
 

 

INFORMAČNÁ  BROŽÚRKA 

SPOLOK SV. VINCENTA  DE  PAUL NA SLOVENSKU 

 O Z A N A M   
bl. Frederik 

Ozanam 

1813-1853 

 Sv. Vincent  
de Paul  

1581 –1660 

Pane daj, aby som bol svojím blížnym dobrým priateľom, daj, aby moja osoba vzbu-

dzovala dôveru u tých, ktorí trpia a sťažujú sa, ktorí hľadajú svetlo ďaleko od teba, 

ktorí chcú začať a nevedia ako, ktorí by sa chceli zdôveriť, a nie sú toho schop-

ní. Pane, pomôž mi, aby som neprešiel popri nikom s ľahostajnou tvárou, zatvoreným 

srdcom, zrýchleným krokom. Pane, pomôž mi, aby som si všimol tých, ktorí sú vedľa 

mňa, ktorí sú ustarostení a  dezorientovaní, ktorí potichu trpia, ktorí sa cítia izolovaní. 

Pane, daj mi citlivosť, aby som vedel ísť v ústrety srdciam. Osloboď ma od egoizmu, 

aby som ti mohol slúžiť, aby som ťa mohol milovať, aby som ťa mohol počúvať         

v  každom bratovi, ktorého z tvojej vôle stretnem.                 Modlitba vincentínov 

 

 Brožúra  je spracovaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osob-

ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 

95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov,  so súhlasom dotknutých osôb.                                       NEPREDAJNÉ Sociálne centrum Šurany 

V Kaplnke sv. Vincenta de Paul v Bratislave 

             Pozývame vás na našu webovú stránku: 

                                www.ozanam-sk.com  

Dozviete sa aktuálne informácie zo života spolku, môžete si prečítať náš časopis    

OZANAM vydávaný v elektronickej forme, kontakty na prezidentku, Dom nádeje, 

sociálne zariadenia a všetko, čo chcete vedieť o nás a našej histórii.  Funkčná je aj 

naša „stará“ webová stránka www.vincent.sk   

Qrcode našej webovej stránky 
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   Drahí bratia a sestry,  

dovoľte mi, aby som vás poz-
dravila a oslovila v mene všet-
kých členov Spolku sv. Vincen-
ta de Paul na Slovensku. Touto 
malou informačnou brožúrkou 
by sme vás chceli oboznámiť s 
našou činnosťou a pozvať  me-
dzi nás. 

Chudobných, núdznych a so-
ciálne slabších rodín stále pri-
búda a sami, bez pomoci iných, 
nedokážu zmeniť svoju ne-
priaznivú situáciu. Aby sa mohli 
zaradiť do bežného života, po-
trebujú niekoho, kto im pomôže 
nájsť tú správnu cestu a dať im 
nádej na lepší život.  

Spolok na Slovensku sa o to 
snaží už viac ako 30 rokov a 
pomáha tým, ktorí to najviac 
potrebujú. Podľa sv. Vincenta: 
„maj súcit z chudobnými, potom 
bude pokoj tvojho srdca neko-
nečný.“ 

Slová Pána Ježiša: 

 “Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto mojich najmenších bra-

tov, mne ste urobili“ /Mt 25:40/                              
Vaša Libuša 

 

 

Mgr. Ing. Libuša Miháliková 

 

PATRÓN  SPOLKU 

Svätý Vincent de Paul 

* 24. apríl 1581 Pouy (dnes 
Saint-Vincent-de-Paul) pri 
meste Dax, južné Francúzsko 
† 27. september 1660 Paríž, 
Francúzsko  

Vincentovi nebola cudzia žiadna bieda. Vo 
všetkom ho viedla Kristova láska. Napriek 
ustavičnému telesnému a duševnému vypätiu 
sa Vincent de Paul dožil na tú dobu pomerne 
vysokého veku 79 rokov. Zomrel 27. septem-
bra 1660. Vtedy už jeho duchovní synovia 
a dcéry pracovali vo všetkých častiach Fran-
cúzska a v mnohých iných krajinách.  

