
Spolok sv. Vincenta de Paul je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla v roku 1833 vo Francúzsku. Založil ju blaho-

slavený 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 po-

máhať 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 v 130 krajinách sveta na všetkých kontinentoch. 

Informácie o celosvetovom pôsobení Spolku Vincenta de Paul nájdete na ústrednej webovej strán-

ke: www.ssvpglobal.org. 

VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2012 

Spracovali: Libuša Miháliková, Magdaléna Boledovičová, Alžbeta Kopřivová 

O r g a n i z a č n á 

štruktúra SVdP   

Základnou organizačnou 

jednotkou SVdP je 

tzv. KONFERENCIA. Je to 

autonómne spoločen-

stvo, ktoré si svoju čin-

nosť volí dobrovoľne a 

riadi si ju samostatne. Na čele konferencie po-

zostávajúcej asi z 5 až 20 členov je jej predse-

da.  Konferencie združené v rámci jednej krajiny 

tvoria celok, ktorý sa nazýva SPOLOK SV. VIN-

CENTA DE PAUL  (skratka SVdP) s prívlastkom tej

-ktorej napr. 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.  

Z histórie SVdP na Slovensku 

  Podľa výskumu a dokumentácie nášho člena doc. Ing. 

Felixa Virsika, CSc., konferencie Spolku sv. Vincenta de 

Paul na Slovensku, presnejšie na území vtedajšieho Hor-

ného Uhorska, konkrétne v Bratislave založili roku 1867. 

Za prvej Československej republiky (1918-1939) mal Spo-

lok sv. Vincenta de Paul iba na území Bratislavy 7 konfe-

rencií a 50 členov, a 354 rodín. 

 V rokoch druhej svetovej vojny a súčasnej existencie Slo-

venského štátu (1939-1945ktorí finančne a materiálne 

podporili 1126 detí, 411 jednotlivcov ) mal SVdP 

v Bratislave 106 členov a pribudli ďalšie konferencie, 

ktoré si založila akademická mládež. Najaktívnejší boli 

študenti vo vysokoškolskom internáte Svoradov, pod du-

chovným vedením  Misijnej spoločnosti (lazaristov). Po 

februári 1948 v zmysle nariadenia Národnej rady a poli-

cajného úradu sa činnosť Spolku prerušila na 40 rokov.  

  Po páde totalitného režimu v novembri 1989 činnosť 

SVdP bola obnovená v roku1991 založením Konferencie 

sv. Jozefa v Leviciach. V roku 1992 bola agregovaná Ge-

nerálnou radou v Paríži. Ministerstvo vnútro SR zaregistro-

valo Spolok ako občianske združenie v januári 1995         

a v máji KBS dala súhlas na jeho činnosť. Registrácia 

SVdP Slovenska na GR v Paríži sa uskutočnila v roku 

1996.        V súčasnosti má SVdP Slovenska 25 konferen-

cií so 194 členmi www.vincent.sk   

Prezidentka Spolku: Mgr. Ing. Libuša Miháliková 

Sídlo Spolku:  Bratislava 

Adresa: Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava 

Spirituálom pre členov Spolku bol p. Peter Bortel, t. č. je 

p. Marián Chovanec,CM a sestrička Damiána Poláková, 

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


  

 Vznik Názov konferencie Mesto Činnosť 

1. 1991 Konferencia sv. Jozefa Levice charitatívna, evanjelizačná 

2. 1996 Konferencia sv. Rodiny Košice-Šaca pomoc v núdzi, vincentínske cen-

trum 

3. 1996 Konferencia zázračnej medaily Panny 

Márie 

Nitra evanjelizácia a pomoc bezdomov-

com 

4. 1996 Konferencia sv. Cyrila a Metoda Bratislava pomoc telesne postihnutým 

5. 1996 Konferencia Troch košických mučení-

kov 

Košice-Šaca 
starostlivosť o väzňov 

6. 1996 Konferencia bl. Zefirína Jiméneza-Mallu Košice-Šaca pomoc Rómom, evanjelizácia, hud-

ba 

7. 1996 Konferencia sv. Cecílie Bratislava práca s mládežou: hudba, divadlo 

8. 1998 Konferencia sv. Gorazda Bratislava výstavba, zriadenie hospicu, Dom 

nádeje 

9. 1998 Konferencia sv. Jána Krstiteľa Dubová pri 

Modre 
práca s mládežou: voľný čas, spe-

vokol 

10. 1998 Konferencia sv. Kláry Kremnica starostlivosť o Rómov 

11. 1998 Konferencia sv. Michala Archanjela Banská Bystrica 
starostlivosť o rómske dievčatá 

12. 1998 Konferencia sv. Alžbety Uhorskej Banská Bystrica pomoc núdznym, chorým, opuste-

ným 

13. 1998 Konferencia Božieho Milosrdenstva Zlaté Moravce práca s väzňami, projekt Kain 

14. 1998 Konferencia Nanebovzatia Panny Márie Košice-Šaca starostlivosť o väzňov, dobročinnosť 

15. 1999 Konferencia sv. Lujzy de Marillac Levice práca s mládežou: voľný čas, jazyky 

16. 1999 Konferencia Panny Márie Lurdskej Mojtín výstavba kaplnky, Domu sv. Lujzy 

