
 

   

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 2018 

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  bol p. Tomáš Brezáni, t.č. 

je p. Milan Grossman a rehoľná sestra 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  2018 

 

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku v roku 2018 združo-

val  23 konferencií, v ktorých vykonávalo neplatenú dobrovoľníc-

ku činnosť 128  členov, z toho 20 mužov, 5 mládežníkov a  Spo-

lok má ešte 18  čestných členov, 4 dobrovoľníčky. 

 

Výbor NR Spolku zasadal v Dome nádeje: 
13. januára, 3. marca, 26. mája, 9. júna, 14. júla,  17. novembra, 

29. decembra 2018. 

Program stretnutí bol zameraný na  činnosť NR SVdP a jednotlivých konferencií.  Na stretnutiach 

boli predkladané aktuálne požiadavky, problémy a návrhy na zefektívnenie činnosti konferencií,  

Domu nádeje v Bratislave a Sociálneho centra Útulku a Podporovaného bývania Šurany Kopec.  

 

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

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

zástupca prezidentky, Mária Poláková  - pokladníčka,  Zuzana Ráczová - hospodárka, Mário 

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

Zuzana Ráczová v novembri 2018 požiadala o odstúpenie z výboru NR Spolku sv. Vincenta. 

Duchovné vedenie pre členov Spolku sv. Vincenta : 

*  Misijná spoločnosť sv. Vincenta – páter Tomáš Brezáni, CM do 31. 8. 2018  a od 1. 9. 2018 

    páter Milan Grassmann, CM 

*  Dcéry kresťanskej lásky  - sr. Štefánia  Nováková, DKL 

 

22. plenárne stretnutie  

V dňoch 14. apríla 2018 sa konalo 22. plenárne zasadnutie Spolku sv. Vincenta za bohatej účasti 

členov, príhovorom duchovného spirituála  Spolku pátra Tomáša  Brezániho a sestry Žofie DKL. 

Libuša Miháliková oboznámila delegátov stretnutia s činnosťou Spolku, účtovníctvom a so stavom 

hospodárenia. Konferencie, Dom nádeje a Sociálne centrum Kopec svoju   činnosť prezentovali  pre-

zentáciou. Páter T. Brezáni premietol členom prezentáciu o štruktúre konferencií Spolku, zotrvanie v 

službe a pozvaniu iných.  V programe boli  premietnuté spomienky na rok 2017, kedy sme oslavova-

li 400 výročie zrodu vincentskej charizmy. Prezentáciu o našom zakladateľovi bl. Frederikovi Oza-

namovi pripravila viceprezidentka pre východ Mária Lopatníková. Ružencom Božieho milosrden-

stva  a požehnaním  sa stretnutie skončilo. 

 

23. celoslovenské stretnutie 

Dňa 13. októbra 2018  sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie členov Spolku, ktoré bolo v Dome 

nádeje v Bratislave. V programe zaujali prezentácie o stretnutiach, o činnosti konferencií a centier 

Spolku. Členka Petra Bajlová pripravila peknú prezentáciu z projektu vincentskej rodiny Boj proti 

hladu. Informovala o bohatej štedrosti ľudí na Slovensku a o využití zbierky v daných krajinách. 

Svätou omšou v kostole sv. Vincenta v kaplnke Zázračnej medaily Panny Márie členovia spoločne 

ďakovali a prosili o požehnanie.  Na stretnutí nás duchovne sprevádzal p. Milan  Grossmann, spiritu-

ál Spolku.  
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Činnosť  Národnej rady  SVdP  na  Slovensku  2017 

Duchovná obnova SVdP 
„ Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a skrze mňa konal svoje dielo.“ 

Týmito slovami začala duchovná obnova Spolku sv. Vincenta s pátrom Milanom Grossmannom  dňa 

8. septembra 2018 v Dome nádeje.  

Témou duchovnej obnovy bolo povolanie členov k službe, ako stále zapaľovať, nevyhorieť, ale cítiť 

s chudobnými a v nich vidieť Krista.  

Svätou omšou, rozjímaním a diskusiou sa ukončila duchovná obnova na sviatok narodenia Panny 

Márie a bl. Frederika Ozanama, ktorého smrť si v teň deň spomíname.  
 

 

Duchovná obnova 08.09.2018 

Vincentská komisia 17. 3. a 22.8.2018 

Formačné stretnutie 29.1.2018 

Daruj Vianoce 2018 

Celoslovenské stretnutie 

13.10.2018 
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Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku  2018 

 

Zahraničné stretnutia a poďakovanie: 
 

Humanitárna pomoc z Viedne 

Dňa 25. mája a 31. októbra 2018 rakúsky Spolok sv. Vincenta de Paul z Viedne, 5 členovia s pre-

zidentom Spolku pánom Ditrom Monitzerom priniesli osobným autom humanitárnu pomoc do Do-

mu nádeje v Bratislave pre konferenciu sv. Ondreja a to vo forme oblečenia, obuvi, hračiek, zdravot-

ných pomôcok, spotrebičov a chodítok pre seniorov – rollátorov. Túto pomoc doviezli bezplatne. 

 

Návšteva z Kene 

 Dňa 3. októbra 2018 navštívil stacionár v Dome nádeje kňaz z Kene,  páter John spolu  s pátrom 

Tomášom Brezánim, CM. Seniorom v stacionári porozprával o živote v Keni, ktorého väčšinu tvoria 

chudobní, ktorí nemajú ani základné životné potreby. Páter John teraz študuje v Ríme. Seniorom za-

spieval pieseň v ich reči a pomodlil sa svahilský Otčenáš.  

 

Poďakovanie za finančný dar. 

V mene nášho generálneho prezidenta Renato Lima de Oliveira a medzinárodnej Generálnej 

rady, berieme na vedomie a úprimne ďakujeme za Váš finančný dar – 200. 00 € , došli na účet dňa 

28. 9. 2018.  

Vaša pomoc solidarity našim bratom v Indonézii je veľmi cenná. Prosím vyjadrite našu vďačnosť 

všetkým vašim členom.  S dobrým prianím vášho vincentínskeho apoštolátu prajeme požehnanie.      

GR  Paríž. 

 

 

Rôzne domáce stretnutia a akcie 

 

Formačné stretnutie 

Dňa 29. januára 2018 sa uskutočnilo v sále Vincentínum pod kostolom sv. Vincenta v Bratislave 

formačné stretnutie  Vincentskej rodiny  z celého Slovenska a to zasvätených osôb a laikov.  Pred-

nášku  s témou v duchu sv. Vincenta viedol páter Stanislav Zonták a to:  

* Vďačnosť za minulosť 

* Naša identita 

* Prorocká budúcnosť. 

Poobede bola práca v skupinách zameraná ako vidia chudobných z hľadiska ich biedy a hľadali vý-

chodisko ako sa z nej dostať. Na konci stretnutia p. Stanislav  Zonták, CM,  prezentáciou poukázal 

na neľahký osud utečencov v pásme Gazy  skúšaných vojnou.  

Stretnutie sa ukončilo slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval s pátrami Misijnej spoločnosti arci-

biskup Mons. Ján Orosch.  

 

Proces blahorečenia Jána Havlíka 

Po viac než štyroch rokoch a ôsmich mesiacoch (začiatok jún 2013) sa verejným zasadnutím arci-

biskupského tribunálu v kostole sv. Vincenta v Bratislave 24. februára  skončila fáza prvého stup-

ňa blahorečenia Jána Havlíka.  Po zapečatení dokumentov voskom a pečaťou sa dokumenty obsa-

hujúce svedectvá, historické správy, či lekárske posudky dopravili do Vatikánu – do rúk Kongregá-

cie pre kauzy svätých. Slávnosti sa zúčastnili všetky  vincentské vetvy  a verejnosť. 
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Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku  2018 

Rôzne domáce stretnutia a akcie 
Stretnutia vetiev vincentskej rodiny  

Dňa 17. marca 2018 sa uskutočnila  v Nitre Vincentská komisia, na ktorej jednotlivé vetvy vincent-

skej rodiny informovali o stave a pohybe svojej organizácie. Zasadnutie komisie otvoril modlitbou 

páter Jaroslav Jaššo, provinciál CM a prihovoril sa  myšlienkou,  aby život vincentínov bol svedec-

tvom pre svet, v ktorej jediným cieľom je slúžiť najchudobnejším.   

