
 

   

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 2016 

Spracovali: Libuša Miháliková, Magdaléna Boledovičová, Alžbeta Kopřivová, Zuzana Ráczová 

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. Tomáš Brezáni CM a 

sestrička Štefánia Nováková, DKL.  

www.ozanam-sk.com 

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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Zoznam konferencií a stručný popis činnosti 

 

 
Vznik NÁZOV KONFERENCIE MESTO ČINNOSŤ 

1. 1991 Konferencia sv. Jozefa Levice charitatívna, evanjelizačná 

2. 1996 Konferencia Nanebovzatia Panny Márie Košice-Šaca pomoc v núdzi, vincentínske centrum 

3. 1996 Konferencia Zázračnej medaily Panny Márie Nitra evanjelizácia a pomoc bezdomovcom 

4. 1996 Konferencia sv. Cyrila a Metoda Bratislava v riešení 

5. 1996 Konferencia Troch košických mučeníkov- Košice-Šaca v riešení 

6. 1996 Konferencia bl. Zefirína Jiméneza-Mallu Košice-Šaca pomoc Rómom, evanjelizácia, hudba  
zaniknutá 

7. 1996 Konferencia sv. Cecílie Bratislava práca s mládežou: hudba, divadlo 

8. 1998 Konferencia sv. Gorazda Bratislava výstavba, zriadenie hospicu, Dom nádeje 

9. 1998 Konferencia sv. Jána Krstiteľa Dubová pri Modre práca s mládežou: voľný čas, spevokol 

10. 1998 Konferencia sv. Kláry Kremnica starostlivosť o Rómov 

11. 1998 Konferencia sv. Michala Archanjela Banská Bystrica 
starostlivosť o rómske dievčatá 

12. 1998 Konferencia sv. Alžbety Uhorskej Banská Bystrica 
pomoc núdznym, chorým, opusteným 

13. 1998 Konferencia Božieho Milosrdenstva Zlaté Moravce práca s väzňami, projekt Kain 

14. 1998 Konferencia Nanebovzatia Panny Márie Košice-Šaca starostlivosť o väzňov, dobročinnosť 

15. 1999 Konferencia sv. Lujzy de Marillac Levice práca s mládežou: voľný čas, jazyky 

16. 1999 Konferencia Lurdskej  Panny Márie Mojtín výstavba kaplnky, Domu sv. Lujzy 

17. 2000 Konferencia sv. Justína de Jacobis Šurany projekt Fiducia - útulok pre bezdomovcov 

18. 2000 Konferencia Kráľovnej rodiny Bratislava pomoc sociálne slabším rodinám 

19. 2000 Konferencia sv. Urbana Nitra modlitbová činnosť 

20. 2000 Konferencia sv. Štefana Kráľovský Chlmec evanjelizácia, starostlivosť o núdznych - 

misie 

21. 2000 Konferencia Kráľovnej pokoja Radošina návšteva núdznych, chorých, pomoc pri náku-
poch a bežných prácach 
pravidelné modlitbové stretnutia 

22. 2002 Konferencia sv. Ondreja apoštola Konferencia Krá-
ľovnej rodiny 

zber šatstva pre núdznych, návšteva Do-
movov dôchodcov 

23. 2004 Konferencia sv. Ondreja Hostice starostlivosť o rodiny v núdzi, starých, 
chorých 

24. 2008 Konferencia sv. Jána Pavla II Bratislava mládežnícke divadlo, evanjelizácia 
www.divadlopodkostolom 

25. 2009 Konferencia sv. Anežky Bratislava   
pomoc deťom na tábor 

http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfjozef.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfzm.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfzefir.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
http://www.divadlopodkostolom
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Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku  2016 

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku v roku 2016 združoval  23 konferencií, v ktorých vyko-

návalo neplatenú činnosť 143 členov, 15  čestných členov a 6 dobrovoľníkov. 

 

Výbor NR Spolku zasadal v Dome nádeje: 
19. februára, 26. marca, 28. mája, 25. júna, 20. augusta, 1. októbra, 5. novembra. 

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

novia výboru sa oboznámili s účtovníctvom a s činnosťou centier ako je Dom nádeje a Sociálne cen-

trum Útulok a Podporované bývanie Kopec Šurany.  Na stretnutiach boli predkladané aktuálne po-

žiadavky, problémy a návrhy na zefektívnenie činnosti. 

Členovia Výboru NR Spolku do októbra 2016: L. Miháliková – prezidentka, A. Kopřivová – vice-

prezidentka pre západ, M. Lopatniková – viceprezidentka pre východ, M. Boledovičová – tajomníč-

ka, M. Poláková  - pokladníčka,  E. Otrubová - pomocná tajomníčka. 

 

Celoslovenské stretnutie 

Dňa 22. októbra 2016 sa uskutočnilo  21. celoslovenské stretnutie SVdP   v Bratislave, v Dome 

nádeje.  

Stretnutie otvorila prezidentka Spolku L. Miháliková a tiež informovala o činnosti Spolku. Hlavným 

programom boli voľby do výboru NR Spolku. A. Kopřivová oboznámila prítomných voličov s vo-

lebným poriadkom.  

Do Výboru NR Spolku na 5- ročné funkčné obdobie boli zvolení:  
- viceprezidentka pre západ a stred – Alžbeta  Kopřivová 

- viceprezidentka pre východ – Mária Lopatníková 

- tajomník – Zuzana Ráczová 

- hospodár – Mário Stehlík 

- revízor – Štefan Orlovský 

- pomocný tajomník - Erika Otrubová 

Prezidentka Spolku v rámci svojich kompetencií kooptovala do výboru dvoch 

členov a to: 

- pokladníčku – Máriu Polákovú 

- zástupkyňu  prezidentky – Magdalénu Boledovičovú 

Prezident Spolku sa nevolil, nakoľko mandát prezidentky je do roku 2019.  

Stretnutie duchovne sprevádzal páter T. Brezáni CM. Poukázal na aspekty milosrdnej lásky: 

- bezplatnosť 

- vzájomnosť 

-všestrannosť. 

Sestrička Žofia DKL, rozobrala: 

- Nepoškvrnené počatie Panny Márie 

- zvestovanie 

- vtelenie 

- návšteva sv. Alžbety 

Alžbeta Magdaléna Mária Štefan Mário Erika Zuzana Mária 
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Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku  2016 

Plenárne stretnutie 

23. apríla sa konalo 20. plenárne stretnutie SVdP  v Bratislave v Dome nádeje. Tu sa stretli dele-

gáti zo západného a stredného Slovenska. 30. apríla sa stretli členovia konferencií východného Slo-

venska v Šaci. Stretnutie sa nieslo podľa schváleného programu. O činnosti NR Spolku a o pripravo-

vanej voľbe generálneho prezidenta Spolku sv. Vincenta v Ríme informovala prezidentka L. Miháli-

ková. Člen konferencie Jána Pavla II. Ondrej Rác, ktorý Spolok zastupoval na voľbách, predstavil 

kandidátov na funkciu prezidenta. Voľby sa uskutočnili 5. júna 2016 v Ríme. Delegáti si ďalej vypo-

čuli správy o účtovníctve, o zbierke Boj proti hladu, o grantoch družobnej dvojičky z Holandska, o 

webovej stránke, o časopise  Ozanam a o pripravovaných stretnutiach vincentínskej rodiny. Nasledo-

vali krátke prezentácie, ktoré predstavili činnosť jednotlivých konferencií a Sociálneho centra Kopec  

Šurany. Stretnutie duchovne sprevádzal provinciál Misijnej spoločnosti J. Jaššo a sestrička Žofia 

DKL.  