17. 2000 Konferencia Kráľovnej rodiny 
Bratislava 

starostlivosť o rodiny v núdzi, starých, 

chorých 

18. 2000 Konferencia sv. Ubana 
Nitra evanjelizácia, pomoc ľuďom v núdzi 

19. 2000 Konferencia Kráľovnej pokoja Radošina evanjelizácia, starostlivosť o starých, 

chorých 

20. 2000 Konferencia sv. Štefana Kráľovský Chl-

mec 
evanjelizácia, starostlivosť o núdz-

nych - misie 

21. 2000 Konferencia sv. Justína de Jacobis Šurany projekt Fiducia - útulok pre bezdo-

movcov 

22. 2002 Konferencia sv. Ondreja apoštola Bratislava zber šatstva pre núdznych 

23. 2004 Konferencia sv. Ondreja Hostice 
pomoc sociálne slabým rodinám 

24. 2008 Konferencia Jána Pavla II—mládežnícka Bratislava divadelné predstavenia pre verej-

nosť, detské domovy, dôchodcov 

25. 2009 Konferencia sv. Anežky Bratislava Práca s deťmi zo sociálne slabším 

zameraním 

Zoznam konferencií a stručný popis činnosti 

http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfjozef.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfsvrod.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfzm.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfzm.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfzefir.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfgorazd.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/ksvjk.htm
http://www.alfa-studio.sk/vincent/Word/fero.pdf
http://www.alfa-studio.sk/vincent/kfstefan.htm


Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku 

Na Slovensku Spolok sv. Vincenta 

de Paul združuje 25. konferencií, 

v ktorých pracuje 194 členov.  

Výbor NR Spolku zasadal 

v Bratislave v Dome nádeje: 

21. januára, 31. marca, 23. júna, 

27. augusta, 29. novembra 

 

 

17. celoslovenské stretnutie SVdP sa konalo 13. až  14. októbra 2012 v Leviciach. 56 delegátom boli 

predstavené projekty, ktoré 

sa realizovali v našich  za-

riadeniach. Členom sa pri-

hovorila sr. D. Poláková, 

DKL. Člen Konferencie sv. 

Kláry R. Toma  zaujal prí-

tomných  výkladom zo  

Sv. písma. Kultúrnym prog-

ramom stretnutie obohatili  

klienti Sociálneho centra – 

Útulku Kopec. 

16. plenárne stretnutie konferencií sa konalo:21. apríla 2012 v Bratislave v Dome nádeje. Stretnutia sa 

zúčastnili členovia konferencií zo západného a stredného Slovenska. 

28. apríla sa stretli členovia konferencií východného Slovenska v Šaci.  

Duchovná obnova 

2. júna 2012 sa uskutočnila duchovná obnova konferencií na východe v Košiciach – Šaci. 

16. júna 2012 pre konferencie západ a stred. sa konala v Dome nádeje v Bratislave.  

Duchovnú obnovu viedol páter P. Bortel, CM, špirituál Spolku sv. Vincenta. Členom priblížil život bl. Frede-

rika Ozanama, ktorého označil za nadčasového svedka svojej doby.  

Voľby v konferencii:  

Konferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubovej. Zvolená Jarmila Fandlová – 12. máj 2011 

 

Zahraničné stretnutia  
Družobné stretnutie 

21. 6. 2012  konferencia v Klosterneuburge pri Viedni pozvala na 

družobné stretnutie bratislavské konferencie. Spolok zo Slovenska 

zastupovali: páter P. Bortel, CM,  L. Miháliková, E. Otrubová, M. Virsi-

ková a F. Zajíček. 

   

 

Rôzne domáce stretnutia 

Stretnutie redaktorov kresťanských masmédií 

Z príležitosti 46. výročia svetového dňa komunikačných prostriedkov 

Bansko – Bystrickej diecézy sa uskutočnilo 12. februára 2012  stret-

nutie v Prievidzi za prítomnosti Mons. Mariána Bublinca. Stretnutia sa 

zúčastnila A. Kopřivová.  

Televízia LUX 

30.4. 2012 bolo živé vysielanie televízie LUX, kde prezentovali Spolok sv. Vincenta na Slovensku L. Mihá-

liková, A. Kopřivová a M. Boledovičová. Poukázali na históriu a prácu v konferenciách v minulosti 

a v súčasnosti. Vysielanie moderoval Pavol Danko.  Dňa 27.9.2012 z príležitosti sviatku sv. Vincenta de 

Paul boli pozvané do televízie Lux Libuša Miháliková a rehoľná sestra Judita Čaková, ktoré reprezentovali 

Spolok a Rehoľné spoločenstvo sv. Vincenta. 



   

Návšteva konferencie 

1. júna 2012 páter P. Bortel, CM, zavítal medzi členky Konferencie sv. Jozefa 

v Leviciach. Páter povzbudil členky k činnosti a informoval sa o ich aktivitách. 

 

Kňazská vysviacka 

23. 6. 2012 sa konala vysviacka bohoslovca B. Štefuna v kostole sv. Vincenta 

v Bratislave. Na vysviacku pricestovali aj členovia konferencií zo Šace. 

Stretnutie konferencií 

8. septembra 2012 sa stretli za prítomnosti prezidentky L. Mihálikovej členovia 

Spolku zo Šace. Program sa niesol v duchu zakladateľa Spolku bl. F. Ozanama, 

ktorého výročie pripadá na 9. septembra. Preberali sa vnútorné záležitosti Spolku 

a konferencií.  

Haiti a Honduras 

Vincentská  rodina od 1. do 31. septembra organizovala 6. ročník celoslovenskej 

verejnej zbierky  Boj proti hladu. Finančná výťažok poputuje pre Haiti a Honduras. 

 

 

Návšteva 

20. až 28. septembra 2012 navštívil Slovensko Generálny superior Gregory Gay, 

CM, z Ríma.  