ZAKLADATEĽ  SPOLKU 

Antoine-Frédéric Ozanam   

/1813-1853/ bol francúzsky 
literárny vedec, právnik, novi-
nár a obhajca rovnakých práv. 
Založil so spolužiakmi Konfe-
renciu o charite, neskôr známu 
ako Spoločnosť svätého Vin-
centa de Paul. Za blahoslaveného ho vyhlásil 
pápež Ján Pavol II.  

     Frederik absolvoval klasické štúdium do-
ma na Lyonskej akadémii. Bol vždy telesne 
slabý a chorľavý študent, ale nadaný a dychti-
vý po vedomostiach a dobrých skutkoch. Pre 
svoju skromnosť a zodpovednosť vzbudzoval 
u profesorov záujem i obľubu. Medzi študen-
tmi nebol nikto taký populárny ako Frederik, 
pretože bol láskavý, jemný, veselý 
a spoľahlivý priateľ. 
     Už počas stredoškolského štúdia mal Fre-
derik široké záujmy. Učil sa latinčinu, gréčti-
nu, nemčinu, taliančinu, zaujímal sa aj o heb-
rejčinu a sanskrit. Ako štrnásťročný absolvo-
val rétorický kurz. Jeho snom bolo napísať 
dejiny náboženstiev a lákalo ho aj štúdium 
práva a literatúry. Stal sa tiež generálnym 
inšpektorom vyšších škôl. 

ÚVODNÉ SLOVO  

PREZIDENTKY SPOLKU P.č Rok 
vzni-
ku 

  
Názov konferencie 

 Sídlo  Stručný popis činnosti 

1. 1991 Konferencia sv. Jozefa Levice Pomoc sociálne slabým jednotlivcom 
a mnohodetným rodinám, evanjeli-
zácia 

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  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 Ar-
chaniela 

B. Bystrica Starostlivosť o dievčatá z DD po 18. 
roku, evanjelizácia, záujmová činnosť 

10. 1998 Konferencia sv. Alžbety 
Uhorskej 

B. Bystrica Pomoc núdznym a chorým, evanjeli-
zácia 

11. 1998 Konferencia Božieho milosr-
denstva 

Z Moravce 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 2 kaplnky, Krížovú 
cestu v Lesíku sv. Vincenta, evanjeli-
zácia 

14. 2000 Konferencia Kráľovnej rodiny Bratislava Starostlivosť o rodiny v núdzi, starých 
a chorých 

15. 2000 Konferencia sv. Urbana Nitra Evanjelizácia, pomoc ľuďom v núdzi  

16. 2000 Konferencia Kráľovnej poko-
ja 

Radošina Evanjelizácia, starostlivosť o chorých 
a starých 

17. 2000 Konferencia sv.  Štefana Krá-
ľoChlmec 

Evanjelizácia, misie, starostlivosť o 
núdznych 

18. 2000 Konferencia sv. Justína de 
Jacobis 

Šurany Soc. centrum Šurany, Útulok Kopec, 
muži z ulíc 

19. 2002 Konferencia sv. Ondreja 
apoštola 

Bratislava Zber a expedícia šatstva pre núdz-
nych 

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

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

22. 2009 Konferencia sv. Anežky Bratislava Prekladateľská činnosť, pomoc núdz-
nym rodinám 

23. 1996 Konferencia bl. Zefferina 
Jiméneza  Mallu obnovená 
činnosť v r. 2020 

Košice  
Šaca 

 Rómska konferencia, pomoc Ró-
mom, evanjelizácia, hudba... 
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NAŠE SOCIÁLNE ZARIADENIA 

 

DOM NÁDEJE BRATISLAVA 

Denný stacionár 

     Je sociálna služba s denným poby-
tom poskytovaná seniorom, ktorí žijú v 
rodinách s ekonomicko-aktívnymi prí-
slušníkmi rodiny, ktorí ich nemôžu ne-
chať bez dozoru, alebo ich nechcú—
nemôžu umiestniť do domu dôchod-
cov. 

V dennom stacionári sa poskytuje 

• Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby 

• Sociálne poradenstvo. 