V Šaci sa plenárneho stretnutia zúčastnili za NR SVdP  L. Miháliková,  A. Kopřivová a M. Boledo-

vičová. Program prebiehal podobne ako v Bratislave. Stretnutie duchovne  viedol páter Ján Melucha 

CM, sestrička Alfonza DKL a delegátom sa prihovoril aj páter E. Hoffman CM.  

 

. 
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Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku  2016 

Zahraničné stretnutia 

Formačné dni v Bratislave 
Formačné stretnutie vincentskej rodiny sa konalo v dňoch 25. až 27. januára 2016 v Bratislave v 

kostole sv. Vincenta v sále Vincentínum. Misijná spoločnosť sv. Vincenta pozvala hostí pátra Mattea 

Tagliaferriho, CM z Talianska, ktorý je zakladateľom Comunita 

im Dialogo a jeho spolupracovníka pátra Riccarda Sassa, CM. 

Zariadenie slúži pre narkomanov a alkoholikov. Ďalšie centrá 

majú na Ukrajine,  Kamerune,  Peru a niekoľko v Taliansku.  

Téma stretnutia: „Láska ktorá uzdravuje dáva zmysel života, 

vychováva a sprevádza“. Páter Matteo predstavil projekt Co-

munita in Dialogo. Formačných dní sa zúčastnili všetky vetvy 

vincentskej  rodiny. 

 

Voľby generálneho prezidenta Spolku sv. Vincenta de Paul 
Rím, nedeľa, 5. jún 2016, prítomní prezidenti Spolku 

sv. Vincenta a všetkých svetových krajín sa spoločne 

stretli s cieľom zvoliť nového generálneho preziden-

ta  na nasledujúcich šesť rokov 2016 – 2022. Za no-

vého generálneho  prezidenta bol zvolený Renato 

Lima de Oliveira. Pochádza z Brazílie, má 45 ro-

kov, ženatý a členom SVdP  je od roku 1986. Dnes 

má Spolok vyše 800 000 dobrovoľníkov ktorí pôso-

bia vo vyše 140 krajinách sveta a snažia sa zmierňo-

vať dôsledky humanitárnej krízy. Člen Konferencie Jána Pavla II  Ondrej Rác zastupoval na voľbách 

v Ríme Slovensko.  

 

Humanitárna pomoc z Viedne 

V dňoch 4. - 6. 10. 2016 rakúsky Spolok sv. Vincenta de Paul z Viedne 

priviezol osobným a nákladným autom humanitárnu pomoc  vo forme 

oblečenia, obuvi, hračiek, zdravotných pomôcok, spotrebičov a ďalších 

iných vecí. Časť humanitárnej pomoci putovala do Košíc pre sestričky 

DKL a  druhá časť putovala do Kráľovského Chlmca pre Konferenciu 

sv. Štefana, Táto pomoc poputuje na pohraničie Ukrajiny do Zakarpatskej oblasti kde členovia Kon-

ferencie sv. Štefana roky pomáhajú. 

 

Duchovná formácia vincentskej rodiny 

V dňoch 15. - 17. decembra 2016 sa v Nitre na Šindolke u sestričiek 

DKL uskutočnila duchovná formácia pre členov vincentskej rodiny pod 

vedením pátra Agostína z Chicaga a jeho tímu. Prednášky boli zame-

rané na službu a tiež poukázali na zapájanie sa do systémových zmien 

na Slovensku. V pracovnej časti jednotlivé vetvy informovali pátra 

Agostína o svojej činnosti. 

 

 

Vianočné balíčky 

Konferencia sv. Antona Spolku sv. Vincenta z Viedne aj v tomto 

roku  pripravila a doniesla vianočné balíčky pre deti. Balíčky odo-

vzdali Spojenej škole sv. Vincenta v Bratislave, kde cez konferenciu 

sv. Cecílie  boli rozdelené  v škôlke a škole  deťom ktoré to potrebujú.  
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Stretnutie v Ružomberku 

Dňa 19. 1. 2016 uskutočnila Konferencia biskupov Slovenska 

v univerzitnej aule J.P.II. Katolíckej univerzity v Ružomberku 

stretnutie na tému „ Povolaní žiť milosrdenstvo“ asi pre 160 

ľudí zasvätených a laikov pracujúcich v sociálnej a inej oblasti.  

Stretnutie otvoril arcibiskup Zvolenský, ktorý poukázal na rok 

milosrdenstva. Prítomným  sa prihovorili biskup Rusnák, Ra-

dovan Gumulák prezident charity, ktorý štatisticky rozobral 

situáciu seniorov na Slovensku . Poukázal  na  sociálnu situá-

ciu rozbitých rodín, na osamelé matky s deťmi, na dlhodobo 

chorých ľudí s nízkym príjmom. Jane Verdura poukázala na 

utečeneckú krízu. Vo worshopoch sa pracovalo na témy: chudobní, utečenci, rodina a Rómovia. V 

závere arcibiskup  Zvolenský vyzval všetkých na vzájomnú spoluprácu. Spolok zastupovala L. Mi-

háliková. 

 

Príprava 400. výročia zrodu vincentskej charizmy 
List komisie pre spoluprácu vincentskej rodiny bol zamera-

ný na slávenie 400tého výročia vincentskej charizmy v roku 

2017. Toto výročie  bude sláviť vincentská rodina  na celom 

svete na tému: „Bol som pocestný a pritúlili ste ma....“. Po-

čas roka 2017 prebehnú rôzne stretnutia, vedecká konferen-

cia,  čo predstavuje výzvu k činnosti a pozýva všetkých, aby 

objavili konkrétne spôsoby služby a hľadali „pocestných“ . 

 

 

 

Duchovná obnova   

Dňa 25.6. 2016 sa uskutočnila duchovná obnova v Dome 

nádeje pre členov bratislavských konferencií. Ústrednou 

myšlienkou v roku milosrdenstva bola téma:“ Udeľ mi vo 

svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a  

skrze mňa konal svoje dielo“. Duchovnú obnovu viedol 

páter T. Brezáni CM, spirituál Spolku. Film o sv. Vincen-

tovi a Lujzy, myšlienky k službe blížnemu, práca s chudob-

nými a poslanie to všetko viedlo k načerpaniu a  duchovne 

rásť, žiť a kráčať ďalej.  Nakoniec páter prítomným poprial, 

aby boli verní vincentínskej spiritualite.  