Spoločné stretnutie s vetvami Vincentskej rodiny sa uskutočnilo 22. septembra 

v sále Vincentínum v kostole sv. Vincenta v Bratislave.   

Adventné vence 

Konferencia sv. Cyrila a Metoda podporila predvianočnú akciu  pre farníkov – 

výroba adventných vencov. Akciu viedli L. Scheidová a E. Otrubová.  

 

 

Adventná kapustnica 

L. Miháliková, prezidentka Spolku pozvala členov bratislavských konfe-

rencií a dobrovoľníkov na vianočnú kapustnicu. Kapustnica sa podávala  

v Dome nádeje 18. decembra 2012 za prítomnosti duchovného animá-

tora Spolku pátra M. Chovanca, CM. 

 

Fórum kresťanských inštitúcií 

Fórum kresťanských inštitúcií  niekoľkokrát do roka zvolalo  stretnutie sociálnej subkomisie. Spolok za-

stupovala L. Miháliková. 

Za Spolok bola do predsedníctva FKI zvolená P. Bajlová. 

Pôstnu a adventnú aktivitu pre SC –útulok Kopec Šurany a pre Dom nádeje podporili členovia Spolku 

a verejnosť.  

 

Hlavná rada SVdP Holandska podporila  projekty SVdP na Slovensku: 

- Konferencia sv. Cecílie     1500  

- Konferencia Troch košických mučeníkov  500 €  

- Konferencia sv. Cecílie    500 € 

- Konferencia sv. Cyrila a Metoda   700 € 

- Konferencia sv. Ondreja apoštola   400 € 

- Konferencia sv. Štefana    900 € 



Centrá 

Vincentcentrum Šaca 

sú to dva objekty. Dom sv. Lazára slúži pre viacdetnú rodinu. Druhý  ob-

jekt je v rekonštrukcii. Pre nedostatok peňazí sa na rekonštrukčných prá-

cach nepokračovalo. 

Dom nádeje Bratislava – Ružinov 

Konferencia sv. Gorazda sa stará o Dom nádeje a jeho prevádzku. 

Pokračovali na vnútorných dokončovacích prácach a v zariaďovaní inte-

riéru. 

Skolaudovaný suterén 14.6. 2012. 

Odstránenie závady na terase – izolácia. 

Prenájom priestorov DN 

Vstupná hala  – kamenárska firma. 

Suterén jedna miestnosť – organizácia Anonymných alkoholikov. 

Firma Umakov – nájom ukončený 1. júna 2012 

Na  DN prispeli: 

- Arcibiskupský úrad Mníchov 10 000 € 

- VÚB projekt z roku 2011, realizovaný v roku 2012. 

 Názov projektu „ Chcem ísť po vlastných nohách“ – 4 000 €, z toho pre   

DN 2000 €, Šurany  2000 € 

- podniky a súkromné osoby na Slovensku 2 832 € 

Prenájom priestorov: 

- prenájom 10 353 € 

- soc. služby klienti: 2342 € 

 

Realizované projekty: 

1. VÚB projekt 

Názov projektu: „ Chcem ísť po vlastných nohách“ pre DN 2000 €  

Cieľ projektu: 

- kurz komunikačných zručností 

- kurz varenia  

- kurz praktické zručnosti pri pestovateľských prácach 

- kurz  finančného vzdelávania 

- kurz nácvik praktických zručností pri hľadaní zamestnania 

- kurz starostlivosť o domácnosť 

Zakúpený materiál z projektov: hrnce, vysávač, keramický sporák, elektric-

ký robot, varná kanvica, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, cestov-

né.....  

2. Realizovaný projekt z prostriedkov GR Paríž 

- kurz komunikačných zručností 

- kurz varenia 

- kurz  finančného vzdelávania 

- kurz nácvik praktických zručností pri hľadaní zamestnania 



Z projektu GR Paríž sa  celkom predpokladá v začiatku roka 2013  zakúpenie počítačovej techniky, interaktívnej 

tabule, stolov a stoličiek na vybavenie školiacej miestnosti pre obe centrá v hodnote 7700.-€ 

Súčasne v Dome nádeje pokračuje z projektu Paríž  výučba varenia pre záujemcov s certifikátom kuchár - čašník. 

Pre ostatných klientov sa pripravuje kurz základnej počítačovej znalosti. Ukončenie kurzov sa predpokladá 

v novembri 2013. 

Toho roku sa preinvestovalo : 21 525 € 

Celkom sa na DN preinvestovalo 651 015, €. 

Prevažnú časť organizačných prác a prevádzku Domu nádeje  zabezpečuje L. 

Miháliková. 

 

Sociálne centrum –Útulok Kopec Šurany, 

slúži pre ľudí v núdzi a pre podporované bývanie. 

Registrácia: Útulok 11 klientov a Podporované bývanie 10 klientov. 

Dokončilo sa podkrovie domu č. 14. Približne v hodnote 15.000 €.  Práce 

a financie zabezpečil  pán F. Rybár a to formou daru. 

Realizované projekty: 

1. VÚB projekt. 

Názov projektu:  Chcem ísť po vlastných nohách , pre SC Kopec – 2 000 €. 

Ciel projektu: 

  - kurz komunikačných zručností 

  - kurz varenia 

  - kurz finančného vzdelávania 

  - kurz nácvik praktických zručností pri hľadaní zamestnania 

  - kurz starostlivosť o domácnosť 

  - kurz pri pestovateľských prácach 

 

2. Realizovaný projekt z prostriedkov GR Paríž 

- kurz komunikačných zručností 

- kurz varenia 

- kurz  finančného vzdelávania 

- kurz nácvik praktických zručností pri hľadaní zamestnania 

Po ukončení kurzu varenia sa z projektu  Paríž  pripravil kurz počítačových zna-

losti pre  klientov, s termínom ukončenia november 2013. 