• Sociálnu rehabilitáciu 

Denný stacionár zabezpečuje rozvoj pra-
covných zručností a záujmovú činnosť. 

Činnosť v dennom stacionári 

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

• čítanie dennej tlače, cvičenie, písanie, 
maľovanie a iné aktivity podľa schop-
ností a potrieb prijímateľa, záujmová 
činnosť, 

• Sociálno-právne poradenstvo 

• Rehabilitačná starostlivosť prostredníc-
tvom fyzioterapeutky 

• Arteterapia maľovanie, výroba darče-
kov 

• Biblioterapia—čítanie vybraných textov 
s následným rozborom 

• Ergoterapia—spoločná skupinová prác 
s klientmi, používanie rozličných metód 
práce a iné... 

Služby počas dňa zabezpečujú pracov-
níci zariadenia. Rôzne iné služby  po 
dohode s klientmi zabezpečuje riaditeľ-
ka zariadenia. Financie na aktivity riadi-
teľka zariadenia získava cez rôzne 
granty. 

Denný stacionár je otvorený denne 
od 07.00 do 17.00 hodiny. 

Žiadosť si môžete stiahnuť na našej 
webovej stránke: 

        www.ozanam-sk.com 

Spolupráca so Združením pre služby 
anonymných alkoholikov (AA) 

• skupinová terapia.  

V Dome nádeje je samostatná pred-
nášková miestnosť vybavená interak-
tívnou tabuľou, internetom, PC... 

     Dom nádeje je sídlom  SVdP 

Tomášikova 8A,  821 03 Bratislava 

KONFERENCIA sv. Justína de 
Jakobis ŠURANY 
     Konferencia je zameraná na pomoc 
Sociálnemu centru – Útulok Kopec Šu-
rany a bývalým klientom najmä v Šura-
noch a okolí týmito formami: 
•  pomoc chudobným pri príprave na 

sviatosť krstu 
• darovaníe jedla a šatstva, pomoc pri 

nákupoch a poradenstvo v rôznych 
oblastiach života  osobne i telefonicky 

• pomoc osamostatneným bývalým 
klientom (nábytok, výbava do domác-
nosti, pôžičky...) 

• pomoc jednotlivcom navareným jed-
lom, darovaným šatstvom, kúpou po-
travín a vecí do domácností. 

      

Konferencia sv. Jána Krstiteľa  
DUBOVÁ PRI MODRE 
     Konferencia vedie miestne noviny 
a spevokol 
• pracuje s mladými v chrámovej spe-

váckej skupine Credo 
• vykonáva charitu pre starých a soc. 

slabších občanov 
• vydávajú Dubovské noviny 

Konferencia Kráľovnej pokoja   
RADOŠINA 
 Konferencia je zameraná na: 
• modlitbové stretnutia, nakupovanie   

a robenie spoločnosti osamelým, za-
obstarávanie stravy,  

• pomoc zahraničným misiám prostred-
níctvom spolupráce so Spoločnosťou 
Božieho slova – Nitra Kalvária preda-
jom misijných kalendárov a časopisov 
Hlasy z domova a z misií, 

• pomoc pri starostlivosti o chlapcov 
bez domova v miestnej komunite Krá-
ľovnej pokoja a vykonávanie náhrad-
nej mamy maloletej školopovinnej 
rómskej sirote 

• vedenie detskej ruže posvätného ru-
ženca 

• v rámci zbierky Boj proti hladu peče-
nie, balenie a predaj medovníkových 
srdiečok, výnos odvedený na účet Bo-
ja proti hladu.  

Konferencia sv. Alžbety Uhor-
skej BANSKÁ BYSTRICA 
    Konferencia sa venuje týmto činnos-
tiam : 
• 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 Kalvá-
rii. 

Konferencia sv. Anežky  
BRATISLAVA 
Konferencia sa venuje prekladateľstvu, 
pomáha sociálne slabým rodinám so 
šatstvom a finančne. 