Na komisiu prišla aj sestra generálnej radkyne Hanny Cybula, DKL, z Paríža. Prítomných po-

zdravila  a vyzvala, že aj napriek ťažkostiam v našej službe nemôžeme sa nechať znechutiť. Spolok 

sv. Vincenta zastupovala prezidentka Libuša Miháliková. Počas roka sa uskutočnili ďalšie 3 stretnu-

tia, ktorých sa za Spolok zúčastnila Magdaléna Boledovičová. 
 
Rožňava 

Dňa 23. mája 2018 zvolal provinciál Misijnej spoločnosti p. Jaroslav Jaššo stretnutie zodpovedných 

z vincentskej rodiny do Rožňavy v arcibiskupskom úrade o. biskupa Stanislava Stolárika. Na stretnu-

tí sa riešila sociálna oblasť rožňavskej diecéze, kde je sústredená v početnom zastúpení  rómska ko-

munita a   riešila sa možnosť ich pomoci. Z návrhov, ktoré by mohli byť realizované v tejto oblasti 

sa  postúpia kroky  na ďalšom stretnutí, ktoré bolo určené u pátrov Vincentínov v Rožňave. 
 
Dcéry kresťanskej lásky v Leviciach 

22. augusta 2018 na sviatok Panny Márie Kráľovnej a na sviatok bl. Frederika Ozanama  ( 22. au-

gusta 1997 bol zakladateľ Spolku Frederik Ozanam v Paríži blahorečený ), sestričky Vincentky 

otvorili v Leviciach nový dom. Sestričky DKL boli slávnostne privítané v kostole Ducha Svätého v 

Leviciach.  Ku škole sv. Vincenta, ku konferenciám sv. Jozefa a Lujzy a k Združeniu mariánskej 

mládeže pribudla v Leviciach ďalšia vincentská vetva.  

 

Putovná kaplnka pre vincentskú rodinu 

Dňa 12. septembra 2018  sa na Oravskej v Nitre u sestričiek DKL  stretli vincentské vetvy. Stret-

nutie viedol ako obvykle páter Jaroslav Jaššo, provinciál Misijnej spoločnosti. Po duchovnom slove 

a po informáciách o činnosti jednotlivých  vetiev sestrička Gema, DKL priniesla putovnú kaplnku 
Zázračnej medaily Panny Márie, ktorú provinciál posvätil. Kaplnka bude putovať po jednotlivých 

vetvách vincentskej rodiny a to každý mesiac si ju prevezme určená  vetva.  

 

 15.01.2018 Putovná kaplnka 
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Boj proti hladu 

Vincentská rodina od 1. 6. 2018 do 28. 2. 2019  organizovala 12. ročník celoslovenskej verejnej 

zbierky Boj proti hladu. Vincentská rodina a dobrovoľníci 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  podporia  projekty v krajinách Haiti,  Honduras,  Rusko,  Ukraji-

nu,  Albánsko a  Slovensko a to: 
-  potraviny, lieky, zdravotnú pomoc pre najchudobnejších 

-  pitnú vodu, hĺbenie studní 

-  edukačné programy pre deti a dospelých, tábory pre chudobné deti 

-  poľnohospodárske projekty 

-  projekty šitia, varenia a iné 

-  stavba domčekov,  škôl a ich zariadenia 

-  podpora pastoračnej, výchovnej a zdravotnej činnosti 

-  pomoc bezdomovcom, bývalým väzňom, deťom ulice a chorým 

-  výchova nových misionárov 

-  formácia sociálnych a charitatívnych spolupracovníkov. 

 

Fórum kresťanských inštitúcií 

Dňa 19. novembra 2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií v Pálfyho 

paláci na Zámockej v Bratislave.  Po zhodnotení činnosti a plánovaných aktivít boli Tomášom Kuzá-

rom predsedom FKI ocenené za celoživotnú angažovanosť kresťanských hodnôt v spoločnosti 3 

osobnosti a to: Terézia Lenzcová, Katarína Hulmanová a Anna Záborská. Podujatia sa zúčastnil  ar-

cibiskup Peter Rusnák a za Spolok Libuša Miháliková  

 

Hlavná rada SVdP Holandska podporila v roku 2018 projekty SVdP na Slovensku vo výške  

3 400 €  

a to:  
- Konferencia sv. Cecílie                        2000,-€ -  na letný tábor 

- Konferencia sv. Štefana                     500.-€ -  na podporu chudobných 

- Konferencia sv. Ondreja     600,-€ -  poštovné – balíky 

- Konferencia sv. Cyrila a Metoda    300,-€   

 

 

 

Rôzne domáce aktivity 
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 Služby v Dome nádeje: 

Domov na polceste otvorený od júla 2011, kapacita  8 miest,   

Denný stacionár otvorený v januári 2013, kapacita 16  miest 

Klub seniorov otvorený  od 20.3.2013 počet 5 seniorov 

 
Sociálna služba Domov na polceste /DPC/ – prevádzka po celý rok. Cieľom domova na pol ces-

te bolo  poskytovanie sociálnej starostlivosti osobám, ktorým bola ukončená nariadená ústavná 

starostlivosť po dovŕšení plnoletosti alebo predĺžená ústavná starostlivosť z dôvodu prípravy na 

povolanie a nemali zabezpečené bývanie. 

     V zariadení Domu nádeje boli počas roku 2018   5 dievčat,   z toho v DPC 4 klientky - dievča-

tá     a  1  klientka  na nájomnom po ukončení DPC. Od 1.10.2018  pribudla aj ďalšia klientka  

do nájmu z DPC.   Počas roka 2018  boli riešené vzájomné medziľudské vzťahy, rešpektovanie 

sa medzi sebou,  v zamestnaní, voči podriadeným. Boli uskutočnené školenia k zamestnávaniu 

so sociálnou pracovníčkou, doučovanie klientky členkou z konferencie sv. Cecílie, z predmetov 

na skúšky hotelovej školy, doučovanie angličtiny sociálnou pracovníčkou  a osobným prístupom, 

riaditeľkou domu. Sociálnu rehabilitáciu vykonávala Mgr. Zuzana Vávrová. Z aktivít možno spo-

menúť výlet do Skalice, Medžugoria,  pešie túry, návšteva Kremnice. Spolupráca s dievčatami 

bola dobrá. Klientky sa zapojili aj do spoločnej akcie na vianočnú kapustnicu. V DPC pracovala 

sociálna pracovníčka na 0,5 pol úväzku a riaditeľka DN tiež na 0,5 úväzku. Voľné chvíle trávia v 

zariadení, v ktorom majú veľmi dobré podmienky na svoju realizáciu  cez rôzne kurzy a prednáš-

ky. 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. Jedna klientka ukončila učňovské 

vzdelanie na strednej škole. 

 

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 určitý čas počas dňa od 7.00 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 roku 2018 bolo v stacionári 21 klientov, z ktorých  stav počas roka sa striedal: 6 klientov odišlo 

z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu (do zariadenia pre seniorov  alebo na domácu opatrovateľ-

skú službu a  1 klientka zomrela). Zo stavu počas roka 21 klientov ku koncu roka bolo 14 klientov – 

seniorov. Úbytok klientov  bol zaznamenaný  postupným  zhoršením  zdravotného stavu a vekom 

zhoršených životných funkcií, najmä chôdze. 