 

Boj proti hladu 

Vincentská rodina od 1.5. 2016 do 28.2. 2017  organizovala 

10. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu. Dobro-

voľníci po celom Slovensku ponúkali v celofáne zabalené  

medovníkové srdiečka, ktorých kúpou  verejnosť prispela na 

zbierku. Prispieť sa dalo aj priamym prevodom na účet, alebo 

poslaním  SMS. 

Z finančnej zbierky sa podporili krajiny Haiti a Honduras, sú 

to dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky a projekty 

vincentskej rodiny v Rusku, na Ukrajine, v Albánsku a na 

Slovensku. Cez projekty  podporili : potraviny, lieky, pitnú vodu, vzdelávanie detí a negramotných 

dospelých, výstavbu projektov, prácu s ohrozenou mládežou a deťmi na ulici, podpora drobného 

podnikania, zdravotné strediská  a pod.  

Rôzne domáce aktivity 
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 Misiologická konferencia 

Dňa 17. 10. 2016 sa v aule vysokej školy zdravotníctva konala prvá misiologická konferencia pod 

názvom „ Znamenie čias pre misie v súčasnosti“ pod záštitou 

Prof. MUDr. M. Karvaja, PhD. rektora VŠZP sv. Alžbety a 

Mons. arcibiskupa S. Zvolenského. Témy v troch sekciách boli 

zamerané: 

A. Misijná činnosť a jej súčasnosť 

B. Utečenci a migranti 

C. Misijná evanjelizácia 
V každej sekcii prednášali zodpovední prednášajúci. Po každej 

sekcii bola panelová diskusia, v ktorej sa kládli  rôzne otázky 

ohľadne prednášajúcich tém. Akt odhalenia  pamätnej tabule 

rehoľnej sestričke MUDr. Veronoke Rackovej, ktorá zahynula 

v Sudáne odhalil biskup V. Cyril. 

Prítomní za Spolok sv. Vincenta L. Miháliková, P. Bajlová, a S. 

Kročková. 

 

 

Stretnutia vetiev vincentskej rodiny  

Počas roka sa uskutočnili 4  stretnutia všetkých vetiev vin-

centskej rodiny v Nitre na Oravskej u sestričiek DKL. Cieľom 

stretnutí bolo lepšie vzájomné spoznávanie sa a spolupráca. 

Stretnutia organizoval a viedol p. J. Jaššo, provinciál CM. Prog-

ram: modlitba, duchovné slovo, prítomné vetvi predstavili svoju 

činnosť  a informácia o spoločných akciách. Spolok zastupova-

la P. Bajlová a M. Boledovičová. 

 

 

Nový spirituál 
pre členov Spolku sv. Vincenta de Paul sa stal páter 

Tomáš Brezáni CM. 
 

 

 

Nominovaná 
Oceňovanie  Srdce na dlani 2016 sa tento rok uskutoč-

nilo 12. decembra 2016   v Bratislave. Jednou z nomi-

novaných bola aj zakladajúca členka SVdP  v Leviciach Alžbeta Kopřivová. 

 

 

Hlavná rada SVdP Holandska podporila v roku 2016 projekty SVdP na Slovensku  vo výške 

4405 €, z toho: 
 
  Konferencia sv. Cecílie  Bratislava   2.350.-    € -  na letný tábor 
             
  Konferencia sv. Štefana                  750.-     € -  na podporu chudobných 
           
  Dom nádeje                                     805.-     € - na denný stacionár 
             
  Konf. Nanebovzatia Panny Márie       500.-         € - na podporu činnosti v nemocnici
  
 

 

Rôzne domáce aktivity 
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Dom nádeje Bratislava – Ružinov 

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 podmienky na uspokojenie základných životných po-

trieb a  nemá zabezpečené ubytovanie, Ubytovaných 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 kuchyňu, v ktorej sa môžu realizovať pri varení a pečení. Tiež 

majú dobre vybudovanú práčovňu a prostriedky na cvičenie, ktoré môžu využívať vo svojom voľ-

nom čase. Sú vedené k čistote, poriadku a pracovným návykom. Pravidelne sú prevádzané kurzy 

vzdelávania v oblasti pracovného práva, zamestnanosti.   

 

 

Denný stacionár je zariadenie, ktoré poskytuje službu dospelej fyzic-

kej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na 

službu v zariadení  len na určitú čas počas dňa od 7.30  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 

– prostredníctvom sestier, opatrovateliek, fyzioterapeutky – cvičenie, 

relaxácia svalstva pohybovej sústavy .... 

Obslužné činnosti: stravovanie – porciovanie stravy, obsluha a upra-

tovanie. 

Ďalšia činnosť: pracovná terapia, záujmová činnosť. Patrí sem sledo-

vanie televízie, rozhlasu, 

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

Tieto služby počas dňa zabezpečujú pracovníci zariadenia. Rôzne iné 

služby  po dohode s klientmi zabezpečuje riaditeľka zariadenia. Fi-

nancie na aktivity riaditeľka zariadenia získava cez rôzne granty. 

 

 

 

Klub seniorov, tu sa pravidelne každý pondelok 

stretávajú seniori z Mestskej časti Ružinov.  Každý 

pondelok ich čaká bohatý program, ktorý je prispô-

sobený ročnému obdobiu. Sú to rôzne prednášky, 

premietanie rôzneho materiálu, filmov, čítanie  a 

výroba ručných prác. Ručné práce: háčkovanie, štri-

kovanie, varenie, pečenie,  maľovanie rôznych vý-

robkov,  výroba adventných vencov a podobne. 

Pravidelne  v Dome nádeje pôsobia 2 dobrovoľníč-

ky v Dome nádeje. Pre stacionár Bc. Marianna Drgoňová na pracovnú arteterapiu a pre domov na 

pol ceste Bc. Zuzana Vavrová. V priemere za rok navštevovalo denný stacionár 17 klientov. 

Rôzne domáce aktivity 
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  Realizované  projekty, akcie a školenia 

 

Denný stacionár – malé aktivity s klien-

tmi: 
Seniori v DN sa aktívne zapájajú do záuj-

movej činnosti, čím podporujú svoju jem-

nú motoriku a tvorivé myslenie. Lektorky 

prichádzajú medzi seniorov vždy s nový-

mi zaujímavými nápad-

mi, ktoré  realizujú so seniormi. 

Počas roka výroba: 

- 6. január  sviatok troch kráľov, maľovanie, vystrihovanie, 

lepenie troch kráľov. 

-  autíčka z banánu,  

- z rožteka, vajíčka a ze-

leniny autíčka, 

- vrabčeky, sýkorky, ma-

čičky z vlny, 

- výroba rôznych  predmetov z farebného 

papiera – slon, domčeky, košíky a pod. 

