
 

   

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 2021 

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, CM 

a sr. Veronika Gergelová, DKL  

http://vincent.sk/frederik.htm
http://www.ssvpglobal.org/
http://www.vincent.sk/?co-su-konferencie,19
http://www.vincent.sk/
http://www.vincent.sk/?stanovy,14
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P.

č. 

Rok 

vzni-

ku 

 

Názov konferencie 

 

Sídlo 

 

Stručný popis činnosti 

1. 1991 Konferencia sv. Jozefa Levice Pomoc sociálne slabým jednotlivcom 
a mnohodetným rodinám, 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  2021 

 

Činnosť Národnej rady SVdP   

na Slovensku v roku 2021 

 

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku v roku 2021 združoval 23 konferencii, v kto-

rých vykonávalo neplatenú dobrovoľnícku činnosť   členov   127, z toho  mužov 27, čest-

ných členov 20 dobrovoľníčky 8. 

Výbor NR spolku zasadal v Dome nádeje v Bratislave: 

8.5. - online, 21.8., 9.10. - online, 6.11. - online. 

Program stretnutí bol zameraný na činnosť NR SVdP a jednotlivých konferencii. Na stretnu-

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

konferencii, Domu nádeje v Bratislave a Sociálneho centra útulku a podporovaného býva-

nia Šurany – Kopec. Plánoval sa duchovný rozvoj ako aj udržovanie a oživovanie vincent-

skej charizmy v jednotlivých konferenciách.  

Pokiaľ boli stretnutia online, bola účasť väčšia o predsedov konferencii aj zo vzdialenejších 

a vzdialených častí Slovenska. 

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

ceprezidentka pre západ, Mária Lopatníková – viceprezidentka pre východ, Magdaléna 

Boledovičová – zástupkyňa prezidentky, Mária Poláková – pokladníčka, 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. Veronika Gergelová DKL 

25. plenárne stretnutie 

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

ces prebehol nie prezenčnou formou. 

Školenia 

Cez Spolok sv. Vincenta sa školili 2 naše členky: Petra Bajlová a Petra Balážová Galusová 

na kurze Základy e-mail marketingu, e-mail marketing ako fundraisingový nástroj. 

Na školení FKI – Projektový manažment sa zúčastnili prezidentka Libuša Miháliková, Petra 

Bajlová a Mário Stehlík. Stretnutia prebiehali v Bratislave, Dolnej Krupej aj online. 

  

Boj proti hladu 

V tomto roku sa uskutočnila celoslovenská zbierka vincentskej rodiny -  15. ročník zbierky 
Boj proti hladu na pomoc chudobným v Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na 
Slovensku. Prebiehala formou DMS – iek, na účet a keď pandemické opatrenia dovolili, tak 
aj predajom srdiečok v kostoloch a inde.  
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Činnosť  Národnej rady  SVdP  na  Slovensku  2021 

 

26. celoslovenské stretnutie 

Dňa 16. októbra 2021 sa kvôli zhoršujúcej sa situácii nemohlo uskutočniť dlho 

plánované celoslovenské stretnutie členov Spolku sv. Vincenta spojené s voľ-

bami do výboru národnej rady Spolku sv. Vincenta, pretože neboli možné také-

to hromadné stretnutia. Všetci členovia výboru súhlasili s predĺžením svojho 

mandátu do doby, kedy sa bude možné stretnúť. 

 

MISeVI 

Najmladšia vetva VRS Misevi mali 7. marca online stretnutie s pátrom Pavlom 

Nogom. Na online stretnutie boli pozvané členky Spolku L. Miháliková, A. Kopři-

vová a M. Boledovičová a informovali o ich zakladateľovi bl. Frederikovi Ozana-

movi.  

 

Komisia vincentskej rodiny 

Vincentská rodina sa v tomto roku kvôli pandémii stretla 20.5. a 9.9. 2021 

v Nitre  u sestričiek DKL na Oravskej. Program: modlitba, po ktorej každá vetva 

od posledného stretnutia predstavila svoju činnosť. Ukončenie modlitbou po 

ktorom nasledovalo agapé, ktoré pripravili sestričky DKL. Stretnutia duchovne 

viedol provinciál Misijnej spoločnosti páter Tomáš Brezáni. Spolok zastupovali: 

M. Boledovičová a P. Bajlová. 

 

Nová vizitátorka  

Dňa 8. decembra 2021 bola menovaná do funkcie vizitátorky sestrička Damiá-

na Poláková, DKL. Prajeme jej požehnaný čas. 

 

Holandsko 

Hlavná rada Spolku sv. Vincenta de Paul v Holandsku v roku 2021 nepodporila 

projekty Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku a to kvôli  celkovej situácii 

vo svete. 

 



 

 5 

Činnosť  Národnej rady  SVdP  na  Slovensku  2021 
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Služby v Dome nádeje: 

Domov na polceste otvorený od júla 
2011 do júna 2020. 

Denný stacionár otvorený v januári 
2013 

Klub seniorov otvorený od 20.3.2013 

 

Sociálna služba: 

1. Domov na polceste (DPC) 

 Cieľom domova na pol ceste bolo  poskytovanie sociálnej starostlivosti osobám, kto-
rým bola ukončená nariadená ústavná starostlivosť po dovŕšení plnoletosti alebo predĺžená 
ústavná starostlivosť z dôvodu prípravy na povolanie a nemali zabezpečené bývanie.    

 Z dôvodu ukončenia 3 ročného pobytu klientov sociálnej služby Domova na pol 
ceste a nedostatku  iných klientov  táto služba bola ukončená   v júni 2020. V Dome 
nádeje počas roka 2021 ostali v nájme  bývať 4 dievčatá z bývalého domova na pol ceste,  
v priebehu roka  1 dievčina  odišla.  Problémy s ubytovanými dievčatami neboli, spolupráca 
s nimi bola na dobrej úrovni. 

 

2. Denný stacionár 

 Je zariadenie, ktoré poskytuje službu dospelej fyzickej osobe odkázanej na po-
moc 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 lôž-
ko a úprava lôžka. Sociálne poradenstvo. Rehabilitácia – prostredníctvom sestier, opatro-
vateliek, 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 do-
hode s klientmi zabezpečuje riaditeľka zariadenia. Financie na aktivity riaditeľka zariadenia 
získava cez rôzne granty. 

