
 

   

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 2020 

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

Organizačná    

štruktúra SVdP    

Základnou organizačnou jed-

n o t k o u  S V d P  j e 

tzv. KONFERENCIA. Je to auto-

nómne spoločenstvo, ktoré si svoju činnosť volí 

dobrovoľne a riadi si ju samostatne. Na čele kon-

ferencie pozostávajúcej cca z 5 až 20 členov je 

jej predseda.  Konferencie združené v rámci jed-

nej krajiny tvoria celok, ktorý sa nazýva SPOLOK 

SV. VINCENTA DE PAUL  (skratka SVdP) s prívlas-

tkom 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...  

Aktuálne dianie v Spolku na   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. 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, evanjelizácia 

2. 1996 Konferencia Nanebovzatia Panny 

Márie 

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. 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 mládeže 

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

18.roku, evanjelizácia, záujmová čin-

nosť 

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

cia 

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, evanjelizácia 

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 núdznych 

20. 2004 Konferencia sv. Ondreja Hostice Pomoc sociálne slabým rodinám... 

/zrušená/ 

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

domovy dôchodcov 

22. 2009 Konferencia sv. Anežky Bratislava V riešení 

 

23. 1996 Konferencia Troch Košických mučení-

kov 

Ložín   Pomoc sociálne slabým rodinám 

 

24. 2019

  
Konferencia  bl. Sáry Salkaházi Košice  Pomoc núdznym cez sestričky DKL  

25. 

 

1996 

 
 Konferencia sv. Cyrila a Metoda 

 

Bratislava 
 

 V riešení  

 

26. 1996 Konferencia bl. Zefferina Jiméneza  

Mallu obnovená činnosť v r. 2020 

Košice  

Šaca 

Rómska konferencia, pomoc Rómom, 

evanjelizácia, hudba... 

ZOZNAM  KONFERENCIÍ  A  STRUČNÝ  POPIS  ČINNOSTI 
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Činnosť  Národnej rady  SVdP  na  Slovensku  2020 

 

Činnosť Národnej rady SVdP   

na Slovensku v roku 2020 

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku v roku 2020 

združoval 23 konferencii, v ktorých vykonávalo neplatenú 

dobrovoľnícku činnosť   135 členov, z toho 24 mužov, 2 mládež-

níkov,   21 dobrovoľníkov a  9  čestných členov.   

Výbor NR spolku zasadal v Dome nádeje v Bratislave: 

11.januára., 4.júla. a 5.decembra.2020. 

 

Výbor NR SVdP výjazdovo zasadal aj so stretnutím sa s členmi konferencii: 

22.2.2020 v Nitre s Konferenciou Panny Márie zázračnej medaily a Konferenciou sv. Urbana            

a 1.8.2020 v Leviciach s Konferenciou sv. Jozefa a Konferenciou sv. Lujzy Marillac. 

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 Sociálneho centra útulku a podporovaného bývania Šurany – Kopec. Plánoval 

sa duchovný rozvoj ako aj udržovanie a oživovanie vincentskej charizmy v jednotlivých konferen-

ciách. Pokiaľ bolo výjazdové zasadanie, tak po zasadaní výboru sa výbor stretol s konferenciami       

a uskutočnilo sa stretnutie konferencii s výborom. 

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

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

zástupkyňa prezidentky, Mária Poláková – pokladníčka, Petra Galusová  - hospodárka                 

(do 12.2020), Mário Stehlík – tajomník, Štefan Orlovský – revízor, Erika Otrubová – členka výbo-

ru.  

Duchovné vedenie pre členov Spolku sv. Vincenta:  

* Misijná spoločnosť sv. Vincenta – páter Milan Grossmann CM 

* Dcéry kresťanskej lásky – sr. Veronika Gergelová DKL 

 

Formačné stretnutie  

25.1.2020 sa uskutočnilo v Košiciach formačné stretnutie za účasti konferencii regiónu, pátra M. 

Grossmanna CM, sr. V. Gergelovej DKL, prezidentky SVdP  p. Libuše Mihálikovej, zástupkyne prezi-

dentky SVdP p. M. Boledovičovej a tajomníka SVdP M. Stehlíka. Po predstavení konferencii, prezi-

dentka prečítala správu o činnosti, bol premietnutý grantový film TU SME – 3 pekné príbehy z Domu 

nádeje v BA, Sociálneho centra v Šuranoch a Vincentíka v Leviciach,  duchovný príhovor pátra Mila-

na a sr. Veroniky a diskusia. 

Systémová zmena – seminár 

Seminár vincentskej rodiny sa konal v dňoch 7.- 8.2.2020 v Nitre v aule Seminára sv. Gorazda. Bol 
zameraný prednáškovo a bol poprepletaný diskusnými skupinami a modlitbami. Prednášali Jim        
a  Giuseppe. Cieľom bolo naučiť sa pomáhať s úžitkom pre prijímateľa pomoci nielen  na teraz, ale 
aj do budúcna. Ako príklad bol uvedený milosrdný samaritán, ktorý má nielen pomôcť dobitému na 
smrť, ale aj zabezpečiť, aby do budúcna cesta z Jeruzalema do Jericha bola bezpečná. Ide teda       
o to, aby sme sa zasadili proti mnohým štruktúram, ktoré udržujú chudobných v rôznych sférach       
v chudobe. Naša služba chudobným má byť holistická (celostná - telesná a duchovná), nemá to byť 
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Činnosť  Národnej rady  SVdP  na  Slovensku  2020 

24. plenárne stretnutie 

Kvôli pandémii sa toto plánované stretnutie  Spolku sv. Vincenta nekonalo, schvaľovací proces pre-

behol on line formou. 

Rádio Lumen 

Počas 1. vlny pandémie sa uskutočnila 28.5.2020 o 11.00 hod. modlitba posvätného ruženca. Zo 

svojich domovov sa modlili prostredníctvom telefonického prenosu aj členky Výboru NR z Konferen-

cie sv. Jozefa v Leviciach.. 

Bískup Milan Šašík 

Dňa 14. júla 2020 zomrel biskup vladyka, Milan Šašík, Vincentín zo Slovenska, ktorý pôsobil na 
Ukrajine ako mukačenský gréckokatolícky eparcha. Členovia Spolku sa zúčastnili zádušnej sv. omše 

s panychídou v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Večnaja jemu pamiať 

Nový provinciál 

V júli 2020 bol zvolený za provinciála Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul páter Tomáš Brezáni 
CM.  

Duchovná obnova Spolku sv. Vincenta  

5.9.2020 sa v Dome nádeje v Bratislave uskutočnila duchovná obnova, kvôli pandemickej situácii len 

pre bratislavské konferencie. Duchovnú obnovu sprevádzali doobeda P. Milan Grossmann CM a 

poobede P. Jozef Garaj CM.  

Komisia vincentskej rodiny 

Vincentská rodina sa tomto roku kvôli Korone stretla 7.januára, 1. júla a 16. septembra 2020 v Nitre 
na Oravskej u sestričiek Dcér kresťanskej lásky. Dve stretnutia viedol provinciál J. Jaššo a tretie no-
vý provinciál páter T. Brezánii. Program: Spoločná modlitba, informácia o činnosti jednotlivých vetiev 
VR., plánovanie spoločných stretnutí, agapé, ktoré pripravili sestričky DKL. Spolok zastupovala P. 
Bajlová a M. Boledovičová.  