 

Zakúpený materiál z projektov: hrnce, keramický sporák, domáce potreby, se-

mená do záhrady a skleníka,  čistiace prostriedky, knihy, cestovné,... 

Z projektu GR Paríž sa  celkom predpokladá v začiatku roka 2013  zakúpenie 

počítačovej techniky, interaktívnej tabule, stolov a stoličiek na vybavenie školia-

cej miestnosti pre obe centrá v hodnote 7700.-€ 

Súčasne v Dome nádeje pokračuje výučba varenia pre záujemcov s certifikátom 

kuchár - čašník. Pre ostatných klientov sa pripravuje kurz základnej počítačovej 

znalosti. Ukončenie kurzov sa predpokladá v novembri 2013. 

 

 



2. Nadácia Orange, Prekročme spolu bariéry 2012. 

Názov projektu: „ Cesta k sebestačnosti“, 2000 €. Začiatok 1. jún, 

ukončenie 31. 10. 2012. 

Cieľ projektu: 

 - rozvoj pracovných návykov, životných zručností 

 - praktická a užitočná pomoc pri príprave chráneného pracovného 

miesta 

 - zvyšovanie samostatnosti, sebestačnosti vo svojom vlastnom živote 

 

Zakúpené zvieratá a materiál z projektu: kozy, ovca, sliepky, morky, 

prasa, doplnky pre chov hydiny, semená do záhrady, stavebný mate-

riál na kurín. 

 

Centrum podporili:  

NSK príspevok  na 9 klientov 

Mestský úrad Šurany 

Biskupský úrad Šurany 

František Rybár, dokončenie podkrovia  

a krmivo pre hospodársky dvor 

Misijná spoločnosť sv. Vincenta 

Dcéry kresťanskej lásky 

jednotlivé konferencie 

pekáreň  Bánov 

dobrodinci 

 

Klienti sa svojou prácou podieľajú na chode centra. Pracujú 

v kuchyni, v záhrade, na hospodárskom dvore, na opravách  a na 

rekonštrukčných  prácach. 

Na hospodárskom dvore chovali: kurčatá, sliepky, morky, zajace, prasa a kozy. 

Produkty zo záhrady a z hospodárskeho dvora obohatili kuchyňu. Časť zeleniny bola spracovaná na zimné 

uskladnenie. 

Projekt Nadácii Orange  „ Darujte Vianoce 2012“ realizovala Mgr. Lucia Miháliková z Levíc pre SC – Útulok  

Kopec. 

        Názov projektu: „ A prežijeme spolu spokojné a krásne sviatky“ 

        Projekt zabezpečil: štedrú večeru, darčeky a silvestrovskú večeru. 

 



Činnosť jednotlivých konferencií na Slovensku v roku 2012  

 

KONFERENCIA SV. JOZEFA  LEVICE 

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

pravidelne sa striedajú v službe pri výdaji šatstva vo Vincentíku, zabezpečujú bytové zariadenie  a odosielajú 

balíky  pre chudobných,   

finančná a materiálna pomoc sociálnym rodinám počas roka, vo väčšom počte počas   Vianoc, Veľkej noci 

a  začiatkom školského roka 

 dom dôchodcov každý mesiac návšteva aj s kňazom  

finančná, materiálna pomoc pre  Sociálne centrum- útulok Kopec 

zabezpečili celoslovenské stretnutie  

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu  

vo farnosti organizovali púť do Krakova  

  Konferencia má 14 členov. 

 

KONFERENCIA SV. LUIZY DE MARILLAC  LEVICE 

Konferencia je zameraná na pomoc núdznym rodinám  žiakov školy , kde členovia pracujú: 

-     potravinová a finančná  pomoc pre sociálne slabé rodiny 

-     zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

 na škole urobili rozhlasovú reláciu o tomto projekte  

žiaci napiekli, zabalili perníky a predávali ich 

zabezpečili knihy o sv. Vincentovi, sv. Lujze a bl. Frederikovi, ktoré venovali ako odmeny pre žiakov na konci 

školského roka 

Konferencia má 6 členov. 

 

KONFERENCIA BOŹIEHO MILOSRDENSTVA   ZLATÉ MORAVCE 

Konferencia je zameraná na  mentálne a zdravotne postihnutých ľudí, týrané osoby, etnické minority (Rómovia), 

zanedbávané deti s poruchami správania, sociálne slabé skupiny. 

prevádzkujú potravinový, odevný sklad a robia vlastné zbierky šatstva, obuvi, školských potrieb a nábytku, 

dodávajú ich do najchudobnejších regiónov Slovenska  

poradenská činnosť  

práca s rómskymi deťmi  

práca s deťmi s poruchami správania 

prevádzkujú  chránené dielne pre fyzicky a mentálne hendikepovaných ľudí  

Konferencia má 5 členov. 

 

KONFERENCIA  KRÁĽOVNEJ  POKOJA  RADOŠINA 

Konferencia je zameraná na pomoc starším a chorým ľuďom a na modlitbovú činnosť: 

pomoc 11 núdznym  pravidelnými návštevami – nákupy, pomoc v predzáhradkách 

zbierka zimného šatstva pre katolícku charitu 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

modlitby  v kostole 

príprava koledovania Dobrá novina 

Konferencia má 10 členov. 



