
 

   

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 2019 

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

Organizačná    

štruktúra SVdP    

Základnou organizačnou jednot-

kou SVdP je tzv. KONFERENCIA. 

Je to autonómne spoločenstvo, 

ktoré si svoju činnosť volí dobrovoľne a riadi si ju 

samostatne. Na čele konferencie pozostávajúcej 

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

cie združené v rámci jednej krajiny tvoria celok, 

ktorý sa nazýva SPOLOK SV. VINCENTA DE PAUL  

(skratka SVdP) s prívlastkom napr. u nás je 

to SVdP na Slovensku.  

Na jeho čele je Národná rada. Na Slovensku má-

me Národnú radu, ktorej členmi sú zástupcovia 

všetkých konferencií. Títo si volia výbor pozostá-

vajúci z prezidenta, viceprezidenta, tajomníka, 

pokladníka a hospodára. Konkrétna krajina si 

musí vypracovať stanovy - tie musí schváliť ná-

rodná Konferencia biskupov, až potom nasleduje 

schválenie stanov a prijatie do celosvetovej orga-

nizácie SVdP Generálnou radou v Paríži.  

Naša práca je zakorenená v charizme vincentskej 

rodiny hlavne skrze svedectvo našich zakladateľov. 

Uvedomujeme si tiež, že účinnosť našej služby zá-

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

Takto pomáhame 
 

Našim cieľom je charitatívna činnosť - pomáhať odká-

zaným jednotlivcom či skupinám obyvateľov v sociál-

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

rálnej oblasti.  

Napriek obrovskému pokroku vo vede, výskume a 

technike, je stále veľké množstvo núdznych a chu-

dobných, ktorí potrebujú pomoc a útechu. 

Ide o pomoc sociálne slabým rodinám (šatstvo, škol-

ské potreby, nákup potravín, pevného paliva, bytové 

zariadenie, obedy deťom na ZŠ, cestovné do školy, 

finančná pomoc na Vianoce, Veľkú noc, začiatok 

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

pomoc chorým a opusteným osobám, 

návšteva domovov dôchodcov a chorých v nemocnici, 

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

tová činnosť, letné a jazykové tábory a finančná po-

moc núdznym deťom ...), 

pomoc pri adaptovaní sa chlapcov a dievčat z det-

ských domovov na samostatný život (kurzy varenia a 

pečenia,  práce v domácnosti,  rôzne prednášky v 

oblasti  komunikácie, správania sa a duchovná po-

moc), 

pomoc  rómskym rodinám, evanjelizácia rómskych 

detí, 

rôzne práce vo farnosti, 

pomoc formou balíkov rodinám po Slovensku, 

pomoc misiám - zdravotný materiál, lieky, použité 

známky a finančná pomoc a iné... 
 www.ozanam-sk.com 

Prezidentka Spolku: Mgr. Ing. Libuša Miháliková 

Sídlo Spolku:  Bratislava 

Adresa: Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava 

Spirituálom pre členov Spolku  je p. Milan Grossman a sr. 

Štefánia Nováková DKL do plenárneho zasadnutia 

27.4.2019, sr. Veronika Gergelová DKL od 27.4.2019. 

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 Má-

rie 

Košice 
Šaca 

Evanjelizácia, dobročinnosť, pomoc 

v núdzi, 

3. 1996 Konferencia Panny Márie Zázračnej 

medaily 

Nitra Evanjelizácia, pomoc bezdomovcom 

 

4. 

 

1998 
 

Konferencia  Svätej rodiny 

 

 

Košice 

Šaca 

 

Pomoc núdznym, evanjelizácia 

 

5. 1996  Konferencia sv. Cyrila a Metoda Bratislava V riešení 

6. 1996 Konferencia sv. Cecílie Bratislava Práca s mládežou, krúžková činnosť  

 

7. 1998 Konferencia sv. Gorazda Bratislava Dom nádeje, stacionár, seniori 

 

8. 1998 Konferencia sv. Jána Krstiteľa Dubová 

pri Modre 

Práca s mládežou, spevokol, noviny 

9. 1998 Konferencia sv. Kláry Kremnica Starostlivosť o deti a Rómov z DD po 

18. roku ,  vzdelávanie detí a mláde-

že 

10. 1998 Konferencia sv. Michala Archaniela B. Bystrica Starostlivosť o dievčatá z DD po 

18.roku, evanjelizácia, záujmová 

činnosť 

11. 1998 Konferencia sv. Alžbety Uhorskej B. Bystrica Pomoc núdznym a chorým, evanjeli-

zácia 

12. 1998 Konferencia Božieho milosrdenstva Zlaté Mo-

ravce 

Práca so sociálne odkázanými 

13. 1999 Konferencia sv. Lujzy de Marillac Levice Práca s mládežou, voľnočasové a 

športové aktivity, jazyky 

14. 1999 Konferencia Panny Márie Lurdskej Mojtín Starostlivosť o dve kaplnky, Krížovú 

cestu v Lesíku sv. Vincenta, evanjeli-

zácia 

15. 2000 Konferencia Kráľovnej rodiny Bratislava Starostlivosť o rodiny v núdzi, starých 

a chorých 

16. 2000 Konferencia sv. Urbana Nitra Evanjelizácia, pomoc ľuďom v núdzi 

 

17. 2000 Konferencia Kráľovnej pokoja Radošina Evanjelizácia, starostlivosť o chorých 

a starých 

18. 2000 Konferencia sv.  Štefana Kráľovský 

Chlmec 

Evanjelizácia, misie, starostlivosť o 

núdznych 

19. 2000 Konferencia sv. Justína de Jacobis Šurany Soc. centrum Šurany, Útulok Kopec, 

muži z ulíc 

20. 2002 Konferencia sv. Ondreja apoštola Bratislava Zber a expedícia šatstva pre núdz-

nych 

21. 2004 Konferencia sv. Ondreja Hostice Pomoc sociálne slabým rodinám... 

/zrušená/ 

22. 2008 Konferencia sv. Jána Pavla II. Bratislava Divadelné predstavenia pre mladých, 

domovy dôchodcov 

23. 2009 Konferencia sv. Anežky Bratislava V riešení 

 

24. 1996 Konferencia Troch Košických mučení-

kov 

Ložín   Pomoc sociálne slabým rodinám 

 

25. 2019

  
Konferencia  bl. Sáry Salkaházi Košice  Pomoc núdznym cez sestričky DKL  

ZOZNAM  KONFERENCIÍ  A  STRUČNÝ  POPIS  ČINNOSTI 
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Činnosť Národnej rady SVdP  na Slo-

vensku v roku 2019 

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku v roku 2019 združoval 23 konfe-

rencii, v  v ktorých vykonávalo neplatenú dobrovoľnícku činnosť 128  členov, 

z toho 20 mužov, 2 mládežníkov.  Spolok má ešte 18  čestných členov, 4 

dobrovoľníčky. 

 

Výbor NR spolku zasadal v Dome nádeje: 

2. februára, 23. marca, 8. júna, 13. júla, 7. septembra, 26. októbra 2019. 

Program stretnutí bol zameraný na činnosť NR SVdP a jednotlivých konferencii. Na stretnutiach boli predkladané 

aktuálne požiadavky, problémy a návrhy na zefektívnenie činnosti konferencii, Domu nádeje v Bratislave a Sociálne-

ho centra útulku a podporovaného bývania Šurany – Kopec. Plánoval sa duchovný rozvoj ako aj udržovanie a oživo-

vanie vincentskej charizmy v jednotlivých konferenciách. 

 

Členovia výboru NR spolku: Libuša Miháliková – prezidentka, Alžbeta Kopřivová – viceprezidentka pre západ, Mária 

Lopatníková – viceprezidentka pre východ, Magdaléna Boledovičová – zástupkyňa prezidentky, Mária Poláková – 

pokladníčka, Petra Galusová  - hospodárka od 2.2.2019, Mário Stehlík – tajomník, Štefan Orlovský – revízor, Erika 

Otrubová – členka výboru. 

 

Duchovné vedenie pre členov Spolku sv. Vincenta:  

* Misijná spoločnosť sv. Vincenta – páter Milan Grossmann CM 

* Dcéry kresťanskej lásky – sr. Štefánia Nováková DKL do plenárneho zasadnutia 27.4.2019, sr. Veronika Gergelo-

vá DKL od 27.4.2019. 

