
 

   

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 vo viac ako 130 krajinách sveta na všetkých konti-

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

ke: www.ssvpglobal.org 

VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2014 

Spracovali: Libuša Miháliková, Magdaléna Boledovičová, Alžbeta Kopřivová 

Organizačná    

štruktúra SVdP    

Základnou organizačnou jednot-

kou SVdP je tzv. KONFERENCIA. 

Je to autonómne spoločenstvo, 

ktoré si svoju činnosť volí dobrovoľne a riadi si ju 

samostatne. Na čele konferencie pozostávajúcej 

asi z 5 až 20 členov je jej predseda.  Konferencie 

združené v rámci jednej krajiny tvoria celok, ktorý 

sa nazýva SPOLOK SV. VINCENTA DE PAUL  

(skratka SVdP) s prívlastkom j 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.  

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... 
  

Prezidentka Spolku: Mgr. Ing. Libuša Miháliková 

Sídlo Spolku:  Bratislava 

Adresa: Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava 

Spirituálom pre členov Spolku je p. Marián Chovanec, CM 

a sestrička Štefánia Nováková, 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/
http://www.vincent.sk/?stanovy,14
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 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            ZRUŠENÁ 

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
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Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku  2014 

Na Slovensku Spolok sv. Vincenta de Paul združuje 24. konferencií, v ktorých pracuje 158 členov.  

Výbor NR Spolku zasadal v Bratislave v Dome nádeje: 

25. januára, 22. februára, 31. mája, 28. júna, 2. augusta, 20. septembra, 17. novembra 2014 

19. celoslovenské stretnutie SVdP  sa konalo 11. októbra  v Bratislave  v Dome nádeje. Delegáti si 

vypočuli  bohatý program: Správu o činnosti Spolku, Boj proti hladu, účtovníctvo,  2% podielu 

z daní daňovníkov, časopis Ozanam, webová stránka, jednotlivé granty zo Slovenska a list  od dru-

žobnej dvojičky  Holandska SVdP a bratislavské konferencie predstavili svoju činnosť. Hlavným 

programom stretnutia bola voľba prezidenta SVdP. Za prezidentku bola zvolená  na 5 ročné obdobie 

doterajšia prezidentka Libuša Miháliková.   Delegátov  duchovne  povzbudili provinciál p. J. Jaššo, 

C M.  a sr. Š. Nováková, DKL. 
 

18. plenárne stretnutie konferencií sa konalo 26.apríla v Bratislave v Dome nádeje. Tu sa stretli 

delegáti zo západného a stredného Slovenska. 3. má-

ja  sa stretli členovia konferencií východného Slo-

venska v Šaci. 

Členovia informovali o činnosti a o rôznych akciách 

konferencií. Centrá Dom nádeje a SC Kopec si čle-

novia pozreli v elektronickej podobe. V Bratislave 

delegátov duchovne sprevádzal provinciál J. Noga, 

CM.  V Šaci sestričky DKL, Š. Nováková a Alfonza. 

Voľby v konferencii: 

Konferencia sv. Lujzy, ZŠ sv. Vincenta Levice – 

zvolená Renáta Harmadyová za predsedníčku konferencie. 
 

Zahraničné stretnutia: 

Viedeň 

Dňa 10.marca do Domu nádeje zavítali zástup-

covia viedenských konferencií Spolku sv. Vin-

centa  de Paul na čele s predsedom Viedenských 

konferencií Dieterom Monitzerom. Doniesli hu-

manitárnu výpomoc pre chudobných vo forme 

ošatenia a hračiek. 

V decembri priniesli materiálnu pomoc pre Sociálne centru Šurany. Hostia si prezreli  zaria-

denie pre klientov bez domova  a podporované bývanie, oboznámili sa s pracovnou terapiou 

a pozreli si  na hospodárskom dvore prasce, ovce, kozy  a hydinu. 

Vianočné balíčky 60 kusov odovzdali deťom v škôlke na CZŠ na Bachovej v Bratislave. 

 

V dňoch 17. až 19. októbra sa uskutočnilo v Bolzane v Taliansku stretnutie skupiny   

Európa II. Spolku sv. Vincenta de Paul z krajín: 

Luxembursko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, 

Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko        a Sloven-

sko. Krajiny Poľsko a Česko sa stretnutia nezú-

častnili. Koordinátor skupiny E. Tigla zhodnotil 

spoluprácu prítomných krajín. Stretnutia sa zú-

častnil aj člen Generálnej rady Spolku sv. Vin-

centa z Paríža John Lee, ktorý poukázal na sveto-

vú činnosť Spolku. 
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Dňa 24. januára v zasadačke Domu nádeje v Bratislave zišli 

predsedovia a členovia bratislavských konferencií, aby sa navzá-

jom povzbudili a podelili so skúsenosťami, problémami a s prácou 

s chudobnými. Stretnutia majú pravidelne každý mesiac, začínajú 

ich modlitbou. 