Formačné stretnutie vincentskej rodiny po MiSeVácky 

Počas dní 4.-6.9.2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo formačné stretnutie vincentskej rodiny, ktoré 

organizovalo MiSeVi. Téma znela: Nie sme siroty – sme rodina a podnadpis znel: Ak sa podriadite 

Otcovej misii, Váš život naplní pokoj a budete prinášať ovocie. Väčšinu prednášala Petra Bašťová 

MiSeVi a aj P. Pavol Noga CM. Boli tam viaceré vincentské vetvy a zástupca za Spolok sv. Vincenta 

bol Mário Stehlík. Cieľom bolo odstrániť sirotské (otrocké) srdce (otrok si láme hlavu ako uspokojiť 

svojho pána, my sa máme učiť žiť v duchu: „Milujem ťa, pretože si“, nadobudnúť pocit, že som Bo-

hom  milovaný bez podmienok a takto sa naučiť postupne milovať. 

Boj proti hladu 

V tomto roku sa nemohla uskutočniť riadnym spôsobom celoslovenská zbierka vincentskej rodiny -  

14. ročník zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným v Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, 

Ukrajine a na Slovensku. Tento ročník je možné prispievať iba elektronicky – bezhotovostným sty-

kom, kvôli pandemickým opatreniam.   

25. celoslovenské stretnutie 

Dňa 10. októbra 2020 sa kvôli zhoršujúcej sa situácii nemohlo uskutočniť dlho plánované celosloven-

ské stretnutie členov Spolku sv. Vincenta, pretože neboli možné takéto hromadné stretnutia. 

Holandsko 

Hlavná rada Spolku sv. Vincenta v Holandsku nepodporila v roku 2020 projekty na Slovensku a to kvôli 

danej situácii vo svete. 
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Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku  2020 

 

Zasadnutie NR v  Leviciach 

Zasadnutie NR v Nitre 
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Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku  2020 

 

Duchovná odnova 5.9.2020 v BA 

Stretnutie konferencií 

v Košiciach 
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Rôzne domáce aktivity 

Systémová zmena—

seminár v Nitre 
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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. 

Stav pracovníkov v roku 2020: 

V priemere pracovalo 3,5 zamestnanca 

Sociálna služba: 

 

1. Domov na polceste (DPC) 

 Cieľom domova na pol ceste bolo poskytovanie sociálnej starostlivosti osobám, ktorým bola ukončená naria-

dená ústavná starostlivosť po dovŕšení plnoletosti alebo predĺžená ústavná starostlivosť z dôvodu prípravy na povo-

lanie a nemali zabezpečené bývanie. 

      V zariadení Domu nádeje bolo počas roku 2020 - 6 dievčat, z toho v domove na pol ceste (DPC) už len         

1 dievča, ktoré po 3 rokoch ukončilo sociálnu službu dňa 28.2.2020. 

            Z dôvodu nedostatku klientov sme túto službu ukončili v júni 2020.  

 V dome ostali v nájme bývať 4 dievčatá (1 odišla počas roka a 1 osoba prišla. 

      Počas roka 2020 boli riešené vzájomné medziľudské vzťahy, rešpektovanie sa medzi sebou v zamestnaní, voči 

podriadeným. Spolupráca s dievčatami bola dobrá. 

 

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. Sociál-

ne poradenstvo. Rehabilitácia – prostredníctvom sestier, opatrovateliek, fyzioterapeutky – cvičenie, relaxácia sval-

stva pohybovej sústavy .... 

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

 

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

nie, maľovanie, výroba darčekov...... 

  

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

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

 

         Počas roka 2020 sa vystriedalo v  stacionári 22 klientov, z ktorých  stav počas roka sa striedal: a na konci 

roka zostalo 12 klientov. Denný stacionár bol zavretý od 12.3.-14.6.2020 z dôvodu pandémie a následne od 

14.12.2020 z dôvodu práceneschopnosti, koronavírusu zamestnancov a klientov. 

 Činnosť denného stacionára v hlbokej miere poznačila pandémia.  Počas lockdownu zomreli 2 klientky         

a  4 odišli do zariadenia pre seniorov.   

 

 Podarilo sa realizovať grant z Nadácie  VÚB vo výške 1500.- časovo rozvrhnutý na jún - október, v rámci kto-

rého boli nakúpené pomôcky na cvičenie –rehabilitačná stolička, čítačky, led lampy, cvičiace potreby lopty, tréningo-

vé knihy  a zároveň boli realizované tréningy mozgu a rehabilitačné cvičenia s masérkou a trénerkou kognitívnych 

činnosti.  

DOM NÁDEJE  BRATISLAVA—RUŽINOV 
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 Podarilo sa realizovať grant z Nadácie  VÚB vo výške 1500.- časovo rozvrhnutý na jún - október, v rámci kto-

rého boli nakúpené pomôcky na cvičenie –rehabilitačná stolička, čítačky, led lampy, cvičiace potreby lopty, tréningo-

vé knihy  a zároveň boli realizované tréningy mozgu a rehabilitačné cvičenia s masérkou a trénerkou kognitívnych 

činnosti.  

 Dobrá spolupráca sa črtala s 2 žiačkami  Gymnázia L. Novomeského, ktorí u nás absolvovali  sociálnu prax 

pri klientoch, avšak pre pandémiu sa musela  prerušiť.  

Malé aktivity na rozvoj jemnej mechaniky v  stacionári boli prezentované v časopise Ozanam, uskutočnené 

pod vedením  Mgr. Mariany Vajdovej, sociálnej pracovníčky denného stacionára.  

Okrem toho boli  prevedené  fyzioterapeutické cvičenia  cvičiteľkou p. Mikušovou, ktorá pracovala u nás na 

dohodu.    

 V čase uzatvorenia zariadenia pracovníci nášho stacionáru seniorom ponúkli a zabezpečovali služby: nákup 

potravín, donášku obedov, vyzdvihnutie liekov, prípadne iné.(poskytovali 3 pracovníci a 3 dobrovoľníci). 

 

 Seniori sa aktívne zapájali do záujmovej činnosti, čím podporovali  svoju jemnú motoriku a tvorivé myslenie, 

v lete tiež vykonali zber levandule, ktorú si sami dopestovali,  a plnili ušité malé vankúšiky. 

  

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

s uctením ostatných s koláčikom pre každého. 

 

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

aj do akcie Pôstna krabička pre Afriku, výťažok ktorej bol zaslaný Slovenskej katolíckej charite. 

  

 Z nariadenia  MPSVR bolo testovanie antigénovým testom uskutočňované pre zamestnancov  podľa  pande-

mického plánu každé 2 týždne a podľa potreby aj klientov. Testovanie uskutočnila MUDr. Tomašovičová Zuzana, 

zdarma, dcéra našej členky Konferencie sv. Gorazda MUDr. Jany Ráczovej. 

 

 Viedenske konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul  pomáhali Domu nádeje svojou humanitárnou zbierkou a 

na vlastné náklady doviezli do Domu nádeje 1 humanitárnu zbierku. 

   

    MČ Ružinov podporovala na základe zmluvy určitou čiastkou denný stacionár.  MPSVR podporilo tiež na základe 

zmluvy v plnej miere mzdové náklady denného stacionára bez obmedzenia klientov. 

 Kvôli pandémii koronavírusu pekné zaužívané akcie ako prezentácia  výrobkov denného stacionára, pečenie 

perníkových srdiečok na vincentskú zbierku „Boj proti hladu“ a taktiež už pripravené vianočné stretnutie klientov pri 

kapustnici, sa nemohli uskutočniť. 

   3. Klub seniorov (KS) 

Klub seniorov z dôvodu pandémie sa nevykonával. Seniori mali obavu navštevovať spoločné stretnutia z dôvodu 

nákazy. 

 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, avšak počas pandémie fungoval obmedzene. 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 spracuváva  

predsednička konferencie sv. Gorazda,  členka MUDr. Jana Raczová.  