23. plenárne stretnutie 

Dňa 27.4.2019 sa konalo 23. plenárne zasadnutie Spolku sv. Vincenta za účasti členov konferencii zo Slovenska. 

Členom sa prihovorili sprituáli Spolku sv. Vincenta P. Milan Grossmann CM a sr. Veronika Gergelová DKL. Prezident-

ka Libuša Miháliková oboznámila delegátov stretnutia s činnosťou spolku, účtovníctvom  a so stavom hospodáre-

nia, urobila to prezentáciou. Jednotlivé konferencie, Dom nádeje Bratislava a Sociálne centrum Šurany – Kopec  

prezentovali svoju činnosť, niektorí aj prezentáciou. Facebook spolku predstavila hospodárka SVdP Petra Galusová 

a zo života bl. Frederika Ozanama povedala členom viceprezidentka pre východ Mária Lopatníková. O aktivitách 

stretnutí vincentskej komisie prezentovala prezentáciou delegátom zástupkyňa prezidentky Magdaléna Boledovičo-

vá. 

 

24. celoslovenské stretnutie 

Dňa 12. októbra 2019 sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie členov Spolku sv. Vincenta, konalo sa v Dome náde-

je v Bratislave. V programe boli voľby prezidenta SVdP, správa o činnosti, prezentácia vincentskej rodiny, film Tu 

sme. Voľby prezidenta SVdP sa konali za účasti volebnej komisie, ostatní pozerali film o sv. Vincentovi. Z dvoch kan-

didátov Libuša Miháliková a Mário Stehlík, vyhrala veľkou väčšinou voľby Libuša Miháliková  a stala sa tak starono-

vou prezidentkou. Sv. omšou členovia ďakovali a prosili o požehnanie v Kaplnke Panny Márie zázračnej medaily. 

Stretnutie duchovne sprevádzali P. Milan Grossmann CM a sr. Veronika Gergelová DKL. 

 

Zrušená konferencia: 

Konferencia sv. Ondreja v Hosticiach  bola zrušená  v marci 2019. 

 

Založená  Konferencia: 

v máji 2019 bola v Košiciach založená   Konferencia bl. Sáry  Salkaházi 
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Rôzne domáce stretnutia a akcie 
 

Dňa 22.2. 2019 sa v Šaci stretli členovia konferencií zo Šace, Královského Chlumca  spolu so spirituálom Spolku p. 

M. Grossmannom, L. Mihálikovou – prezidentkou a M. Boledovičovou. Prítomní členovia informovali o činnosti, o 

členstve a riešilo sa aj obnovenie členstva a činnosti rómskej konferencie bl. Zeferína Mallu. Záujemcovia o člen-

stvo v konferencii sa budú do konca  roka  formovať a potom bude založená konferencia. 

 

Stretnutie v Košiciach u sestričiek DKL 

Dňa 22. 2. 2019  delegáti NR Spolku  poobede navštívili v Košiciach Spoločnosť dcér kresťanskej lásky. Stretli sa tu 

s  dobrovoľníčkami a mladými študentmi, ktorí pod patronátom sestričiek Vincentiek a to sestričkou M. Gostíkovou 

pomáhajú núdznym, najmä bezdomovcom. Záujemcovia o členstvo po polročnej formácii založia Konferenciu a 

zvolia si predsedu. 

 

Stretnutie v Nimnici 

Dňa 8. a 9.3. 2019  sa uskutočnilo na pozvanie KBS v kúpeloch Nimnica IV. stretnutie biskupov s laikmi, zasvätený-

mi osobami a klerikmi z celého Slovenska. Témou stretnutia bolo hodnotenie aktuálnej situácie Katolíckej cirkvi na 

Slovensku, pastorácie a evanjelizácie mládeže a pastorácia povolaní. Za Spolok sa stretnutia zúčastnila M. Miháli-

ková – prezidentka Spolku. 

 
Vedecká konferencia  

8.4.2019 sa uskutočnila vedecká konferencia s názvom Osobnosť pátra Jána Hutyru CM v Kňazskom seminári sv. 

Gorazda v Nitre  za účasti biskupov, kňazov, rehoľných sestier, jeho rodiny, laikov, bývalých študentov vysokých škôl 

a tiež jednotlivé vetvy vincentskej rodiny.  Spolok sv. Vincenta zastupovala  prezidentka L. Miháliková a viacerí čle-

novia. 10 prednášajúcich priblížilo život a dielo tohto slovenského sv. Vincenta de Paul. 

 

Dňa 2. júna do farnosti Veľký Krtíš správca farnosti dp. M. Kosorín  pozval provinciála J. Jašša, CM., pátra M. Obši-

vana, CM. a členov Spolku sv. Vincenta de Paul, aby predstavili dobrovoľnícku činnosť členov,  zariadení Sociálneho 

centra Šurany Kopec a Domu nádeje. Činnosť členov Spolku bola predstavená po sv. omšiach v Malom Krtíši a vo 

Veľkom Krtíši. Provinciál p. J. Jaššo a páter M. Obšivan v kázňach veriacim priblížili spiritualitu sv. Vincenta, ktorá je 

potrebná aj v dnešnej dobe. Spolok  zastupovali L. Miháliková, M. Boledovičová a A. Snopková. 

 

Duchovná obnova vincentskej rodiny 

V dňoch 22.-25.8.2019 v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre a 29.-31.8.2019 v Kňazskom seminári Jána Voj-

tašáka v Spišskej Kapitule sa uskutočnila duchovná obnova pre celú vincentskú rodinu s P. prof. Waldemarom Rá-

kocym CM. Duchovná obnova bola o Zázračnej medaile a sv. Kataríne Labouré. Páter hlboko teologicky a zrozumi-

teľne vysvetlil zázračnú medailu, samotné zjavenie, hovoril aj o rodinnom zázemí sv. Kataríny Labouré ako aj o jej 

charaktere a čnostiach ako aj význame medaily pre svet. Na duchovnej obnove sa zúčastnilo spolu na obidvoch 

miestach 228 členov vincentskej rodiny, z toho zo Spolku sv. Vincenta tam bolo 29 členov a čakateľov. 

 

Boj proti hladu 

Aj v tomto roku sa viaceré konferencie zapojili do prípravy a realizácie 13. ročníka zbierky Boj proti hladu na pomoc 

chudobným v Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku. Tento ročník začal 1.6.2019 a presahuje 

až do roku 2020. Ľudia zakúpením medovníkového srdiečka, resp. príspevkom na účet podporili túto akciu. Z výťaž-

ku sa podporujú základné potreby ľudí ako aj budovanie a skvalitňovanie života ľudí i zabezpečovanie formácie 

misionárov, sociálnych a charitatívnych pracovníkov. 

 

Putovanie relikvii sv. Vincenta 

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul, prebiehalo na Slovensku od 26.9. - 27.10.2019 a od 14.11.  
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15.12.2019, medzitým boli relikvie v Českej republike od 28.10. - 13.11.2019. Relikvie boli vo figuríne sv. Vincenta 

v sklenenom sarkofágu a veriaci si ich uctievali. Počas týchto dní bolo  množstvo sprievodného programu. 

 

Fórum kresťanských inštitúcií 

Valné zhromaždenie FKI sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2019 o 14.00 hod. v priestoroch Pálfyho paláca v Brati-

slave, ktorého sa za Spolok zúčastnila L. Miháliková. 

 

 Deň chudobných 

Sv. Otec František vyhlásil 17. november za Svetový deň chudobných. Už  3-tí rok na Slovensku vincentská vetva 

Misevi vyzvala vincentské vetvy v tento deň na pomoc chudobným. Na Slovensku je to štátny sviatok a všetky ob-

chody sú zatvorené. V tento rok Konferencia zázračnej medaily Panny Márie  pre bezdomovcov v Nitre urobila celo-

denný program a Konferencia sv. Jozefa  v Leviciach s kňazmi  navštívila domov dôchodcov Jeseň života. Pre obyva-

teľov zariadenia  bola vyslúžená sviatosť zmierenia a sv. omša. 

 

Rádio LUMEN 

V relácii Duchovný obzor 19. novembra členky Konferencie sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici a to predsed-

níčka Konferencie A. Zifčáková a členky A. Majeríková, J. Uhríková  v živom vysielaní poslucháčom priblížili činnosť 

Spolku sv. Vincenta a život v Dome sv. Vincenta v Banskej Bystrici. Cieľom rozhovoru boli relikvie sv. Vincenta, ktoré 

privítali u nich v meste. 