Konferencia Božieho milosrden-
stva  ZLATÉ MORAVCE 

Konferencia je zameraná na  mentálne 
a zdravotne postihnutých ľudí 
a sociálne slabé skupiny. 
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     Spolok sv. Vincenta 
de Paul je medzinárod-
ná organizácia, ktorá 
vznikla    v roku 1833 vo 
Francúzsku.  

     Založil ju blahoslavený Frederik 
Ozanam, k čomu ho motivovalo zalo-
ženie charitatívneho spoločenstva, 
pomenované podľa sv. Vincenta de 
Paul. V roku 1845 pápež Gregor XVI. 
schválil organizáciu a jej stanovy, čím 
sa cirkevný spolok stal oficiálnym, pri-
čom pápež Ján Pavol II. v roku 1997 v 
Paríži vyhlásil Frederika Ozanama za 
blahoslaveného.  

     Myšlienka, prinášajúca ľuďom dob-
ro a pomoc v najťažších chvíľach ži-
vota sa postupne rozšírila po celom 
svete. Dnes pôsobí Spolok v 130 kra-
jinách sveta, združuje 40 000 konfe-
rencií v ktorých pracuje okolo 900 000 
členov.  

     Spolok centrálne vedie Generálna 
rada, ktorá koordinuje činnosť konfe-
rencií a sídli v Parížii. Ceľom jej čin-
nosti je pomoc ľuďom v núdzi, znižo-
vanie kriminality, ochrana ľudskej dô-
stojnosti, pričom tieto skupiny ľudí tvo-
ria sociálne odkázaní spoluobčania, 
etnické minority, trestaní ľudia, zdra-
votne a mentálne postihnutí, týrané 
osoby, bezdomovci,  ľudia na okraji 
spoločnosti... 

     Cieľom hnutia je charitatívna 
činnosť v najširšom slova zmysle. 
Pomáha odkázaným jednotlivcom 
či skupinám obyvateľstva v zdra-
votnej, sociálnej, ekonomickej, ale i 
v duchovnej a morálnej oblasti a to 
v akútnom alebo v chronickom sta-
ve a položení. 

Spolok na Slovensku 
      
Po páde totalitného reži-
mu v novembri 1989 sa 
činnosť Spolku sv. Vin-

centa de Paul začala obnovovať. 
     Ministerstvo vnútra SR zaregistro-
valo SVdP na Slovensku ako občian-
ske združenie v januári 1995 a v máji 
schválila Spolok aj Konferencia bisku-
pov Slovenska.  

  Za prvú prezidentku bola zvolená  
Magdaléna Boledovičová. 

     Na čele Spolku je Národná ra-
da, ktorej členmi sú predsedovia 
všetkých konferencií a Výbor NR. 
Výbor NR pozostáva z prezidenta, 
viceprezidenta, tajomníka, pokladní-
ka a revízora. Každá krajina si musí 
vypracovať stanovy, ktoré schvaľuje 
národná Konferencia biskupov, po-
tom nasleduje schválenie stanov a 
prijatie do celosvetovej organizácie 
SVdP Generálnou radou v Paríži. 
      

     Základnou organizačnou jednotkou 
SVdP je tzv. KONFERENCIA. Je to 
malé spoločenstvo, ktoré si svoju 
charitatívnu činnosť volí dobrovoľne 
a riadi si ju samostatne. Na čele kon-
ferencie pozostávajúcej z 5 a viac 
členov je jej predseda.  Konferencie 
sú združené v SPOLKU SV. VINCENTA 
DE PAUL NA SLOVENSKU  (skratka 
SVdP). Spolok svoju činnosť vykazuje 
vo Výročnej správe Spolku. 
 

Viac na našej webovej stránke: 

                       www.ozanam-sk.com  

Konferencia Nanebovzatia Panny 
Márie KOŠICE—ŠACA 

Konferencia sa venuje Individuálnej po-
moci sociálne slabším rodinám, 
• zbierke ošatenia a iných vecí aj pre 

sestričky Vincentky 
• pomoci s propagáciou Rádia Mária,  
• čítaniu Sv. písma pri sv. omšiach vo far-

skom kostole a v kaplnke v Buzinke 
• v predvianočnom čase spolu so svojimi 

rodinami   sa zapájajú do modlitieb devi-
atnika „Hľadanie prístrešia pre sv. 
Rodinu“ 

• materiálna pomoc bohoslovcovi v košic-
kom kňazskom seminári. 