 

 

 

 

Burza. Vincentínsku burzu pod kostolom sv. Vincenta v 

sále Vincentínum uskutočnila Konferencia sv.  Ondreja 

v dňoch 22. a 23. marca . Ponúkali bohatý sortiment : 

šatstvo, pánske i dámske topánky, kočíky, bicykle, hrač-

ky, kolobežky, kabelky, tašky, a rôzne iné veci. Na svoje 

si prišli najme najmenší. Výťažok z burzy použili na poš-

tovné na balíky, ktoré vo veľkom množstve posielajú so-

ciálne odkázaným po celom Slovensku. 

  

V Košiciach Šaci sa dňa 3. apríla uskutočnilo stretnutie členov kon-

ferencií za prítomnosti sestričky Alfonzy, DKL – Košice a pátra P. 

Nogu Stretnutie začalo sv. omšou, pokračovalo duchovným povzbu-

dením a členovia hovorili o svojej činnosti. Sestrička Alfonza sa bude 

stretávať s konferenciami a členov bude  duchovne viesť. 

 

 

Prezentácia Spolku sv. Vincenta 

Dňa 28. júna o 18. hodine v kostole sv. Vincenta v sále Vincentínum  prezentovali svoju činnosť  

Bratislavské konferencie pre verejnosť v elektronickej podobe. 

Prezentovali sa: Konferencia  sv. Gorazda, Konferencia Kráľovnej rodiny, Konferencia sv. J. Pavla 

II., Konferencia sv. Cecílie, Konferencia sv. Ondreja. 

 

Košice -  Šaca 

Dňa 9. augusta sa zišli členovia konfe-

rencií, ktoré pôsobia v Šaci. Vzhľadom k 

tomu, že z farnosti Šaca odišli pátri Mi-

sijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, 

činnosť konferencií nadobudla určitú 

zmenu, ktorú členovia na stretnutí spolu 

prehodnotili. Konferencie budú svoju 

činnosť 

zameria-

vať aj naďalej na nemocničnú službu, ktorú rozšíria o pomoc pre 

chudobných, opustených pacientov a pacientov z ďalekého okolia, 

ktorým poskytnú materiálnu pomoc podľa potreby. 
 

Konferencia sv. Jozefa Levice 

V adventnom čase  uskutočnila  Kf. Sv. Jozefa vianočný projekt—

Daruj radosť.  Pre núdzne rodiny darovali levickí farníci cca 400 kg  

trvanlivých potravín ,  ktoré boli rozdelené 65 rodinám. 

Rôzne domáce aktivity 
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Púť 
Dňa 6. septembra sa uskutočnila spoločná 

púť Spolku sv. Vincenta do Českej republi-

ky na pútnické miesta Svatý Kopeček          

u Olomouca a Svatý Hostýn. Spoločnú sv. 

omšu sme mali na Svatom Kopečku s pát-

rom P. Nogom, CM a krížovú cestu vo Sva-

tom Hostýne. V obidvoch chrámoch si pút-

nici vypočuli odborný výklad sprievodcu     

o histórii bazilík. 
 

 

Boj proti hladu 
Vincentská rodina v septembri organizova-

la 8. ročník celoslovenskej zbierky Boj 

proti hladu. Dobrovoľníci po celom Sloven-

sku ponúkajú v celofáne zabalené  medovní-

kové srdiečka, ktorých kúpou široká verej-

nosť môže prispieť na zbierku. Prispieť sa dá 

aj priamym prevodom na účet, alebo darcov-

skou  SMS. 

Z finančného výťažku podporia krajiny Hai-

ti, Honduras a projekty vincentskej rodiny 

v Rusku, na Ukrajine a v Albánsku. Cez pro-

jekty  podporia : potraviny, lieky, pitná voda, 

vzdelávanie detí a negramotných dospelých, 

výstavba dohodnutých projektov, práca s 

ohrozenou mládežou a deťmi na ulici. 

 

 

Veľtrh  sociálnych aktivít 
Fórum kresťanských inštitúcií 16. 10. 

v Bratislave v budove nášho Parlamentu  zor-

ganizovalo Veľtrh sociálnych aktivít.  Pre-

zentovali sa tu rôzne sociálno - charitatívne 

organizácie, združenia a spolky. Cieľom tohto 

podujatia bolo oboznámiť našich poslancov s  

touto činnosťou, aj s nádejou na ich podporu. 