 

Rádio Mária 

Dňa 25.11.2019 sa uskutočnilo nahrávanie relácie o Spolku sv. Vincenta, o činnosti konferencii a putovaní relikvii 

sv. Vincenta po Slovensku. V nahrávacom štúdiu boli za Spolok sv. Vincenta 

L. Miháliková a M. Boledovičová. 

 

Diecézne stretnutie  

Zástupcov hnutí a spoločenstiev Nitrianska diecéza 28. 11. 2019 pozvala na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v kláš-

tore sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku. Stretnutie zvolal generálny vikár P. Brodek na podnet o. biskupa P. Rus-

náka. Prítomní delegáti predstavili svoju činnosť a podujatia. Spolok zastupovala P. Bajlová. 

 

Pápežské misie 

Dňa 2.12.2019 sa v dome Pápežských misijných diel v Bratislave uskutočnilo v rámci Fóra kresťanských inštitúcií 

stretnutie zástupcov inštitúcií, ktoré majú za úlohu pomáhať v oblasti misií. Skúmala sa možnosť členov organizácií, 

ako byť ešte viac prínosom pre misijné hnutie. Spolok zastupovala L. Miháliková. 

 

Pravidelné stretnutia 

Vincentská rodina aj v tomto roku 2019 sa 4x stretla v Nitre na Oravskej u sestričiek Dcér kresťanskej lásky. Stret-

nutia viedol provinciál J.Jaššo, CM. Po spoločnej modlitbe prítomní delegáti informujú o svojej činnosti od posledné-

ho stretnutia. Plánujú a pripravujú sa spoločné stretnutia. Spolok zastupovali M. Boledovičová a P. Bajlová. 

 

*Holandsko 

Hlavná rada SVdP Holandska podporila  v roku 2019 projekty Spolku na Slovensku: 

 

 Konferencia sv. Cecílie            -     750 € letný detský tábor 

Konferencia  sv. Štefana         -      600 € pre núdznym a pre Ukrajinu 

Konferencia sv. Ondreja Ba    -      700  € poštovné na balíky 

Konferencia sv. Cecílie            .      750 €  tábor  
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23.plenarne zasad-

nutie  SVdP27.4.19 

24.celoslovenské 

stretnutie DN BA 

12.10.19 



 

 7 

 

 

 

 

Rôzne domáce aktivity 

Konferencia v kňazskom 

seminári 8.4.19 

Návšteva starostu Ružinovq v DN 

30.7.19 

Stretnutie v Nimnici 

8.9.3.2019 

Duchovná obnova Nitra 

22.-25.819 

Putovanie relikvií  
Stretnutie vincentskej rodiny Levice 
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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: 

1. Domov na polceste (DPC) – prevádzka po celý rok. Cieľom domova na pol ceste bolo poskytovanie so-

ciálnej starostlivosti osobám, ktorým bola ukončená nariadená ústavná starostlivosť po dovŕšení plnole-

tosti alebo predĺžená ústavná starostlivosť z dôvodu prípravy na povolanie a nemali zabezpečené bývanie. 

 

     V zariadení Domu nádeje bolo počas roku 2019 6 dievčat, z toho v domove na pol ceste (DPC) 

v určitom časovom úseku 3 dievčatá, neskôr v nájme do určitého času 5 dievčat.  

    

      Počas roka 2019  boli riešené vzájomné medziľudské vzťahy, rešpektovanie sa medzi sebou 

v zamestnaní, voči podriadeným. Sociálnu rehabilitáciu vykonávala Mgr. Zuzana Vávrová, ktorá pracovala 

ako sociálna pracovníčka do 30.6.2019. Spolupráca s dievčatami bola dobrá. Dievčatá 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, ktorá pokračovala v sociálnej rehabilitácií v Domove na pol ceste. 

Vzhľadom k tomu, že dievčatá po ukončení domova na pol ceste nemali ubytovanie, zostali v nájme 

v Dome nádeje na trvalom pobyte. 

 

2. 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 lôžka. So-

ciálne 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 zabez-

pečuje riaditeľka zariadenia. Financie na aktivity riaditeľka zariadenia získava cez rôzne granty. 

Klub seniorov, tu sa v pondelok stretávajú seniori z Mestskej časti Ružinov.  Každý pondelok ich čaká bo-

hatý program, ktorý je prispôsobený ročnému obdobiu. Sú to rôzne prednášky, premietanie rôzneho mate-

riálu, filmov, čítanie  a výroba ručných prác. Ručné práce: háčkovanie, štrikovanie, varenie, pečenie,  ma-

ľovanie rôznych výrobkov,  výroba adventných vencov a podobne.  

 

         Počas roka 2019 bolo v  stacionári 25 klientov, z ktorých  stav počas roka sa striedal: 10 klientov 

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

skú službu a  2 klientky zomreli). Zo stavu počas roka 25 klientov ku koncu roka bolo 13 klientov – senio-

rov. Úbytok klientov  bol zaznamenaný  postupným  zhoršením  zdravotného stavu a vekom zhoršených 

životných funkcií, najmä chôdze ako aj úmrtím. 

DOM NÁDEJE  BRATISLAVA—RUŽINOV 
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Seniori sa aktívne zapájali do záujmovej činnosti, čím podporovali  svoju jemnú motoriku a tvori-

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

Ozanam, boli uskutočnené pod vedením  Mgr. Mariany Vajdovej sociálnej pracovníčky denného 

stacionára. Okrem toho boli  prevedené  fyzioterapeutické cvičenia  cvičiteľkou p. Mikušovou 

z grantu EPH, určeného na fyzioterapiu a masáže.   Prezentácia  výrobkov denného stacionára v 

kostole sv. Vincenta de Paul sa uskutočnila pred Veľkou nocou, na hodovú slávnosť a počas ad-

ventu. Klienti denného stacionára  vyrobili  množstvo snehuliačikov, Mikuláškov, vianočné 

stromčeky, papierové košíčky, pozdravy, ktoré členky Kf.  sv. Gorazda ponúkali deťom  pri vcho-

de do kostola. Výťažok z predaja sa použil na zakúpenie balíkov a na vianočnú kapustnicu. 

Z aktivít denného stacionára sa vykonávali  pravidelné tréningy pamäti a  arteterapia,   plietli sa  

adventné venčeky, ktoré si klienti mohli zobrať domov. Rovnako ako aj malé výrobky z papiera. 

V procese arteterapie  boli zapojené 3 dobrovoľníčky zo strednej školy Gymnázia  L. Novomeské-

ho , ktoré od októbra 2019 každý týždeň vykonávali predpísanú zazmluvnenú prax.  

       

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

ky, bábiky, kamenné obrázky, nádoby perá, veľkonočná dekoráciu na dvere, pletené mačičky , 

papuče....  

 

      Počas roka sa uskutočnila  pracovná terapia na vysadenom okolí  Domu nádeje.  Klienti den-

ného stacionára za pomoci  pracovníkov stacionára a členov kf sv. Gorazda  vykonali zber levan-

dule, ktorú si sami dopestovali,  a vyšívali naplnené vankúše,  malé vankúšiky. 

 

       Malé oslavy klientov  pri narodeninách alebo meninách v stacionári  priniesli vždy dobrú at-

mosféru klientov s uctením ostatných s koláčikom pre každého.  

 

     Členovia denného stacionára sa zapojili už druhýkrát do podomovej návštevy kaplnky Zázrač-

nej medaily.  

 

        Aj klientky stacionára sa zapojili do akcie Pôstna krabička pre Afriku a nazbierali celkom 

30.-€, ktorú potom odviedli na účet charity. Rovnako klienti prispeli aj na Adopciu na diaľku pre 

indické dievčatko, ktoré je zaznamenané cez Spolok sv. Vincenta de Paul.  Tradične sa v Dome 

nádeje piekli perníkové srdiečka na Vincentsku akciu „Boj proti hladu“. Seniori usilovne balili  

medovníky do celofánových papierikov s malým označením „Boj proti hladu“, ktoré sa potom 

odovzdali sestričkám na predaj. 