      S potešením sme prijali, že pán Polonyi, Ľubomír, zamestnanec  na aktivačnú dobrovoľnícku  prácu prijal 

krst a ďalšie sviatosti za účasti všetkých zamestnancov stacionáru. 

                                                 

     V roku 2020 sa nemohla uskutočniť ani supervízia sociálnej služby s prof. doc. Andrejom Mátelom pre Dom ná-

deje, denný stacionár, DPC a sociálne centrum Šurany. Štandardy sociálnej služby sa uplatňovali. 

DOM NÁDEJE  
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Údržby a opravy Domu nádeje 

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

Opravy svetelných zdrojov, žiariviek – vlastná práca + zakúpený materiál 

Bežná údržba počítača, batérie, maľovanie – vlastná práca 

Výmena vodomerov, termohlavíc a meračov tepla f. SOMAT 

Pravidelná údržba výťahovej plošiny f.KONE 

Odborná skúška plošiny 1x za 5.rokov f.KONE 

Oprava počítača s vyradením 

 

Nákupy v Dome nádeje 

Pre stacionár boli zakúpené:  

masažná stolička pre klientov z grantu VÚB, čítačky a led lampy, drobné cvičiace pomôcky lopty, pruhy, tréningové 

knihy na pamäť  

počítač do kancelárie, zakúpený z prostriedkov 2% 

bezdotykový teplomer na meranie teploty klientov pri vstupe 

bezdotykový stojan na dezinfekciu 

drobné nákupy, obedár,  kronika ap 

počítač z podielu  2% z rozhodnutia  Národnej rady spolku 

 

Príspevky a dary pre Dom nádeje 

     Drobné dary od dobrodincov získal Dom nádeje počas roka 2020 vo výške 1501,60 €  Z právnických osôb bol 

daný finačný dar od Nadácie VÚB 1500.- €  a zúčtovaný podiel z dane 2% , vo výške 500,47 €.    

       Príspevok z UPSVARu na 2 aktivačných pracovníkov bol na výške 613,65  dotácia z MČ Ružinov činila 9217,- €, 

dotácia z MPSVR na klientov 41537.- € a tržby – poplatky od klientov z denného stacionára 20266.- € a DPC 260.- 

€. Nájmy,  ktoré vykrývali potreby Domu nádeje boli vo výške 19953.- € a zúčtovaná dobrovoľnícka práca vo výške 

530.- € 

 

Počas roku 2020 pracovali na aktivačnú činnosť z príspevku MPSVR (20 hod týždenne) 2 pracovníci, cel-

kom 8 mesiacov. Okrem pracovníkov Domu nádeje boli zazmluvnené aj 2 dobrovoľničky  - žiačky zamluvnené so 

školou Gymnázium L. Novomeského, ktoré len čiastočne, z dôvodu pandemie  uskutočňovali  arteterapiu v dennom 

stacionári.  

 

 

 

DOM NÁDEJE  
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SOCIÁLNE  CENTRUM  ŠURANY  

Sociálne centrum Útulok  
a Podporované bývanie Kopec, 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 

Personálne zastúpenie:  

Útulok: v priemere 4 zamestnanci 

Podporované bývanie: v priemere 5 zamestnanci 

rehoľná sestrička DKL pracuje  ako  dobrovoľníčka 

 

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: 

- ubytovanie 

- sociálne poradenstvom 

- vytvárame podmienky pre stravovanie 

- pracovnú terapiu 

- resocializáciu 

Sociálne poradenstvo vybavuje sociálny pracovník, pomáha klientom pri vybavovaní osobných dokladov, sociálnych 

dávok, pri hľadaní zamestnania ….. 

Pracovnou terapiou sa klienti podieľajú na chode centra a podľa ich schopností sú zaradení do práce v kuchyni,      

v záhrade, na hospodárskom dvore, na rekonštrukčných prácach a upratovaní. Pomocou pracovnej terapie sa u 

klientov vytvárajú pracovné návyky, aby sa vedeli adaptovať do spoločnosti. 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 osobného prádla sa 

stará určená osoba. O hygienu v ubytovacích a sociálnych priestorov sa starajú klienti podľa rozpisu.  

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

nový život. 
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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: 

- vytvorenie podmienok pre stravovanie  

- celoročné ubytovanie 

- sociálne poradenstvo 

- zdravotné služby a sprevádzanie k lekárovi 

- poradenské služby na riešenie bežných problémov 

- spolupráca s rodinnými príslušníkmi 

 

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 na izbách aj s jednotlivcami 

-  čítanie, aj s jednotlivcami na izbách 

-   pravideľná modlitba  

-  bicyklovanie 

-  spoločné prechádzky a jednotlivo 

Guláš, opekačky                                                                                                                                                                                 

Personál zariadenia spoločne pripravil pre klientov kotlíkový guláš a dve opekačky, Tieto spoločné posedenia  sa 

uskutočnili v areáli zariadenia.  

 

Vincentská rodina 

Z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta počas Vianoc prichádza kňaz, ktorý sviatky narodenia Pána slávil spolu s klien-

tmi.  

Spoločné a individuálne rozhovory s kňazom prispievajú k riešeniu problémov a k vnútornému obohateniu a spokoj-

nosti klientov.  

Dcéry kresťanskej lásky  tiež počas roka prichádzajú do zariadenia spolu s mladými a s pripraveným programom. 

Mladí pomohli aj pri upratovaní. 

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

farností. Často slávenie sv. omší obmedzili opatrenia ohľadom Covidu 19. 

Slávnostná - hodová omša 

K slávnosti Sedembolestnej Panny Márie patrónky zariadenia sa v našej kaplnke slávi slávnostná sv. omša za prí-

tomnosti sponzorov, dobrodincov, veriacich zo Šurian a obyvateľov Kopca a zariadenia.  Pri tejto príležitosti máme 

deň otvorených dverí, kedy si pozvaní hostia mohli pozrieť izby klientov, hospodársky dvor, záhrady a celý areál za-

riadenia. Minulý rok z dôvodu pandémie bola slávnosť zrušená. 

Sociálne centrum ŠURANY  
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Zariadenie zveľadili: 

Dom č. 7 a č. 14:  

 V roku 2020 sme dokončili podkrovie na dome č. 7, kde sa nachádzajú 3 podkrovné izby, jedna miestnosť 

vyhradená pre sklad šatstva, kultúrno – spoločenská miestnosť,  kuchynka, kúpeľňa a toaleta. K podkroviu vedie 

samostatné vonkajšie schodisko, ktoré sme zastrešili. 

 Podkrovie postupne finalizujeme a pripravujeme na kolaudáciu. Zároveň sme zateplili severozápadnú stenu 

na dome č. 7. Tiež sme tam rozšírili existujúcu dreváreň. V Nových Zámkoch sme odstraňovali nalepenú podlahu zo 

športovej haly. Vonkajšie aktivity a brigády boli obmedzené, nakoľko sme boli uzatvorení na základe obmedzení 

Korona vírusu. 

  Maľovali sme izby, kotoľňu a 2 kúpeľne na dome č. 7.  

 Zrealizovali sme parkovisko pri budove č. 14 a pri kaplnke. Darovali nám vonkajšiu konštrukciu kontajneru, 

ktorú sme vyzvárali, opravili a zrekonštruovali. Teraz nám slúži ako sklad náradia na záhrade. Oplotili sme susedovu 

záhradu. Nadviazali sme spoluprácu s vdp. Gondecom. V spolupráci s ním sme čistili pútne miesto Studnička – 

Pozba. Čistili sme lesík a drevo, ktoré sme narobili, sme si mohli zobrať. Doviezli sme tri vlečky dreva. Od firmy Loko-

trans mesačne dostávame palety, ktoré rozoberáme, pílime a používame na kúrenie. 