- tučniak vyrobený z čiernej a bielej ponož-

ky, ryže a malých ozdôb na tvár 

 

Prezentácia výrobkov v kostole sv. Vincenta 
Denný stacionár   Domu nádeje   pripravil prezentáciu veľko-

nočných výrobkov pracovnej arteterapie klientov, zajačiky, vl-

nené kuriatka, lepené škatuľky, pohľadnice a prívesky. Deti z 

výrobkov mali veľkú radosť. 

 

 

Počítačový kurz v DN 
Vladimír Mráčko vo svojom voľnom čase daroval svoje počíta-

čové vedomosti našim seniorom a seniorkám v Dome nádeje a 

tak rozšíril ich obzor.  

 

 

 

Návšteva Viedne 
Dievčatá z Domova na pol ceste bývajúce v Dome nádeje boli 

5.7. 2016 na výlete vo Viedni. Pri prehliadke Viedne sa obozná-

mili s jej históriou, navštívili Dóm sv. Štefana, park a kaštieľ 

Belveder, poprechádzali sa po hlavnej ulici, obdivovali krásu a 

historické pamiatky Viedne. Ich sen sa im splnil. 

 

 

Školenie v Dome nádeje 
V sociálnej službe  Domov na pol ceste prebiehali počas mesia-

ca júl, august, september až október 2016 školenia pre dievčatá 

z grantu Vyššieho územného celku pod názvom „ Vzdelávanie 

mladých žien na polceste“. Dievčatá sa potrénovali v nácviku 

počítačových znalostí, sociálno-komunikačných zručností, zá-

konníka práce, finančného vzdelávania ako aj účasti skupinovej 

konzultácie so psychologičkou.  

 



 

 10 

 

Boj proti hladu 

V rámci 10. ročníka celoslovenskej 

zbierky Boj proti hladu sa zapojili aj 

klientky v dennom stacionári v Dome 

nádeje.  Seniorky upiekli za 1 deň 500 

medovníkových srdiečok, ktoré aj za-

balili. 

 

Hodová omša 
V kostole sv. Vincenta na sviatok sv. Vincenta de Paul bola hodová omša obohatená výstavkou arte-

terapie a to výrobkami z denného stacionára Domu nádeje.  

 

Holandský grant 

Hlavná rada Spolku sv. Vincenta Holandska podporila grant 805.- € 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  postupne podľa vzniknutej potreby.    

 

Vianočná kapustnica v stacionári 

19. decembra 2016 sa uskutočnila v Dome nádeje posede-

nie pri vianočnej kapustnici pre seniorov, s malým kultúr-

nym programom, ktorý pripravili deti z anglickej škôlky. 

Po speve, vinšovaní a vianočnom pásme o narodení Ježiša 

nasledovala kapustnica. Kapustnice sa zúčastnili hostia z 

Rakúska , prezident Viedenských konferencií D. Monitzer 

s manželkou a s členmi.  

 

Dňa 19.12. 2016 sa uskutočnila už tradičná akcia v Dome 

nádeje pre  bratislavské konferencie Spolku sv. Vincenta 

de Paul vianočná kapustnica. Provinciál Misijnej spoloč-

nosti J. Jaššo a páter E. Hoffman členov povzbudili du-

chovným slovom. 

 

Dom nádeje podporili  - dotácie 
Domu nádeje na sociálnu službu Denný stacionár bola po-

skytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu   z MPSVR  na  

2016  vo výške 32108 €. Denný stacionár v priemere  na-

vštevovalo 17 klientov. 
 
Na aktivačné práce z UPSVAR bola poskytnutá dotácia 

392 € 
 

BSK účelovo podporil projekt Vzdelávanie mladých žien pre Domov na polceste dotáciou  1500 €. 
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Prenájom priestorov DN 
Vstupná hala – kamenárska firma. 

Suterén jedna miestnosť – organizácia Anonymných alkoholikov. 

Prízemná časť -  MŠ s anglickým jazykom. 

 

Údržby a opravy Domu nádeje 
- revízia výťahu spolu s hláskou na poruchy- vykonané firmou KONE 

- revízia elektrickej energie s certifikátom po 5 rokoch – vykonal odborný pracovník ZSE 

- oprava vodového potrubia po havárii v škôlke – vykonané firmou SOMAT 

- namontovanie markízy na balkóne pre klientov denného stacionára 

 

Zakúpené veci pre potreby DN 
- 2 polohovacie kreslá pre seniorov 

- umývačka riadu 

- chladnička 

- televízor 

- počítač 

 

Personálne zastúpenie 
V Dome nádeje pracovalo počas roka 2016 v priemere 2.5 zamestnancov na pracovný pomer, na do-

hodu o vykonaní práce 0,5 pracovníka,  2 dobrovoľníčky a vystriedali sa 4 pracovníci na aktivačnú 

činnosť. 

 

 

 

Fotogaléria 
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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 ako sú odchovanci detských domovov, ľudia 

bez prístrešia, prepustení z výkonu trestu a týrané oso-

by. 

Zariadenie  má dve ubytovacie budovy. V tretej budo-

ve, 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  

práce v kuchyni, v záhrade, na hospodárskom dvore, na rekonštrukč-

ných prácach a upratovaní. Pomocou pracovnej terapie sa u klientov 

vytvárajú pracovné návyky, aby sa vedeli adaptovať do spoločnosti. 

Prácou na hospodárskom dvore a v záhrade získavajú poľnohospodár-

ske produkty pre vlastnú potrebu. 

Strava sa pripravuje v  kuchyni. O čistotu osobnej bielizne sa stará 

určená osoba. O hygienu v ubytovacích a sociálnych priestorov sa 

starajú klienti podľa rozpisu. 

Resocializácia – pomáha klientom pod dohľadom asistencie odborní-

ka 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 

 

Sociálne centrum – Útulok Kopec Šurany 
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Zariadenie zveľadili: 

- odvlhčenie domu č. 7. - svojpomocne 

- odvhhčenie pekárne a pivnice - svojpomocne 

- prestavba pekárne na kuchynku 

- postavenie drevenej šopky na záhradné náradie - svojpomocne 

- zhotovenie altánku pre dom č. 14 

- drevený plot pri šopke - svojpomocne 

- výmena ponorného čerpadla na dome č. 14 

- výmena bojleru na dome č. 7 

- voliera pre kuriatka - svojpomocne 

- voliera pre psa - svojpomocne 

- klietka pre andulky - svojpomocne 

- oprava zárubne na kaplnke 

- výmena dverí na kaplnke 

- brúsenie a natretie parkiet v kaplnke 

- vymaľovanie  izieb - svojpomocne 

- zateplenie časti domu č. 14 

- náter tatranského profilu - svojpomocne 

- výmena 3 okien na dome č. 14 

- výroba betónových kociek použité  pri odvlhčovaní – svojpomocne 

Klienti si počas roka svojpomocne pripravili drevo na  kúrenie. 

Pre hospodársky dvor na zimné obdobie  pripravili seno.  