Pre klientov denného stacionára bol vynaložený čo najlepší program v rámci ich rehabilitácie 

z hľadiska  
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ich  zdravotného stavu a rôzne aktivity zamerané na ergoterapiu, arteterapiu a ďalšie.                           

Seniori sa aktívne zapájali do záujmovej činnosti, čím podporovali  svoju jemnú motoriku a tvori-

vé myslenie. Malé aktivity na rozvoj jemnej mechaniky v  stacionári boli prezentované v časopise 

Ozanam, uskutočnené pod vedením  Mgr. Mariany Drgoňovej,  arteterapeutky, ktorá od 

1.5.2018 sa stala zamestnankyňou denného stacionára. Okrem toho boli  prevedené  fyziotera-

peutické cvičenia  cvičiteľkou, mladou študentkou vysokej školy, dobrovoľníčkou v  stacionári. 

 

Denný stacionár – aktivity s klientmi: 
Začiatkom roka sa uskutočnili v Dome nádeje  tréningy pamäte so psychologičkou Mgr. Simo-

nou Krakovskou, ktorá testovala pamäť seniorov. Písomnou formou hry seniori hádali, doplňova-

li, cvičili a tak trénovali mozog.    

Pre denný stacionár bol predstavený projekt s „Rikšou von“, ktorý predstavoval vozenie klientov 

rikšou dobrovoľníkmi. Ale odvahu sadnúť do rikši nenašiel žiadny klient.... 

Členovia denného stacionára sa zapojili už druhýkrát do podomovej návštevy kaplnky Zázračnej 

medaily.  

Pred Veľkou nocou sa prezentovali výrobky denného stacionára, ušité mačičky, koníky, myšky, bá-

biky, kamenné obrázky, nádoby perá, veľkonočná dekoráciu na dvere, pletené mačičky , papuče  

Malá arteterapia bola  8. februára 2018  v stacionári pre seniorov a vyrábali papierové domčeky 

pre vtáčikov.  

* Neskôr tvorba maľovaných kvietkov, tvorba rôznych kamenných obrázkov. 

* Niekoľko cvičení seniori mali s fyzioterapeutkou. 

 

Prezentácia výrobkov 

Dňa 25.3. 2018 na Kvetnú nedeľu a na hodovú sv. omšu sv. Vincenta 30. 9. 2018 v Kostole sv. Vin-

centa Konferencia sv. Gorazda po sv. omšiach prezentovala výrobky denného stacionára a to: ušité 

mačičky, koníky, myšky, bábiky, kamenné obrázky, nádoby na perá, veľkonočnú dekoráciu na dve-

re, pletené mačičky a papuče. Záujemcov z radov detí bolo dosť. Dobrovoľný výťažok z prezentácie 

výrobkov použili na výlet pre seniorov zo stacionára a na kúpu materiálu na ďalšie výrobky.  

 

Program pre seniorov 

  

Zber levandule 
Klienti z denného stacionára v záhrade Domu nádeje zozbierali levandulu, ktorá bola zasadená z pro-

striedkov grantu MČ Ružinov. 

 

Výroba Mikuláša 
Naše seniorky a  seniori šikovnými rukami vyrábali Mikuláša pomocou plastovej fľaše, látky, papie-

ra  a lepidla.  

 

Púte 

Dňa 10.5. 2018 sa zúčastnili púte na Raticov vrch – Hriňová pútnici z Domu nádeje a členovia z 

Konferencie sv. Gorazda. Púť  bola v znamení úcty Panny Márie z Fatimy, ku ktorej je kostol zasvä-

tený.  

V kostole  sú umiestnené relikvie fatimských detí – sv. Hyacinty a Františka. 

 

Ďalšia trojdňová  púť sa uskutočnila 13. až 15. mája do Levoče, ktorej sa zúčastnili zamestnanci a 

seniori z Domu nádeje. Pútnici navštívili Spišskú kapitulu, o. biskupa Štefana Sečku, baziliku sv. 

Martina,  boli pri hroboch biskupa Vojtašáka a biskupa Františka Tondru, navštívili pátrov v  Bija-

covciach a v Levoči si pozreli mesto a baziliku sv. Jakuba. 
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Dňa 4.10. 2018 sa z Domu nádeje niektoré seniorky a členovia Konferencie sv. Gorazda zúčastnili 

púte do Loretta v Rakúsku.  Tieto všetky púte duchovne sprevádzal p. Marián Chovanec, CM. 

 

Predaj perníkových srdiečok – 12. ročník 
Sviatok sv. Vincenta bol oslávený 30.9. 2018 v kostole sv. Vincenta v Bratislave po sv. omšiach aj 

predajom perníkových srdiečok, ktorých finančný výťažok šiel na Boj proti hladu.  O pečenie, bale-

nie a predaj sa zaslúžili členky konferencie sv. Gorazda a seniori stacionára. 

 

Putovná kaplnka 
Dom nádeje v dennom stacionári prijal 2x  v roku  putovnú kaplnku Zázračnej medaily Panny Má-

rie, ktorú si mohli uctiť a pomodliť sa seniori  stacionára.   

 

Dňa 3.10.2018 navštívil  stacionár v Dome nádeje  černošský kňaz  pochádzajúci z Kene - Afriky 

v doprovode a s prekladom pátra Tomáša Brezániho.   Našim seniorom porozprával o živote 

v Keni, o Vincentskom diele medzi černošským obyvateľstvom,   ktorého väčšinu tvoria chudob-

ní .     

                                                                                                                                                                 Dňa 

12.11.2018 v Dome nádeje sa uskutočnila pre klientov denného stacionára a  pracovníkov   

prednáška  -  záchranná zdravotná služba  - úvod do poskytovania lekárskej praxe,  MUDr. Zuza-

nou Tomašovičovou, lekárkou rýchlej zdravotnej pomoci.                                                                                              

 

Jezuliatko v stacionári 
Malé Jezuliatko zavítalo do stacionára Domu nádeje potešiť seniorov predtým, ako bolo  dané do 

kaplnky Zázračnej medaily Panny Márie. Jezuliatko zakúpila členka Konferencia sv. Gorazda Leo-

poldína Scheidová. 

 

Duchovná služba 

Dňa 26.11. 2018 v stacionári v Dome nádeje o 10.00 hod. p. Marián Chovanec, CM. udelil mnohým 

seniorom pomazanie chorých, sviatosť zmierenia a v kaplnke Zázračnej medaily Panny Márie odslú-

žil pre nich sv. omšu.  

Klienti z denného stacionára sa zapojili zbierkou do „Adopcie na diaľku“ pre dievčatko na vzdelá-

vanie z Indie. 

 

Vianočná kapustnica  

Dňa 13.12. 2018 sa uskutočnilo v stacionári vianočné posedenie pre seniorov a členov bratislav-

ských konferencií. Program spestrili deti zo Spojenej školy sv. Vincenta. Kapustnicu uvarili členky 

Konferencie sv. Gorazda D. Vigová  a A. Snopková. 

 

 

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

z MPSVR  na  2018  vo výške  19279.-€ .  Denný stacionár v priemere  navštevovalo  celkom  14,1 

klientov.  Nakoľko sa zmenil zákon o financovaní denného stacionára, MPSVR podporilo pre rok 

2018 iba mzdy pre pracovníkov stacionára, vstúpilo sa do jednania z MČ Ružinov na podporu čin-

nosti denného stacionára, ktorý napokon stacionár podporil  dotáciou vo výške 1433.-€.  Na aktivač-

né práce z UPSVAR bola poskytnutá dotácia 397,67  € na  2 aktivačných pracovníkov, ktorí od-

pracovali v rámci aktivačnej služby 10 mesiacov v zariadení. 