Po bokoch miestnosti boli postavené panely, 

ktoré vystihovali sociálno – charitatívnu čin-

nosť danej skupiny. 

Veľtrhu sa zúčastnil  predseda  Subkomisie FKI vladyka Peter Rusnák. Z prítomných vystúpili 

 R. Neupauer , P. Gombita, P. Kulifaj, A. Veselá, Ľ. Gregová, sestrička Judita DKL a mladí dobro-

voľníci. Len niekoľko poslancov za zastavilo pri paneloch a pozreli si prezentáciu, no ostatní nepre-

javili záujem. 

Spolok sv. Vincenta zastupovali členovia bratislavských konferencií. 

 

Dňa 30. novembra sa v Nitre v Provinciálom dome uskutočnila slávnosť 380. výročia založenia 

Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Slávnosť začala sv. omšou, ktorú celebroval pápežský nuncius 

M. Giardano, nitriansky biskup V. Judák, biskup Š. Vrablec a kňazi Misijnej spoločnosti spolu 

s provinciálom. V programe sa vincentské vetvy  predstavili svedectvami a slávnosť ukončil spevác-

ky zbor. 
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Konferencia sv. Štefana v Královskom Chlmci už niekoľko 

rokov pomáha materiálne a finančne na Ukrajine  v Zakarpat-

skej oblasti. V tomto roku ich navštívila z tejto oblasti katechét-

ka Ágnes Béres, ktorá sa venuje rómskej komunite a rozdeľuje 

materiálnu aj finančnú  pomoc v tejto komunite. 

 

Konferencia Kráľovnej rodiny v Bratislave spolu s farníkmi    

z Teplickej ulice navštívili v novembri hrob zosnulého pána fa-

rára Bukovského na cintoríne v Trnave.  Pri hrobe sa pomodlili, 

položili kyticu kvetov, zapálili sviečky a na sv. omši v kostole 

sv. Mikuláša prosili za spásu jeho duše. 

 

Košice – Šaca 

Konferencia Nanebovzatia Panny Márie vo svojej 

farnosti v Šaci na prvý piatok mesiaca december vyhlá-

sili vianočnú zbierku trvanlivých potravín pre sociálne 

slabé rodiny a jednotlivcov.  Vyzbierané potraviny 

odovzdali sestričkám Vincentkám v Košiciach, ktoré 

ich  rozdelili chudobným.  Sestričky svoju radosť z pri-

nesených darov aj vyjadrili ďakovným listom. 

 

 

Hlavná rada SVdP Holandska podporila projekty SVdP na Slovensku: 
 

Konferencia sv. Cecílie  Ba    1.800 € 

       2.100 €     

Konferencia sv. Ondreja BA       600 €   

Konferencia sv. Štefana         350 € 

         1.500 € 

Dom nádeje             600 € 

          350 € 

Konferencia sv. Cyrila a Metoda      800 € 

Konferencia Nanebovzatia Panny Márie      600 € 

 

Dom nádeje Bratislava – Ružinov 
O prevádzku DN sa stará riaditeľka L. Miháliková. 

 
Služby v Dome nádeje: 

Domov na polceste otvorený od júla 2011, kapacita 15 miest 

Denný stacionár otvorený január 2013, kapacita 20 miest 

Klub seniorov založený 

 

Sociálna služba Domov na polceste – prevádzka po celý rok. Služba určená na určitý čas fyzickej 

osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných po-

trieb a  nemá zabezpečené ubytovanie, Ubytované 4 dievčatá. Každá z nich pracujeme . Voľné chvíle 

trávia v zariadení, v ktorom majú veľmi dobré podmienky na svoju realizáciu  cez rôzne kurzy          

a prednášky. Majú dobre vybudovanú kuchyňu, v ktorej sa môžu realizovať pri varení a pečení. Tiež 

majú dobre vybudovanú práčovňu a prostriedky na cvičenie, ktoré môžu využívať vo svojom voľ-

nom čase. 

 

Denný stacionár je zariadenie, ktoré poskytuje službu dospelej fyzickej osobe odkázanej na pomoc 

inej fyzickej osoby a je odkázaná na službu v zariadení  len na určitú čas počas dňa od 8.00 do 16.30 

hod. 

Stacionár ponúka: odborné, obslužné a ďalšie činnosti. 
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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 dohode s klientmi 

zabezpečuje riaditeľka zariadenia. 