         Počas roka 2021 bolo v  stacionári 12 klientov, z ktorých  stav sa striedal: a na konci 
roka zostalo 8 klientov. Denný stacionár bol neustále otvorený aj počas krízového stavu, aj 
keď s rôznymi obmedzeniami a zníženým stavom klientov, z rozhodnutia vlády SR bol sta-
cionár otvorený v celodennej prevádzke aj počas mimoriadnej situácie. Na základe zákona 
116/2020 Z.z. Nariadenia vlády §4 (odst.1) písm a) pre ambulantné služby sociálnej služby 
poskytovali zamestnanci klientom sociálne poradenstvo telefonicky aj osobne. Odovzdali sa 
im vitamíny z dotácie MPSVR, materiály na domáce tréningy mozgu a boli s nimi neustále v 
telefonickom spojení. Po zaočkovaní prvou vakcínou začali  klienti postupne navštevovať  
denný stacionár. Jedna zamestnankyňa denného stacionára bola 1 mesiac vyslaná na po-
žiadanie MČ Ružinov na výpomoc do DSS Pažitková. 

DOM NÁDEJE  BRATISLAVA—RUŽINOV 
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 Činnosť denného stacionára v hlbokej miere poznačila pandémia. Počas roka 2 
klientky odišli do zariadenia pre seniorov a 2 klienti zostali z dôvodu odmietnutia vakcinácie 
a testovania doma. Vzhľadom ku krízovému stavu, „následne  práce z domu rodinných  prí-
slušníkov“  s ktorými seniori  bývajú, u niektorých nebol v tom čase potrebný  pobyt v den-
nom stacionári.   Podarilo sa realizovať grant z Hlavného mesta Bratislavy vo výške 3160.- 
časovo rozvrhnutý na marec – december 2021, v rámci ktorého boli nakúpené germicidný 
žiarič, bežecký pás, pomôcky na cvičenie, oblečenie a obuv, cvičiace potreby, lopty, trénin-
gové knihy, arteterapeutické materiály. Z grantu boli uskutočnené programy ako tréningy 
mozgu, rehabilitačné a masážne cvičenia s masérkou a trénerkou kognitívnych činnosti, 
arteterapia s lektorkou na arteterapiu, v tom bolo aj maľovanie rôznych obrazcov. Malú spo-
luprácu sme mali s 1 dobrovoľníčkou pokiaľ to krízový stav dovolil z  Gymnázia L. Novome-
ského. Malé aktivity na rozvoj jemnej mechaniky v  stacionári boli prezentované v časopise 
Ozanam, uskutočnené do marca pod vedením pracovníčok denného stacionára. Okrem 
toho boli prevedené fyzioterapeutické cvičenia cvičiteľkou rehabilitačnou  sestrou , ktorá 
pracovala u nás aj na dohodu.   

 Dňa 26.9.2021 sa uskutočnila hodová slávnosť sv. Vincenta d Paul v kostole sv. Vin-
centa de Paul Bratislava Prievoz. Prezentácia  výrobkov denného stacionára sa v roku 
2021 konala pred kostolom sv. Vincenta de Paul práve na hodovú slávnosť sv. Vincenta. 

 

     Seniori sa aktívne zapájali do záujmovej činnosti, čím podporovali  svoju jemnú moto-
riku 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 počas roka už druhýkrát do podomovej náv-
števy kaplnky Zázračnej medaily ako aj do akcie Pôstna krabička pre Afriku, výťažok ktorej 
bol zaslaný SKCH.  

 

     Na akciu „Boj proti hladu“  boli do stacionára prinesené upečené  medovníkové 
srdiečka,  klienti ich pobalili a odovzdali na predaj sestričkám. Vianočné stretnutie 
v stacionári z dôvodu pandémie sa uskutočnilo len s klientmi slávnostne, ale bez kapustni-
ce.  

                                                                             

Z nariadenia  MPSVR bolo testovanie antigénovým testom  uskutočňované pre zamestnan-
cov, klientov  podľa  pandemického plánu každé 2 týždne a ďalej podľa potreby. Testovanie  
sa prevádzalo buď osobne aj s klientmi návštevou testovacieho centra (ktoré sme mali 
hneď za domom),  alebo testovaním  MUDr. Tomašovičovou  Zuzanou, dcérou prededníčky 
Konferencie sv. Gorazda, ktorá zdarma otestovala klientov, pracovníkov  podľa potreby, 
začo jej patrí nesmierna vďaka. 

                                                            

 Dňa 10.11.2021 priniesli Viedenské konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul do Do-
mu nádeje v Bratislave humanitárnu pomoc vo forme zbierky oblečenia, hračiek, obuvi, 
zdravotníckych pomôcok. Naši partneri z rakúskeho Spolku sv. Vincenta de Paul prišli dvo-
ma autami a vyložili zbierku. Z dôvodu prevencie pandémie sa v Dome nádeje zdržali len 
nevyhnutne. Humanitárnu pomoc si rozdelili členky z Konferencie sv. Ondreja a Konferen-
cie Kráľovnej rodiny. 

DOM NÁDEJE  
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 Dňa 7.9.2021 sa uskutočnil v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave koncert spe-
váckeho zboru CANTUS z Ružinova a ako hosť bol prizvaný aj zbor CANTILENE zo Seni-
ce. Bol to skutočne skvostný umelecký zážitok, ktorého sa zúčastnili aj členky Konferencie 
sv. Gorazda. 

V polovici  septembra sa uskutočnil deň otvorených dverí v stacionári za obvyklých podmie-
nok, preukázaním očkovania,  mohli si rodinní príslušníci pozrieť prácu našich klientov.                                     

  Dňa 3.9.2021 sme sa rozlúčili s p. Annou Hluškovou, dobrovoľníčkou a sympatizant-
kou Spolku sv. Vincenta de Paul, ktorá ochotne a s veľkým elánom revitalizovala kopec - 
zeleň v Dome nádeje.             

 MČ Ružinov podporovala na základe zmluvy určitou čiastkou denný stacionár.                                                   
MPSVR podporilo tiež na základe zmluvy  v plnej miere mzdové náklady denného stacioná-
ra bez obmedzenia klientov. 

3. Klub seniorov (KS) 

Klub seniorov z dôvodu pandémie sa nevykonával. Seniori mali obavu navštevovať spoloč-
né 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 AA počas lockdownu nefungoval, bol utlmený a povolený len 
v čase útlmu každý utorok. Spolupráca s AA je dobrá, a bola plánovaná už od  prvých  pro-
jektov činnosti DN.  