 

Príspevky a dary pre Dom nádeje 

     Drobné dary  od dobrodincov získal Dom nádeje počas roka 2018 vo výške 1574 -€, kde boli za-

hrnuté aj z prezentácie výrobkov stacionára. Z právnických osôb bol daný dar od ZMM 70.-€    
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Tržby – poplatky od klientov  

z domova na pol ceste a  denného stacionára boli vo výške 19571.-€  

     

Prenájom priestorov DN 

Nájmy,  ktoré vykrývali potreby Domu nádeje boli vo výške 21 433.-€ z toho:  

Vstupná hala – kamenárska firma. 

V domove na pol ceste prenajaté 2 izby po ukončení sociálnej služby  

Prízemná časť -  MŠ s anglickým jazykom. 

 

Údržby a opravy Domu nádeje celkom  2027.-€,  ktoré boli následkom oprav domu:  

Havária vodovodného potrubia po havárií v kuchyni na prízemí – vykonané f. SOMAT 

Revízia el. spotrebičov po havárií – vykonaná f. SOMAT 

Vymaľovanie steny po havárií – vlastná údržba 

Oprava strešných pretekajúcich svetlíkov na 2.poschodí – (výmena  svetlíkov a oprava časti dlažby 

na balkóne) - f. Ing. arch. Muňoz 

Údržba, zaletovanie okenných rúr  – vymaľovanie, zagitovanie rámov okien na 3.poschodí 

Vymaľovanie WC – svetlíkov –  dobrovoľnícka práca 

Opravy WC, sprchy  – bežná oprava  

Oprava počítačov – bežné oprava 

Opravy svetelných zdrojov, žiariviek – vlastná práca + zakúpený materiál 

Oprava výťahu – výmena svetelného zdroja f. KONE 

Bežná údržba – oprava stoličiek, kovania postelí 

     

Zakúpené veci pre potreby DN 

Pre stacionár boli zakúpená strunová sekačka na prácu v záhrade a Domu nádeje, pre stacionár DVD 

nosič. Vzhľadom k nedostatku financií iné väčšie nákupy neboli. 

 

Personálne zastúpenie 

V Dome nádeje pracovali počas roka 2018 3 pracovníčky na plný úväzok. 2 na polovičný  a 1 prac. 

na trištvrťový úväzok, z toho 2  pracovníčky sa vystriedali počas roka, Celkom v priemere 4,1 pra-

covníka. Okrem toho  2 pracovníci pracovali na aktivačnú činnosť. 
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DOM NÁDEJE— FOTOGALÉRIA 

Deti zo Spojenej  cirkevnej školy sv. Vincenta de Paul    

V dňoch 13 - 15.6.2018 sa uskutočnila 3-dňová púť do Levoče  

Prezentácia výrobkov dňa 25.3.2018 na Kvetnú nedeľu  

Stacionár – arteterapia, tvorba maľovaných kvietkov , tvorba rôznych kamenných obrazcov 

Dome nádeje,  tréningy pamäte so psychologičkou  Mgr. Simonou Krakovskou, ktorá testovala pamäť seniorov.  
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SOCIÁLNE  CENTRUM  ŠURANY  

 

Sociálne centrum Útulok  

a Podporované bývanie Kopec, Šurany 
 

 

Poskytuje služby: 

Útulok – prevádzka od júla 2000, registrovaná v roku 2005 

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 a prepustení z výkonu trestu. 

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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Aktivity s klientmi 

Rôzne arteterapie  

Sociálne pracovníčky počas roka v zariadení sa venovali klientom a podľa  možností a schopností 

klientov robili rôzne arteterapie a to: 

-  kreslenie a vymaľovávanie obrázkov 

-  spoločenské hry, aj na izbách s jednotlivcami 

-  čítanie, aj s jednotlivcami na izbách 

-   modlitba podľa žiadosti klientov 

-  bicyklovanie 

-  spoločné prechádzky a jednotlivo 

-  návšteva golfového ihriska  a posedenie pri kofole 

 

Guláš, opekačky 

Personál zariadenia spoločne pripravil pre klientov guláš z diviny a dve opekačky, Tieto spoločné 

posedenia  sa uskutočnili v areáli zariadenia.  

 

 

Vincentská rodina 

Z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta počas sviatkov prichádza kňaz, ktorý sviatky slávi spolu s 

klientmi.  

Veľkú  noc v zariadení s klientmi  duchovne obohatil  páter Tomáš Brezáni, Vianoce  páter Milan 

Grossmann spolu s bohoslovcom  Petrom z Misijnej spoločnosti.  Spoločné a individuálne rozhovory 

s kňazom prispievajú k riešeniu problémov a k vnútornému obohateniu spokojnosti klientov.  

 

Dcéry kresťanskej lásky  počas  roka a sviatkov prichádzajú do zariadenia. 

 

Každý týždeň majú v zariadení v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie sv. omšu, ktorú celebrujú 

kňazi z okolitých farností. 

 

Slávnostná - hodová omša 

K Sedembolestnej Panny Márie patrónky zariadenia sa v kaplnke 14. septembra 2018 slávila 

slávnostná sv. omša za prítomnosti sponzorov, dobrodincov, veriacich zo Šurian a obyvateľov Kopca 

a zariadenia.  Hlavným celebrantom sv. omše  za prítomnosti 6 kňazov bol vdp. Lalík z Boťkovíc od 

Lučenca. Sv. omšu obohatili spevom mladí zo Združenia mariánskej mládeže.  Po sv. omši bolo 

slávnostné agapé.  Vonku areál krášlila dopestovaná zelenina z našich záhrad, novovybudované par-

kovisko pre autá a časť chodníka prispelo ku skrášleniu areálu..  Hostia si  mohli pozrieť izby   

klientov, hospodársky dvor, záhrady a celý areál zariadenia. 
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Projekt pre Britney 
Projekt aj v tomto roku pre dievča Britney z Kene pokračoval v zriekaní kávy a cigariet klientov v 

zariadení, aby tak prispeli na projekt. 

 

Zariadenie zveľadili: 

Dom č. 14.:  - maľovka chodby na prízemí a poschodia a spoločenskej miestnosti  

   

Areál zariadenia:  

- zámková dlažba okolo hospodárskeho dvora 

- časť chodníka -  zámková dlažba 

- parkovisko 

 

Pre zariadenie sa zakúpilo:  

- 3x  notebook, tlačiareň, monitor, myš, gigaset na internet 

- skrine, komody, stolíky, všetko do 4 izieb pre klientov 

- kancelársky nábytok do dvoch kancelárii 

- skrinka na kľúče,  schránka 

- trezor, pokladňa 

- vozík do záhrady 

- rozkladacie kreslo, jedálenský stôl 

- dvere do kancelárie 

- kamerový systém 

- zváračka, píla, bubnová kosačka 

- šrotovník, miešačka 

- vysávač, práčka, sušička 

- strojček na holenie, práčka 

- chladnička, mraznička 

- kuchynská linka 

  
Klienti si počas roka svojpomocne pripravili drevo na kúrenie a pre hospodársky dvor na zimné ob-

dobie pripravili seno.  

 

V záhradách si klienti v roku 2018 dopestovali: 2 000 kg zemiakov, 50 kg maku, mrkvu, petržlen, 

zeler, rajčiny, papriku, cibuľu, hrášok, reďkovku, uhorky, cviklu, baklažány, kukuricu, tekvice, cuki-

ny a melóny. Tieto produkty putovali do kuchyne a tiež na zimné uskladnenie.  

Na hospodárskom dvore dochovali: 6 ošípaných + 2 menšie čierne,  32 zajacov, 50 kureniec, 55 

kačíc. 

9 kôz, 2 ovce 

 

Dotácie:  

Ministerstvo práce SVR SR podporilo : 
* Podporované bývanie sumou 24 285, 51 € 

 

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

rozpočtu z VÚC Nitra vo výške: 

* Na prevádzku Útulku - 43 869. 60-€. 