Pre zariadenie sa zakúpilo:  

- nábytok do 2 izieb 

- váľandy 5x 

- pracovný materiál 

- strojček na vlasy 

- vysávač  

- pračka 

- sušička 

- mraziaci box 

Klienti si počas roka svojpomocne pripravili seno pre kozy a králiky.  

Zavárali sme uhorky, robili lečo, pretlak, kečup.  

Brigádovali na farme. 

V záhradách si klienti v roku 2020 dopestovali: 1 500 kg zemiakov, 80 kg maku, mrkvu, petržlen, zeler, rajčiny, 

papriku, cibuľu, hrášok, reďkovku, uhorky, cviklu, baklažány, kukuricu, tekvice, cukiny a melóny. Tieto produkty 

putovali do kuchyne a tiež na zimné uskladnenie. Zasadili sme spolu 400 rajčín a 500 paprík.  

Na hospodárskom dvore dochovali: 6 ošípaných, 40 zajacov a 7 kôz. Taktiež sme dostali 120 vynesených sliepok 

na prekŕmenie na zabitie a 40 sliepok nosníc. 

Dotácie:  

Ministerstvo práce SVaR SR podporilo : 

* Podporované bývanie sumou  29 640.- € 

 

Na prevádzku zariadenia Útulku a Podporovaného bývania boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu z VÚC Nitra 

vo výške: 

* Na prevádzku Útulku - 54 460,80.- € 

* Podporované bývanie a odkázanosť –  40 506.- € 

 

Zariadenie podporili:  

- biskup Viliam Judák 

- pán Libant  

- Ladislav Magdolen 

- farmár Komora 

- spoločenstvá a jednotlivci 

Sociálne centrum ŠURANY  
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KONFERENCIA SV. JOZEFA  LEVICE 

Konferencia je zameraná na  materiálnu a duchovnú  pomoc sociálne slabým a viacdetným rodinám a 

jednotlivcom: 

Konferencia je zameraná na  materiálnu a duchovnú  pomoc sociálne slabým a viacdetným rodinám a 

jednotlivcom: 

Práca vo Vincentíku: 

- príjem a výdaj šatstva, školských a kuchynských potrieb 2x týždenne a iné dni podľa potreby núdznych 

- do viacerých rodin bol sprostredkovaný použitý nábytok, chladničky, sedačky, váľandy a pračky (niečo 

bolo nové, iné z druhej ruky) 

- nákup potravín rodinám v núdzi počas roka, najviac pred Vianocami a Veľkou nocou 

- finančná pomoc sociálne slabým rodinám na úhradu nájomného, energii, cestovné deťom do školy, 

zakúpenie liekov 

- celoročné posielanie balíkov (asi 40) so šatstvom, obuvou a potravinami núdznym rodinám na Sloven-

sku a 12 vriec so šatstvom pripravili sociálnym pracovníčkam na dedinu 

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

kamiv Leviciach 

- práca s bezdomovcami, vybavovanie sociálnych dávok, vybavovanie a financovanie občianských preu-

kazov, zaobstaranie čistého ošatenia, lekárov a ubytovanie v zariadeniach 

Domov dôchodcov: 

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

demického roka 

Boj proti hladu - zapojenie sa do zbierky – iba v duchu epidemiologických opatrení 

Daruj radosť: 

- vianočný projekt – podporených cca 87 rodín, vyzbieraných 503 kg potravín a 1620, - eur 

Činnosť členiek konferencie vo výbore NR SVdP: 

- dve členky Konferencie sv. Jozefa LV sú členkami Výboru NR SvdP: zástupkyňa prezidentky,  viceprezi-

dentka pre západ a zároveň šéfredaktorka časopisu Ozanam a správkyňa webovej stránky spolku, 

-organizácia augustového stretnutia výboru NR SvdP v Leviciach - Rybníkoch 

Ďalšia činnosť členiek konferencie: 

- 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, organizovanie 

modlitbových spoločenstiev 

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

ločenstvá – „Vincentská rodina“ pod vedením P. Jaroslava Jašša CM a od septembra 2020 P. Tomáša 

Brezániho CM 

- upratovanie kostola 

- prezentácia spolku v médiách 

- všetky tieto aktivity v roku 2020 prebiehali s ohľadom na pandemickú situáciu v našej krajine 

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

Činnosť jednotlivých konferencií na Slovensku v roku 2020 
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KONFERENCIA SV. LUJZY DE MARILLAC  LEVICE 

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

- organizácia finančnej zbierky na misie u najmenších žiakov 

- pokračovanie v akcii začatej od školského roku 2017/2018 - zapojenie sa do projektu Adop-

cia na diaľku (prostredníctvom P. Tomáša Brezániho CM), podporovaním chlapca Callista 

Nduliho z Kene. Od septembra 2019 podporujeme aj Angele Loreen Otsieto, ktorá je sirota a 

stará sa o ňu jej sesternica, ktorá je slobodná; navštevuje školu sv. Vincenta. Poslalo sa im 

od žiakov 340 eur. Vďaka tejto zbierke majú adoptované deti zabezpečené vzdelávanie, vý-

živu, zdravotnú starostlivosť. Žiaci sa učia podeliť, pomôcť blížnemu a poznávať potreby dru-

hých. 

Konferencia má 11 členov 

 

KONFERENCIA BOŹIEHO MILOSRDENSTVA  ZLATÉ MORAVCE 

Konferencia nateraz prerušila činnosť, podľa možností ju plánuje časom obnoviť. 

 

KONFERENCIA KRÁĽOVNEJ  POKOJA  RADOŠINA 

Konferencia je zameraná na: 

- modlitbové stretnutia, ktoré kvôli COVID -19 boli, keď sa dalo, nie pravidelne 

- 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 

- vedenie detskej ruže posvätného ruženca 

Konferencia má 6 členov, 1 čestný člen 

 

KONFERENCIA SV. URBANA  NITRA 

Konferencia je zameraná na modlitbovú činnosť. 

Konferencia má 1 členku 
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KONFERENCIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY PANNY MÁRIE  NITRA 

 

Činnosť :  

- konferencia sa stretávala podľa daností pandemickej situácie na spoločných modlitbách, pri 

ktorých prebrala 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 iba zo začiatku roka 

-  upratovanie kostola 

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

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

- zabezpečenie paliva na zimu - pre chudobných  

- organizovanie zbierky Boj proti hladu 

- potravinová pomoc  cca 25 chudobným jednotlivcom a rodinám v Nitre a 30 km okruhu pred Via-

nocami i mimo nich prostredníctvom materiálovej pomoci Diecéznej charity Nitra, Tašky sv. Vin-

centa sestier vincentiek, Tesco zbierky cez Diecéznu charitu Nitra a iných možností cez DCH Nit-

ra 

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

gastrolístkami 

- zabezpečovanie štátnych sviatkov u bezdomovcov v Dome charity sv. Rafaela – trávenie času s 

nimi, keď všetko je zavreté a sú chladné dni, premietanie hodnotných náboženských filmov a 

filmovej klasiky, cez dobrodincov zabezpečené dobroty v podobe zákuskov, koláčov, polievok a 

iných dobrôt na oslávenie sviatkov 

- počas viac ako 4 mesačného víkendového výpadku hlavného jedla u bezdomovcov (polievky) za-

bezpečené počas nedieľ a štátnych sviatkov vďaka dobrodincom natieranie chlebov (občas aj 

polievka), rozdávanie v teréne ako aj finančné krytie akcie 

- 29.8.2021 sme uskutočnili púť bezdomovcov k Trnavskej Panne Márii do Trnavy, boli sme sa po-