 

       SLSP finančne podporila vo výške 5000.- € náš  projekt  "Tu sme" aktualizovaný pre ľudí so 

zdravotným postihnutím, v súvislosti s ich integráciou do spoločnosti, spojený s videonávodom z 

rôznych miest Spolku sv. Vincenta de Paul. Boli odborne spracované filmy o telesne zdravotne 

postihnutých s ukážkou miest Sociálneho centra Šurany, Domu nádeje a Levice. 

 

     Nadácia EPH finančne podporila vo výške 5000.-€  projekt "Šediny nie sú prekážkou " urče-

ného pre denný stacionár. Projekt zahŕňal  aj výmenu vstupných dverí Domu nádeje, inštaláciu 

elektrického vrátnika, materiálne vybavenie stacionára a rehabilitačné, masážne a tréningové 

kurzy pre seniorov,  z grantu sa zakúpili 2 elektrické masážne kreslá, vozík na nosenie obedov, 

podbradníky,  materiálne vybavenie pre arteterapiu, pracovné zošity na tréningy pamäte. 

DOM NÁDEJE  
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  Dňa 30.7.2019 navštívil Spolok sv. Vincenta de Paul, Dom nádeje starosta Mestskej časti 

Ružinov Ing. Martin Chren, spolu s delegáciou mesta. Ich záujem bol o činnosť denného stacionára, na 

ktorý MČ prispieva určitou čiastkou. Súčasne sa oboznámil s činnosťou Domu nádeje, konferenciami 

Spolku sv. Vincenta de Paul na území Ružinova ako aj Bratislavy. 

Viedenske konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul  pomáhali Domu nádeje svojou humanitárnou zbier-

kou, ktorú na vlastné náklady doviezli do Domu nádeje  2x v roku. Zbierka spočívala v dodaných roláto-

roch pre slabo chodiacich ľudí, pohybových kresiel pre nevládnych ľudí, zbierka šatstva pre malé deti, 

hračky, bicykel.  Tieto sa potom rozdali ľuďom, ktorí to najviac potrebovali. 

 Klub Lion daroval dennému stacionáru  umývačku na riad v hodnote 396.-€ 

 Dňa 9.mája 2019 sa niektoré klientky a pracovníci Domu nádeje  zúčastnili duchovnej púte spoje-

nej s výstupom na Bradlo k ucteniu pamiatky národného hrdinu Miroslava Rastislava Štefánika. Dňa 

6.6.2019 sa tiež zúčastnili púte do Koclířova, strediska českomoravskej Fatimy, kde sa nachádza Fatim-

ský apoštolát v ČR. 

 

 Dňa 10.9.2019 odslúžil sv. omšu pre klientov denného stacionára v kaplnke  Zázračnej medaily 

páter Marián Chovanec, rovnako zabezpečil pre nich duchovnú službu, sv. spoveď a pomazanie chorých. 

 

 Dňa 16.12.2019 sa uskutočnila vianočná kapustnica pre klientov denného stacionára ako aj dob-

rovoľníkov a členov Spolku sv. Vincenta de Paul. Program naplnili vianočné koledy, spomienky a hra o 

narodenom Ježiškovi, ktorú zahrali deti zo Spojenej školy sv. Vincenta de Paul. Kapustnicu uvarili členky 

konferencie sv. Gorazda.  

     MČ Ružinov podporovala na základe zmluvy určitú čiastku denný stacionár.  MPSVR podporilo tiež 

na základe zmluvy mzdové náklady denného stacionára, do ktorých sa zúčtovali podľa počtu klientov 

mzdy pracovníkov. 

 

3. Klub seniorov (KS) 

         Klub seniorov funguje v spolupráci so stacionárom.  Pravidelne v pondelok (od 10. hod.), za účasti 4 

až 5 seniorov má stretnutie pripravený zaujímavý program (cvičenie pamäti, ručné práce, premietanie 

filmov, telocvik, nácvik zručnosti, čítanie na pokračovanie atď.), seniorky sa zapájajú do programov 

v stacionári a vytvárali sa dobré vzťahy s klientmi stacionára. 

 

       Spolupráca so Združením pre služby anonymných alkoholikov (AA) 

       Práca AA pozostáva v skupinovej - klubovej činnosti , na ktorú im prenajímame určený priestor 

v suteréne. Klub funguje každý utorok  v určenom čase . Spolupráca s AA je dobrá, a bola plánovaná už od  

prvých  projektov činnosti DN. Kontaktnou osobou za klub AA je pani Mayerová. 

       V rámci činnosti  Domu nádeje,  je stále aktualizovaná  kronika Konferencie sv. Gorazda, ktorú spra-

cováva  predsedníčka konferencie sv. Gorazda,  členka MUDr. Janka Raczová. 

                                                 

      Aj počas roka 2019 sa pravidelne uskutočňovala supervízia sociálnej služby prof. doc. Matelom Andre-

jom pre  Dom nádeje, denný stacionár, DPC  a sociálne centrum Šurany.  Bola vypracovaná smernica 

GPDR a zabezpečilo sa jej uplatnenie v praxi. Súčasne sa pokračovalo v uplatňovaní štandardov sociálnej 

služby DPC a denného  stacionára.  

 

 Údržby a opravy Domu nádeje 

Skrátenie mreží k novej bráne – f.  HR 8 

Opravy WC, sprchy, vykurovania  – bežná oprava f. SOMAT a vlastná údržba 

DOM NÁDEJE  
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Oprava a údržba výťahu, svetlíc  – f. Kone 

Oprava počítačov –  oprava f. ADIR 

Opravy svetelných zdrojov, žiariviek – vlastná práca + zakúpený materiál 

Oprava výťahu – výmena svetelného zdroja f. KONE 

Bežná údržba – oprava stoličiek  

Výmena vstupnej brány z drevenej na kovovú – f. Kalypso 

Zriadenie elektronického vrátnika na otváranie dverí – f. CI 5 

     

 

Nákupy v Dome nádeje 

 

     Pre stacionár boli zakúpené 2 elektrické masážne kresla z grantu EPH, vozík na obedy,  2 stoly, stoličky 

pre denný stacionár,  plastový stolík na balkón pre klientov, vstupná brána bola vymenená ako aj namon-

tovaný elektrický vrátnik na otváranie dverí z grantu EHP. Pre stacionár bol daný dar z Klubu Lion umývač-

ka riadu. Počítač na účtovníctvo do kancelárie, ktorý bol zakúpený z prostriedkov 2%. 

 

Príspevky a dary pre Dom nádej 

 

     Drobné dary od dobrodincov získal Dom nádeje počas roka 2019  vo výške 2184,-€, v tom sú zahrnuté 

aj z prezentácie výrobkov stacionára. Z právnických osôb bol daný finačný dar od Nadácie EPH 5000.-€ a 

Nadácie  SLSP 5000.-€  a materiálny dar z Klubu Lion 379.-€  Pre DPC, kde nie sú nijaké zdroje na ener-

gie, bol zúčtovaný podiel z dane  2% , vo výške 1465.-€, pre stacionár 424,84 €  a na vydotovanie doplat-

ku k bráne, dlhodobý majetok 1509,08 €.  

 

       Príspevok z UPSVARu na 2 aktivačných pracovníkov bol na výške 570,65.-€, dotácia z MČ Ružinov 

činila 7066,96,-€,  dotácia z MPSVR  na klientov 27797,52 € a tržby – poplatky od klientov z denného 

stacionára 21089,43 € a DPC 2516.-€. Nájmy,  ktoré vykrývali potreby Domu nádeje boli vo výške 

19346,72 € a zúčtovaná dobrovoľnícka práca vo výške 730.-€ 

 

 Stav pracovníkov v roku 2019 

 

Počas roku 2019 pracovali: 

Na plný pracovný úväzok pracovali 3 pracovníčky, a 2 pracovníčky na 0,5 úväzok, na aktivačnú činnosť 

z príspevku MPSVR (20 hod týždenne) 2 pracovníci, celkom 10 mesiacov.  Okrem pracovníkov Domu ná-

deje boli aj  3 dobrovoľničky  - žiačky zazmluvnené so školou Gymnázium L. Novomeského, ktoré dávali 

arteterapiu v dennom stacionári. Dobrovoľnícku činnosť vykonávala aj riaditeľka v Dome nádeje. Pri gran-

te zo SLSP spolupracovali 2 dobrovoľníci. 
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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 schopnos-

tí 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 

 

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.  

 

Vincentská rodina 

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

klientmi.  