KONFERENCIA SV. URBANA    NITRA 

Konferencia je zameraná na modlitbovú činnosť: 

Konferencia má 5 členov. 

 

KONFERENCIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY PANNY MÁRIE    NITRA 

Konferencia je zameraná na prácu s deťmi zo soc. slabých rodín, bezdomovcami a evanjelizáciu so zázračnou 

medailou Panny Márie: 

          práca s deťmi z chudobných a mnohodetných rodín a materiálna pomoc 

vedenie spevokolu,  spev pri pašiách, na koncertoch 

organizovanie voľno časových aktivít pre deti 

evanjelizácia na ulici a modlitbová činnosť 

duchovná pomoc onkologickým pacientom 

zabezpečovanie oblečenia, potravín a odosielanie balíkov   

pomoc pri čistení a upratovaní kostola 

zúčastnili sa zbierky Boj proti hladu 

Konferencia má 8 členov. 

 

KONFERENCIA SV. JÁNA KRSTITEĽA   DUBOVÁ 

Konferencia vedie miestne noviny a spevokol: 

pracuje s mladými v chrámovej speváckej skupine Credo 

vydávajú Dubovské noviny 

Konferencia má 5 členov. 

 

KOFERENCIA SV. JUSTÍNA DE JACOBIS    ŠURANY 

Konferencia je zameraná na pomoc Sociálnemu centru – Útulok Kopec Šurany   

Konferencia má 5 členov. 

 

KONFERENCIA SV. GORAZDA     BRATISLAVA 

Konferencia je zameraná na stavbu a fungovanie  Domu nádeje. 

prace pokračovali na vnútorných stavebných prácach  

registrácia Denného stacionára 

zariadili vstupnú halu, suterén a stacionár 

získali finančné prostriedky z projektov a grantov 

práca s chovancami Domova na polceste 

získali nových členov a dobrovoľníkov 

zabezpečili prenájom vstupnej haly a 1 miestnosti v suteréne 

pokračovali v budovaní knižnice 

spolupráca s CM, DKL, Slnečnicou, FKI, so zahraničím a organizáciami na Slovensku 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

zorganizovali stretnutie konferencií pre stred  západ 

výmenné návštevy so Spolkom z Rakúska 

zúčastnili sa duchovných stretnutí a  pútí 

-    získané príspevky pre DN v hodnote 21 525 € 

Konferencia má 7 členov 



KONFERENCIA SV. CECÍLIE     BRATISLAVA 

Konferencia pôsobí na ZŠ sv. Vincenta: 

organizujú tábory pre deti so sociálnych rodín 

zbierka šatstva v spolupráci s konf. sv. Ondreja 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

doučovanie žiakov 

odprevádzanie detí  zo školy domov  

Konferencia má 6 členov. 

 

KONFERENCIA SV. ONDREJA  APOŠTOLA   BRATISLAVA 

Konferencia sa venuje najmä posielaniu balíkov soc. slabým rodinám. Modlia sa za misionárov, kňa-

zov, bohoslovcov a za rehoľné sestričky. 

odoslali 160 balíkov - ošatenie, obuv, školské potreby, hračky, knihy, sladkosti.....  

osobne autami doručené väčšie množstvo šatstva a spotrebičov na východ  

oprava a pranie šatstva 

návšteva Domova dôchodcov 1x týždenne 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

Konferencia má 8 členov. 

 

KONFERENCIA  KRÁĽOVNEJ  RODINY     BRATISLAVA 

Konferencia pomáha sociálnym rodinám a jednotlivcom: 

soc. slabým rodinám poskytujú oblečenie, potraviny, finančnú pomoc 

v ich obvode pomáhajú sirotám a vdovám 

rozposlali po celom Slovensku 125 balíkov s oblečením a potravinami 

zúčastnili sa zbierky Boj proti hladu 

rôzne práce vo farnosti -  Farská rada, Hnutie kresťanských seniorov, pomoc  pri 

organizovaní pútí do Marianky, Krížovej cesty,  upratovanie a výzdoba kostola, 

Konferencia má 18 členov 

 

KONFERENCIA JÁNA PAVLA II.     BRATISLAVA 

Konferencia sa venuje práci s mládežou a evanjelizácii prostredníctvom divadla 

rozvíjajú herecké talenty detí a mládeže v Ružinove v oblasti činohry, hudby, tanca 

poskytujú priestor na prezentáciu autorskej tvorby mladých a začínajúcich autorov 

 (v oblastiach scenáristika, réžia, scénografia, hudba) 

projekt Kramáre- predstavenie Divadelňa hrávali 1x do mesiaca v Detskej fakultnej  

 nemocnici na Kramároch   

       -  zorganizovali duchovnú obnovu   

Konferencia má  6 členov. 

 

KONFERENCIA SV. CYRILA A METODA   BRATISLAVA 

Náhle zomrela predsedníčka konferencie, členstvo je v riešení. 

Akcia vo farnosti – vitie  adventných vencov. 

 



KONFERENCIA SV. ANEŽKY    BRATISLAVA 

Konferencia navštevuje Krízové centrum Galant v Bratislave Petržalke 

Konferencia má  3 členov. 

KONFERENCIA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE      KOŠICE – ŠACA  

Konferencia  je zameraná na pomoc núdznym rodinám a jednotlivcom 

pravidelná pomoc pri omšiach v nemocnici v Šaci  

pravidelné návštevy na oddelení pre dlhodobo chorých 

Vianoce a Veľká noc zbierka potravín pre sociálne rodiny v spolupráci s DKL Košice 

 a na začiatok školského roka zbierka školských potrieb 

pomoc  nevidiacej žene 

čítanie sv. písma pri sv. omšiach v kostole a v kaplnke v Buzinke  

materiálna a duchovná výpomoc rodine vo Vincentcentre v Šaci 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu  

sestričkám Vincentkám v Košiciach darovali varhany 

Konferencia má 10 členov. 