 

 V rámci činnosti  Domu nádeje,  je stále aktualizovaná  kronika Konferencie sv. Go-
razda, ktorú spracuváva  predsednička konferencie sv. Gorazda,  členka MUDr. Janka Rac-
zová.       .                                                 

     V roku 2021 sa nemohla uskutočniť ani supervízia sociálnej služby prof. doc. Andrejom 
Mátelom pre  Dom nádeje, denný stacionár, DPC  a sociálne centrum Šurany.  Štandardy 
sociálnej služby sa uplatňovali. 

Údržby a opravy Domu nádeje 

Opravy WC, sprchy, vykurovania  – bežné opravy f. SOMAT a vlastná údržba 

Opravy svetelných zdrojov, žiariviek – vlastná práca + zakúpený materiál 

Bežná údržba počítača, batérie,  

Pravidelná údržba výťahovej plošiny f. KONE 

Oprava pračky v suteréne 

f. Medison – pravidelná zdravotná služba 

oprava svetlíkov v stacionári 

požiarna ochrana – kontroly a revízie 

výmena zámku s kľúčmi na vstupnej bráničke 

 

Nákupy v Dome nádeje 

Pre stacionár:  

drobné cvičiace pomôcky, tréningové knihy na pamäť  

 

DOM NÁDEJE  
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V polovici  septembra sa uskutočnil deň otvorených dverí v stacionári za obvyklých podmienok, preukázaním očko-

vania,  mohli si rodinní príslušníci pozrieť prácu našich klientov.                                                        

 

  Dňa 3.9.2021 sme sa rozlúčili s p. Annou Hluškovou, dobrovoľníčkou a sympatizantkou Spolku sv. Vincenta 

de Paul, ktorá ochotne a s veľkým elánom revitalizovala kopec - zeleň v Dome nádeje.   

                  

 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 klien-

tov. 

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 AA 

počas lockdownu nefungoval, bol utlmený a povolený len v čase útlmu každý utorok. 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. Janka Raczová.       .                                                 

     V roku 2021 sa nemohla uskutočniť ani supervízia sociálnej služby prof. doc. Andrejom Mátelom pre  Dom náde-

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

Údržby a opravy Domu nádeje 

Opravy WC, sprchy, vykurovania  – bežné opravy f. SOMAT a vlastná údržba 

Opravy svetelných zdrojov, žiariviek – vlastná práca + zakúpený materiál 

Bežná údržba počítača, batérie,  

Pravidelná údržba výťahovej plošiny f. KONE 

Oprava pračky v suteréne 

f. Medison – pravidelná zdravotná služba 

oprava svetlíkov v stacionári 

požiarna ochrana – kontroly a revízie 

výmena zámku s kľúčami na vstupnej bráničke 

 

Nákupy v Dome nádeje 

Pre stacionár:  

drobné cvičiace pomôcky, tréningové knihy na pamäť  

oblečenie pre klientov na cvičenie, cvičky 

arteterapeutický materiál, plátno, štetce, farby, maľovacie sety 

bežecký pás pre cvičenie seniorov zakúpený z grantu HMBA 

germicídny žiarič z grantu HMBA 

prístroj na meranie kyslíku - oxymeter pre klientov 

z Grantu HMBA: lektorská činnnosť na tréning mozgu, arteterapia, masáže a rehabilitácia klientov 

Poistenie majetku - Dom nádeje je poistený v Alianz poisťovni  
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oblečenie pre klientov na cvičenie, cvičky 

arteterapeutický materiál, plátno, štetce, farby, maľovacie sety 

bežecký pás pre cvičenie seniorov zakúpený z grantu HMBA 

germicídny žiarič z grantu HMBA 

prístroj na meranie kyslíku - oxymeter pre klientov 

z Grantu HMBA: lektorská činnnosť na tréning mozgu, arteterapia, masáže 
a rehabilitácia klientov 

Poistenie majetku - Dom nádeje je poistený v Alianz poisťovni . 

Poskytnuté dary: Na Misijnú spoločnosť sv. Vincenta 100.,-€ 

Na Pápežské misijné diela 30.-€ 

Na TV Lux 10 € 

Na adopciu na diaľku 2x zaslané 180.-€ (r. 2021 a na r.2022) 

 

Príspevky a dary pre Dom nádeje 

 

Drobné dary od dobrodincov získal Dom nádeje počas roka 2021  vo výške 

4079.- €. V tom je zahrnutý aj dar od MUDr. Scheidovej na svetlíky vo výške 2388.-€ 

a 2x 180.-€ vklad – dar na účel adopcie od členov kf sv. Gorazda.   

Z právnických osôb bol daný finančný dar od HMBA 3160.-€  a zúčtovaný podiel 

z dane  2% , vo výške 336,14.-€.   

Príspevok z UPSVARu na 2 aktivačných pracovníkov bol vo výške 172,51 €.  

Dotácia z MČ Ružinov činila 3028,-€,  dotácia z MPSVR  na klientov 56260 € 

a tržby – poplatky od klientov z denného stacionára 13173.-€ .  

 Nájmy,  ktoré vykrývali potreby Domu nádeje boli vo výške 19826.- € a zúčtovaná 

dobrovoľnícka práca vo výške 173.-€ . 

 Z MPSVR a UPSVAR boli vyplatené odmeny zamestnancom  na základe nariade-

nia vlády vo výške 2873.-€ 

Stav pracovníkov v roku 2021 

Stav pracovníkov - po vystriedaní v Dome nádeje: 4 pracovníčky, z toho 2 opatrovateľ-

ky, 1 sociálna pracovníčka a riaditeľka Domu nádeje.  

 

Počas roku 2021 pracovali na aktivačnú činnosť z príspevku MPSVR (20 hod 

týždenne) 2 pracovníci, do 31.10.2021. Nakoľko nie je možné zmluvnú aktivačnú čin-

nosť  obnoviť z dôvodu pandémie, ostal len jeden dobrovoľník pre Dom nádeje 

s výpomocou 2 x týždenne. 
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SOCIÁLNE  CENTRUM  ŠURANY  

Sociálne centrum Útulok a Podporované bývanie Kopec Šurany  

Poskytuje služby: 

1. Útulok – prevádzka od júla 2000, registrovaná v roku 2005 

2. Podporované bývanie  - služba otvorená 2012 

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

1. 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, evidencia na UPSVaR, pomáhať riešiť zdravotný 

stav klientov 

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. Po-

mocou pracovnej terapie sa u klientov vytvárajú pracovné návyky, aby sa vedeli adaptovať do spo-

ločnosti. 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. 