Konferencia bl. Zefferina  Jiméne-
za Mallu KOŠICE—ŠACA 
Rómska konferencia 
Konferencia pomáha odstraňovať ma-
teriálnu chudobu prevažne Rómov. 
• zabezpečuje im šatstvo, kupuje po-

traviny, rúška a veci potrebné do 
domácnosti. 

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 chlap-

cov (varenie, pranie, ručné práce, 
chov hospodárskych zvierat a poľno-
hospodárstvo), 

• prevádzkujú 4 farmy na chov zvierat 
pre vlastnú potrebu, 

• duchovná a materiálna podpora útul-
kov. 

Konferencia Panny Márie Lurd-
skej MOJTÍN 

Konferencia postavila a vlastní krížo-
vú cestu, dve kaplnky a park sv. Vin-
centa. 
Činnosť pozostáva: 
•  spoločné stretnutia s modlitbou          

a zdieľaním sa + plánovanie zveľa-
ďovania spoločne vybudovaných 
diel, 

•  starostlivosť o vybudovanú krížovú 
cestu, 

•  úprava okolia dvoch kaplniek a čis-
tenie prístupových chodníkov k jas-
kyni sv. Jozefa a k prameňu Matky 
Božej v Mazáčke. 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLKU 
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• Konferencia prevádzkuje VINCENTÍK 
zameraný na  materiálnu a duchovnú  
pomoc sociálne slabým a viacdetným 
rodinám i jednotlivcom: 

• 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 rodi-
nám na úhradu energií, vody... 

• celoročné posielanie balíkov so šat-
stvom, obuvou a potravinami núdznym 
rodinám na Slovensku, šatstvo sociál-
nym pracovníčkam na dediny a pre deti 
do letného tábora 

• práca s bezdomovcami, vybavovanie 
sociálnych dávok, vybavovanie a finan-
covanie osobných dokladov, zaobstará-
vanie čistého ošatenia, liekov,     ubyto-
vania     v zariadeniach 

• boj proti hladu 
• pomoc rodinám na Vianoce cez projekt 

Daruj radosť  
• pomoc ukrajinským rodinám  

 

• Konferencia poskytuje potravinovú po-
moc chudobným jednotlivcom a rodi-
nám 

• zbierky cez Diecéznu charitu Nitra a 
iných možností rodinám v Nitre  

• pred Vianocami i mimo nich prostred-
níctvom materiálovej pomoci Diecéznej 
charity Nitra 

• tašky sv. Vincenta sestier vincentiek, 
učenie o finančnej a inej gramotnosti 
dospelých, detí 

• zabezpečenie paliva na zimu pre 
chudobných 

• organizovanie zbierky Boj proti hladu 

• finančná pomoc rodinám pred Vianoca-
mi, gastrolístky 

• pomoc pri zabezpečovaní štátnych 
sviatkov u bezdomovcov v Dome charity 
sv. Rafaela – trávenie času s nimi cez 
chladné dni, premietanie hodnotných 
náboženských filmov a filmovej klasiky, 
cez dobrodincov  

• zabezpečovanie polievok zákuskov, ko-
láčov,  a iných dobrôt na oslávenie 
sviatkov. 

 

 Konferencia sv. Gorazda BRA-
TISLAVA 
 

• Konferencia sa stará o kvetinovú zá-
hradku v exteriéri Domu nádeje.  