Poľnohospodár Nové Zámky za vykonané  práce v ovocnom sade SC 

Kopec dávali  počas roka mlieko pre  zariadenie. 

Uctenie relikvií sv. Terezky z Lusieux si boli 11. januára v Nitre na 

Klokočine uctiť aj obyvatelia zariadenia. 

Každý týždeň majú v zariadení v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie 

sv. omšu, ktorú celebrujú kňazi z okolitých farností.  

Vo svätom  roku Božieho Milosrdenstva zamestnanci Sociálneho cen-

tra H. Pastrnáková, S. Kalaš a obyvatelia zariadenia  navštívili Nitru. V 

tomto roku po celom svete boli otvorené vo vybraných chrámoch sväté 

brány Božieho Milosrdenstva. Pútnici SC prešli svätou bránou v Bazili-

ke sv. Emeráma v Nitre.  

Mladí zo Združenia mariánskej mládeže  pripravili  v auguste pre 

obyvateľov zariadenia  spoločnú opekačku.  
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K Sedembolestnej Panny Márie patrónky  zariadenia sa v kaplnke slávila sv. omša 14. septem-

bra.  Svätú omšu celebroval páter Tomáš Brezáni CM, koncelebroval Cyril Lieskovský farár z Palá-

rikova a páter John za prítomnosti pozvaných hostí a obyvateľov zariadenia. Páter John prišiel z Rí-

ma na návštevu Slovenska, pochádza z Kene. Po sv. omši  nasledovalo slávnostné agapé a rozhovor 

s pátrom Johnom , ktorého sa zúčastnil  Michal Rajec, kancelár Biskupského úradu Nitra.   

V novembri na sviatok Krista Kráľa dvaja obyvatelia zariadenia  Tibor  Oláh a Milan  Rigo pri-

jali v chráme Jána Nepomuckého v Palárikove sviatosť krstu z rúk kňaza Cyrila Lieskovského. 

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 vnútorného obohatenia k spokojnosti 

klientov.  

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

hacujú sviatostnú atmosféru.  

Hospodársky dvor: dochovali 5 prasiat, 8 mladých kôz, 17 moriek,  55 brojlerov, 5 králikov, 75 

sliepok, 60 kačíc. 

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

klienti dopestovali:  2.5 tony zemiakov, 500 kg rajčín, 240 kg papriky, cibuľu, reďkovku, uhorky, 

hrášok, cviklu, kukuricu, tekvice, cukiny, baklažány, repu, mrkvu, petržlen, zeler a melóny. Tieto  

produkty obohatili kuchyňu a tiež boli spracované na zimné uskladnenie. 
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Zariadenie podporili 

Na prevádzku zariadenia Útulku a Podporovaného býva-

nia  boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu          

z VÚC Nitra. 

Na podporu Útulku z aktivačných prác z Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, MPSVaR. 

Pekáreň Bánov 

Misijná spoločnosť sv. Vincenta 

Dcéry kresťanskej lásky 

farmár pán Komora  

Biskupský úrad Nitra 

Poľnohospodár Nové Zámky  

Potravinová banka Nitra 

Spoločenstvá Šurany a okolie - pečivo Vianoce, 

Veľká noc 

V zariadení pracujú:  4 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 i jednot-

livcom: 

príjem a výdaj šatstva 2x týždenne vo Vincentíku, školských a kuchynských potrieb 

a bytového zariadenia 

poskytnutie funkčných sporákov, pračiek, váľandy, skrine, stoly, stoličky, televízory a iné 

potrebné veci pre domácnosť rodinám v núdzi 

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

noc, Veľkej noci a  začiatkom školského roka 

spolupráca s farským úradom a mesta 

navštevovanie domu dôchodcov raz za mesiac,  pomoc kňazom pri vysluhovaní sviatostí 

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

zbierky 978.- € 

rodinám na Slovensku odoslali veľké množstvo balíkov so šatstvom,  obuvou 

a potravinami 

pre obce pripravili cca 130 vriec ošatenia 

realizovanie vianočného projektu „Daruj radosť“ v dvoch farnostiach v Leviciach, vyzbie-

ranie 788 kg trvanlivých potravín, množstvo sladkostí, zaváranín,  ovocia, zeleniny, rôz-

nych konzerv, surovín na pečenie a varenie, hračky. Projekt bol podporený finančnou 

čiastkou 1.285.- € a stravnými lístkami v hodnote 266.- €. Všetko sa rozdelilo pre 101 ro-

dín. 

dve členky konferencie sú členmi NR SVdP, ďalšia je šéfredaktorka časopisu Ozanam, iná 

spieva v speváckom farskom zbore, ďalšia sa stará o rómske rodiny, ďalšia má na starosti 

tvorbu a vedenie webovej stránky Spolku a ďalšia členka je farská fotografka. 

          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: 

▪  zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu – zbierka bola v spolupráci so žiakmi I. a II. 

 stupňa ZŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Výnos zo zbierky 144 € bol vložený na  účet 

zbierky. 

▪  zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov zo sociálne slabých rodín 

▪  kultúrny program žiakov v domove dôchodcov 

návšteva pátra T. Brezániho, CM z Misijnej spoločnosti SVdP spolu so zástupkyňou pre-

zidentky SVdP , M. Boledovičovou, dňa 16.11. v našej škole 

zapojenie sa do vianočného projektu „Daruj radosť“ – zabalené darčeky od žiakov boli 

odovzdané pre sociálne slabšie rodiny dňa 19.12. 2016, zástupkyni prezidentky SVdP , M. 

Boledovičovej 

 Konferencia má 8 členov. 

Činnosť jednotlivých konferencií na Slovensku v roku 2016   
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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 pomoc starším, chorým a núdznym spoluobčanom obce Radošina 

a na pravidelné modlitbové stretnutia: 

pravidelná  návšteva núdznych, chorých, pomoc pri  nákupoch, pri obrábaní predzáhradiek 

a doprevádzaním k lekárom 

pravidelné modlitbové stretnutia v posledný štvrtok v mesiaci 

príprava programu koledníkov Dobrá novina 

predaj misijných kalendárov a časopisu a získanými financiami  podporujú misie 

Konferencia má 8 členov. 

 

KONFERENCIA SV. URBANA    NITRA 

Konferencia je zameraná na modlitbovú činnosť. 

Konferencia má 5 členov. 