2. 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 
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- zdravotné služby a sprevádzanie k lekárovi 

- poradenské služby na riešenie bežných problémov 

- spolupráca s rodinnými príslušníkmi 

Aktivity s klientmi                                                                                                                                 

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

klientov robili rôzne terapie: 

-  spoločenské hry, aj na izbách s jednotlivcami 

-  čítanie, aj s jednotlivcami na izbách 

-  modlitba podľa žiadosti klientov 

-  bicyklovanie 

-  spoločné prechádzky aj jednotlivo 

- stretnutia na AA kluboch 

- spracovania dopestovanej zeleniny a ovocia 

Guláš, opekačky                                                                                                                                                                                

Personál zariadenia spoločne pripravil pre klientov guláš a 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.  

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

hateniu spokojnosti klientov.  

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

ným programom. 

Sväté omše v zariadení v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie bývajú podľa možností, ktoré dovo-

ľuje covidová pandémia. 

Slávnostná – hodová sv. omša 

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie patrónky zariadenia sa v kaplnke 16. septembra 2021 

slávila slávnostná sv. omša v kruhu najbližších priateľov a obyvateľov nášho zariadenia z dôvodov 

pandémie.  Hlavným celebrantom sv. omše  za prítomnosti viacerých kňazov bol P. Milan Grossman 

CM pôsobiaci v Lučenci. Po sv. omši bolo slávnostné agapé.   

Zariadenie zveľadili: 

Dom č. 7 a č. 14:  

Pre zariadenie sa zakúpilo:  

- nábytok do izieb, skrine, stolíky, vešiaky  

• válendy 9x 

• - vymenili sme dvere a okná na pekárni 

- výmena sporákov 2x 

- pracovné skrine do dielne a práčovne 5x 

- strojček na vlasy 2x 

SOCIÁLNE  CENTRUM  ŠURANY  
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- notebook 

- práčky 3x 

- knižnicu na kultúrnej miestnosti 

- chladničku a mrazák 

- sklad šatstva – nové policové regále 

- fotovoltaiku 

- 20m3 dreva na kúrenie 

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

dobie pripravili seno. Vyčistili sme príjazdovú cestu na Kopec.  

Omietli sme dom č. 7 a vymaľovali. Vymalovali sme izby aj spoločné priestory. Dostávame palety na 

kúrenie, ktoré rozoberáme. 

Zavárali sme uhorky 250kg, robili lečo 229l, pretlak 50l. 

Brigádovali na farme. Za čo sme dostali odmenu hoväzieho mäsa 250kg. 

V záhradách si klienti v roku 2021 dopestovali: 1 200 kg zemiakov, 10 kg maku, mrkvu, petržlen, 

zeler, rajčiny, papriku, cibuľu, cesnak, hrášok, reďkovku, uhorky, cviklu, baklažány, tekvice, cukiny a 

melóny. Tieto produkty putovali do kuchyne a tiež na zimné uskladnenie. Zasadili sme spolu 300 

rajčín a 400 paprík.  

Na hospodárskom dvore dochovali: 9 ošípaných, 45 zajacov, 3 ovce a 10 kôz. Taktiež sme ma-

li 30 sliepok nosníc. 

Dotácie:  
Ministerstvo práce SVaR SR podporilo : 
* Podporované bývanie sumou  32016,- € 
 
Na prevádzku zariadenia Útulku a Podporovaného bývania boli poskytnuté dotácie zo štátneho roz-
počtu z VÚC Nitra vo výške: 
* Na prevádzku Útulku – 97492,80 € 
* Podporované bývanie a odkázanosť –  40711,20 € 
 
Z úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky aktivačnú činnosť podporili sumou 462,79 €  
 
Ministerstvo práce SVaR SR podporilo : 
* dotácia na vitamíny – 1080,- € 

• dotácia na covid mimoriadne odmeny – 7469,76 € 
Mesto Šurany podporili projekt – akcia Cesta von zo závislosti a náuka o finančnej gramotnosti: 

• dotácia na projekt - 300,- € 
Zariadenie podporili:  

Ján Rajnič 
Mariana Skukaleková 
Vladimír Libant 
Jozef Drgoň 
farmár Ján Komora 
Rybárova farma, s.r.o. 
Farma Babínová 
Zuzana Kiripolská 
Iné spoločenstvá a jednotlivci 
 

 
Personálne zastúpenie: 7 pracovníkov na plný pracovný úväzok, 4 pracovníci na čiastočný 
pracovný úväzok a 2 na dohody, 1 rehoľná sestrička DKL pracuje  ako  dobrovoľníčka.  
 

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: 

Práca vo Vincentíku: 

- príjem a výdaj šatstva, školských a kuchynských potrieb, nábytku – váľand, stien, sedačiek, komôd, 

skríň, pračiek, chladničiek... 

- nákup potravín, liekov, obuvi rodinám v núdzi počas roka 

- finančná pomoc sociálne slabým rodinám na úhradu energií, vody... 

- celoročné posielanie balíkov (52 ks) so šatstvom, obuvou a potravinami núdznym rodinám na Sloven-

sku a 18 vriec so šatstvom pripravili sociálnym pracovníčkam na dedinu a pre deti do letného tábora 

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

kami v Leviciach 

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

kazov, zaobstaranie čistého ošatenia, liekov a ubytovanie v zariadeniach 

- odoslanie 30 vriec ošatenia do Rumunska pre rumunských Slovákov 

- do Afriky cez organizáciu Mary's Meals sme poskytli školské tašky, vaky, veľké lyžice, mydlá, zubné 

kefky,  zubné pasty a letné sandále školákom 

- na Vianoce cez projekt Daruj radosť bolo cez farníkov podporených 53 rodín 

- 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 

- 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. Tomáša Brezániho CM 

- upratovanie kostola 

- prezentácia spolku v médiách 

- všetky tieto aktivity v roku 2021 prebiehali s ohľadom na pandemickú situáciu v našej krajine 

  Konferencia má 14 členov, 6 čestných členiek, 4 dobrovoľníčky.  

 

KONFERENCIA SV. LUIZY DE MARILLAC  LEVICE 

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

- najmenší žiaci podporili finančnou podporou zbierku Boj proti hladu 

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

diaľku (prostredníctvom P. Tomáša Brezániho CM), finančným 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. Vďaka tejto zbierke majú adoptované 

deti zabezpečené vzdelávanie, výživu, zdravotnú starostlivosť. Žiaci sa učia podeliť, pomôcť blížnemu 

a poznávať potreby druhých. 

   Konferencia má 10 členov. 