Spoločné a individuálne rozhovory s kňazom prispievajú k riešeniu problémov a k vnútornému 

obohateniu spokojnosti klientov.  

Dcéry kresťanskej lásky  tiež počas roka prichádzajú do zariadenia spolu s mladými a s priprave-

ným programom. Mladí pomohli aj pri upratovaní. 

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 16. septembra 2019 slávila 

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

Kopca a zariadenia.  Hlavným celebrantom sv. omše  za prítomnosti viacerých kňazov bol P. Pa-

vol Noga CM pôsobiaci v Banskej Bystrici. Sv. omšu obohatili spevom mladí zo Združenia ma-

riánskej mládeže.  Po sv. omši bolo slávnostné agapé.  Vonku areál krášlila dopestovaná zeleni-

na z našich záhrad, novovybudované parkovisko pre autá a časť chodníka prispelo ku skrášleniu 

areálu..  Hostia si  mohli pozrieť izby klientov, hospodársky dvor, záhrady a celý areál zariadenia. 

Zariadenie zveľadili: 

Dom č. 7 a č. 14:  

V roku 2019 sme sa rozhodli prerobiť povalu na dome č. 7 na podkrovie, kde by sa nachádzali 3 

podkrovné izby, jedna miestnosť vyhradená pre sklad šatstva, kultúrno – spoločenská miest-

nosť,  kúpeľňa a toaleta. 

Podkrovie sa postupne realizuje podľa našich možností, schopností a financií. Na hospodár-

skom dvore sme postavili dreváreň. Veľká akcia nás čakala v Nových Zámkoch na športovom 

štadióne, kde sme rozoberali parketovú podlahu s drevenou podsadou. 

Sociálne centrum ŠURANY  
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Odtiaľ sme doviezli veľa dosiek, hranolov a parkiet, z ktorých sme asi 2 mesiace vyberali klince 

a uložili na stavebné potreby. Zakúpili sme pozemok, ktorý sme ohradili plotom a „vstupnou brá-

nou“. Maľovali sme izby, chodby a odizolovali sme 2 kúpeľne na prízemí na dome č. 14. 

Pre zariadenie sa zakúpilo:  

- nová kuchynská linka 

- nábytok do kancelárie 

- válenda 

- krovinorez 

- bojler 

- pracovný materiál 

- strojček na vlasy 

- vysávač 

- kamerový systém na dom č.7. 

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

obdobie pripravili seno.  

Zavárali sme uhorky, robili lečo, pretlak, kečup.  

Brigádovali na farme a v sade. 

V záhradách si klienti v roku 2019 dopestovali: 1 500 kg zemiakov, 40 kg maku, mrkvu, petrž-

len, zeler, rajčiny, papriku, cibuľu, hrášok, reďkovku, uhorky, cviklu, baklažány, kukuricu, tekvi-

ce, cukiny a melóny. Tieto produkty putovali do kuchyne a tiež na zimné uskladnenie. Zasadili 

sme spolu 500 rajčín a 600 paprík. 

Na hospodárskom dvore dochovali: 6 ošípaných, 65 kačíc, 40 zajacov, 6 ovečiek a 23 kôz. Tak-

tiež sme mali 120 vynesených sliepok na prekŕmenie na zabitie a 50 sliepok nosníc. 

Dotácie:  

Ministerstvo práce SVaR SR podporilo : 

* Podporované bývanie sumou  26 693,- € 

 

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

rozpočtu z VÚC Nitra vo výške: 

* Na prevádzku Útulku - 37 244.- € 

* Podporované bývanie a odkázanosť –  29 957.- € 

 

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

* 1 klient, podporená suma  106, 42 € 

* 1 klient – projekt nad 50 rokov, podporená suma 1770,- € 
 

Zariadenie podporili:  

- Poľnohospodár Nové Zámky 

- biskup Viliam Judák 

- Ladislav Magdolen 

- farmár Komora 

- spoločenstvá a jednotlivci 

- pre zariadenie člen Spolku sv. Vincenta zakúpil elektrobicykel 
 

Personálne zastúpenie:  7 pracovníkov na  pracovný úväzok,  3 pracovníci na čiastočný pracovný 

úväzok,  1 reholná sestrička DKL pracuje  ako  dobrovoľníčka.  

 

Sociálne centrum ŠURANY  
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Sociálne centrum ŠURANY  

FOTODOKUMENTÁCIA-
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Sociálne centrum ŠURANY 



 

 18 

KONFERENCIA SV. JOZEFA  LEVICE 

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

nám a jednotlivcom: 

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

- ponúknutý použitý nábytok  dávame ďalej do rodín  

- rodinám v núdzi nákup potravín  počas roka, vo väčšom počte pred Vianocami a Veľkej noci  

- finančná pomoc sociálne slabým rodinám na úhradu nájomného a pevného paliva 

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

vincentkami 

- návšteva Domu dôchodcov Jeseň života, pomoc kňazom pri vysluhovaní sviatostí   

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

zbierky za rok 2019 je 1. 330 - € 

- celoročné posielanie balíkov (asi 50) so šatstvom, obuvou a potravinami rodinám na Slovensku  

- vianočný projekt „Daruj radosť“, vyzbieranie 700 kg potravín a 800,- eur . Podporených bolo 

104 rodín 

- dve členky Konferencie sv. Jozefa LV sú členkami Výboru NR SVdP, jedna je aj viceprezidentka 

pre západ a zároveň šéfredaktorka časopisu Ozanam a má na starosti tvorbu a vedenie webo-

vej stránky spolku, druhá je zástupkyňa prezidentky 

- iná spev vo farskom speváckom zbore, 

- pomoc  rómskym rodinám 

- lektorstvo a práca v Sociálnom centre Šurany – Kopec 

- PRO LIVE aktivita, pomoc osamelým matkám, aktivita za ochranu nenarodených detí, organizo-

vanie modlitbových spoločenstiev 

- koordinácia za Spolok sv. Vincenta v celoslovenskej skupine, ktorá združuje všetky vincentín-

ske spoločenstvá – „Vincentská rodina“ pod vedením p. Jašša 

- upratovanie kostola 

- prezentácia Spolku v médiách 

- počas putovania relikvii - predaj devocionálií, aktívna účasť na programe, fotografovanie 

 Konferencia má 15 členov,  6 čestných členiek,  4 dobrovoľníčky. 

 

KONFERENCIA SV. LUIZY DE MARILLAC  LEVICE 

Činnosť konferencie pôsobiacej na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul: 

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

kov pomáhajú krajinám s extrémnou chudobou 

- od školského roku 2017/2018 zapojenie sa do projektu Adopcia na diaľku (prostredníctvom P. 

Tomáša Brezániho CM), podporovaním 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 aj Angele Loreen Otsieto, ktorá je sirota a stará sa o ňu jej sesternica, ktorá 

je slobodná; navštevuje školu sv. Vincenta. 

 Konferencia má 11 členov. 

Činnosť jednotlivých konferencií na Slovensku v roku 2019 
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KONFERENCIA BOŹIEHO MILOSRDENSTVA   ZLATÉ MORAVCE 

 Konferencia je zameraná na  sociálne slabé skupiny. 

Konferencia má 2 členov. 

 

KONFERENCIA KRÁĽOVNEJ  POKOJA  RADOŠINA 

Konferencia je zameraná na pomoc chorým a núdznym: 

- pravidelné modlitbové stretnutia raz mesačne 

- 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 vo výške 550,80 

eur, ktoré boli zaslané na účel zbierky. 

- vedenie detskej ruže posvätného ruženca 

Konferencia má 6 členov, 1 čestný člen 

 

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 

- pravidelná finančná výpomoc chudobným – rodine so 6 deťmi, 2 sestrám postihnutých chu-

dobou a 1 z nich aj nezamestnanosťou, a bývalému bezdomovcovi, čiastočnému invalidovi 

- zabezpečenie paliva na zimu - pre chudobných  

- návšteva Sociálneho centra v Šuranoch Kopec na ich hodovú slávnosť Sedembolestnej Pan-

ny Márie 

- organizovanie zbierky Boj proti hladu 

- potravinová pomoc chudobným rodinám pred Vianocami i mimo nich prostredníctvom mate-

riálovej pomoci Diecéznej charity Nitra, Tašky sv. Vincenta sestier vincentiek, Tesco zbierky 

cez Diecéznu charitu Nitra. 

