na pracovný pomer ,  0,5 
pracovníkov na dohodu a na aktivačnú dobrovoľnícku činnosť 4 klienti.  
        .     
        Všetkým členom Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku patrí vďaka a úcta za 
vykonanú prácu bez nároku na mzdu, ktorú vo svojom voľnom čase vykonávajú. Rov-
nako 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 kon-
zultovaná s daňovou poradkyňou a bol vykonaný audit účtovnej závierky, ktorý tvorí 
prílohu výročnej správy. 
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SPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDÍTORA 
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