Činnosť jednotlivých konferencií na Slovensku v roku 2021 
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KONFERENCIA BOŹIEHO MILOSRDENSTVA  ZLATÉ MORAVCE 

 

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

skupiny. T.č. je v útlme z dôvodu PN. 

 

Konferencia má 2 členov. 

 

 

KONFERENCIA KRÁĽOVNEJ  POKOJA  RADOŠINA 

 

Konferencia je zameraná na: 

 

- modlitbové stretnutia, ktoré kvôli COVID -19 boli iba 10x 

- nakupovanie a robenie spoločnosti osamelým, zaobstarávanie stravy  

- pomoc zahraničným misiám prostredníctvom spolupráce so Spoločnosťou Božieho slo-

va – Nitra Kalvária predajom misijných kalendárov a časopisov Hlasy z domova a z misií 

- pomoc pri starostlivosti o chlapcov bez domova v miestnej komunite Kráľovnej pokoja a 

vykonávanie náhradnej mamy maloletej školopovinnej rómskej sirote 

- vedenie detskej ruže posvätného ruženca 

- v rámci zbierky Boj proti hladu napečenie, balenie a predaj medovníkových srdiečok vo 

farskom kostole v Radošine a vo filiálnych v Behynciach a Bzinciach, výnos 472, 30 eur  

odvedený na účet Boja proti hladu  

 

Konferencia má 5 členov. 

 

 

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  praktickú pomoc chudobným                              

-  duchovná pomoc covidovým pacientom (zabezpečenie sviatostí) 

-  upratovanie kostola 

- pravidelná finančná výpomoc chudobným – 1 žene postihnutej chudobou a 
nezamestnanosťou a bývalému bezdomovcovi, čiastočnému invalidovi, rodine s 2 deťmi 
nakupovanie potravín a učenie finančnej a inej gramotnosti (pri nákupe sú aj deti) 

- 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 

Vianocami i mimo nich prostredníctvom materiálovej pomoci Diecéznej charity Nitra, Tašky 

sv. Vincenta sestier vincentiek, Tesco zbierky cez Diecéznu charitu Nitra a iných možností 

cez DCH Nitra 

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

trolístkami 

- pomoc pri zabezpečovaní štátnych sviatkov u bezdomovcov v Dome charity sv. Rafaela – 

trávenie času s nimi, keď všetko je zavreté a sú chladné dni, premietanie hodnotných nábo-

ženských filmov a filmovej klasiky, cez dobrodincov zabezpečené dobroty v podobe zákus-

kov, koláčov, polievok a iných dobrôt na oslávenie sviatkov 

- vďaka dobrodincovi, ktorý od konca apríla vozí k sestričkám zeleninu (najmä zemiaky, mrk-

vu, petržlen a cibuľu) môžeme rozvážať každé 2 týždne zeleninu do Obecného úradu na 

prerozdeľovanie, do rodín a jednotlivcovi (vždy tam, kde to podľa potreby treba) – Mojmírov-

ce, Ivánka pri Nitre, Vinodol, Trnove nad Váhom, Šaľa – Veča, Gorazdov, Dolné Trhovište, 

Zlaté Moravce – Prílepy, Zlaté Moravce – Chyzerovce,  Velčice, Čaradice, Nitra – Zobor, 

Nitra – Chrenová, Nitra – Klokočina 

- pomoc s dovozom nábytku a ošatenia, ...  

- účasť 3 členov na školeniach (z toho 1 členka až na dvoch) 

- aktívna účasť vo výbore SVdP: tajomník a  jedna členka sa stará o spravovanie facebooko-
vého profilu spolku 

Konferencia má 5 členov, 2 čestných členov, 1 čakateľku a 3 dobrovoľníčky  

 

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. 
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KONFERENCIA SV. GORAZDA BRATISLAVA 

Činnosť konferencie: 

-starostlivosť o kvetinovú výzdobu Kaplnky Panny Márie zázračnej medaily zo záhradky 
Domu nádeje (DN) 

- zabezpečovanie účtovníctva a funkcie riaditeľky Domu nádeje 

- spolupráca so zahraničnými oraganizáciami NR SVdP Rakúsko a Holandsko, 5 konfe-
renciami v BA, Konferenciou sv. Jozefa v Leviciach a SC Šurany, provincialátom vincentí-
nov, farským úradom, vincentkami, MČ Ružinov, OZ Slnečnicou, klubom seniorov 

-podpora dievčatka pokračuje aj naďalej 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. Mária 
Revita sa nám poďakovala osobným listom v angličtine, priložila aj fotografiu a kresbičku. 
Na tento list ako aj na správy z charity reagujeme osobným listom pre Máriu Revitu 

-  mesačne sa členovia konferencie modlia Deviatnik „Novénu“ k  Nepoškvrnenej P. Márii 

“s prosbou získať nových členov do SvdP a nový deviatnik k sv. Vincentovi pre získanie 

členov pre všetky vetvy vincentskej rodiny 

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

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

cesty, v hodine milosrdenstva – vyprosovali požehnanie konferencie     

– Študujú prípisy a príhovory z Generelátu SvdP, provinciála vincentínov, špirituála SVdP 

- podkladová pomoc (písomnosti, fotografie a I.) pri príprave publikácie k 20. výročiu 

posvätenia Kostola sv. Vincenta de Paul 

- Privítanie a prevzatie humanitárnej pomoci vo forme obuvi, šatstva zdravotníckych 

pomôcok 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, známok, členka vyrobila plastové reťaze na skrášlenie priestorov 

-  účasť na hodovej slávnosti farnosti a jednotlivo aj na udalostiach návštevy Svätého Ot-
ca Františka 

- zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu pečením, balením a predajom 

- opravy a údržba v Dome nádeje 

-úprava okolia a záhradky pred Domom nádeje 

- pomoc pri plánovaných činnostiach DN, administratívnych prácach, doručovaní pošty, 
odčítaní spotreby energie, inventarizácii, vedením kroník konferencia a DN, spravovaní 
knižnice, reorganizácii archívov 

- zabezpečovanie Denného stacionára 

- prezentácia Spolku sv. Vincenta, svojej konferencie a Domu nádeje v časopise Ozanam 
a prostredníctvom kníh od sr. Scheidovej a služieb Domu nádeje prostredníctvom infor-
mačných a ponukových letákov osobne v ordináciách lekárov aj poštou  

- 2 členky sú vo výbore SvdP: prezidentka a členka, čo má na starosti komunikáciu so 
zahraničnými 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 a bývalým 
klientom najmä v Šuranoch a okolí týmito formami: 

- pomocou chudobným pri príprave na sviatosť krstu 

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

- darovaním jedla a šatstva, pomocou pri nákupoch a poradenstvom z rôznych oblastí 
života telefonicky a osobne 

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

- modlitbou za  všetkých obyvateľov SC 

-pomoc jednotlivcom navareným jedlom, darovaným šatstvom, kúpou potravín a vecí do 
domácností 

-organizovanie púti pre klientov aj bývalých klientov do Pozby, Topoľčianok, do Nitry na 
cyrilometodskú púť 

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 Brati-

slava – 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 so-

ciálne 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 

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

kácia, pečenie, varenie počas veľkonočných a vianočných sviatkov 

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

znevýhodnení) 

- sociálna pomoc pre 2 rodiny v núdzi (oprava strechy, zabezpečenie paliva...) 