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

kde gastrolístkami  

Konferencia má 7 členov, 2 sympatizantky  

 

KONFERENCIA SV. URBANA  NITRA 

Konferencia je zameraná na modlitbovú činnosť. 

Konferencia má 1 členku. 
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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 obyvateľovSC  

- darovaním jedla a šatstva, pomocou pri nákupoch a poradenstvom 

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

- modlitbou za  všetkých obyvateľov SC 

- v kaplnke privítali na noc relikvie sv. Vincenta, pripravili modlitby, pracovníci adorovali pri relik-

viách celú noc a klienti do 24.00 hod až do 2.00 hod.  

  Konferencia má 2 členov a 2 čestných členov. 

 

KONFERENCIA SV. GORAZDA     BRATISLAVA 

- 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 

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

úlohy 

- pestovanie levandule, plnenie vrecúšok, pečenie medovníkov, koláčov, ručných prác – speňaže-

nie 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,  

-  účasť na duchovných cvičeniach v Nitre pod duchovným vedením P. Waldemara Rákoczyho CM,     

– Študujú prípisy a príhovory z Generelátu SVdP, 

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

pohľadníc, vlny a bavlny a šatstva pre misie a podporu činnosti klientov DN. Jedna členka vo vlast-
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– Študujú prípisy a príhovory z Generelátu SVdP, 

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

rých pohľadníc, 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 akciách farnosti 

- spolupráca pri pastoračnej činnosti v nemocniciach mestskej 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 

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

- spolupráca s vincentínmi, farským úradom, vincentkami, OZ Slnečnicou, klubom seniorov, 

MČ Ružinov 

- zabezpečovanie Domova na pol ceste, Denného stacionára 

- prezentácia Spolku sv. Vincenta, svojej konferencie a Domu nádeje v masmédiách (príspevky 

do časopisu Ozanam, vystúpenia v rádiu Lumen) 

 

Konferencia má 10 členov, 1 čestná členka, 1 čakateľka, a 1 dobrovoľníčka, 2 sympatizanti 

 

KONFERENCIA SV. CECÍLIE     BRATISLAVA 

 

Konferencia pôsobí na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul,  zameraná na voľný čas detí nie-

len počas školského roka, ale aj cez prázdniny. 

Činnosť Konferencie: 

- platenie poplatku za školský kurz anglického jazyka žiakovi druhého ročníka našej školy, kto-

rý je zo 

  sociálne slabšej rodiny 

- organizovanie letného tábora na Králikoch pri Banskej Bystrici (11 dobrovoľníkov robí 8 dní 

bez nároku na 

  finančnú odmenu). 

- účasť na plenárnych zasadnutiach Spolku 

- spravovanie a údržba darovaného bytu, v ktorom bývajú aj členky SVdP ( odvoz vlastnými 

osobnými 

  autami, montovanie postelí, poličiek, nábytku, vynášanie a likvidácia darovaného a opotrebo-

vaného   

  nábytku) 

- mesačná finančná pomoc (po dobu jedného roka) na potraviny pre dvoch súrodencov zo so-

ciálne slabšieho 

  prostredia, o ktoré sa stará starý otec, ktorému boli pridelení do osobnej starostlivosti   

- doučovanie žiakov našej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- spolupráca s Konferenciou sv. Ondreja apoštola – školská novembrová zbierka detského 
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  oblečenia a 

   sladkostí do vianočných balíkov pre sociálne slabšie rodiny (odvoz vlastnými osobnými auta-

mi)  

- príspevok na školu v prírode trojičkám z našej školy, ktoré sú z viacčlennej rodiny 

- adventná púť do Brna a Olomouca organizovaná členkou Adrianou pre členov konferencií 

SVdP a ich 

   rodinných príslušníkov  

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

(členka 

   Adriana) 

- bezplatné doučovanie študentov gymnázia Spojenej školy sv. Vincenta de Paul, ktorí sú v ma-

turitnom 

  ročníku (č. Adriana) 

- lyžovačka cez jarné prázdniny s doučovaním a riešením maturitných testov ( č. Adriana) 

Konferencia má 4 členky. 

 

KONFERENCIA SV. ONDREJA  APOŠTOLA BRATISLAVA 

 

Konferencia je zameraná  na  modlitbu a charitu: 

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

- navštevujeme dva domovy sociálnych služieb pravidelne raz týždenne v stredu a piatok. Nápl-

ňou stretnutí 

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

sú i evanjeličky   

  a kalvínky. 

- zapájame sa aj do „Boj 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, modlitbu Otče náš tiež vždy 

pribalia; pred  

  Vianocami sme pribalili salónky. V niektorých balíkoch sú potraviny. 

- V roku 2019 sme poslali okolo 130 balíkov. 

Konferencia má 7 členiek. 

 

KONFERENCIA  KRÁĽOVNEJ  RODINY BRATISLAVA 

Konferencia pomáha sociálne slabým rodinám a  jednotlivcom: 

-  pomoc ľuďom v núdzi jednotlivcom a viacdetným rodinám oblečením, obuvou,  vecami den-

nej spotreby  

posielanie balíkov v rámci Slovenska, najmä do oblastí s vyššou nezamestnanosťou – 91 balí-

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

v škole a škôlke, príspevok na nájomné, lieky, energie, základné potraviny a potreby deťom 

v škole 

návštevy chorých ľudí a našich starších členov, podpora 2 detí cez adopciu na diaľku 

zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu, na účet zbierky bolo zaslaných 820 € 

-  finančné podporenie 4 sociálne slabších rodín 

-  spolupráca s vedením farnosti – účasť na púti v Marianke, Šaštíne, Staré Hory, účasť na far-
skom plese 

pravidelné upratovanie kostola, čistenie areálu kostola, údržba sadových úprav 

vybudovanie minirozária zo šípových stromčekových ruží 

starostlivosť o rodiny a ľudí bez domova 

pravidelné nosenie Eucharistie v nedeľu starším členom do domácnosti  

podporovanie väzňa, ktorý sa snaží o nápravu 

Konferencia má 10 členov, 12 dobrodincov.  

 

KONFERENCIA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE      KOŠICE – ŠACA 

Najdôležitejšie aktivity konferencie 

- predvianočná a predveľkonočná potravinová zbierka potravín pre sociálne slabé rodiny s roz-

delením prostredníctvom sestričiek „Vincentiek“ v Šaci a v Košiciach  

- zapojenie sa a prispeli do zbierky Slov. katolíckej charity „Pôstna krabička“ pre Afriku  a tiež 

do zbierky „Boj proti hladu“ kúpou medovníkových srdiečok    

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

vypomáha 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 ovo-

cie, sladkosti, minerálne vody, hygienické potreby, prípadne na ich požiadanie im zakúpime 

potrebné v nemocničnom 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 far-

skom kostole a v kaplnke v Buzinke 

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

- 22.11.2019 vo farskom kostole v Šaci sme pripravili dôstojné privítanie relikvií sv. Vincenta 

de Paul   s tichou adoráciou pre celú farnosť    

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

„Hľadanie prístrešia pre sv. rodinu“ 

Konferencia má 9 členov 

 

KONFERENCIA SV. MICHALA  ARCHANJELA   BANSKÁ BYSTRICA 

Konferencia sa venuje práci s mládežou z detských domovov: 

-  starostlivosť o dievčatá v sociálnom zariadení Dom sv. Vincenta 

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

duchovné a modlitbové stretnutia. 

Starostlivosť o sociálne slabé rodiny aj rómske 

Konferencia má 7 členov. 
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KONFERENCIA SV. ŠTEFANA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 

Konferencia sa venuje pomoci núdznym a modlitbovej činnosti: 

- návšteva osamelých osôb v pokročilom veku 

-príležitostná pomoc ľuďom a rodinám v hmotnej núdzi 

-  každomesačná organizácia púte na pobožnosť Fatimskej soboty a taktiež 13 – ho v mesiaci 

na pútnické miesto Svätá Mária  

- sprostredkovanie peňažného daru od holandských dobrodincov pre Zakarpadskú časť Ukraji-

ny – ľuďom v hmotnej núdzi a letný tábor pre deti    

- štvrťročné balenie a expedícia časopisu Mária Kora (Máriina doba) 530 kusov 

- putovania relikvii sv. Vincenta - zabezpečili celý priebeh a materiálov na rozdávanie ľuďom + 

preklad 

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. 

. 