ďakovať a poprosiť o ďalšiu pomoc. Cestovali sme vlakom, pozvanie prijali 3 bezdomovkyne a 3 

bezdomovci. Po svätej omši sme boli na obede platenom dobrodincami, okrem baziliky minor 

sme boli aj v katedrále, parku, cukrárni, vo františkánskom kostole, jedna z nás sa odvážila ísť 

na Mestskú vežu, prešli sme pešou zónou, pozreli si bike tower, parné rušne so starými vagónmi 

vystavenými na trnavskej vlakovej stanici 

-aktívna účasť vo výbore SvdP: tajomník a hospodárka (do 12.2020) + spravovanie facebookového 

profilu spolku 

Konferencia má 7 členov  

 

KONFERENCIA SV. JÁNA KRSTITEĽA DUBOVÁ 

Konferencia vedie miestne noviny a spevokol: 

- pracuje s mladými v chrámovej speváckej skupine Credo 

- vydávajú Dubovské noviny 

- vykonáva charitu pre starých a soc. slabších občanov 

Konferencia má 6 členov 



 

 20 

 

KONFERENCIA SV. GORAZDA BRATISLAVA 

- zabezpečovanie účtovníctva a funkcie prezidentky spolku 

- užšia spolupráca so zahraničnými oraganizáciami NR SVdP Rakúsko a Holandsko, 5 konfe-

renciami v BA, Konferenciou sv. Jozefa v Leviciach a SC Šurany 

-podpora dievčatka pokračuje aj naďalej cez SKCH, projekt Adopcia na diaľku. Dievčatko me-

nom Mária Ravita D Souza, narodená 13.10.2008. Dievčatko má žijúcich rodičov a 2 mlad-

ších 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 modlia Deviatnik „Novénu“ k  Nepoškvrnenej P. Márie “s 

prosbou získať nových členov do SVdP, 

- cez masovokomunikačné prostriedky sa zúčastňovali sv. omší, pobožnosti sv. ruženca, a 

ďalších pobožností podľa cirkevného roka: májových, októbrových pobožností, krížovej cesty, 

vešpier – vyprosovali požehnanie konferencie  

-  5 členiek sa zúčastnilo vo februári v Nitre na seminári o systémovej zmene pre vetvy vin-

centskej rodiny, 

- členky sa oboznámili dielom Korunka za zomierajúcich     

– Študujú prípisy a príhovory z Generelátu SvdP, 

- pomoc pri príprave publikácie k 20. výročiu posvätenia Kostola sv. Vincenta de Paul 

- účasť na duchovnej obnove SvdP 5.9.2020 v Dome nádeje, duchovne ju viedli P. M. Gross-

mann CM a P. Jozef Garaj CM 

- Privítanie a prevzatie humanitárnej pomoci vo forme šatstva od Spolku sv. Vincenta z Viedne 

- 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 

-  účasť na akciách farnosti v obmedzených možnostiach väčšiny roka 

- zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu, tentokrát iba formou sms 

- opravy a údržba v Dome nádeje + úpravaokolia a záhradky pred Domom nádeje 

- pomoc pri plánovaných činnostiach DN, administratívnych prácach, pri príprave duchovnej 

obnovy 

- účasť na púťach kvôli pandémii iba v blízkom okolí – Lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste a Ma-

rianka, počas lepšej situácie v Hronskom Beňadiku, Topoľčiankach a na Skalke 

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

MČ Ružinov a inými konferenciami 

- 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) 

- 2 členky sú vo výbore SvdP: prezidentka a členka, čo má na starosti komunikáciu so zahra-

ničnými organizáciami NR SvdP v Rakúsku a Holandsku a iné aktuálne úlohy 

Konferencia má 12 členov, 1 dobrovoľníčka, 1 sympatizant 
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KONFERENCIA SV. JUSTÍNA DE JACOBIS ŠURANY 

Konferencia je zameraná na pomoc Sociálnemu centru – Útulok Kopec Šurany týmito forma-

mi: 

- pomocou chudobným pri príprave na sviatosť krstu 

- pečením sladkostí  pri príležitosti Vianoc, Nového roka, Veľkej noci 

- sprostredkovaním prednášok 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 pomáha chudobným materiálne aj v meste Šurany 

Konferencia má 3 členov a 2 čestných členov 

 

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. 

Činnosť konferencie: 

- platenie poplatku za školský kurz anglického jazyka žiakovi našej školy, ktorý 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 schôdzach Konferencie sv. Cecílie  

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

rekonštrukcie kuchynských priestorov a loggie, ktoré boli v havarijnom stave s podielom finan-

covania niektorých položiek cez darovaciu zmluvu, členkou Konferencie sv. Cecílie  

- bezplatné doučovanie žiačky našej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- pomoc osamoteným bývalým kolegyniam – vdovám, ktoré sú už na dôchodku: komunikácia, 

pečenie, varenie počas veľkonočných a vianočných sviatkov 

- potravinová pomoc vo farnosti Svätej rodiny – kňazom, ktorí sú bez gazdinej (zdravotne 

znevýhodnení) 

- návštevy v hospici  v Trenčíne (svoje posledné chvíle pred smrťou tam prežíva sestra z Kon-

ferencie sv. Cecílie) 

Konferencia má 4 členky 
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KONFERENCIA SV. ONDREJA  APOŠTOLA BRATISLAVA 

Činnosťou konferencie je modlitba a charita: 

- Modlitby sa za kňazov, každý mesiac Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii zázračnej medai-

ly. 

- Posielanie balíkov núdznym rodinám, prevažne rómskym, oblečenie školákom a škôlkarom 

do chudobných regiónov slovenska, prevažne na Gemer. Obsah v balíkoch je oblečenie, obuv, 

školské potreby, hračky, sladkosti, modlitbu Otče náš tiež vždy pribalia; pred Vianocami sme 

pribalili salónky. 

- V roku 2020 konferencia poslala 58 balíkov. 

Konferencia má 7 členiek 

 

KONFERENCIA  KRÁĽOVNEJ  RODINY BRATISLAVA 

Konferencia pomáha sociálne slabým rodinám a  jednotlivcom: 

- v blízkom okolí pomoc ľuďom v núdzi: jednotlivcom a viacdetným rodinám oblečením, 

obuvou, vecami dennej spotreby  

posielanie balíkov v rámci Slovenska, najmä do oblastí s vyššou nezamestnanosťou – 74 balí-

kov (najmä Bôrka, Krásnohorské Podhradie, Košice – Kavečany, Plavecký Štvrtok, Boleráz) 

starostlivosť o 6 člennú rodinu – pomoc potravinami, oblečením, peniazmi na stravu deťom     

v škole, príspevok na nájomné 

návštevy chorých ľudí a našich starších členov, väčšinu roka povzbudzovanie iba telefonicky 

kvôli pandémii 

podpora 2 detí cez adopciu na diaľku 

- spolupráca a zapájanie sa do všetkých akcii pod vedením farnosti + účasť vo farskej rade 

upratovanie kostola, starostlivosťo okrasnú zeleň v okolí kostola 

práca v klube kresťanských seniorov podľa možností 

nosenie Eucharistie v nedeľu starším členom do domácnosti 

účasť v ružencovom spoločenstve  

Konferencia má 10 členov, 15 dobrodincov 

 

KONFERENCIA JÁNA PAVLA II. BRATISLAVA 

Konferencia sa venuje práci s mládežou a evanjelizácii prostredníctvom divadla, v tomto roku 

v minimálnych možnostiach: 

-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 
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KONFERENCIA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE KOŠICE – ŠACA 

 

- individuálna pomoc sociálne slabším rodinám 

- zapojenie sa a prispenie do zbierky použitých poštových známok pre charitatívne účely or-

ganizované Slovenskou katolíckou charitou 

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

zbierky „Boj proti hladu“    

- 5 členiek konferencie pripravuje v týždeň, kedy je to možné kvôli obmedzeniam, vždy v pon-

delok 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 ovocie, sladkos-

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

ocničnom 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 – keď dovolila situácia 

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

„Hľadanie prístrešia pre sv. Rodinu“, bolo to organizované online 

- 2 členky konferencie sa pripojili do akcie, ktorú organizujú Pápežské misijné diela. Ide o adopciu 
bohoslovca v Kňazskom seminári sv. Jána Krstiteľa v Burkine Faso v Afrike, kde počas celého štú-
dia budú prispievať finančne a modlitbami 

Konferencia má 9 členov 

 

KONFERENCIA SVATEJ  RODINY KOŠICE – ŠACA 

Konferencia vypomáha vo farnosti a stretáva sa kvôli pandemickému roku menej s Konferen-

ciou Nanebovzatia Panny Márie, tiež v Šaci. 