* Podporované bývanie a odkázanosť – 34 257. 60 € 
 

Z úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky aktivačnú činnosť podporili: 

* 1 klienta  sumou 250. 08 - € 
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Zariadenie podporili:  
- Poľnohospodár Nové Zámky 

- vdp. biskup Viliam Judák 

- Ladislav Magdolen 

- laické spoločenstvá 

- farmár Komora 

- laické spoločenstvá a jednotlivci 

 

Personálne zastúpenie:  6 pracovníkov na  pracovný úväzok,  1 pracovník na čiastočný pracovný 

úväzok, 2 pracovníčky na polovičný pracovný úväzok, 1 reholná sestrička DKL pracuje ako  dobro-

voľníčka.  

 

FOTOGALÉRIA 

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 
- € 

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

-  príprava vriec s ošatením pre obce cca 135 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 13 členov,  7 čestné členky,  3 dobrovoľníčky. 

 

KONFERENCIA SV. LUIZY DE MARILLAC  LEVICE 

Činnosť konferencie: 

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

kov pomáhajú krajinám s extrémnou chudobou. Výnos 215,- € 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. Od 

septembra tú istú sumu posielame ajAngele Loreen Otsieto, ktorá je sirota a stará sa o ňu jej 

sesternica, ktorá je slobodná; navštevuje školu sv. Vincenta. 

- Dňa 9. 10. 2018 sme slávnostne privítali direktora ZMM na SR Tomáša Brezániho CM a pátra 

Johna Musola z Kene. Páter John zavítal na Slovensko a prišiel navštíviť aj našu školu, ktorá 

finančne podporuje dve deti v ďalekej Afrike. Prednáška spojená s diskusiou bola pre žiakov 

veľmi obohacujúca a žiaci boli nadšení. Páter rozprával o živote detí v Keni, ich životných pod-

mienkach a takisto aj o našich adoptovaných deťoch. V rámci Všeobecnej deklarácie ľudských 

práv si naši žiaci uvedomujú tak potrebu dodržiavania ľudských práv, ako i skutočnosť, že sú 

platné pre každého jednotlivca. Aj preto sa naša škola rozhodla podieľať na adopcii, aby sme 

týmto adoptovaným deťom zabezpečili a podporili právo na vzdelávanie, výživu i zdravotnú 

starostlivosť. Všetkých nás teší, že je postarané o tieto adoptované deti. Touto formou sa žiaci 

učia podeliť, pomôcť blížnemu a poznávať potreby blížnych.  

Konferencia má 9 členov. 

 

Činnosť jednotlivých konferencií na Slovensku v roku 2018  
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KONFERENCIA BOŹIEHO MILOSRDENSTVA   ZLATÉ MORAVCE 

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

Konferencia má 3 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. 

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

loch Behynce a Bzince. Pečením a predajom srdiečok sme získali peniaze, 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 

-  pravidelná finančná výpomoc chudobným – rodine so 6 deťmi, 2 nezamestnaným sestrám a 

bývalému bezdomovcovi, čiastočnému invalidovi 

-  zabezpečenie paliva na zimu - pre chudobných 

-  pomoc pri oprave nábytku  

- návšteva bezdomovcov v SC v Šuranoch na ich hodovú slávnosť Sedembolestnej Panny 

Márie 

-  organizovanie zbierky Boj proti hladu 

-  potravinová pomoc chudobným rodinám pred Vianocami 

- v spolupráci s Centrom pre rodinu Nitra finančná pomoc rodinám pred Vianocami, resp. nie-

kde gastrolístkami  

 

Konferencia má 8 členov, 2 čakateľky, 1 sympatizant  
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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, výbavou do domácnosti, pôžičkami) 

- modlitbou za  všetkých obyvateľov SC 

Konferencia má 1 členku a 2 čestných členov. 

 

KONFERENCIA SV. GORAZDA     BRATISLAVA 

Činnosť konferencie: 

- zabezpečovanie účtovníctva a funkcie prezidentky spolku 

- užšia spolupráca so zahraničnými organizáciami NR SVdP Rakúsko a Holandsko, 5 konferenciami 
v BA, Konferenciou sv. Jozefa v Leviciach a SC Šurany. 

- zakúpenie organa, nového nábytku, kobercov, oltárnych plachiet, oltárneho kríža, svietnikov, Je-
zuliatka, jasličiek, liturgických nádob, vyzdobenie stromčeka v kaplnke Panny Márie Zázračnej 
medaily 

- organizačné zabezpečenie  posviacky oltára kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily 

- darovacou zmluvou odovzdané dielo skrášlenia kaplnky farnosti Bratislava - Prievoz 

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

- pestovanie levandule, plnenie vrecúšok, pečenie medovníkov, koláčov, ručných prác, písaním 
kníh – speňaženie na farských trhoch a použitie v prospech chudobných 

-podpora dievčatka cez SKCH, projekt Adopcia na diaľku. Dievčatko menom Mária Ravita D Souza, 

narodená 13.10.2008. Dievčatko má žijúcich rodičov a 2 mladších súrodencov. Žijú v Indii.Otec 

pracuje ako roľník na poliach iných majiteľov. Je to sezónna práca, v ostatných mesiacoch si hľadá 

akékoľvek zamestnanie. Matka nemá vzdelanie, stará sa o domácnosť. Bývajú v malom dome. 

Rodičia nemajú možnosť popri denných potrebách zabezpečiť vzdelanie pre deti. Mária Ravita je 

usilovné dieťa, učenie berie vážne, jej snom je stať sa raz učiteľkou. Poplatok je 180, - eur na rok. 

Dievčatko nám bolo pridelené 20.12.2018 a máme ho adoptované spolu so seniormi DN. 

-  Mesačne sa členovia konferencie modlili Deviatnik „Novénu“ k  Nepoškvrnenej P. Márie “s pros-

bou získať nových členov do SVdP, 

-  Zúčastňovali sa pobožnosti sv. ruženca, a ďalších pobožností podľa cirkevného roka: májových, 

októbrových pobožností, krížovej cesty, vešpier,  

-  V dňa 8.9.2018 sa v DN  konala Duchovná obnova členov SVdP pod duchovným vedením P. M. 

Grossmanna CM,     
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– Štúdiom prípisov a príhovorov z Generelátu SVdP, prostredníctvom P. Brezániho CM. 

- Podieľali sme sa na zbere: rôznych materiálov,  starých okuliarov, vrchnákov PVC, vosku, po-

hľadníc, vlny a bavlny a šatstva pre misie a podporu činnosti klientov DN. Jedna členka vo 

vlastnej réžii zbierala šatstvo a rozposielala  známym mimo Bratislavy. 

-  účasť na stretnutiach FKI 

-  účasť na akciách farnostiach 

- spolupráca pri patoračnej činnosti v nemocniciach meststskej časti Ružinov 

-  zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu 

-  opravy a údržba 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 Anonymnimi alkoho-
likmi 

-  zabezpečovanie Domova na pol ceste, Denného stacionára 

Konferencia má 12 členov a 1 dobrovoľníčka. 

 

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 nielen počas školského roka, ale aj cez prázdniny: 

- platenie poplatku za školský kurz anglického jazyka pre žiačku Spojenej školy sv. Vincenta de 

Paul, ktorá je zo sociálne slabšej a rozvrátenej rodiny (N. Merková) 

- organizovanie letného tábora na Králikoch pri Banskej Bystrici 

- účasť na plenárnych zasadnutiach, schôdzach NR Spolku  

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

- pomoc a doučovanie klientky Domu nádeje počas ročného štúdia   

- pravidelná finančná pomoc na potraviny matke so synom (Majerová – Oláhová)  

- doučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- spolupráca s Konferenciou sv. Ondreja apoštola  - školská novembrová zbierka detského obleče-

nia a sladkostí do vianočných balíkov pre sociálne slabšie rodiny 

- adventná púť do Mariazellu organizovaná sestrou Adrianou pre členov konferencií SVdP a ich 

rodinných príslušníkov 

- kúpa  piatych vianočných balíkov pre sociálne znevýhodnenú rodinu, ktorá má deti vo veku od 1 

roka do 18 rokov. 