KONFERENCIA LURDSKEJ PANNY MÁRIE  MOJTÍN 

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

Činnosť: 

 - spoločné stretnutia s modlitbou 

 -  členovia sa zapájajú do činnosti farského spoločenstva 

 -  starostlivosť o krížovej cestu 

 - úprava okolia 2 kaplniek a čistenie prístupových chodníkov k jaskyni sv. Jozefa a k prameňu 

Matky Božej v Mazačke. 

Konferencia má 8 členov. 

 

KONFERENCIA BL. SÁRA  SALKAHÁZI  KOŠICE 

Založená v roku 2019 

Činnosť: 

- pomoc núdznym cez sestričky DKL v Košiciach 

Konferencia má 1 členku 
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KONFERENCIA SV. KLÁRY  KREMNICA 

Konferencia sa venuje  mládeži  z detských domovov: 

 -  členovia sa zameriavajú na projekt „Cez deti k rodine“  

prevádzkujú niekoľko domov pre dievčatá a chlapcov z DD (Lúčka pri Kremnici, Hostie, Lovči-

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

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

zvierat a poľnohospodárstvo) 

duchovná a materiálna podpora útulkov. 

Konferencia má 7 členov. 

 

KONFERENCIA TROCH  SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV LOŽIN  

Činnosť: 

- pomoc sociálne slabým rodinám   

- pomoc vo farnosti 

Konferencia má 2 členov. 

 

KONFERENCIA  SVATEJ  RODINY KOŠICE – ŠACA 

Konferencia vypomáha vo farnosti. 

Konferencia má 2 členov. 

 

KONFERENCIA JÁNA PAVLA II. BRATISLAVA 

Konferencia sa venuje práci s mládežou a evanjelizácii prostredníctvom divadla: 

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

poskytujú priestor na prezentáciu autorskej tvorby mladých a začínajúcich autorov. 

Konferencia má 4 členov. 

 

 

KONFERENCIA SV. CYRILA  A METODA BRATISLAVA  

je v riešení 

 

KONFERENCIA SV. ANEŽKY BRATISLAVA  

je v  riešení 

 

KONFERENCIA SV. ONDREJA   HOSTICE 

Konferencia je zrušená 
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Deň chudobných Nitra 

Zo života konferencií 

Konf. Panny Márie Lurdskej Mojtín 

Srdce na dlani Nitra 

Mojtín 
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Zo života konferencií 

Kvetná nedeľa 

Bratislava 

Spolupráca s 

viedenskými 

konfetrenciami 

Konferencia sv. 

Ondreja Bratislava 

Konferencia sv. Jozefa 

Levice 

Konf. Sv. Jozefa LV 
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Strana aktív 

 

 
 

Účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

2019 2018 

633325,64 651963,76 

1. 
Dlhodobý nehmotný maje-

tok 
0  0 

2. Dlhodobý hmotný majetok 633325,64 651963,76 

3. Dlhodobý finančný majetok  0 0 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 152409,68 161501,54 

1. Zásoby 0  0 

2. 
Pohľadávky z obchodného 

styku 
1324,97 1461,17 

3. Ostatné pohľadávky 1955,95 2144,56 

4. Daňové pohľadávky 42,36 224,66 

5. Iné pohľadávky 468,04 793,70 

5. Finančné účty 142092,16 152078,29 

6. Pokladnica 6526,19 4799,16 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0 0 

MAJETOK SPOLU 785735,32 813465,30 

 

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 31.12.2019  Pre porovnanie uvádzame aj hodnoty  

predchádzajúceho obdobia. 
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Strana pasív 

Účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

  

2019 2018   

A. 

 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 

MAJETKU SPOLU 

391789,25 398026,90   

  

1. 
Imanie a peňažné fondy 223430,82 223430,82   

2. Fondy tvorené zo zisku 0 0   

3. 

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých 

rokov 

174596,08 180.306,47   

4. 
Výsledok hospodárenia 

za účtovné obdobie 
–6237,65 -5710,39   

 

B. 

 

 CUDZIE ZDROJE SPOLU 7498,20 7356,63   

1. Rezervy 0 0   

2. 

 

Dlhodobé záväzky - so-

ciálny fond 

1599,12 1024,34   

3. 
Záväzky  z obchodného 

styku 
2692,81 2428,87   

  
Záväzky  voči zamestnan-

com 
0 2583,27   

  
Záväzky so štátnym roz-

počtom 
3030,69 1320,15   

4. 

 

Bankové výpomoci a pô-

žičky 

175,58 0   

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 386447,87 408081,77   

 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE 

ZDROJE SPOLU 

785735,32 813465,30   
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Náklady 

Činnosť 
Bezprostr 

predchádz 

účtovné ob-

dobie 

Hlavná  

nezdaňov 

činosť 

Podni-

kat. Zda-

ňov. čin-

nosť 

Spolu 

Spotreba materiálu 51586,53   51586,53 59842,78 

Spotreba energie 13385,26 4362,42 17747,68 17526,91 

Opravy a udržiavanie 5943,61 1064,50 7008,11 16193,99 

Cestovné 275,51   275,51 159,46 

Náklady na reprezentáciu 31,53   31,53 0 

Ostatné služby 25671,82 2213,38 27694,85 19.514,64 

Mzdové náklady 109263,03 520 
109783,0

3 
85252,68 

Zákonné soc. poistenie 

a zdravotné poistenie 
37535,95 162,23 37698,18 28925,89 

Zákonné sociálne náklady 5953,83   5953,83 3699,19 

Daň z nehnuteľnosti 1548,23 478,55 2027,08 2033,50 

Ostatné dane a poplatky 1318,86 70,20 1389,06 854,36 

Pokuty a penále 6,70   6,70 21,00 

Dary 2807,29   2807,29 3325,30 

Osobitné náklady 18377,13   18377,13 165,53 

Manka a škody       7,000 

Iné ostatné náklady 2594,94   2594,94 2908.89 

Odpisy dlh. nehnm.a hmot. 

majetku 
18630,41 3035,37 21665,78 21596,68 

Posk. príspevky iným účt. 1336   1336 2885,00 

Posk. prísp .fyz. osobám 4705,40   4705,40 3476,24 

Účtová trieda 5 spolu 300972,23 11906,95 312879,18 268389,04 

 

Štruktúra nákladov za rok 2019  
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Výnosy 

Činnosť 
Bezprostred-

ne predchá-

dzajúce účtov-

né obdobie 

Hlavná nezdaňo-

vaná 
Zdaňovaná Spolu 

Tržby z predaja služieb 72023,13   72023,13 70881,28 

Aktivácia materiálu 2000   2000 0 

Aktivácia služieb 730,10   730,10 0 

Úroky 0,04   0,04 0,20 

Prijaté dary 379   379 0 

Osobitné výnosy 12350   12350 0 

Iné ostatné výnosy 2416,36   2416,36 5344,05 

Výnosy z nájmu majetku   27119,16   26553,76 

Prijaté príspevky od 

iných organizácií 
18084,15   18084,15 7609,43 

Prijaté príspevky od fy-

zických osôb 
20941,58   20941,58 15058,36 

Prijaté členské príspev-

ky 
605   605 495 

Príspevky z podielu  

zaplat.dane 

10922,36   10922,36 4597,49 

Dotácie 142245,22   142245,22 135151,35 

Účtovná trieda 6 spolu: 282716,94 27119,16 309836,10 265690,92 

Výsledok hospodárenia 

pred zdanením 
-18255,29 15212,21 -3043,08 -2698,12 

Daň z príjmov   3194,57 3194,57 3012,27 

Výsl hosp. po zdanení -18255,29 12017,64 -6237,65 -5710,39 

Štruktúra výnosov  za rok 2019   
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Por. číslo Popis Výnosy Náklady 

1. 

3. 

4 

Správa organizácie 

Sociálne služby 

Ostatná činnosť 

1938 

212587 

95311 

  

1552 

244387 

70178 

  

  Spolu 309836 316074 

Prehľad o peňažných príjmoch (výnosov)  a výdavkoch ( nákladov) rok 2019 

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov  

Por. číslo Popis Zdroj v EUR 

 1.  

 2. 

  

         3. 

  

 

        4. 

  

 

        5. 

  

  

6. 

  

         7. 

  

        8. 

  

  

  

  

  

 

  

9. 