Konferencia má 2 členov 

 

 

KONFERENCIA SV. ALŽBETY  UHORSKEJ  BANSKÁ BYSTRICA 

Konferencia sa venuje týmto činnostiam v tomto roku v obmedzených možnostiach: 

- modlitby za potreby spolku a našich členov 

- kostolnícka práca a doprevádzanie starých ľudí na sv. omšu v Domove dôchodcov 

- pomoc karmelitánom pri príprave obeda a s pranie kostolnej bielizne v kostole na Kalvárii 

Konferencia má 3 členky, 1 sympatizantku 

 

KONFERENCIA SV. ANEŽKY BRATISLAVA 

Pomáhajú sociálne slabým rodinám 

Konferencia má 1 člena 
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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 2 domovy na pol ceste a 6 útulkov pre dievčatá a chlapcov z DD  

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

zvierat a poľnohospodárstvo) 

prevádzkujú 4 farmy na chov zvierat pre vlastnú potrebu 

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. 

 - spoločné stretnutia s modlitbou a zdieľaním sa + plánovanie zveľaďovania spoločne vybudova-

ných diel 

 - 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. ZEFIRÍNA MALLU KOŠICE – ŠACA 

Pomáhajú odstraňovať materiálnu chudobu  rómskej komunite.   

Konferencia má  5  členov. 

 

KONFERENCIA SV. SÁRY SALKAHÁZIOVEJ KOŠICE 

Pomoc núdznym v spolupráci so sestričkami v Košiciach DKL. 

Konferencia má   1 členku 

 

KONFERENCIA TROCH  SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV LOŽÍN  

- pomoc sociálne slabým rodinám   

- pomoc vo farnosti 

  Konferencia má 2 členov    

                                           

 

KONFERENCIA SV. CYRILA A METODA BRATISLAVA 

Konferencia v riešení 
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KONFERENCIA SV. ŠTEFANA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 

Konferencia sa venuje pomoci núdznym a modlitbovej činnosti: 

- návšteva osamelých osôb v pokročilom veku 

- finančná pomoc jednotlivcovi a rodinám v hmotnej núdzi 

- pomoc osamelej osobe v záhrade 

- organizácia púti na pobožnosť Fatimskej soboty a taktiež 13 – ho v mesiaci na pútnické 

miesto Svätá Mária  

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

iny – ľuďom v hmotnej núdzi a letný tábor pre deti 500 eur  

- štvrťročné balenie a expedícia časopisu Mária Kora (Máriina doba) 520 kusov 

-zorganizovanie trvalej aktivity modlitieb za 14 kňazov kapušianskeho dekanátu. 

Konferencia má 4 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 

 

KONFERENCIA SV. KLÁRY  KREMNICA 

Konferencia sa venuje  mládeži  z detských domovov: 

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

prevádzkujú 2 domovy na pol ceste a 6 útulkov pre dievčatá a chlapcov z DD  

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

zvierat a poľnohospodárstvo) 

prevádzkujú 4 farmy na chov zvierat pre vlastnú potrebu 

duchovná a materiálna podpora útulkov. 

Konferencia má 7 členov 

 

KONFERENCIA SV. ALŽBETY  UHORSKEJ  BANSKÁ BYSTRICA 

Konferencia sa venuje týmto činnostiam v tomto roku v obmedzených možnostiach: 

- modlitby za potreby spolku a našich členov 

- kostolnícka práca a doprevádzanie starých ľudí na sv. omšu v Domove dôchodcov 

- pomoc karmelitánom pri príprave obeda a s pranie kostolnej bielizne v kostole na Kalvárii 

Konferencia má 3 členky, 1 sympatizantku 
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ZO ŽIVOTA KONFERENCIÍ—LETNÉ TÁBORY 

Letný tábor, Konferencia sv. Cecílie Bratislava 

Konferencia sv. Štefana Královský Chlumec,  

Letný tábor—Ukrajina 
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Zo života konferencií 

Konferencia sv. Jozefa Levice, Vincentík 
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Konferencia v kňazskom 

seminári 8.4.19 

 

Zo života konferencií 

Srdce na dlani 

Konferencia bl. Jimeneza 

Mallu Košice 

Konferencia Panny Márie 

Zázračnej medaily Nitra 
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Strana aktív 

 

 
 

Účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

2020 2019 

 633384,12 633325,64 

1. 
Dlhodobý nehmotný maje-

tok 
 0 

2. Dlhodobý hmotný majetok 633384,12 633325,64 

3. Dlhodobý finančný majetok   0 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 172767,44  152409,68 

1. Zásoby  0 

2. 
Pohľadávky z obchodného 

styku 
1169,82 1324,97 

3. Ostatné pohľadávky 2443,24 1955,95 

4. Daňové pohľadávky 20 
42,36 

 

7.  
Pohľadávky k zdrav. pois-

ťovni  
290,71  0 

 8. Iné pohľadávky 161,33  468,05  

9. Finančné účty 160765,55 142092,16 

10.     Pokladnica a ceniny 

 

 

7916,79 6526,19 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0 0 

MAJETOK SPOLU 806151,56 785735,32 

 

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 31.12.2020  Pre porovnanie uvádzame aj hodnoty  

predchádzajúceho obdobia. 



 

 30 

Strana pasív 

Účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

  

2020 2019   

A. 

 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 

MAJETKU SPOLU 

429567,52  391789,25   

  

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

2. Fondy tvorené zo zisku 0 0   

3. 

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých 

rokov 

168358,44  174596,08   

4. 
Výsledok hospodárenia 

za účtovné obdobie 
37778,25  –6237,65   

 

B. 
 CUDZIE ZDROJE SPOLU 9161,38  7498,20   

1. Rezervy 0 0   

2. 

 

Dlhodobé záväzky - so-

ciálny fond 

2200,74  1599,12   

3. 
Záväzky  z obchodného 

styku 
5415,89  2692,81   

  
Záväzky  voči zamestnan-

com 
0 0   

  
Záväzky so štátnym roz-

počtom 
207,30  3030,69   

 
Daňové záväzky 

Ostatné záväzky 

1267,14  

    70,64  

0 

175,58  
  

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 367422,34  386447,87   

 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE 

ZDROJE SPOLU 

806151,56  785735,32   
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Náklady 

Činnosť 
Bezprostr 

predchádz 

účtovné ob-

dobie 

Hlavná  ne-

zdaňov či-

nosť 

 Zdaňov. 