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

Konferencia má 6 členov. 
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KONFERENCIA SV. ONDREJA  APOŠTOLA BRATISLAVA 

 

Našou činnosťou je modlitba a charita: 

- Modlíme sa za kňazov. Každý mesiac máme Novénu k Nepoškvrnenej Zázračnej medaily. 

- Navštevujeme dva domovy sociálnych služieb pravidelne raz týždenne v stredu a piatok. Ná-

plňou stretnutí je čítanie zo Svätého písma, modlitba, aj si zaspievame a zasmejeme sa. Medzi 

účastníkmi sú I evanjeličky a kalvínky. 

- Zapájame sa aj do „Boja proti hladu“, a to pečením, balením a napokon predajom medových 

srdiečok. 

- Posielame balíky  núdznym rodinám, prevažne rómskym, oblečenie školákom a škôlkarom. 

Obsah v balíkoch je oblečenie, obuv, školské potreby, hračky, sladkosti; pred Vianocami sme 

pribalili salónky. V niektorých balíkoch sú potraviny. 

- V roku 2018 sme poslali 125 balíkov. 

Konferencia má 7 členiek. 

 

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 – 109 balíkov 

starostlivosť o 8 člennú rómsku rodinu – pomoc starším oblečením, peniaze na stravu deťom 

av škole a škôlke, príspevok na nájomné, lieky, energie, základné potraviny a potreby de-

ťom v škole 

návštevy chorých 

podpora 2 detí cez adopciu na diaľku 

zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu, na účet zbierky bolo zaslaných 528,46 € 

v spolupráci s farnosťou, dobrodincami, Červeným krížom sme pomohli sociálne slabším rodi-

nám počas Vianoc a Veľkej noci na základné potraviny a darčeky 

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

ke, Šaštíne, Staré Hory 

pravidelné upratovanie kostola, čistenie areálu kostola, údržba sadových úprav 

pomoc pri príprave hodových slávností farnosti, farskom plese 

zabezpečovanie kňazov na spovedanie starších a chorých členov 

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

jeden člen  

podporovanie väzňa, ktorý sa snaží o nápravu 

Konferencia má 12 členov, 10 čestných členov.  

 

 

KONFERENCIA  SVATEJ  RODINY     KOŠICE – ŠACA 

Konferencia vypomáha vo farnosti. 

Konferencia má 2 členov. 
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KONFERENCIA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE      KOŠICE – ŠACA 

Najdôležitejšie aktivity konferencie: 

- Predveľkonočná potravinová zbierka potravín pre sociálne slabé rodiny s rozdelením prostred-

níctvom sestričiek „Vincentiek“ v Šaci a v Košiciach 

- Predvianočná potravinová zbierka potravín pre sociálne slabé rodiny s rozdelením prostredníc-

tvom sestričiek „Vincentiek“ v Košiciach 

- Potravinová zbierka v spolupráci s obchodným reťazcom Fresh pre sociálne odkázaných občanov 

v zimnom období  5 x 

- 5 členiek konferencie pripravuje každý týždeň v pondelok miestnosť na slúženie sv. omše  a vy-

pomáha duchovnému pri pastorácií v Nemocnici v Šaci 

- Členky našej konferencie navštevujú v Nemocnici v Šaci oddelenie pre dlhodobo chorých (ODCH) 

a slovom aj materiálne pomáhajú týmto ľuďom , pri návštevách im odovzdávame ovocie, sladkos-

ti, minerálne vody, hygienické potreby, prípadne na ich požiadanie im zakúpime potrebné v ne-

mocničnom bufete 

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

konferencie, ktorí sa už pre zdravotný stav nemôžu zúčastňovať stretnutí 

- 3 naši členovia sa pravidelne zúčastňujú laického čítania Sv. písma pri sv. omšiach vo farskom 

kostole a v kaplnke v Buzinke 

- Pred veľkonočným sviatkami sa aktívne zapájame ako konferencia do modlitieb „Krížová cesta“ 

- 5 členovia našej konferencie s rodinami sa zapojili pred Vianocami do modlitieb deviatníka 

„Hľadanie prístrešia pre sv. rodinu“ 

- Získali  sme 2 sympatizantky pre našu činnosť v konferencii 

- Na pozvanie sa členovia konferencie zúčastňujú duchovných stretnutí organizovaných sestrička-

mi „Vincentkami“ v ich misijnom centre v Košiciach a podľa potreby sme stále v kontakte pri za-

bezpečovaní vyskytujúcich sa potrieb v sociálne slabých rodinách. 

Konferencia má 9 členov a 2 sympatizantky 

 

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. 
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KONFERENCIA SV. ŠTEFANA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 

 

Konferencia sa venuje pomoci núdznym a modlitbovej činnosti: 

-  Pred Veľkonočnými sviatkami sme poskytli finančnú pomoc v sume 22,96 € dvom osobám v 

hmotnej núdzi. 

- Od Holandských dobrodincov sme dostali finančnú pomoc, ktorú sme odovzdali kňazovi Miro-

novi Petenkovi, pôsobiaci na Ukrajine – Zakarpatská oblasť, Farnosť Šišloc; za peniaze zorga-

nizovali výlet do Mukačeva pre deti, ktoré chodia na náboženstvo, tam navštívili mukačevský 

hrad, z obrovského panoramatického kolesa si pozreli mesto a boli v detskom kine; tiež zorga-

nizovali púť rodín do Ďakova na hodovú slávnosť, tu sa uskutočnila sv. Omša, , prednášky, ro-

dinné súťaže, hudobné programy a veľa hier; tiež zakúpili viacfunkčnú tlačiareň, ktorá bude 

napomáhať výuke náboženstva a spoločenským programom.    

- Počas roka sme vycestovali dvakrát do Zakarpatskej oblasti a vo filiálke Malé Slemence sme 

sa stretli s o. Mironom Petenkom a s katechétkou s Agnesou Béresovou, zároveň sme jej dali 

dámske šatstvo (tričká, blúzky, šaty vo veľmi dobrom stave) trvanlivé potraviny, cestoviny, ryžu 

a peňažný dar 50 € a 7 USD. Agnesa s radosťou hovorila, že v roku 2017 keď sme jej dali pe-

ňažnú pomoc 100 EUR, prišli v pravý čas. Mala problém so zrakom, dala sa operovať v Maďar-

sku, za ktorú bolo treba platiť. A tak len malú čiastku bolo treba jej doložiť aby mohla zaplatiť 

za operáciu. Teraz už nemá problém so zrakom. 

- Už tretí rok jeden krát v týždni, sme sa modlili  9 mesiacov za život, na nádvorí nemocnice v 
Kráľovskom Chlmci.    

 -  Eva Szabová mesačne organizovala púť pre 8 ľudí na pútnické miesto do Svätej Márie. 

 - V spolupráci s kňazom jednej farnosti organizujeme večeradlá, modlitbu posvätného ružen-
ca v 1. sobotu v mesiaci. 

- Jednej rómskej rodine sme dali rohovú lavicu s úložným priestorom, stôl, stoličky, chladničku 

s mrazničkou, kuchynské nádoby, mikrovlnovú rúru, viacúčelový mixér, všetko v dobrom stave. 

Dámske šatstvo (tričká, blúzky), z časti zo zásielky od Konferencie sv. Jozefa v Leviciach. 

