
 

 

 

   KONFERENCIE NA SLOVENSKU 

 

1.   1991   Konferencia sv. Jozefa Levice 

2.   1996   Konferencia Nanebovzatia P. Márie Košice Šaca 

3.   1996   Konferencia P. Márie Zázračnej medaily Nitra 

4.   1998   Konferencia  Svätej rodiny Košice Šaca 

5.   1996   Konferencia sv. Cecílie Bratislava 

6.   1998  Konferencia sv. Gorazda Bratislava 

7.   1998   Konferencia sv. Jána Krstiteľa Dubová  

8.   1998   Konferencia sv. Kláry Kremnica 

9.   1998   Konferencia sv. Michala Archaniela B. Bystrica 

10. 1998   Konferencia sv. Alžbety Uhorskej B. Bystrica 

11. 1998   Konferencia Božieho milosrdenstva Zl. Moravce 

12. 1999   Konferencia sv. Lujzy de Marillac  Levice 

13. 1999   Konferencia Panny Márie Lurdskej Mojtín 

14. 2000   Konferencia Kráľovnej rodiny Bratislava 

15. 2000   Konferencia sv. Urbana Nitra 

16. 2000   Konferencia Kráľovnej pokoja Radošina 

17. 2000   Konferencia sv.  Štefana Kráľovský Chlmec 

18. 2000   Konferencia sv. Justína de Jacobis  Šurany 

19. 2002   Konferencia sv. Ondreja apoštola Bratislava 

20. 2004    Konferencia sv. Ondreja Hostice 

21. 2008    Konferencia sv. Jána Pavla II. Bratislava 

22. 2009    Konferencia sv. Anežky Bratislava 

23. 1996    Konferencia Troch Košických mučeníkov Ložín  

24. 2019    Konferencia  bl. Sáry Salkaházi Košice  

25. 1996   Konferencia bl. Zefferina Mallu Košice Šaca 

                                 Viac na www.ozanam-sk.com 

SPOLOK SV. VINCENTA  

DE PAUL 
Organizačná    štruktúra     

  Základnou organizačnou jednotkou SVdP je 

tzv. KONFERENCIA. Je to autonómne spoločenstvo, 

ktoré si svoju činnosť volí dobrovoľne a riadi si ju samo-

statne. Na čele konferencie pozostávajúcej z 5 a viac 

členov je jej predseda.  Konferencie združené v rámci 

jednej krajiny tvoria celok, ktorý sa nazýva SPOLOK SV. 

VINCENTA DE PAUL  (skratka SVdP) s prívlastkom napr. 

u nás je to SVdP na Slovensku.  

  Na jeho čele je Národná rada. Na Slovensku máme 

Národnú radu, ktorej členmi sú zástupcovia všetkých 

konferencií a Výbor NR. Títo si volia výbor pozostávajúci      

z prezidenta, viceprezidenta, tajomníka, pokladníka          

a revízora. Konkrétna krajina musí vypracovať vlastné 

stanovy ktoré schvaľuje národná Konferencia biskupov, 

potom nasleduje schválenie stanov a prijatie do celo-

svetovej organizácie SVdP Generálnou radou v Paríži.  

  Naša práca je zakotvená v charizme vincentskej rodiny 

hlavne skrze svedectvo nášho patróna sv. Vincenta        

a nášho zakladateľa bl. Frederika Ozanama. Uvedomu-

jeme si tiež, že účinnosť tejto služby závisí od našej 

ochoty slúžiť tým, ktorí to najviac potrebujú, ktorí žijú 

v chudobe a núdzi. 

Heslo nášho zakladateľa 

bl. Frederika Ozanama: 

 „OBOPNÚŤ CELÝ SVET SIEŤOU LÁSKY“ 

 

          Sv. Vincent de Paul            Bl. Frederik Ozanam 

 

    Našim cieľom je charitatívna činnosť - pomáhať od-
kázaným jednotlivcom či skupinám obyvateľov v so-
ciálnej, zdravotnej, ekonomickej, ale i duchovnej a mo-
rálnej oblasti.  

Napriek obrovskému pokroku vo vede, výskume a tech-
nike, je stále veľké množstvo núdznych a chudobných, 
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 škol-

ského 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 osveto-

vá činnosť, letné a jazykové tábory a finančná pomoc 

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, finančná pomoc a iné...  