• zabezpečuje účtovníctvo a pomáha 
riaditeľke Domu nádeje 

• spoluprácuje so zahraničnými oraga-
nizáciami NR SVdP v Rakúsku a Ho-
landsku, konferenciami v BA, Konfe-
renciou sv. Jozefa v Leviciach a SC Šu-
rany, provincialátom vincentínov, far-
ským úradom, Vincentkami, MČ Ruži-
nov, OZ Slnečnicou, klubom seniorov 

• adopcia na diaľku—finančná podpora 
pre dieťa v Indii 

• humanitárna pomoc vo forme obuvi, 
šatstva zdravotníckych pomôcok od 
Spolku sv. Vincenta z Viedne 

• zapojenie sa do zbierky Boj proti hla-
du pečením, balením a predajom sr-
diečok 

• pomoc pri činnosti  Denného stacio-
nára 

• prezentácia Spolku sv. Vincenta, svo-
jej konferencie a Domu nádeje v časo-
pise Ozanam a prostredníctvom kníh 
od sr. Scheidovej a služieb Domu ná-
deje prostredníctvom informačných   
a ponukových letákov osobne v ordi-
náciách lekárov aj poštou.  

Konferencia sv. Lujzy de Mari-
lac LEVICE 

Z ČINNOSTI NIEKTORÝCH NAŠICH KONFERENCIÍ 

Konferencia sv. Jozefa LEVICE  Konferencia Panny Márie  

Zázračnej medaily NITRA 

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

• pokračujeme v projekte Adopcia na 
diaľku finančným podporovaním 
chlapca Callista Nduliho z Kene.  

• od septembra 2019 podporujeme aj 
Angele Loreen Otsieto.  

• Vďaka tejto zbierke majú adoptova-
né deti zabezpečené vzdelávanie, 
výživu, zdravotnú starostlivosť. Naši 
žiaci sa učia podeliť, pomôcť blížne-
mu a poznávať potreby druhých.  

• najmenší žiaci podporili finančne 
zbierku Boj proti hladu. 

 

Konferencia sv. Cecílie  
BRATISLAVA 
Konferencia pôsobí na Spojenej škole 
sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ruži-
nov,  

• je zameraná na voľný čas detí nielen 
počas školského roka, ale aj cez 
prázdniny 

• pomoc osamoteným a vdovám -  
bývalým kolegyniam 

• potravinová pomoc vo farnosti 
Svätej rodiny,  

• organizovanie letného tábora na 
Králikoch bez nároku na finančnú 
odmenu. 

-6- -7- 



 

 

Útulok poskytuje  
• asistenčnú pomoc 

• duchovnú službu a pastoračné spre-
vádzanie klientov i zamestnancov 

• pracovnú terapiu  

• resocializáciu 

Asistenčnú pomoc vybavuje sociálny 
pracovník, pomáha klientom pri vybavo-
vaní osobných dokladov, sociálnych dá-
vok, pri hľadaní zamestnania, evidenciu 
na UPSVaR, pomáha riešiť zdravotný 
stav klientov. 

Pracovnou terapiou sa klienti podieľajú 
na chode centra a podľa ich schopností 
sú zaradení do práce v kuchyni, v záhra-
de, na hospodárskom dvore, na rekon-
štrukčných prácach a upratovaní. Pomo-
cou pracovnej terapie sa u klientov vytvá-
rajú pracovné návyky, aby sa vedeli 
adaptovať do spoločnosti. Prácou na hos-
podárskom dvore a v záhrade získavajú 
poľnohospodárske produkty pre vlastnú 
potrebu.  

Strava sa pripravuje v kuchyni podľa roz-
pisu klientov a pod dohľadom pracovníka. 
O čistotu osobnej bielizne sa stará urče-
ná osoba. O hygienu v ubytovacích a 
sociálnych priestoroch sa starajú klienti 
podľa rozpisu.  

 

Podporované bývanie 

V zariadení podporovaného bývania  sa 
poskytuje sociálna služba fyzickej oso-
be, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby. Zariadenie slúži klien-
tom so zdravotným postihnutím. 

Podporované bývanie poskytuje celo-
ročné ubytovanie, sociálne poraden-
stvo, zdravotné služby a sprevádzanie 
k lekárovi, poradenské služby na rieše-
nie bežných problémov, spolupráca s 
rodinnými príslušníkmi. 

Útulok  

     Založený pre sociálne slabých, 
odchovancov detských domovov, 
ľudí bez prístrešia a prepustených 
z výkonu trestu. 

Zariadenie má dve ubytovacie budo-
vy. V tretej budove, ktorú má Spolok    
v prenájme od MsÚ Šurany,  sa na-
chádza kuchyňa, jedáleň, sklad potra-
vín a kaplnka. 