činnosť 
Spolu 

Spotreba materiálu 50799,30 189,50   50988,80  51586,53  

Spotreba energie 16490,35 4033,61 20523,96 17747,68 

Opravy a udržiavanie 7557,82 776,60 8334,42 7008,11 

Cestovné 148,86   148,86 275,51 

Náklady na reprezentáciu     31,53  

Ostatné služby 17344,27 2345,57 19689,84 27694,85 

Mzdové náklady 109209,23   109209,23 109783,03 

Zákonné soc. poistenie 

a zdravotné poistenie 
37611,06   37611,06 37698,18 

Zákonné sociálne náklady 37611,06   37611,06 37698,18 

Daň z nehnuteľnosti 1887,95 1203,43 3091,68 2027,08 

Ostatné dane a poplatky 1043,86   1043,86 1389,06 

Pokuty a penále 0,54   0,54 6,70 

Dary 3276,10   3276,10 2807,29 

Osobitné náklady 5376,39   5376,39 18377,13 

Manka a škody        

Iné ostatné náklady 3324,52 181,82 3506,34 2594,94 

Odpisy dlh. nehnm.a hmot. 

majetku 
18320,88 3444,24 21765,12 21665,78 

Posk. príspevky iným účt. 1146   1146 1336 

Posk. prísp .fyz. osobám 4060,92   4060,92 4705,40 

Účtová trieda 5 spolu 283403,33 12174,77 295578,10 312879,18 

 

Štruktúra nákladov za rok 2020  
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Výnosy 

Činnosť 
Bezprostred-

ne predchá-

dzajúce účtov-

né obdobie 

Hlavná nezdaňo-

vaná 
Zdaňovaná Spolu 

Tržby z predaja služieb 74849,66   74849,66 72023,13 

Aktivácia materiálu 2000   2000 2000 

Aktivácia služieb 360,18   360,18 730,10 

Úroky     0,04 

Prijaté dary 2008,34   2008,34 379 

Osobitné výnosy 4000   4000 12350 

Iné ostatné výnosy 2162,18   2162,18 2416,36 

Výnosy z nájmu majetku   27068,67 27004,14 27119,16 

Prijaté príspevky od 

iných organizácií 
10308,42   10308,42 18084,15 

Prijaté príspevky od fy-

zických osôb 

19805,75   19805,75 20961,58 

Prijaté členské príspev-

ky 

421   421 605 

Príspevky z podielu  

zaplat. dane 

4618,19   4618,19 10922,36 

Dotácie 188040,35   188040,35 142245,22 

Účtovná trieda 6 spolu: 308574,07 27007,14 335581,21 309836,10 

Výsledok hospodárenia 

pred zdanením 

25170,74 14832,37 40003,11 -3043,08 

Daň z príjmov   2224,86 2224,86 3194,56 

Výsl hosp. po zdanení 25170,74 12607,51 37778,25 -6237,64 

Štruktúra výnosov  za rok 2020   
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Por. číslo Popis Výnosy Náklady 

1. 

3. 

4. 

Správa organizácie 

Sociálne služby 

Ostatná činnosť 

3135 

254550 

78896 

  

3605 

254626 

39572 

  

  Spolu 335581 297803 

Prehľad o peňažných príjmoch (výnosov)  a výdavkoch ( nákladov) rok 2020 

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, odpisy 

zo zdroja DMA z darov, 
  

Aktivácia služieb a mat. dobrovoľníckej 

činnosti 
  

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

ky 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 

74850 

 

  
10308 

 

 

2360 

 

 

                 6162 

 

 

               21815 

 

 

 

4618 

 

421 

 

 

188040 

 

 

 

 

 

 

27007 

 

 

              

 

335581 
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Sociálne služby Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku  za rok 2020  

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 staci-

onár 

     Zrušený máj 

2020 

  

  Druh služby celoročná denná 
1. Kapacita zariadenia 8 16 

2. Zazmluvnená kapacita 

  
0,2 14,1 

  

3. Počet prijímateľov cel-

kom 
1 14 

4. Náklady na 1 mesiac  465,10 

  Náklady na 1 deň  22,24 

5. Dotácia UPSVAR  614 

6. Dotácia MPSVR  41538 

7. Dotácia Mestská samo-

správa 

 8952 

7. Príspevky z podielu 2%  0 

7. Príjmy prijímateľov sociál-

nych služieb 

 20267 

8. Príjmy  dary práv.osôb  1500 

  Príjmy zariadenia iné  448 

9. Príjem zariadenia spolu  78819 

10. Priemerný počet zamest-

nancov 

 3,5 

11. Priem počet zamestnan-

cov  k 31.12. 

 4 

      

12. 
Počet  dobrovoľníkov a 

počet dobrov.aktiv. čin-

nosti 

 2 
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Sociálne služby Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku  za rok 

2020 - 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 26 10 36 

2. Zazmluvnená kapaci-

ta 

20 10 30 

3. Počet prijímateľov 

celkom 

26 10 36 

4. Náklady na 1 deň 9,82 22,34   

5. Dotácia UPSVAR 440,36 0   

6. Dotácia VÚC 54345,8

0 

40506   

7. Dotácia MPSVaR 0 29640   

8. Príjmy prijímateľov 

soc. služieb 

34953,3

5 

19369,39   

9. Príjmy zariadenia iné 733,31 366,66   

10. Príjem zariadenia 

spolu 

90472,8

0 

89882,05   

11. Priem.počet zamest-

nancov 

4 5   

     12. Počet  dobrovoľníkov  

na  aktiv.činnosť 

  

2 0   
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Komentár k hospodáreniu za rok 2020 

                                                                                                                                                                                             

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku /SVdP/  

       Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku je obc ianske zdruz enie, ktore  svojou charita-
tívnou 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, poplatky od klientov sociálnych centier. Na  pokrytie potreby celkových 
nákladov Spolok dal do prenájmu určitú časť domu v Bratislave.  
      Organizácia za rok 2020 vzhľadom k nemožnosti čerpania nákladov z dôvodu pandémie, 
pozastavenia činnosti sociálnych služieb Sociálneho centra v Šuranoch, Denného stacionára v Bra-
tislave,  práce v konferenciách Spolku  hospodárila so ziskom  37902,29 €.  Sociálne centrum Šu-
rany  súrne potrebuje čističku odpadových vôd, ktorá bola plánovaná zo zdrojov v roku 2020, ale 
z dôvodu pandémie sa nemohla realizácia uskutočniť a tak úspora peňažných prostriedkov sa pou-
žije v nasledujúcom roku na jej zakúpenie.  
  
      Činnosť  konferencií  Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku tvorila predovšetkým 
práca s chudobnými, ktorých podľa možnosti aj v čase pandémie   podporovali materiálne 
a peňažne.  
      Konferencie, v ktorých sú prevažne starší ľudia, zasielali balíky s hmotnou pomocou 
z domu. V Leviciach robili zbierku potravín  a postupne pomáhali formou rozdávania balíkov po-
travín a šatstva  pre chudobných. Počas krátkeho leta konferencia sv. Cecílie stihla urobiť detský 
tábor o ktorý bol nesmierny záujem. V Košiciach Šaci sa kreovala obnovená konferencia pre Ró-
mov, ktorým sa šili a zasielali rúška. Rovnako sa šili rúška aj pre sociálne centrum Šurany. 
V súčasnej dobe už rúška a iné zdravotné pomôcky dodáva samosprávny kraj. Zriadil sa účet na 
pomoc pre chudobných v Konferencií sv. Ondreja Bratislava na nákup potravín.   
       Materiálne dary  poskytované Spolkom zväčša tvorilo oblečenie, potraviny, lieky, sociálna 
pomoc vo forme úhrady za výpomoc pre deti, peňažné dary pre ľudí v núdzi  s overením ich danej 
situácie, náklady na  1 turnus detského  letného tábora  pre deti zo sociálne odkázaných rodín.      