- Rodine Ballaovej obec Svätuša, sme dali dámske šaty, blúzky, tričká, z časti zo zásielky od 
Konferencie  sv. Jozefa v Leviciach.  

- Príležitostne pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, potravinami aj peňažným darom. 

- Balenie a expedícia náboženského časopisu Mária Kora (Máriina Doba) 550 ks, v mesiaci 
október, december.   

- Manželom na dôchodku  technická pomoc, elektro oprava lustra. 

Konferencia má 4 členov. 

 

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. 

. 
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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. 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 TROCH  SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV LOŽIN  

Činnosť: 

- pomoc sociálne slabým rodinám   

- pomoc vo farnosti 

 

Konferencia má 2 členov. 

 

 

KONFERENCIA SV. ONDREJA   HOSTICE 

Konferencia je v riešení 
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Strana aktív 

 
 

Účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

2018 2017 

651.963,76 661.560,44 

1. 
Dlhodobý nehmotný maje-

tok 
  0 

2. Dlhodobý hmotný majetok 651.963,76 661.560,44 

3. Dlhodobý finančný majetok   0 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 161.501,54 158.590,16 

1. Zásoby   0 

2. 
Pohľadávky z obchodného 

styku 
1.461,17 1.417,94 

3. Ostatné pohľadávky 2.144,56 1.292,55 

4. Daňové pohľadávky 224,66 19,52 

5. Iné pohľadávky 793,70 331,78 

5. Finančné účty 152.078,29 149.905,30 

6. Pokladnica 4.799,16 5.623,07 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0 0 

MAJETOK SPOLU 813.465,30 820.150,60 

 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej  

obsiahnutých. 

 

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

závierke k 31.12.2018. Pre porovnanie uvádzame aj hodnoty  

predchádzajúceho obdobia. 
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Strana pasív 

Účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

  

2018 2017   

A. 

 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 

MAJETKU SPOLU 

398.026,90 403.737,29   

  

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

2. Fondy tvorené zo zisku 0 
0 

 

  

3. 

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých 

rokov 

180.306,47 173.380,95   

4. 
Výsledok hospodárenia 

za účtovné obdobie 
-5.710,39 6.925,52   

 

B. 

 

 CUDZIE ZDROJE SPOLU 7.356,63 4.123,25   

1. Rezervy 0 0   

2. 

 

Dlhodobé záväzky - so-

ciálny fond 

1.024,34 611,96   

3. 
Záväzky  z obchodného 

styku 
2.428,87 1.310,95   

  
Záväzky  voči zamestnan-

com 
2.583,27 0   

  
Záväzky so štátnym roz-

počtom 
1.320,15 2.200,34   

4. 

 

Bankové výpomoci a pô-

žičky 

0 0   

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 408.081,77 412.290,06   

 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE 

ZDROJE SPOLU 

813.465,30 820.150,60   
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Náklady 

Činnosť 
Bezprostr 

predchádz 

účtovné ob-

dobie 

Hlavná  

nezdaňov 

činosť 

Podni-

kat. Zda-

ňov. čin-

nosť 

Spolu 

Spotreba materiálu 59.641,78 201,00 59.842,78 42.388,48 

Spotreba energie 12.373,45 5153,17 17.526,91 17.646,17 

Opravy a udržiavanie 15.542,24 651,75 16.193,99 10.010,48 

Cestovné 159,46   159,46 191,59 

Náklady na reprezentáciu 0   0 0 

Ostatné služby 17.781,81 
1.732,8

3 
19.514,64 21.326,09 

Mzdové náklady 84.685,09 567,59 85.252,68 66.615,38 

Zákonné soc. poistenie 

a zdravotné poistenie 
28.726,12 199,77 28.925,89 21.933,78 

Zákonné sociálne náklady 3.699,19   3.699,19 2.911,88 

Daň z nehnuteľnosti 1.519,16 514,34 2.033,50 2.043,98 

Ostatné dane a poplatky 854,36   854,36 904,27 

Pokuty a penále 21,00   21,00 0 

Dary 3.325,30   3.325,30 4.329,71 

Osobitné náklady 165,53   165,53 754,56 

Manka a škody 7,00   7,00 0 

Iné ostatné náklady 2.908,89   2.908.89 3827,28 

Odpisy dlh. nehnm.a hmot. 

majetku 
18.407,56 

3.189,1

2 
21.596,68 21.800,78 

Posk. príspevky iným účt. 2.885,00   2.885,00 2.323,00 

Posk. prísp .fyz. osobám 3.476,24   3.476,24 3.305,95 

Účtová trieda 5 spolu 
256.179,4

7 

12.209,

57 

268.389,0

4 

222.315,4

0 

 

Štruktúra nákladov za rok 2018 
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Výnosy 

Činnosť 
Bezprostred-

ne predchá-

dzajúce účtov-

né obdobie 

Hlavná nezdaňo-

vaná 
Zdaňovaná Spolu 

Tržby z predaja služieb 70.881,28   70.881,28 64.070,94 

Aktivácia materiálu       4.477,16 

Aktivácia služieb       361,92 

Úroky 0 0,20 0,20 0,29 

Iné ostatné výnosy 5.344,05   5.344,05 3.827,30 

Výnosy z nájmu majetku 0 
26.553,7

6 
26.553,76 24.737,75 

Prijaté príspevky od 7.609,43   7.609,43 7.073,44 

Prijaté príspevky od fy- 15.058,36   15.058,36 14.195,38 

Prijaté členské príspev- 495   495 752 

Príspevky z podielu za- 4.597,49   4.597,49 6.128,85 

Dotácie 135.151,35   135.151,35 106.832,80 

Účtovná trieda 6 spolu: 239.137,16 
26.553,7

6 
265.690,92 232.457,83 

Výsledok hospodárenia -17.042,31 
14.344,1

9 
-2.698,12 10.142,43 

Daň z príjmov 0 3012,27 3.012,27 3.216,91 

Výsledok hospodárenia -17.042,31 
11.331,9

2 
-5.710,39 6.925,52 

Štruktúra výnosov  za rok 2018 
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Por. číslo Popis Výnosy Náklady 

1. 

3. 

4 

Správa organizácie 

Sociálne služby 

Ostatná činnosť 

1624,64 

199326,64 

64739,64 

  

1346,83 

230161,70 

36880,51 

  

  Spolu 265690,92 268389,04 

Prehľad o peňažných príjmoch (výnosov)  a výdavkoch ( nákladov) rok 2018 

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov  

Por. číslo Popis Zdroj v EUR 

 1.  

 2. 

  

         4. 

  

 

        5. 

  

 

        6. 

  

  

7. 

  

         8. 

  

        9. 

  

10. 

  

  

  

11. 

  

  

12. 

Poplatky od klientov zo soc. služieb 

  

Prijaté príspevky od organizácií  : 

Spolok sv. Vincenta de Paul  Holandsko, odpi-

sy zo zdroja DMA z darov, 
  

Aktivácia služieb a mat. dobrovoľníckej 

činnosti 
  

Iné výnosy  – poplatky  ( deti - tábor), pre-

platky 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,   Podiel 

DMA z predchádzajúcich dotácií zo štátu, 

MČ Ružinov 
  

Výnosy z prenájmu majetku 

  

Úroky 

  

  

CELKOM 

70881,28 

  

7609,43 

  

  

0 

  

  

  

5344,05 

  

  

15058,36 

  

 

4597,49 

  

495 

  

  

135151,35 

  

  

  

 

  

  

26553,76 

  

0,20 

  

  

 

           265690,92 
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Sociálne služby Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku  za rok 2018   

Dom nádeje, Tomášikova 8A Bratislava 

Cieľová skupina:   Klienti po odchode z detského domova a klienti 

so stupňom odkázanosti počas dňa denný stacionár 

Por.  