 

Konferencia má 4 členky. 
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KONFERENCIA SV. ONDREJA  APOŠTOLA BRATISLAVA 

 

Našou činnosťou je modlitba a charita: 

 

- modlíme sa za kňazov Misijnej spoločnosti, vincentky a celú vincentskú rodinu 

- v roku 2021 sme poslali rodinám v núdzi 76 balíkov s oblečením 

 

Konferencia má 6 členiek. 

 

KONFERENCIA  KRÁĽOVNEJ  RODINY BRATISLAVA 

 

Konferencia pomáha sociálne slabým rodinám a  jednotlivcom: 

 

 v našom okolí pomoc ľuďom v núdzi: jednotlivcom a viacdetným rodinám oblečením, 
obuvou, vecami dennej spotreby  

posielanie balíkov so starším ošatením, posteľným prádlom, hygienickými potrebami, 
školskými potrebami, hračkami, duchovnou literatúrou, sladkosťami v rámci Slovenska, 
najmä do oblastí s vyššou nezamestnanosťou, sociálne slabším viacdetným rodinám – 
68 balíkov (najmä Bôrka, Krásnohorské Podhradie, Kobeliarovo) 

starostlivosť o 6 člennú rodinu – pomoc potravinami, oblečením, peniazmi na stravu de-
ťom v škole, príspevok na nájomné 

návštevy chorých ľudí a našich starších členov, väčšinu roka povzbudzovanie iba telefo-
nicky kvôli pandémii 

podpora 2 detí cez adopciu na diaľku 

- spolupráca a zapájanie sa do všetkých akcii pod vedením farnosti 

upratovanie kostola, starostlivosťo okrasnú zeleň v okolí kostola 

spolupráca v klube kresťanských seniorov 

účasť v ružencovom spoločenstve  

Konferencia má 10 členov, 10 dobrovoľníkov.  

 

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 

spolupráca so Združením mariánskej mládeže na organizovaní letných táborov pre deti 
zo sociálne slabších rodín 

Konferencia má 4 členov. 
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KONFERENCIA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE KOŠICE – ŠACA 

 

Najdôležitejšie aktivity konferencie: 

 

- individuálna pomoc sociálne slabším rodinám 

- zbierka ošatenia a iných vecí a odovzdanie sestrám vincentkám 

- pomoc s propagáciou Rádia Mária  

- 3 naši členovia sa pravidelne zúčastňujú čítania Sv. písma pri sv. omšiach ako lektori vo 

farskom kostole a v kaplnke v Buzinke – keď dovolila situácia 

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

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

- materiálna pomoc bohoslovcovi v košickom kňazskom seminári 

Konferencia má 6 členov 
 

KONFERENCIA SVATEJ  RODINY KOŠICE – ŠACA 

Konferencia vypomáha vo farnosti a stretáva sa kvôli pandemickému roku menej s Konfe-
renciou 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 pranie kostolnej bielizne v Kostole Povýšenia 
sv. Kríža na Kalvárii 

Konferencia má 4 členky 

 

KONFERENCIA SV. ANEŽKY BRATISLAVA 

Konferencia pomáha sociálne slabým rodinám so šatstvom a finančne 

1 člen, 1 dobrovoľníčka 
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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 vybu-
dovaných 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 prame-
ňu 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 

- pomoc osamelým osobám a viacdetným rodinám v hmotnej núdzi finančne, potravinami 
a ovocím 

- pomoc osamelej osobe v záhrade 

- organizácia a vedenie večeradla cez Fatimskej soboty a taktiež v spomienkových dňoch 

7 – 8 krát do roka 

- sprostredkovanie peňažného daru od holandských dobrodincov 100 eur a z našej kon-

ferencie 300 eur pre Zakarpadskú časť Ukrajiny – tábor náboženskej výchovy pre 10-16 

ročné deti a výlet pre mladých do mesta Chust 

- štvrťročné balenie a expedícia časopisu Mária Kora (Máriina doba) 420 kusov 

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) 

vyhľadávanie chudobných rodín a jednotlivcov v rómskych osadáchv Banskej Bystrici, 
Brezne a okolí, vyučovanie o Pánu Ježišovi a tiež modlitieb a materiálna pomoc  

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 hospodár-
skych 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 Kalvá-
rii 

Konferencia má 3 členky, 1 sympatizantku 
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ZO ŽIVOTA KONFERENCIÍ—LETNÝ TÁBOR 

Konferencia sv. Štefana Královský Chlmec 
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Ko 

 

 

Zo života konferencií 

Kf. Panny Márie Zázračnej 

medaily Nitra 

Kf. sv. Ondreja  Bratislava 

Konferencie v Košiciach—Šaci 
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Konferencia v kňazskom 

seminári 8.4.19 

 

Zo života konferencií 

Konferencia sv. Jozefa Levice 
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Strana aktív 

 

 
 

Účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

2021 2020 

615167,97 633384,12 

1. 
Dlhodobý nehmotný maje-

tok 
  0 

2. Dlhodobý hmotný majetok 615167,97 633325,12 

3. Dlhodobý finančný majetok   0 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 222431,01 172767,44 

1. Zásoby   0 

2. 
Pohľadávky z obchodného 

styku 
1152,52 1169,82 

3. Ostatné pohľadávky 1118,51 2443,24 

4. Daňové pohľadávky 14,66 20 

7.  
Pohľadávky k zdrav. pois-

ťovni  
0 290,71 

 8. Iné pohľadávky 132,21 161,33 

9. Finančné účty 213079,64 10765,55 

10.     Pokladnica a ceniny 

 

 

6933,47 7916,79 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0 0 

MAJETOK SPOLU 837598,98 806151,56 

 

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 31.12.2021 Pre porovnanie uvádzame aj hodnoty  

predchádzajúceho obdobia. 
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Strana pasív 

Účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

  

2021 2020   

A. 