       Celkom poskytnuta  hmotna  pomoc  pre ľudí  v nu dzi  bola vo vy s ke  3276.- €  a financ na  
pomoc pre ľudí  v nu dzi vo vy s ke  4060.- €,  dary pre pra vnicke  osoby 1146.- €, z to-
ho uhradene  c lenske  GR v Parí z i 400.- € a dar na Ukrajinu na detsky  ta bor 500.- €. 
       Pre deti zo socia lne odka zany ch rodí n boli uskutoc neny  1  letny  detsky  ta bor Konferen-
ciou sv. Cecí lie,  v hodnote 5375.- €, pric om aj c lenky Konferencie vloz ili svoje osobne  dary. 
            Konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul  na Slovensku realizovali na svoju c innosť  
pra cu s chudobny mi a na socia lne centra   podiel z 2 % daní  v sume  4392.- €,  z toho boli na 
pra cu doma zaku pene  poc í tac e, dlhodoby  hmotny  majetok v sume 2308.- €    
      Konferencia sv. Cecí lia  na rekons trukciu bytovej jednotky pouz ila sumu  vy s ke 4000.- € 
      Konferencia sv. Ja na  Krstiteľa realizovala vyda vanie Dubovsky ch noví n, na ktore  dosta-
la dota ciu z Obecne ho u radu Dubova   1600.- € .  
    Holandsko, druz obna  dvojic ka Spolku sv. Vincenta v v roku 2020 nepodporilo na s  Spolok. 
So zvys ny ch zdrojov boli pouz ite  prostriedky na detsky  ta bor Ukrajina, na zasielanie balí kov 
pre chudobny ch a na letny   detsky  ta bor konferenciou sv. Cecí lie. 
    
           Vyzbierane  dary od fyzicky ch oso b na podporu svojej c innosti spolu so socia lnymi cen-
trami boli vo  vy s ke 9450.- €, c lenske  od konferencií   bolo vo vy s ke  421.- €  a dary od pra v-
nicky ch oso b 3512.- €, z toho dary z Nada cie VU B pre Dom na deje  1500.- € a  mens ie dary na 
chudobny ch. 
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Komentár k hospodáreniu za rok 2020 

 Činnosť sociálnych centier 
       
      Dom nádeje  v Bratislave mal otvorene  dve socia lne sluz by,  denny  staciona r, domov 
na pol ceste, kde boli  poskytnute  dota cie z  MPSVR , MC  Ruz inov,  UPSVAR na aktivac ne  sluz -
by,  zí skane  u hrady - poplatky od klientov za socia lne sluz by domov na pol ceste a denny  sta-
ciona r,  grant z Nada cie VU B, od fyzicky ch oso b  a zdroje z podielu 2%  na c innosť Domu na -
deje. Celkom boli prí jmy vo vy s ke  110185.- € ,  c asť z toho tvorili prí jmy z prena jmu 19653.- 
€. Na klady tvorili predovs etky m energie socia lnych sluz ieb Domu na deje, materia love  na kla-
dy, mzdove  na klady zamestnancov, drobny  hmotny  majetok zaku peny  z grantovej c innosti, 
u hrada dane z nehnuteľnosti,  celkom na klady tvorili poloz ku 102265.- €,   V dennom stacio-
nári v Bratislave v I. vlne Covidu zamestnankyne chodili ku klientom domov, nakupovať, nosili 
obedy, telefonovali, dávali im písomné testy a pod.  V II. vlne, bola povinnosť mať otvorené so-
ciálne ambulantné služby a všetky zamestnankyne, vrátane niektorých klientov ochoreli na Covid 
a tak činnosť stacionára sa musela prerušiť. Sociálna služba Domov na pol ceste  ukončila svoju 

činnosť dňom 28.2.2020, dievčatá zostali v podnájme Domu nádeje.  Na konci roka Dom na deje 
z do vodu Covidu a nemoz nosti c erpania na kladov na c innosť a zí skany ch zdrojov 
z prenajaty ch priestorov mal plusovy  vy sledok 7919.- € 
 Socia lna sluz ba v dennom staciona ri sa poskytovala  v priemere 14 klientom za rok. 
V Domove na pol ceste bola  poskytovana  socia lna sluz ba pre 4 dievc ata  z detske ho domova, 
ktora  sa v priebehu roka premenila na prena jmy. Dom na deje mal poc as roka 2020 zamest-
nany ch v priemere 4 zamestnancov a 2 pracovní kov na aktivac nu  c innosť. 
        Sociálne centrum Šurany ma  otvorene  2 socia lne sluz by na U tulok a Podporovane   
by vanie pre ľudí  bez domova, kde  boli  poskytnute  dota cie zo s ta tneho rozpoc tu, Nitrianske-
ho samospra vneho kraja - VU C, MPSVR, UPSVARU na aktivac ne  pra ce, zí skane   poplatky od 
klientov za stravu a ubytovanie, aktiva cia vlastny ch vy robkov z hospoda rskeho dvora 
a prena jmu 1 klienta,   celkom prí jmy vo vy s ke 198513.- €, z toho prí jmy z prena jmu  1674.-€  
Na klady na c innosť socia lnych sluz ieb v Socia lnom centre spoc í vali v preva dzkovy ch na kla-
dov na pra cu s klientmi, na  poskytovane  potraviny, opravy a u drz by centra, mzdovy ch na kla-
dov, sluz ieb spojeny ch s preva dzkou,  celkom vo vy s ke 170450.- € Pre socia lne centrum sa 
za lohove zaku pila c istic ka odpadovy ch vo d, v hodnote 17823.- €,  ktora  bude realizovana  v 
budu com roku. C istic ka je potrebna  pre u tulok.  Aj v Socia lnom centre bola obmedzena  c in-
nosť  a bol prísne stanovený režim pre ľudí bez domova, ktorí boli bez Covidu.  Avšak 
u zamestnancov sa Covid vyskytol, čo značne ovplyvnilo úsporu čerpania mzdových nákladov, 

nerealizovaných nákupov.  Socia lne centrum hospoda rilo so ziskom 27812.- € z do vodu ones-
koreny ch na kupov najma  pla novanej c istic ky. 
     V Socia lnom centre pracovalo v priemere  9 zamestnancov  na pracovny  pomer,  na ak-
tivac nu  dobrovoľní cku c innosť 2 klienti a 1 dobrovoľní c ka.  
    Z  do vodu pande mie Covidu, nu tene ho lockdownu, pra ceneschopnosti zamestnancov , za-
tvorení m obchodov, nas e socia lne centra  boli nu tene   vykona vať najnutnejs ie na kupy 
a sluz by pre klientov. 
        Taktiez  poc as roka 2020  sa iba 1x uskutoc nila  superví zia socia lnych sluz ieb ako meto da 
neusta leho zvys ovania profesiona lnej kompetencie pracovní kov v poma haju cich profesia ch, 
skvalitn ovania odborny ch postupov pri pra ci s klientmi aj ako meto da zvys ovania profesio-
na lnej kompetencie pracovní kov. S tandardy kvality podmienok  poskytovany ch  socia lnych 
sluz ieb sa podľa moz nosti dodrz iavali.   
              
     Vs etky m c lenom Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku patrí  vďaka a u cta za vykonanu  
pra cu bez na roku na mzdu, ktoru  vo svojom voľnom c ase vykona vaju . Rovnako patrí  vďaka  
aj pracovní kom Spolku sv. Vincenta, Socia lnemu centru S urany a Domu na deje, ktorí  usilovne 
sa podieľaju  na zveľadení  tohto socia lneho diela. 