 

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 rodinám a pomoc bezdomovcom 

duchovná pomoc onkologickým pacientom 

evanjelizácia so Zázračnou medailou Panny Márie v uliciach 

upratovanie kostola 

zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu 

Konferencia má 8 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. 
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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: 

revízia výťahu spolu s hláskou na poruchy – vykonané firmou KONE 

revízia elektrickej energie s certifikátom po 5 r. – vykonal odborný pracovník ZSE 

oprava vodovodného potrubia po havárií v škôlke – vykonané firmou SOMAT 

namontovanie markízy na balkóne pre klientov denného stacionára. 

zakúpenie potrebných vecí do stacionára - 2 polohovacích kresiel pre seniorov, umývačka 

riadu,  chladnička, televízor a počítač 

pomoc pri sociálnych službách - Domov na polceste, Denný stacionár, Klub seniorov, spo-

lupráca s Anonymnými alkoholikmi 

aktívna pomoc pri plánovaných činnostiach DN a NR SVdP 

pomoc pri stretnutiach vincentskej rodiny 

prezentácia činnosti SVdP a KSG v masmédiách 

zapojenie sa do zbierky „Boj proti hladu“. 

práca na úprave okolia DN, záhrada a kvety interiéru 

dobrovoľnícka činnosť mimo Domu nádeje - zabezpečenie kontaktu pacientov s kňazom 

na vysluhovanie sviatosti 

spolupráca s provincialátom Misijnej spoločnosti  s ThDr. Jaroslavom Jaššom, PhDr. CM 

spolupráca s RK farským úradom – Mgr. Petrom Šaradinom a br. Ľubomírom Žemlom 

spolupráca so Spoločnosťou Dcér Kresťanskej lásky =DKL= pokračuje  od založenia OZ 

SLNEČNICA SLOVENSKO v roku 2004 

spolupráca so zahraničnými organizáciami SVdP (Rakúsko, Holandsko) 

spolupráca s bratislavskými konferenciami a  s konferenciou sv. Jozefa v Leviciach 

Konferencia má 11 členov, 1 čestnú členku 

 

KONFERENCIA JÁNA PAVLA II.     BRATISLAVA 

Konferencia sa venuje práci s mládežou a evanjelizácii prostredníctvom divadla: 

rozvíjanie hereckých talentov detí a mládeže v Ružinove v oblasti divadelnej tvorby 

poskytovanie priestoru na prezentáciu autorskej tvorby mladých a začínajúcich autorov 

Konferencia má  4 členov. 
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KONFERENCIA SV. CECÍLIE     BRATISLAVA 

Konferencia pôsobí na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul,  Bachova 4, 821 03 Bratislava – 

Ružinov, je zameraná na voľný čas detí a mládeže nielen počas školského roka, ale aj cez 

prázdniny: 

organizovanie bezplatného kurzu spoločenského tanca pre 44 študentov gymnázia sv. Vin-

centa + tancovanie venčeka pre 167 študentov 

bezplatné doučovanie žiakov a študentov 

organizovanie lyžovačky sestrou Adrianou a jej rodinou, vo Vyšných Ružbachoch pre 12 

detí, ktorým pripravovala celodennú stravu 

organizovanie letného tábora na Králikoch pri Banskej Bystrici 

októbrová púť do Mariazellu pre členov konferencií SVdP a ich rodinných príslušníkov 

odoberanie obnoseného šatstva  prostredníctvom zimnej zbierky v škole sv. Vincenta pre 

činnosť Konferencie sv. Ondreja apoštola + finančný príspevok na poštovné za balíky 

spolupráca s Konferenciou sv. Antona vo Viedni – vianočné balíky pre sociálne slabšie 

deti a mládež od 5 do 15 rokov 

spravovanie darovaného bytu SVdP, v ktorom bývajú členky a učiteľky za finančne prí-

stupných  podmienok zodpovedajúcich ich platu 

ročné platenie obedov pre dvoch žiakov z viacdetnej a sociálne slabšej rodiny 

pravidelná finančná pomoc matke so synom, ktorý je žiakom Spojenej školy sv. Vincenta 

Konferencia má 7 členov. 

 

KONFERENCIA SV. ONDREJA  APOŠTOLA   BRATISLAVA 

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

rov, kňazov, bohoslovcov a za rehoľné sestričky.  

posielanie balíkov zo skladu v Dome nádeje -110 balíkov ročne 

doručenie väčšieho množstvo šatstva autom na východné Slovensko 

doručenie 12 vriec oblečenia pre bezdomovcov autom na Ukrajinu 

odvezenie posteľného oblečenia, uterákov a spodnej bielizne do nocľahárne de Paul 

individuálne vydávanie oblečenia núdznym  zo skladu v Dome nádeje 

odoberanie obnoseného šatstva v spolupráci s Konferenciou sv. Antona z Viedne 

odoberanie obnoseného šatstva  prostredníctvom zimnej zbierky v škole sv. Vincenta 

v spolupráci s Konferenciou sv. Cecílie –  z toho odoslaných 32 balíkov 

navštevovanie starých a chorých v Domove dôchodcov v Petržalke a v Dúbravke, pravi-

delne raz za týždeň 

čítanie sv. písma v Domove dôchodcov, spoločná modlitba a spievanie piesní 

Konferencia má 7 členov. 
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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 sta-

rosti jeden člen 

podporovanie väzňa, ktorý sa snaží o nápravu. 

Konferencia má 13 členov a 10 čestných členov. 

 

KONFERENCIA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE      KOŠICE – ŠACA 

Konferencia  je zameraná na pomoc núdznym rodinám a jednotlivcom: 

predveľkonočná zbierka potravín pre sociálne slabé rodiny s rozdelením prostredníctvom 

sestričiek „vincentiek“ v Šaci a v Košiciach 

predvianočná potravinová zbierka potravín pre sociálne slabé rodiny s rozdelením pro-

stredníctvom sestričiek „vincentiek“ v Košiciach 

potravinová zbierka v spolupráci s obchodným reťazcom Fresh pre sociálne odkázaných 

občanov v zimnom období 

raz za týždeň príprava miestnosti  na slúženie sv. omše  a vypomáhanie duchovnému pri 

pastorácií v nemocnici v Šaci 

navštevovanie oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici v Šaci a pomáhanie slovom 

i materiálne 

navštevovanie chorých a starých občanov v našej mestskej časti ako aj bývalých členov 

našej konferencie, ktorí sa už pre zdravotný stav nemôžu zúčastňovať stretnutí 

pravidelné zúčastňovanie sa troch našich členov na laickom čítaní sv. písma pri sv. om-

šiach vo farskom   kostole a v kaplnke v Buzinke 

aktívne zapájanie sa do modlitieb „Krížovej cesty“ pred veľkonočnými sviatkami 

zapájanie sa do modlitieb deviatnika „Hľadanie prístrešia pre sv. rodinu“ pred Vianocami, 

získanie dvoch sympatizantiek pre činnosť našej konferencie (p. Zambovu a p. Gyoriovu) 

Konferencia má 7 členov. 
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KONFERENCIA SVÄTEJ  RODINY     KOŠICE – ŠACA 

Konferencia vypomáha 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,  nabádanie k modlitbe 

finančná, potravinová a materiálna pomoc sociálnym rodinám a jednotlivcom 

odovzdanie finančného daru zo Spolku z Holandska na letný tábor v Zakarpatskej oblas-

ti  

prinesenie šatstva, potravín, obuvi  do Zakarpatskej oblasti 

návšteva pútnického miesta v Maďarsku, rozdanie 1020 ks časopisu Mária Kora  

zakladanie modlitbových večeradiel 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 Dom sv. Vincenta 

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

duchovné a modlitbové stretnutia 

Konferencia má 7 členov. 