 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 

MAJETKU SPOLU 

449783,75 429567,51   

  

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

2. Fondy tvorené zo zisku 0 0   

3. 

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých 

rokov 

206136,70 168358,44   

4. Výsledok hospodárenia 20216,23 37778,25   

 

B. 

 

 CUDZIE ZDROJE SPOLU 38516,66 9161,38   

1. Rezervy       

2. 

 

Dlhodobé záväzky - so-

ciálny fond 

2867,89 2200,74   

3. Záväzky  z obchodného 1618,91 5415,89   

  

Záväzky  voči zamestnan-

com 

Záväzky so Sociálnou po-

isťovňou a ZP 

15443,96 

9842,25 

0 

0 

  

  Záväzky so štátnym roz- 5961,35 207,30   

 
Daňové záväzky 

Ostatné záväzky 

2296,35 

  485,95 

1267,14 

    70,64 

  

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 349298,57 367422,34   

 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE 

ZDROJE SPOLU 

837598,98 806151,56   
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Náklady 

Činnosť 
Bezprostr 

predchádz 

účtovné ob-

dobie 

Hlavná  ne-

zdaňov či-

nosť 

 Zdaňov. 

činnosť 
Spolu 

Spotreba materiálu 

  

80717,84 

  

  80717,84 50988,80 

Spotreba energie 15000,23 3505,35 18305,58 20523,96 

Opravy a udržiavanie 5862,26 810,00 6672,26 8334,42 

Cestovné 12,90   12,90 148,86 

Náklady na reprezentáciu      

Ostatné služby 22153,15 2296,31 24449,46 19689,84 

Mzdové náklady 145328,42   145328,42 109209,23 

Zákonné soc. poistenie 

a zdravotné poistenie 
49778,61   49778,61 37611,06 

Zákonné sociálne náklady 6490,84   6490,84 5805,28 

Daň z nehnuteľnosti 2314,31 777,07 3091,38 3091,68 

Ostatné dane a poplatky 1050,21   1050,21 1043,86 

Pokuty a penále 

Odpísanie pohľadávok 

Úroky 

0,54 

1917,61 

1,38 

  

0 

1917,61 

1,38 

0,54 

0 

Dary 4561,67   4561,67 3276,10 

Osobitné náklady 4860,42   4860,42 5376,34 

Manka a škody     

Iné ostatné náklady 2743,83 516,85 3260,68 3506,34 

Odpisy dlh. nehnm.a hmot. 

majetku 
19215,49  3500,66 22716,15 21765,12 

Posk. príspevky iným účt. 1426,00   1426,00 1146,00 

Posk. prísp .fyz. osobám 5352,50  5352,50 4060,92 

Účtová trieda 5 spolu 368787,67 11206,24 379993,91 295578,10 

 

Štruktúra nákladov za rok 2021  
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Výnosy 

Činnosť 
Bezprostred-

ne predchá-

dzajúce účtov-

né obdobie 

Hlavná nezdaňo-

vaná 
Zdaňovaná Spolu 

Tržby z predaja služieb 67597,91   67597,91 74849,66 

Aktivácia materiálu 7150,00   7150,00 2000 

Aktivácia služieb 0   0 360,18 

Úroky 0   0   

Prijaté dary 0   0 2008,34 

Osobitné výnosy 3350,00   3350,00 4000,00 

Iné ostatné výnosy 244,59   244,59 2162,18 

Výnosy z nájmu majetku   27305,37 27305,37 27004,14 

Prijaté príspevky od 

iných organizácií 
8031,47   8031,47 10308,42 

Prijaté príspevky od fy-

zických osôb 

27471,63   24741,63 19805,75 

Prijaté členské príspev-

ky 

535,49   535,49 421 

Príspevky z podielu  

zaplat. dane 

5180,95   5180,95 4618,19 

Dotácie 255757,60   255757,60 188040,35 

Účtovná trieda 6 spolu: 375319,64 27305,37 402625,01 335581,21 

Výsledok hospodárenia 

pred zdanením 

6531,97 16099,13 22631,10 40003,11 

Daň z príjmov   2414,87 2414,87 2224,86 

Výsl hosp. po zdanení 6531,97 13684,26 20216,23 37778,25 

Štruktúra výnosov  za rok 2021   
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Por. číslo Popis Výnosy Náklady 

1. 

3. 

4. 

Správa organizácie 

Sociálne služby 

Ostatná činnosť 

562 

334995 

67108 

  

1393 

336153 

42448 

  Spolu 402625 379994 

Prehľad o peňažných príjmoch (výnosov)  a výdavkoch ( nákladov) rok 2021 

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 

 

67598 

 

8031 

 

 

 

7150 

 

 

              3595 

 

 

              27472 

 

 

5181 

 

 

535 

 

 

255758 

 

 

 

 

 

               27305 

 

 

 

        

  402625  
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Sociálne služby Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku  za rok 2021 

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  Denný stacio-

nár 

        

  Druh služby  denná 

1. Kapacita zariadenia  16 

2. Zazmluvnená kapacita 

  

 10,3 

  

3. Počet prijímateľov cel-

kom k 31.12.2021 

 8 

4. Náklady na 1 deň  746,34 

 Náklady na 1 mesiac  35,83 

5. Dotácia UPSVAR  90 

6. Dotácia MPSVaR  58997 

7. Dotácia Mestská samo-

správa 

 3028 

7. Dotácia HMBA  3160 

7. Príjmy prijímateľov sociál-

nych služieb 

 13173 

8. Príjmy dary práv. osôb  0 

8. Príjmy zariadenia iné  0 

9. Príjem zariadenia spolu  78448 

10. Priemerný počet zamest-

nancov 

 4,3 

11. Počet zamestnancov k 

31.12.2021 

 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 

2021 - 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 27 10 37 

2. Zazmluvnená kapaci-

ta 

20 10 30 

3. Počet prijímateľov 

celkom k 31.12.2021 

27 9 36 

4. Náklady na 1 deň 17,21 25,88   

5. Dotácia UPSVAR 462,79 0   

6. Dotácia VÚC 97205,13 40711,20   

7. Dotácia MPSVaR 0 31763,44   

8. Príjmy prijímateľov 

soc. služieb 

35522,84 18902,13   

9. Príjmy zariadenia iné 4033,12 4816,64   

10. Príjem zariadenia 

spolu 

137223,88 96193,41   

11. Priem.počet zamest-

nancov 

4,3 4,5   

     12. Počet  dobrovoľníkov  

na  aktiv.činnosť 

  

2 0   
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Komentár k hospodáreniu za rok 2021 

                                                                                                                                                                                             

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku /SVdP/  

       Spolok Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku /SVdP/  

      Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku je obc ianske zdruz enie, ktore  svojou charitatív-
nou 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 2021 vzhľadom k niektorým obmedzeniam čerpania nákladov z dôvodu 
pandémie  Sociálneho centra v Šuranoch, Denného stacionára v Bratislave,  práce v konferenciách 
Spolku a získanej čiastky z  prenájmu hospodárila so ziskom.    
  