číslo 
P o p i s Domov na 

pol ceste 

Denný sta-

cionár 

        

  Druh služby celoročná denná 
1. Kapacita zariadenia 8 16 
2. Zazmluvnená kapacita 

  

3 13,91 

  
3. Počet prijímateľov cel-

kom 

4 14 

4. Náklady na 1 mesiac 522,62 337,57 
  Náklady na 1 deň      18,75  16,24 

5. Dotácia UPSVAR 0 334,53 
6. Dotácia MPSVR 0 19.279,10 
7. Dotácia Mestská samo-

správa 

0 1.433,02 

7. Príspevky z podielu 2% 2.399,43 0 
7. Príjmy prijímateľov sociál-

nych služieb 

4596,00 14.975,54 

8. Príjmy  dary práv.osôb 0 0 
  Príjmy zariadenia iné 996,47 996,48 

9. Príjem zariadenia spolu 7.991,90 37.018,67 
10. Priemerný počet zamest-

nancov 

0,83 3,27 

11. Priem počet zamestnan-

cov - dohoda 

0 0 

      

12. 
Počet  dobrovoľníkov a 

počet dobrov.aktiv. čin-

nosti 

0 0 
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Sociálne služby Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku  za rok 

2018  - Sociálne centrum Kopec Šurany 

 Cieľová skupina:   Klienti bez domova a klienti na pomoc so stup-

ňom odkázanosti: útulok a podporované bývanie   

Por.  

čís-

lo 

P o p i s Útulok ZPB Celkom 

          

  Druh služby celoročná celoročná   

1. Kapacita zariadenia 20 10 30 

2. Zazmluvnená kapaci-

ta 

20 10 30 

3. Počet prijímateľov 

celkom 

21 10 31 

4. Náklady na 1 deň 10,49 21,16 31,65 

5. Dotácia UPSVAR 593,62 0 593,62 

6. Dotácia VÚC 43869,6

0 

34257,60 78127,20 

7. Dotácia MPSVaR 0 24285,51 24285,51 

8. Príjmy prijímateľov 

soc. služieb 

31920,4

4 

18471,13 50391,57 

9. Príjmy zariadenia iné 441,90 476,27 918,17 

10. Príjem zariadenia 

spolu 

76825,5

6 

77490,51 154316,07 

11. Priem.počet zamest-

nancov 

3,5 3,5 7 

12. Priem počet zam. - 

dohoda 

0,5 0 0,5 

     13. Počet  dobrovoľníkov  

na  akt.činnosť 

  

1 0 1 
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Komentár k hospodáreniu za rok 2018 

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.  
     Vzhľadom k vydotovaniu sociálnych služieb nepodporených z verejných zdrojov,  
organizácia hospodárila so stratou 5.710,39 € 
  
     Činnosť  konferencií  Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku tvorila predo-
všetkým 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. 
Bol uskutočnený detský letný tábor pre deti zo sociálne odkázaných rodín a podporený 
tábor rovnako pre deti na Ukrajine a Združeniu mariánskej mládeže.     
 
      Celkom poskytnutá hmotná pomoc  pre ľudí v núdzi  bola vo výške  3325.-€  
a finančná pomoc pre ľudí v núdzi vo výške 3.476.-€,  dary pre právnické osoby –  hu-
manitná pomoc pre  Indonéziu, dar na adopciu dieťaťa v Indii  a dary na tábor pre so-
ciálne odkázané deti boli celkom v hodnote 2885.-€ 
      Pre deti zo sociálne odkázaných rodín bol uskutočnený letný detský tábor Konferen-
ciou sv. Cecílie v hodnote 4.774.-€ a zároveň bol poskytnutý dar  Združeniu Mariánskej 
mládeže na rovnakú činnosť 1500.-€.  Pre Ukrajinu bol podporený tábor v hodnote 
500.-€ 
      Členské pre Generálnu radu Spolku sv. Vincenta de Paul   v Paríži bolo zaslané vo 
výške 392.-€  
       Konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul  na Slovensku realizovali na svoju činnosť  
prácu s chudobnými a na sociálne centrá  podiel z 2 % daní v sume 4.446.-€,    
     Konferencia sv. Jána  Krstiteľa realizovala vydávanie Dubovských novín, na ktoré do-
stala dotáciu z Obecného úradu Dubová  2.155.-€ .  
        
    Dary od fyzických osôb na podporu svojej činnosti spolu so sociálnymi centrami boli 
vo  výške 15.058.- €, členské od konferencií  bolo vo výške 495.-€ . 
     Zahraničné dary  činili:   z Holandského spolku sv. Vincenta de Paul celkom 3400.-€  
    - Konferencia sv. Cecílie 2000.-€  na letný detský tábor                                                                                                                       
     -Konferencia sv. Štefana  500.-€ - na podporu chudobných a Ukrajine  
    - Konferencia sv. Ondreja 600.- € na balíkovú činnosť pre chudobných 
    - Konferencia sv. Cyrila a Metoda na svoju činnosť 300.-€  
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Komentár k hospodáreniu za rok 2018 

Činnosť sociálnych centier 
       
     Dom nádeje  má otvorené 2 sociálne služby,  denný stacionár, kde bola poskytnutá 
dotácia z  MPSVR vo výške  19.279.- €. Poplatky od klientov za sociálne služby domov 
na pol ceste a denný stacionár boli vo výške  14.975.- €, na aktivačné práce z UPSVAR  
bola poskytnutá dotácia  334.- € a MČ  Ružinov poskytla dotáciu na činnosť stacionára 
v sume 1.433.-€  Sociálna služba v dennom stacionári sa poskytovala  v priemere 14 
klientom za rok. 
     Vzhľadom k zmene financovania stacionára  MPSVR bola réžia na činnosť stacionára 
financovaná  len z vlastných zdrojov.  Počas roka 2018   sa vstúpilo do jednania s MČ 
Ružinov, ktorá malou časťou od augusta  do decembra 2018  vydotovala  náklady na 
materiál pre klientov. Bol prísľub z MČ Ružinov o príspevok na stacionár aj na rok 
2019. 
     Sociálna služba Domov na pol ceste nemala  poskytnutú dotáciu z verejných zdrojov,    
na realizovanie  tejto aktivity  boli  získané prostriedky   z podielu  2%  2.400.-€ , po-
platky od klientov boli vo výške 4.596.-€  Bez príjmu  za nájom,  by Dom nádeje  ťažko 
znášal stratu v sociálnych službách.  priestorov.  V Domove na pol ceste bola  poskyto-
vaná 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 2 dievčatá 
v podnájme. 
         V Dome nádeje pracovalo v priemere 4,1 pracovníkov na pracovný pomer  a 2 pra-
covníci 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  77.257.- €, 
poplatky od klientov boli vo výške 51.309.- €  a príspevok z UPVSAR na aktivačnú čin-
nosť 593.- EUR, dotácia z MPSVR 24.285.-€.  V Sociálnom centre pracovalo v priemere 
3,5  pracovníkov  na pracovný pomer ,  0,5 pracovníkov na dohodu, na aktivačnú dobro-
voľnícku činnosť 2 klienti a 1 dobrovoľníčka.  
    
         Počas roka 2018 sa pravidelne vykonávala supervízorom  supervízia sociálnych 
služieb ako metóda neustáleho zvyšovania profesionálnej kompetencie pracovníkov v 
pomáhajúcich profesiách, skvalitňovania odborných postupov pri práci s klientmi aj 
ako metóda zvyšovania profesionálnej kompetencie pracovníkov. Rovnako boli zavede-
né štandardy kvality podmienok  poskytovaných  sociálnych služieb.   
              
     Všetkým členom Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku patrí vďaka a úcta za vy-
konanú 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 kon-
zultovaná s daňovou poradkyňou a bol vykonaný audit účtovnej závierky, ktorý tvorí 
prílohu výročnej správy. 