 

KONFERENCIA SV. KLÁRY  KREMNICA 

Konferencia sa venuje mládeži  z detských domovov: 

zameriavajú sa na projekt ,,Cez deti k rodine“ 

prevádzkujú niekoľko sociálnych domov pre dievčatá a chlapcov z detských domovov 

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

 a chlapci chov hospodárskych zvierat...... / 

duchovné a modlitbové stretnutia, evanjelizácia 

Konferencia má 7 členov. 
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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  3 členov. 

 

KONFERENCIA LURDSKEJ PANNY MÁRIE  MOJTÍN 

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

zapájanie sa do činnosti farského spoločenstva 

navštevovanie chorých členov 

upravovanie areálu krížovej cesty a 2 kaplnky 

upravovanie chodníka k jaskyni sv. Jozefa 

upravovanie okolia pri prameni Matky Božej v Mazačke 

 

Konferencia má 7 členov. 

 

KONFERENCIA SV. ONDREJA   HOSTICE 

Konferencia sa venuje pomoci núdznym  a práci s deťmi: 

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

Konferencia má 9 členov. 

 

KONFERENCIA SV. CYRILA A METODA   BRATISLAVA 

Členstvo je v riešení.   

                                                                  

KONFERENCIA SV. ANEŽKY    BRATISLAVA    

   Členstvo v riešení.  

KONFERENCIA TROCH  SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV      LOŽÍN  

pomoc sociálne slabým rodinám   

pomoc vo farnosti 

Konferencia má 2 členov                                                                   
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Strana pasív 

Účtovné ob-

dobie 

Bezprostredne predchá-

dzajúce účtovné obdobie 

2016 2015 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 396.811,98 396.584,66 

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 
173.154,04 161.306,84 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 226,91 11.847,00 

B.  CUDZIE ZDROJE SPOLU 6.433,71 6.282,72 

1. Rezervy 0  0 

2. Dlhodobé záväzky—sociálny fond 406,44 457,38 

3. Záväzky z obchodného styku 1.924,77 1.627,62 

4. Záväzky k štátnemu rozpočtu 3.891,50 3.405,54 

5. Daňové záväzky 0 792,18 

6. Bankové výpomoci a pôžičky 211,00 
 0 

  

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 428.278,88 441.813,41 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 831.524,36 844.680,99 
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Náklady 

Činnosť Bezprostredne 

predchádzajú-

ce účtovné 

obdobie 

Hlavná 

nezdaň. 

Podnikateľ. 

zdaňovaná 
Spolu 

Spotreba materiálu 33.699,48 140,0  33.849,48 42.456,80 

Spotreba energie 15.055,78 1.987,69 17.043,47 
16.392,65 

. 

Opravy a udržiavanie 14.043,20 119,43  14.162,63 
13.864,23 

. 

Cestovné 223,80   223,80 253,41   

Náklady na reprezentáciu 0 0  0 237,56  

Ostatné služby 19.512,14 1.633,67  21.175,88 17.701,34  

Mzdové náklady 50.314,18   50.314,18 45.048,51  

Zákonné soc. poistenie a zdravotné 

poistenie 
16.038,11   16.038,11 15.107,90  

Zákonné sociálne náklady 2.510,50   2.510,50 1.646,37  

Daň z nehnuteľnosti 1.461,74 140,77 1.602,51 1.633,10  

Ostatné dane a poplatky 827,35   827,35 315,78  

Odpísané pohľadávky 0 0  0 299,45  

Dary 2.771,42    2.771,42  3.111,12  

Osobitné náklady 1.184,58   1.184,58 1.129,72  

Pokuty a penále 60,0   60,0 0 

Iné ostatné náklady 3.758,40   3.758,40 3.526,92  

Odpisy dlh. nehm. a hmot. majetku 19.734,072 2.698,57 22.431,85 22.430,73  

Posk. príspevky iným účt. jednotkám 1.558,0   1.558,0 1.667,00  

Posk. prísp .fyz. osobám 6.967,36   6.967,36 5141,94  

Účtová trieda 5 spolu 189.740,11 6.749,14 196.489,25 191.964,26   

Štruktúra nákladov za rok 2016 
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Výnosy 

Činnosť 

Bezprostred-

ne pred-

chádz. úč-

tovné obdo-

bie 

Hlavná nezdaňo-

vaná 

Podnikateľ. zda-

ňovaná 
Spolu 

Tržby z predaja služieb 66.570,18   66.570,18 59.770,06 

Aktivácia vnútroorg. slu-

žieb 
185,60  185,60 0 

Úroky 0 8,66 0 15,27 

Prijaté dary 0 0  0 1.523,50 

Iné ostatné výnosy 2.844,95   2.844,95 5407,30 

Výnosy z nájmu majet-

ku 
0 22.130,62 22.130,62 22.213,10 

Prijaté príspevky od 

iných organizácií 
9.779,02   9.779,02 12.394,83 

Prijaté príspevky od 

fyzických osôb 
11.021,92   11.021,92 12.699,42 

Prijaté členské príspev-

ky 
626,00   626,00 622,00 

Príspevky z podielu 

zaplat. dane 
1.946,15   1.946,15 6.839,76 

Dotácie 84.988,33   84.988,33 85.738,84 

Účtovná trieda 6 spolu: 177.962,15 22.139,28 200.101,43 207.224,08 

Výsledok hospodárenia 

pred zdanením 
-11.777,96 15.390,14 3.612,18 15.259,82 

Daň z príjmov 0  3.385,27 3.385,27 3.412,62 

Výsledok hospodárenia 

po zdanení 
-11.777,96 12.004,87 226,91 11.847,20 

Štruktúra výnosov  za rok 2016  
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P.č. Popis Výnosy Náklady 

1. 

3. 

4. 

Správa organizácie 

Sociálne služby 

Ostatná činnosť 

1.034,00 

131.125,00 

67.942,00 

1021,00 

142.740,00 

56.113,00 

  Spolu 200.101,00 199.874,00 

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,    

odpisy zo zdroja DMA z darov 

Iné výnosy  – poplatky  ( deti - tábor) 

Aktivácia služieb dobrovoľníckej činnosti 

  

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, Dotá-

cia z BSK, Podiel DMA z predchádzajúcich 

dotácií zo štátu 

  

Výnosy z prenájmu majetku 

 

 

Úroky 

 

66.570 

  

9.780 

2.845 

185 

11.021 

 

1.946 

 

626 

 

84.988 

 

 

  

22.131 

                            

9 

  

  CELKOM 200.101 EUR 

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov. 

Prehľad o peňažných príjmoch (výnosov)  a výdavkoch ( nákladov)  
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Strana aktív 

 

 

 

A.  

Účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

     2016                                             2015 

678.057,74 700.0489,39 

1. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

2. Dlhodobý hmotný majetok 678.057,74 700.0489,39 

3. Dlhodobý finančný majetok 0 0 

  B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 153.466,62 144.191,40 

1. Zásoby 0 0 

2. Pohľadávky z obchod. styku 1.228,38 1.693,52 

3. Ostatné pohľadávky 1.157,88 835,86 

4. Daňové pohľadávky 26,48 0 

5. Finančné účty 145.785,98 136.537,32 

6. Pokladnica 4.899.26 4901,23 

  C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0 0 

MAJETOK SPOLU 831.524,36 844.680,79 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej  

obsiahnutých. 

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

k 31.12.2016 

Pre porovnanie uvádzame aj hodnoty predchádzajúceho obdobia 

   A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 
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Sociálne služby Spolku sv. Vincenta de Paul za rok 2016 

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 5,08 16,08 

3. Počet prijímateľov celkom 21,42 5,08 26,50 

4. Náklady na 1 den 7,64 16,41 24,05 

5. Dotácia UPSVAR 646,57 0 646,57 

6. Dotácia VÚC  21.310,24 18.208,12 39.518,36 

7. Príjmy od prijímateľov soc. služieb 30.857,14 89.88,20 39.845,34 

8. Príjmy zariadenia iné 998,95 929,60 1.928,55 

9. Príjem zariadenia spolu 53.812,90 28.125,92 81.938,82 

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

 11. Priem.počet zamest. –dohoda 0,5 0,5 1 

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

Porad.           Popis Domov na  Denný stacionár Celkom 

číslo   pol ceste     

  Druh služby celoročná denná   

1. Kapacita zariadenia 15 20  35 

2. Zazmluvnená kapacita 0 14,7  14,7 

3. Počet prijímateľov celkom 5,8 17,2  23,0 

4. Náklady na 1 den 8,37 9,06  17,43 

5. Dotácia UPSVAR 0 393,0 393,0 

6. Dotácia z MPSVR 0 32.108,0 32.108,0 

7.  Dotácia BSK 1500,0 0 1.500 

8. Príjmy od prijímateľov soc. služieb 7070,0 17.737,0 24.807,0 

9. Príjmy zariadenia iné 248,0 815,0 1.063,0 

10. Príjem zariadenia spolu 8.818,0 51.053,0 59.874,0 

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

12. 
Priem. počet 
zam. na dohodu   0,3 0,2 0,5 

13. 

Počet dobrovoľníkov 
 

Počet dobrov. aktiv. činnosť 

1 

0 

1 

2 

2 

2 

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 2016 zisk celkom 226,91 €.                                               

Hospodársky výsledok za organizáciu pozostával zo zdaňovanej činnosti,  prenajatých priestorov Domu náde-

je a prenajatej bytovej jednotky,  čo v praxi  znamenalo  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 39.518.- €, poplatky od klientov boli vo výške 41.763 €, 

z UPSVAR na aktivačnú činnosť 646,57 EUR.  Sociálne centrum Šurany  skončilo so stratou  1.475 € ,  vzhľa-

dom k tomu, že mal i vysoké  náklady na údržbu  budovy,  cca 6.000 €. V Sociálnom centre pracovalo 

v priemere 3,5  pracovníkov  na pracovný pomer, 1,5 pracovníkov na dohodu a na aktivačnú dobrovoľnícku 

činnosť 6 klientov. V novom roku sa príjmu opatrenia,  aby hospodársky výsledok centra bol vyrovnaný . 
 

 Domu nádeje  na sociálnu službu denný stacionár bola poskytnutá dotácia z MPSVR vo výške 32.108 €. Po-

platky od klientov za sociálne služby domov na pol ceste a denný stacionár boli vo výške  24.806 €, na aktivač-

né práce z UPSVAR  bola poskytnutá dotácia 392 €. Sociálna služba Domov na pol ceste nemala  poskytnutá 

dotáciu z verejných zdrojov,  z BSK jej bola účelovo na projekt „Vzdelávanie mladých žien“  pridelená dotácia 

1.500 €.   Dom nádeje  na realizovanie  aktivít sociálnych služieb  získal dar  z Holandska na denný stacionár  

a drobné dary Bez príjmu  za nájom by Dom nádeje  hospodáril so stratou-16.950.-, čo  vyrovnal  zisk z nájmu  

priestorov. Konečný výsledok hospodárenia za Dom nádeje je zisk  500,33 €.   V Domove na pol ceste bola  

poskytovaná sociálna služba pre 6 dievčat z detského domova, denný stacionár navštevovalo v priemere 17 

klientov.  V Dome nádeje pracovalo v priemere2,5 pracovníkov na pracovný pomer,  na dohodu o vykonaní 

práce 0,5 pracovníka, 2 dobrovoľníčky a vystriedali sa 4 pracovníci na aktivačnú činnosť. 

 

Konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul  na Slovensku  získali na svoju činnosť v roku 2016 podiel z 2 % daní 
v sume 4.165 €, z toho čerpanie  2% vo výške 3.555,71 si niektoré konferencie presunuli na rok 2017.  Ďalej  
boli konferencie podporené z Holandského spolku sv. Vincenta de Paul vo  výške 4.405 € 
 Konferencia sv. Jána  Krstiteľa dostala z Obecného úradu Dubová  1000 € na svoju činnosť, vydávanie Dubov-
ských novín.  Drobné dary od fyzických osôb na podporu svojej činnosti  získali konferencie vo  výške  6.126.-
€, členské od konferencií  bolo vo výške 626 €. 
 
Podpora z Holandského spolku sv. Vincenta de Paul celkom 4.405 €| 

Konferencia sv. Cecílie 2.350 €  na letný detský tábor                                                                                                                          

Konferencia sv. Štefana  750 € - na podporu chudobných   

Konferencia Nanebovzatia 500 € - na podporu činnosti v nemocnici                                                                                                
Národná rada Spolku 805 €- na denný stacionár 
 
Najväčší podiel nákladov za organizáciu 199.874 € 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 podporo-
vali materiálne a peňažne.  
Materiálne dary  zväčša tvorilo oblečenie, potraviny, lieky, úhrada za stravu deti v školských jedálňach a pe-
ňažné dary pre ľudí v núdzi. Celkom poskytnutá pomoc  chudobným s overením ich danej situácie.  bola vo 
výške  6.987 €  Pre deti zo sociálne odkázaných rodín bol uskutočnený letný detský tábor Konferenciou sv. 
Cecílie a zároveň bol poskytnutý dar pre Združenie Mariánskej mládeže   1000 € na rovnakú činnosť.  Členské 
pre Generálnu radu Spolku  v Paríži bolo na výške 392 €, členské pre Asociáciu poskytovateľov sociálnych  
služieb vo výške 100 € 
 

  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. 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 konzultovaná 
s daňovou poradkyňou a bol vykonaný audit účtovnej závierky, ktorý tvorí prílohu výročnej správy. 
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