     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 pracujú 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 spravila detský tábor 
o ktorý bol nesmierny záujem. Na podporu chudobných sa zriadil účet na pomoc  v Konferencií sv. 
Ondreja Bratislava na nákup potravín.   
      Materiálne dary  poskytované Spolkom zväčša tvorilo oblečenie, potraviny, lieky, sociálna po-
moc 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 400.-€. 
      Pre deti zo socia lne odka zany ch rodí n boli uskutoc neny   letny  detsky  ta bor Konferenciou 
sv. Cecí lie,  v hodnote 4860.- €, pric om aj c lenky Konferencie vloz ili svoje osobne  dary. 
Z vlastny ch zdrojov financ ne podporili aj socia lne slabs ie deti. 
             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  4976.- €,  z toho  na pra -
cu doma zaku pene   pre konferencie:  dlhodoby  hmotny  majetok v sume 1028.-€, dana  mate-
ria lna a financ na  pomoc pre nu dznych vo vy s ke 1530.- na detsky  ta bor 1500.-€ a zvys ne  pro-
striedky pouz ite  na sluz by spojene  s pra cou.  Nepen az ne  dary vo forme potraví n, oblec enia, 
liekov c inili vy s ku 4561.-€   
     Konferencia sv. Ja na  Krstiteľa realizovala vyda vanie Dubovsky ch noví n, na ktore  dostala 
dota ciu z Obecne ho u radu Dubova   1600.-€ .  
    Holandsko, druz obna  dvojic ka Spolku sv. Vincenta v v roku 2021 nepodporilo financ ne na s  
Spolok. So zvys ny ch zdrojov predcha dzaju cich rokov boli pouz ite  prostriedky 400.- na pos -
tovne , zasielanie balí kov pre chudobny ch a  200.-€ na  detsky  ta bor pre Ukrajinu. 
    
           Vyzbierane  dary od fyzicky ch oso b na podporu svojej c innosti spolu so socia lnymi cen-
trami boli vo  vy s ke 14213.- €, c lenske  od konferencií   bolo vo vy s ke  535.- €  a pen az ne  dary 
od pra vnicky ch oso b  538.-€, z toho dar  z Arcidiece znej charity 500.-€ na pra cu 
s nu dznymi.   HMBA  pridelilo dota ciu na staciona r vo vy s ke 3160.- pre Dom na deje. 
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Komentár k hospodáreniu za rok 2021 

  
Činnosť sociálnych centier 
       
     Dom nádeje  v Bratislave mal otvorenu  1 socia lnu sluz bu,  denny  staciona r, kde boli  po-
skytnute  dota cie z  MPSVR , MC  Ruz inov,  UPSVAR na aktivac ne  sluz by,  zí skane  u hrady - po-
platky od klientov za socia lnu sluz bu  denny  staciona r,  grant z HMBA  od fyzicky ch oso b  
a zdroje z podielu 2%  na c innosť Domu na deje. Celkom boli prí jmy vo vy s ke  117346.-€ ,  c asť 
z toho tvorili prí jmy z prena jmu 19826.-€. Na klady tvorili predovs etky m energie socia lnych 
sluz ieb Domu na deje, materia love  na klady, mzdove  na klady zamestnancov, drobny  hmotny  
majetok zaku peny  z grantovej c innosti, u hrada dane z nehnuteľnosti,  celkom na klady tvorili 
poloz ku 113189.-€,  Denný stacionár v Bratislave v čase krízovej situácie navštevoval obmedzený 
počet klientov, nakoľko seniori boli doma v rodinnom prostredí a niektorí počas tohto obdobia zom-
reli. V Dome nádeje zostali v podnájme 4 dievčatá, no jedna z nich v priebehu roka odišla.  Dom 

nádeje z prenajaty ch priestorov mal plusovy  vy sledok 4157.-€ 
V socia lnej sluz be v dennom staciona ri sa za rok 2021 vystriedalo 12 klientov  Bol realizovany  
grant na aktivity denne ho staciona ra z HMBA vo vy s ke 3160.-€ 
Poc as roka 2021 boli zamestnaní  7 zamestnanci a 2 pracovní ci na aktivac nu  c innosť.  
       Sociálne centrum Šurany malo otvorene  2 socia lne sluz by  U tulok a Podporovane   by va-
nie pre ľudí  bez domova,  kde  boli  poskytnute  dota cie zo s ta tneho rozpoc tu, Nitrianskeho sa-
mospra 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 258626- €, z toho prí jmy z prena jmu  2079.-€  Na klady na 
c innosť socia lnych sluz ieb v Socia lnom centre spoc í vali v preva dzkovy ch na kladov na pra cu 
s klientmi, na  poskytovane  potraviny, opravy a u drz by centra, mzdovy ch na kladov, sluz ieb 
spojeny ch s preva dzkou,  celkom vo vy s ke 243448.  Aj v Socia lnom centre bola obmedzena  
c innosť  a bol prísne stanovený režim pre ľudí bez domova, ktorí boli bez Covidu a aj u zamestnan-

cov sa Covid vyskytol, čo značne ovplyvnilo niektoré nerealizované nákupy.  Socia lne centrum 
hospoda rilo so ziskom 15178.- z do vodu nezrelizovany ch na kupov  z  darov od FO. 
     V Socia lnom centre pracovalo poc as roka 11  zamestnancov  na pracovny  pomer,  2 pracov-
ní ci na dohodu a na aktivac nu  dobrovoľní cku c innosť 2 klienti.  
    
           Poc as roka 2021  sa uskutoc nila v Socia lnom centre S urany  superví zia socia lnych slu-
z 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 o-
vania profesiona lnej kompetencie pracovní kov len v socia lnom centre . S tandardy kvality pod-
mienok  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. 