 

KONFERENCIA SVATEJ  RODINY     KOŠICE – ŠACA 

Konferencia sa venuje charitatívnej činnosti 

materiálna a finančná pomoc pre chudobných vo Vincentcentre v Šaci 

Konferencia má 4 členov. 

 

KONFERENCIA TROCH  SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV      LOŽIN 

Konferencia sa venuje charite, pomoci núdznym  

Dvaja členovia odišli bývať na dedinu Ložin a tu pokračujú v činnosti: 

pomoc sociálne slabým rodinám   

pomoc vo farnosti 

Konferencia má 2 členov 

 

KONFERENCIA SV. ŠTEFANA     KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 

Konferencia sa venuje pomoci núdznym, práci s mládežou a modlitbovej činnosti: 

finančná a potravinová pomoc sociálnym rodinám a jednotlivcom  na Veľkonočné, Vianočné sviatky a počas 

roka 

finančne podporili letný  tábor pre deti 

finančne podporili cigánske osady na Ukrajine – Zakarpatská oblasť - potraviny, lieky a čistiace prostriedky 

návšteva  osamelých ľudí v pokročilom veku 

      -  zapájanie sa do prác v dvoch kostoloch, upratovanie, výzdoba oltára, opravy  

 zapojenie sa do zbierky “Boj proti hladu” 

 preklad článkov z časopisu Máriina Doba do maďarčiny  Mária Kora a distribúcia časopisu do Maďarska a 

Rumunska 

 Konferencia má 8 členov 



KONFERENCIA  ZEFERÍNA MALLU     KOŠICE – ŠACA  

Konferencia sa venuje práci s rómskej komunite: 

šatstvo  pre sociálne slabšie rómske rodiny 

potravinová pomoc pre rodiny s deťmi 

športové podujatie pre deti 

charitatívna pomoc pre Rómov 

Konferencia má 6 členov 

 

KONFERENCIA SV. MICHALA ARCHANJELA   BANSKÁ BYSTRICA 

Konferencia sa venuje práci s mládežou, ktorá vyšla z DD: 

starostlivosť o dievčatá v sociálnom zariadení sv. Vincenta 

púte na Staré Hory, modlitbové stretnutia 

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

duchovné a modlitbové stretnutia 

Konferencia má 7 členov 

 

KONFERENCIA SV. KLÁRY  KREMNICA 

Konferencia sa venuje práci s rómskou mládežou, ktoré vyšli z DD: 

Konferencia je zameraná na projekt CEZ DETI K RODINE  

prevádzkujú niekoľko domov pre dievčatá a chlapcov z DD 

pracovné návyky pre dievčatá a chlapcov / varenie, pranie, ručné práce a chlapci chov hospodárskych zvie-

rat...... / 

duchovné a modlitbové stretnutia 

Konferencia má 7 členov 

 

KONFERENCIA SV. ALŽBETY  UHORSKEJ   BANSKÁ BYSTRICA 

Konferencia sa venuje modlitbovej činnosti: 

      -    modlitby za potreby Spolku na Slovensku a za Spolok na celom svete 

Konferencia má  5 členov 

 

KONFERENCIA LURDSKEJ PANNY MÁRIE  MOJTÍN 

Konferencia sa venuje modlitbovej činnosti a evanjelizácii: 

zapájajú sa do činnosti farského spoločenstva 

udržiavajú pútnické chodníky, park sv. Vincenta a 2 kaplnky 

Konferencia má 9 členov 

 

KONFERENCIA SV. ONDREJA   HOSTICE 

Konferencia sa venuje pomoci núdznym a práci s deťmi: 

pomáhajú sociálne slabým rodinám potravinami, nábytkom, ošatením 

počas Vianoc – rozdeľovanie potravín, koláčov, sladkostí, darčekov pre deti 

Konferencia má 9 členov. 

Spirituálom pre členov Spolku bol menovaný  páter Peter Bortel a od 1. októbra 2012 

páter. Marián Chovanec, CM a sestrička D.amiána Poláková, DKL. 

Členovia robia činnosť v konferenciách dobrovoľne, bez nároku na mzdu a odmenu. 



 

STRANA AKTÍV účt. obdobie 

  r. 2012 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 842711,91 

1. Dlhohodobý nehmotný majetok 0,00 

2. Dlhodobý hmotný majetok  842711,91 

    

B. OBEŽNÝ MAJETOK 73653,41 

1. Zásoby 0,00 

2. Krátkodobé pohľadávky 3894,78 

3. Dlhodobé pohľadávky 0,00 

4. Finančné účty 69758,63 

    

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 496,64 

1. Náklady budúcich období 366,64 

2. Príjmy budúcich období 130,00 

MAJETOK SPOLU 916861,96 

SPRÁVA  O   HOSPODÁRENÍ 

Stav majetku /aktív/ a zdrojov /pasív/ v eurách 

  

STRANA PASÍV účt. obdobie 

  r. 2012 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 416412,00 

1. Imanie a peňažné fondy 413535,36 

2. Fondy tvorené zo isku 0,00 

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 22176,38 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -19299,88 

    

B. CUDZIE ZDROJE 3494,80 

1. Rezervy 0,00 

2. Dlhodobé záväzky 117,08 

3. Krátkodobé záväzky 3377,72 

4. Bankové výpomoci a pôžičky 0,00 

    