    Aktuálne dianie v Spolku na   www.ozanam-sk.com 

Fragment z Kaplnky  kostola 

sv. Vincenta v Bratislave 

http://www.vincent.sk/?co-su-konferencie,19
http://www.vincent.sk/
http://www.vincent.sk/?stanovy,14


 

SOCIÁLNE CENTRUM ŠURANY 

 

 

DOM NÁDEJE BRATISLAVA 

Poskytuje služby 
Útulok je v prevádzke od júla 2000, registrovaný        
od roku 2005 
Podporované bývanie  - služba otvorená od 2012 

Registrácia: Útulok – 20 klientov  
Podporované bývanie – 10 klientov 
Zariadenie má dve ubytovacie budovy. V tretej bu-
dove, ktorú má Spolok v prenájme od MÚ Šurany  
sa nachádza kuchyňa, jedáleň, sklad potravín a ka-
plnka. 

Útulok poskytuje: 
• asistenčnú pomoc 

• duchovnú službu a pastoračné sprevádzanie klien-
tov i zamestnancov 

• pracovnú terapiu 
• resocializáciu 

Podporované bývanie poskytuje: 
• celoročné ubytovanie 
• sociálne poradenstvo 
• zdravotné služby a sprevádzanie k lekárovi 

• poradenské služby na riešenie bežných problé-  
mov 

• spolupráca s rodinnými príslušníkmi 

Zariadenie má vlastný hospodársky dvor a záhrady so 
skleníkom, kde chová hospodárske zvieratá a pestuje 
ovocie a zeleninu pre vlastnú potrebu. Tieto využíva 
aj na pracovnú terapiu klientov.  

• Viac na www.ozanam-sk.com 

Služby v Dome nádeje 
 

Denný stacionár 
Sociálna služba s denným pobytom poskytovaná 
seniorom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicko-
aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí ich nemôžu ne-
chať bez dozoru alebo ich nemôžu umiestniť v do-
move dôchodcov. 
Poskytované služby 
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby 
• sociálne poradenstvo 

• sociálna rehabilitácia 
• rozvoj pracovných zručností 

• záujmová činnosť 
Činnosť v dennom stacionári 

• podávanie liekov a stravy, sprievod pri prechádzke 
a ďalšie obslužné činnosti 

• čítanie dennej tlače, cvičenie, písanie, maľovanie a 
iné aktivity podľa potrieb a schopností, záujmová 
činnosť 

• rehabilitačná starostlivosť prostredníctvom fyzio-
terapeutky 

• arteterapia, maľovanie, výroba darčekov 

• biblioterapia, čítanie vybraných textov s násled-
ným rozborm 

• ergoterapia—skupinová práca s použitím rôznych 
metód práce a iné 

• Viac na www.ozanam-sk.com 

Sídlo SVdP 
821 03 Bratislava  
Tomášikova 8A 

Práca vo Vincentíku 
 

vincetik.levice@gmail.com 
Pondelok:  15.30—17.00 h 
Utorok:      15.30—17.00 h 
Štvrtok:      15.30—17.00 h 

 

• príjem a výdaj šatstva, školských a kuchynských po-
trieb, trvanlivých potravín, nábytku – váľandy, steny, 
sedačky, komody, skrine, pračky, chladničky... 

• nákup potravín, liekov, obuvi a i.  rodinám v núdzi 
počas roka 

• finančná pomoc sociálne slabým rodinám na úhradu 
energii, vody a iné 

• celoročné posielanie balíkov so šatstvom, obuvou, 
školskými potrebami, trvanlivými potravinami núdz-
nym rodinám na Slovensku 

• balíky   so šatstvom sociálnym pracovníčkam na dedi-
ny a pre deti do letného tábora 

• práca s bezdomovcami, vybavovanie sociálnych dá-
vok, vybavovanie a financovanie občianskych preuka-
zov a rôznych osobných dokumentov, poskytovanie  
čistého ošatenia, liekov a  pomoc pri hľadaní ubyto-
vania v zariadeniach 

• aktívna spolupráca s Farským úradom Levice - mesto, 
RKFÚ Rybníky, sestrami Vincentkami, Mestom Levice, 
Červeným krížom LV 

• poskytovanie šatstva a obuvi pre Zariadenie  výkonu 
trestu v Želiezovciach                              

• Viac na  www.ozanam-sk.com 

VINCENTÍK LEVICE 