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 

  

  

  

CELKOM 

 

72023 

 

18084 

 

 

2730 

 

 

             15145 

 

 

               20963 

 

 

 

10922 

 

605 

 

 

142245 

 

 

 

 

 

 

27119 

 

 

              

 

309836  
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Sociálne služby Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku  za rok 2019   

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 

  
1,7 14,1 

  

3. Počet prijímateľov cel-

kom 
2 14 

4. Náklady na 1 mesiac 575,24 433,74 

  Náklady na 1 deň 18,86 20,65 

5. Dotácia UPSVAR 0 474 

6. Dotácia MPSVR 0 27798 

7. Dotácia Mestská samo-

správa 
0 7498 

7. Príspevky z podielu 2% 2973 425 

7. Príjmy prijímateľov sociál-

nych služieb 
2516 21089 

8. Príjmy  dary práv.osôb 0 3861 

  Príjmy zariadenia iné 649 886 

9. Príjem zariadenia spolu 6138 62031 

10. Priemerný počet zamest-

nancov 
0,83 3,27 

11. Priem počet zamestnan-

cov - dohoda 
0,3 3,5 

      

12. 
Počet  dobrovoľníkov a 

počet dobrov.aktiv. čin-

nosti 

0 6 
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Sociálne služby Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku  za rok 

2019 - 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 

        

  Druh služby celoročná celoročná 

1. Kapacita zariadenia 20 10 

2. Zazmluvnená kapaci-

ta 

20 10 

3. Počet prijímateľov 

celkom 

20 10 

4. Náklady na 1 deň 9,86 24,15 

5. Dotácia UPSVAR 106,42 0 

6. Dotácia VÚC 37244 29987 

7. Dotácia MPSVaR 0 26693 

8. Príjmy prijímateľov 

soc. služieb 

27071 18482 

9. Príjmy zariadenia iné 1000 500 

10. Príjem zariadenia 

spolu 

65421 75631 

11. Priem.počet zamest-

nancov 

5 5 

12. Priem počet zam. - 

dohoda 

0 0 

     13. Počet  dobrovoľníkov  

na  akt.činnosť 

  

4 0 
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Komentár k hospodáreniu za rok 2019 

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 konfe-
rencie a v sociálnych centrách.   
     Na svoju činnosť získavajú dary, granty, podiel z 2%, dotácie z ministerstiev 
a samosprávnych krajov, poplatky od klientov sociálnych centier. Na  pokrytie potreby 
celkových nákladov Spolok dal do prenájmu určitú časť domu v Bratislave.  
     Organizácia za rok 2019 vzhľadom k čerpaniu nákladov na opravy  budov sociálnych 
centier a bytovej jednotky  hospodárila so stratou -3042,08, po odvedení dane z príjmu 
za nájom,  hospodársky výsledok bol celkom  -6237,65€ 
  
     Činnosť  konferencií  Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku tvorila predo-
všetkým práca s chudobnými, ktorých podporovali materiálne a peňažne.  
 
       Materiálne dary  poskytované Spolkom zväčša tvorilo oblečenie, potraviny, lieky, 
sociálna pomoc vo forme úhrady za stravy deti v školských jedálňach, peňažné dary pre 
ľudí v núdzi  s overením ich danej situácie, náklady na  2 turnusy detského  letného tá-
bora  pre deti zo sociálne odkázaných rodín.      
 
      Celkom poskytnutá hmotná pomoc  pre ľudí v núdzi  bola vo výške  2807.-€  
a finančná pomoc pre ľudí v núdzi vo výške  4705.-€,  dary pre právnické osoby 1336.- 
€, z toho charite  na adopciu dieťaťa v Indii, dar pre humanitnú pomoc na Ukrajinu  
a uhradené členské GR v Paríži. 
      Pre deti zo sociálne odkázaných rodín boli uskutočnené 2  letné detské tábory Kon-
ferenciou sv. Cecílie  v spolupráci so sestrou Katarínou,  v hodnote 18377.- € 
      Členské pre Generálnu radu Spolku sv. Vincenta de Paul   v Paríži bolo zaslané vo 
výške 400.-€  
       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  10716 €,  z toho 
na  turnus detského tábora  vo výške 5500.-€  a na dlhodobý hmotný majetok- brány 
Domu nádeje 1509.-€,    
     Konferencia sv. Jána  Krstiteľa realizovala vydávanie Dubovských novín, na ktoré do-
stala dotáciu z Obecného úradu Dubová  1500.-€ .  
     Konferencia sv. Cecília použila prostriedky na opravu a údržbu bytovej jednotky vo 
výške 3274.-€ 
    Vyzbierané dary od fyzických osôb na podporu svojej činnosti spolu so sociálnymi 
centrami boli vo  výške 20941.- €, členské od konferencií  bolo vo výške  605.- €  a dary 
od právnických osôb 10600.-€, z toho dary z Nadácie SLSP a EPH pre Dom nádeje cel-
kom 10000.- € a dar DKL na detský tábor 600.-€ 
     Zahraničné dary  činili:   z Holandského spolku sv. Vincenta de Paul celkom 2800.-€  
    - Konferencia sv. Cecílie 750-€  na letný detský tábor                                                                                                                       
     -Konferencia sv. Štefana  600.-€ - na podporu chudobných a Ukrajine  
     -Konferencia sv. Ondreja 700,-€ na balíky pre chudobných       
     - Konferencia sv. Cecílie 750,- € na tábor  
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Komentár k hospodáreniu za rok 2019 

Činnosť sociálnych centier 
       
     Dom nádeje  v Bratislave má otvorené 2 sociálne služby,  denný stacionár, domov na 
pol ceste, kde boli  poskytnuté dotácie z  MPSVR , MČ Ružinov,  UPSVAR na aktivačné 
služby,  získané úhrady - poplatky od klientov za sociálne služby domov na pol ceste 
a denný stacionár, získané granty z nadácie SLSP, EPH, dary od fyzických osôb  a zdroje 
z podielu 2%  na činnosť Domu nádeje,  celkom boli príjmy vo výške  109918.-€ ,  časť z 
toho tvorili príjmy z prenájmu 19346.-€. Náklady tvorili predovšetkým energie sociál-
nych služieb Domu nádeje, materiálové náklady, mzdové náklady zamestnancov, drob-
ný hmotný majetok zakúpený z grantovej činnosti, úhradu dane z nehnuteľnosti,  cel-
kom náklady tvorili položku 111392.-€,  z toho účtovné odpisy budovy tvoria položku 
16190.-€ zahrnuté v nákladoch a  daň z príjmu z prenájmu vo výške 3191.-€. Celkove 
Dom nádeje hospodáril  vyrovnane aj vďaka získaným zdrojom a prenajatých priesto-
rov. 
Sociálna služba v dennom stacionári sa poskytovala  v priemere 14 klientom za rok. 
V Domove na pol ceste bola  poskytovaná sociálna služba pre 4 dievčatá z detského do-
mova, ktorá sa v priebehu roka menila na prenájmy. Dom nádeje mal počas roka 2019 
zamestnaných v priemere 4 zamestnancov a 2 pracovníkov na aktivačnú činnosť. 
       Sociálne centrum Šurany má otvorené 2 sociálne služby na Útulok a Podporované  
bývanie pre ľudí bez domova, kde  boli  poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu, Nit-
rianskeho samosprávneho kraja - VÚC, MPSVR, UPSVARU na aktivačné práce, získané  
poplatky od klientov za stravu a ubytovanie, aktivácia vlastných výrobkov 
z hospodárskeho dvora a prenájmu 2 klientov,  krátkodobo zamestnaných, celkom príj-
my vo výške 162217- €, z toho príjmy z prenájmu  3348.-€  Náklady na činnosť sociál-
nych služieb v Sociálnom centre spočívali v prevádzkových nákladov na prácu 
s klientmi, na  poskytované potraviny, opravy a údržby centra, mzdových nákladov, slu-
žieb spojených s prevádzkou,  celkom vo výške 164586.-€., z toho účtovné odpisy tvo-
ria  4380.-€ Sociálne centrum hospodárilo so  stratou,  aj z dôvodu zvýšených oprav bu-
dovy. 
     V Sociálnom centre pracovalo v priemere  10 zamestnancov  na pracovný pomer,  na 
aktivačnú dobrovoľnícku činnosť 4 klienti a 1 dobrovoľníčka.  
    
         Počas roka 2019 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  uplat-
ňované zavedené 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. 