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 496955,30 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 916861,96 



 

    Hlavná 

Č.účtu NÁKLADY činnosť 

501 Spotreba materiálu 22001,59 

502 Spotreba energie 9567,29 

511 Opravy a udržiavanie 14156,11 

512 Cestovné 390,54 

513 Reprezentačné 44,5 

518 Ostatné služby 17686,98 

521 Mzdové náklady 14314,78 

524 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 2172,18 

527 Zákonné sociálne náklady 73,23 

538 Ostatné dane a poplatky 944,62 

544 Úroky 0,15 

546 Dary 2521,79 

547 Osobitné náklady 419,35 

549 Iné ostatné náklady 2036,97 

551 Odpisy dlhodobého nehm.a hmot.majetku 37760,41 

562 Poskytnuté príspevky organizáciam 1554 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 4151,42 

  ÚČTOVÁ TRIEDA 5 SPOLU  129795,91 

    Hlavná 

Č.účtu VÝNOSY činnosť 

602 Tržby z predaja služieb 23581,96 

644 Úroky 31,03 

649 Iné ostatné výnosy 25611,66 

658 Výnosy z nájmu majetku 14121,8 

662 Prijaté príspevky od iných organizácii 23750,5 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 10728,69 

664 Prijaté členské príspevky 592 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 3399,57 

691 Dotácie 8684,24 

  ÚČTOVÁ TRIEDA 6 SPOLU  110501,45 

  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM -19294,46 

591 Dan z príjmov 5,42 

  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -19299,88 



 

NÁKLADY V ČLENENÍ PODĽA OBLASTI ZDROJOV    

    za rok 2012    

  Náklady Výnosy Hosp. výsledok  

Podiel 2% za 
rok 2012 1698,56 1698,56 0 

 

Podiel 2% za 
rok 2011 1701,01 1701,01 0 

 

Zahraničné 
dary 11895,39 11895,39 0 

 

Mestský úrad  300 300,00 0  

Nájomné  6743,06 14541,34 7798,28  

Obecný úrad 999,8 1000,00 0,2 
 

Granty VUB, 
Orange 5267,45 5200,00 -67,45 

 

Úrady práce 558,25 558,25 0  

Vyšší územný 
celok  6825,99 6825,99 0 

 

Vlastné zdroje 93811,82 66780,91 -27030,87  

         

Rozdiel: 129801,33 110501,45 -19299,84  

1,31 1,31

9,16
0,23

5,19

0,77

4,06

0,43

5,26

72,27

Vynosy podla oblasti zdrojov

Podiel 2% za rok 2012

Podiel 2% za rok 2011

Zahraničné dary

Mestský úrad

Nájomné

Obecný úrad

Granty VUB, Orange

Úrady práce

Vyšší územný celok

Vlastné zdroje

Grafické znázornenie výnosov podľa oblasti 

zdrojov 



 

      

Sociálne služby Spolku sv. Vincenta de Paul za rok 
2012 

      

SOCIÁLNE CENTRUM ŠURANY   

Počet zamestnancov: 3    

Útulok: kapacita 21 
cieľová skupina: ľudia bez 
domova 

Podporované bývanie:  kapacita 10 

cieľová skupina: ľu-
dia bez domova  so 
zdravotným postih-
nutím 

      

      Náklady Výnosy Rozdiel 

SOCIALNE 
CENTRUM 
ÚTULOK     38738,66 32936,77 -5801,99 

PODPORO-
VANÉ BÝ-
VANIE     2936,57 1512,3 -1424,27 

Spoločné náklady   6617,06 727,94 -5887,01 

SPOLU     48292,29 35177,01 
-

13115,28 

      

      

DOM NÁDEJE BRATISLAVA   

Počet zamestnancov:  1    

Počet dobrovoľníkov:  2    

Domov na pol ceste: kapacita 15 osôb 

cieľová skupina: 
klienti po odchode z 
detského domova 

Denný stacionár: kapacita 20 osôb 

cieľová skupina: 
klienti so stupňom 
odkázanosti počas 
dňa 

      

      Náklady Výnosy Rozdiel 

DOMOV 
NA POL 
CESTE     5467,64 4508 956,64 

STACIO-
NÁR     1155,48 715,94 -439,54 

Spoločné náklady   49459,42 41912,06 -7547,36 

SPOLU     56082,54 47136 -7030,26 



 

 Hospodárenie Sociálneho centra Šurany  rok 2012 

Č.účtu NÁKLADY Podporované bývanie Útulok 
Spoločné 
náklady 

501 Spotreba materiálu 1139 14607 35 

502 Spotreba energie 850 4797 725 

511 Opravy a udržiavanie 0 1573 0 

512 Cestovné       

513 Reprezentačné       

518 Ostatné služby 160 898 1142 

521 Mzdové náklady 780 9600 2747 

524 Zákonné soc a zdrav.poist. 8 1409 744 

527 Zákonné sociálne náklady     73 

538 Ostatné dane a poplatky   292 0 

544 Úroky       

546 Dary       

547 Osobitné náklady       

549 Iné ostatné náklady 0 465 223 

551 Odpisy dlhod.nehm.a hmot.majetku   5096 886 

562 Poskytnuté príspevky organizáciam     0 

563 Poskytnuté príspevky fyz.osobám     42 

  ÚČTOVÁ TRIEDA 5 SPOLU  2937 38737 6617 

Č.účtu VÝNOSY Podporované bývanie  Útulok Spoločné 

602 Tržby z predaja služieb 1512 18882 426 

644 Úroky     3 

649 Iné ostatné výnosy   18   

658 Výnosy z nájmu majetku       

662 Prijaté príspevky od iných organiz.   2152   

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb   4339 300 

664 Prijaté členské príspevky       

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane       

691 Dotácie   7545   

  ÚČTOVÁ TRIEDA 6 SPOLU  1512 32936 729 

  Hospod. výsledok po strediskách -1425 -5802 -5888 

  
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  
celkom za SC Šurany   -13115 EUR 