SOCIÁLNE CENTRUM ŠURANY  

Resocializácia – pomoc klientom pod 
dohľadom asistencie odborníka cez rôz-
ne kurzy, prednášky, získať nádej na 
nový život. 

Klienti počas roka svojpomocne pripra-
vujú drevo na kúrenie, pre hospodársky 
dvor, na zimné obdobie seno, starajú sa 
o príjazdovú cestu na Kopec. V záhra-
dách pestujú zemiaky, mak, zeleninu, 
cibuľu, cesnak, hrášok, reďkovku, uhor-
ky, cviklu, baklažány, tekvice, cukiny a 
melóny. Všetko ide do kuchyne a na 
zimné uskladnenie. Klienti na hospodár-
skom dvore chovajú ošípané, zajace,  
ovce, kozy a sliepky. 

 

Konferencia Kráľovnej rodiny 
BRATISLAVA 
     Konferencia pomáha sociálne slabým 
rodinám a  jednotlivcom. 
• Pomoc ľuďom v núdzi: jednotlivcom a 

viacdetným rodinám oblečením, 
obuvou, vecami dennej spotreby. 

• posielanie balíkov s ošatením, posteľ-
nou bielizňou, hygienickými potrebami, 
školskými potrebami, hračkami, du-
chovnou literatúrou, sladkosťami v rám-
ci Slovenska, najmä do oblastí s vyššou 
nezamestnanosťou, sociálne slabším 
viacdetným rodinám–(Bôrka, Krásno-
horské Podhradie, Kobeliarovo). 

• starostlivosť o 6 člennú rodinu – pomoc 
s potravinami, oblečením, peniazmi na 
stravu deťom v škole, príspevok na ná-
jomné 

•  návštevy chorých ľudí a našich starších 
členov osobne aj telefonicky 

• podpora 2 detí cez adopciu na diaľku. 
• spolupráca a zapájanie sa do všetkých 

akcii pod vedením farnosti 
• upratovanie kostola, starostlivosť o 

okrasnú zeleň v okolí kostola. 
• spolupráca v klube kresťanských senio-

rov  
• účasť v ružencovom spoločenstve.  

Konferencia sv. Štefana KRÁĽOV-
SKÝ CHLMEC 

     Konferencia sa venuje pomoci núdznym 
a modlitbovej činnosti: 
•  návšteva osamelých osôb v pokroči      

lom veku 
• pomoc osamelým osobám a viacdetným 

rodinám v hmotnej núdzi finančne, potra-
vinami a ovocím 

• pomoc osamelej osobe v záhrade 
• organizácia a vedenie večeradla cez 

Fatimské soboty a taktiež v spomien-
kových dňoch 7 – 8 krát do roka 

• peňažný dar dobrodincov  a našej konfer-
encie pre deti z Ukrajiny  

   štvrťročné balenie a expedícia časopisu 
Mária Kora (Máriina doba). 

Konferencia sv. Michala Archaniela 
BANSKÁ BYSTRICA 

Konferencia sa venuje práci s mládežou 
z detských domovov a starostlivosti o so-
ciálne slabé rodiny, 
• duchovné a modlitbové stretnutia, 
   vyhľadávanie chudobných rodín a jed-

notlivcov v rómskych osadách v Banskej 
Bystrici, Brezne a okolí  

• evanjelizácia, modlitby a materiálna 
pomoc.  

Konferencia Jána Pavla II. BRATI-
SLAVA 
Konferencia sa venuje práci s mládežou    
a evanjelizácii prostredníctvom divadla.  

Konferencia sv. Ondreja BRATI-
SLAVA 

 

Činnosťou konferencie je modlitba a cha-
rita. 

• Modlitby za kňazov Misijnej spoločnosti, 
vincentky a celú vincentskú rodinu 

• posielanie blaí-
kov s  obleče-
ním rodinám v 
núdzi 

• Príspevky do 
časopisu Oza-
nam  

• charita má sídlo 
v Dome nádeje. 
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