         

     

     

 Stav pracovníkov SC Šurany k   31.12.2012     

 * riaditeľ zariadenia       

 * 2 sociálne pracovníčky       

 * pracovný terapeut       

 Stav klientov k 31.12.2012 Podpor.býv. Útulok Celkom 

 Sociálne centrum Šurany 2 19 21 

     



 

Komentár k hospodáreniu za rok 2012  

Organizácia Spolok sv. Vincenta de Paul /SVdP/ mala v roku  2012  stratu - 19294,46  €  

Náklady celkom za spolok tvorili  129975,91 €  výnosy boli vo výške 110501,45 €  rozdiel činí hos-

podársky výsledok  -19294,46 € strata.   

Tento záporný  hospodársky výsledok  za organizáciu pozostáva  predovšetkým z rozdielu nákladov 

za odpisy  hmotného majetku,  najmä budov 37760.- € 

         Jednotlivé konferencie SVdP mali  príjmy vo forme darov od organizácií, fyzických osôb 

a z družobných spolkov sv. Vincenta de Paul z Holandska a Nemecka vo výške  23750,- €. 

Z toho boli stavebné granty na Dom nádeje  11895.- €,  dar z nadácie VUB na činnosť klientov bol 4000.-

€, dar  5000.- €  z Holandska na činnosť konferencií. 

 Prevod nespotrebovaných darov z roku 2011 bol vo výške 7740.- €. a drobné dary od fyzických osôb 

činili 10728.- € 

 Sociálnemu  centru Šurany  boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu na Útulok   z VUC Nitra   

a aktivačný príspevok  z Úradu práce celkom vo výške 7243.-  Služby vzhľadom k narastajúcemu  počtu 

klientov boli rozšírené od 1.11.2012 o sociálnu službu Podporované bývanie - pre klientov odkázaných na 

pomoc. Súčasne sa pridelilo 1000.- €  z 2 % Národnej rady  Spolku na dezinfekčný filter na pitnú vodu 

z dôvodu závadnej vody na pitie. Sponzorskú podporu poskytol Útulku aj Biskupský úrad v Nitre. 

   Získaný podiel 2 % daní v roku 2012 činil  3660.- € . Spotrebované bolo  1701.- € , zvyšné boli pre-

vedené konferenciám na krytie nákladov roku 2013. 

Nespotrebovaný podiel 2% z  roku 2011 vo výške 1701.- € bol vyčerpaný do konca roka 2012.  

 Dom nádeje získal na stavebnú činnosť v  r. 2012 dar  z Arcibiskupstva Mníchov 10000.- Vzhľa-

dom k ukončeniu nájomnej zmluvy s Umakovom  bol príjem v rámci Spolku a za  Dom nádeje  oveľa 

nižší ako v predchádzajúcom roku, čo sa odzrkadlilo aj v hospodárskom výsledku spolku. Dňom 1.8.2012 

bola otvorená ďalšia sociálna služba Denný stacionár s pobytom pre odkázaných klientov.   

      Zo zahraničia   konferencie SVdP dostali dary na podporu svojej  činnosti z družobných spolkov  

z Holandska celkom 5000.- €:   

Konferencia. sv. Cecílie v Bratislave na usporiadanie letného tábora pre vybrané deti  

Konferencia sv. Ondreja v Bratislave na poštovné pre núdznych   

Konferencia sv. Štefana na podporu núdznych detí  Ukrajine   

Konferencia sv. Cyrila a Metóda. 

    Miestny úrad v Dubovej Konferencií sv. Jána Krstiteľa  2000.- € na podporu  činnosti, t.j. na vydávanie 

Dubovských novín . 

     Členské za rok 2012 bolo vo výške 592.- € 

     Vlastným snažením si získali  konferencie malé  dary od fyzických osôb a dobrodincov. 

Preto všetkým našim darcom patrí vďaka, ale aj tým, ktorí sa pričinili o získanie týchto darov. 

Najväčší podiel nákladov Spolku tvorila práca s chudobnými  - podpora hmotnej a peňažnej núdzi      

v súvislosti s overením danej situácie klienta a to  vo výške 4109.- EUR,  nepeňažné dary  v hodnote 

2.521.- EUR, ktoré tvoria hlavne potraviny, oblečenie a obuv. Počet návštev chudobných tvorí osobitnú 

prílohu výročnej správy. 

     Malé finančné príspevky celkom v sume 1554.- EUR boli poskytnuté na Ukrajinu pre chudobnú cigán-

sku osadu,  dar združeniu Mariánskej mládeže na detský tábor a  členské zaslané do Paríža na Generálnu 

radu vo výške 392.-€ . Osobitné náklady tvorili akcie  klientov Domu nádeje a Sociálneho centra Šurany.             

Organizácia zamestnávala celkom v priemere 4 pracovníkov,  3 pracovníkov v Sociálnom centre Šura-

ny a 1 pracovníka v Dome nádeje Bratislava.  Okrem toho pôsobili  dobrovoľníčky v Dome nádeje, 

v Stacionári a v Sociálnom centre Šurany - v kuchyni,  rehoľná sestra Blanka. 

 