 

Klub seniorov, tu sa pravidelne každý pondelok 

stretávajú seniori z Mestskej časti Ružinov.  Každý 

pondelok ich čaká bohatý program, ktorý je prispô-

sobený ročnému obdobiu. Sú to rôzne prednášky, 

premietanie rôzneho materiálu, filmov, čítanie  a 

výroba ručných prác. Ručné práce: háčkovanie, štri-

kovanie, varenie, pečenie,  maľovanie rôznych vý-

robkov,  výroba adventných vencov a podobne. 

Financie na tieto aktivity riaditeľka zariadenia zís-

kava cez rôzne granty. Klub dôchodcov bol založe-

ný v marci 2013 a funguje pravidelne v pondelok od 10.00 hod. 

Realizované projekty 
Fond GlaxoSmithKline – podpora 800 € 

Z poskytnutého fondu  sa uskutočnili   aktivity pre seniorov : maľovanie kvetináčov, pečenie a tvor-

ba jedla podľa obrázku, maľovanie veľkonočných vajíčok, olepovanie pohárov, vyšívanie a lepenie 

obrazov, vyšitie brošní, tréningy pamäte,  aktivity s masážnymi prostriedkami, premietanie DVD, 

rozhovory – prednášky, ručne pletené práce, ručné vystrihovačky, náhrdelníky...... 

Každý pondelok sa seniori z denného stacionára spolu so seniormi s klubu stretli na tvorivých diel-

ňach. Projekt prebiehal podľa časového plánu od januára 2014 do júna 2014. Na projekte sa celkom 

zúčastňovalo 15 – 20 seniorov. Ružinovská televízia v Bratislave nakrútila seniorov pri tvorivých 

dielňach. 

 

Výlet seniorov 
Uskutočnil sa 11.septembra z Domu nádeje. Zú-
častnili sa ho seniori z klubu stacionára. Seniori 
nastúpili v Dome nádeje do mikrobusu a odtiaľ bo-
la prvá zástavka v Dóme sv. Martina.  Tu bola 
prehliadka kostola, klenotnice a krypty kostola, 
miesta, ktoré sa bežne nedajú pozrieť. Na hrade si 
pre silný dážď pozreli nádvorie a okolie. Tretia zá-
stavka bola radničné múzeum. Tu seniori obdivo-
vali unikáty bratislavského mesta, históriu, listiny, 
obrazy ….. Na koniec zakotvili v malej kaviarni Radnička, kde obsluhujú mentálne postihnutí mladí 
ľudia. U nich si prezreli a zakúpili ručne vyrábané výrobky z chránených dielní. Výlet seniorov bol 
z grantu Orange 1000.- € .Výlet bol úspešný , seniori mali úžasný zážitok. 

Prezentácia Denného stacionára 
Dňa 22. októbra  sa uskutočnil  „Deň seniorov“ v 
priestoroch DK ROH Ružinove v Bratislave, pod 
záštitou Mestskej časti Ružinov – starostu MČ Ruži-
nov p. Ing. D. Pekára a vedúcej sociálneho odboru p. 
Mgr. H. Vaľkovej . Prezentovali sa tu vybrané denné 
centrá z Ružinova a prevádzkovatelia zdravotných a 
sociálnych služieb. Medzi vybranými bol aj  Spolok 
sv. Vincenta  de Paul, v ktorom  Dom nádeje  pre-
zentoval  Denný stacionár. Seniorky  pripravili výrob-

ky z pracovnej arteterapie stacionára, pletené a háčkované vý-
robky, spinkové náhrdelníky, maľované hlinené výrobky, papierové skladačky, maľované sklo a sú-
časne aj nástenku o živote  Denného stacionára. V tombole získali hygienický balíček pre stacionár. 
LION Klub podporil  stacionár v sume 250.- € na žalúzie do stacionára. 
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Advent v stacionári 
Seniori z denného  stacionára a z klubu 

seniorov mali v advente bohatý program. 

Najprv to bola výroba adventných ven-

cov a 1. decembra vianočná nálada po-

kračovala kreslením betlehemov, vystri-

hovaním anjelikov, zvončekov....        

Seniorky bezplatne skrášľovala kozmeti-

kou Mary Kay kozmetická poradkyňa 

pani   S. Genčová. 

 
 

 

 

 

 

 

Vianoce v stacionári 
Projekt Darujme Vianoce podporila 

Nadácia Orange.  Uskutočnil sa v Dome 

nádeje. Bol určený pre 20 seniorov, ktorí 

boli obdarení malými darčekmi pri via-

nočnej  kapustnici.  Pre klientov stacio-

nára sme poskytli finančné prostriedky 

na vianočnú večeru.  Nadácia Orange 

2x udelila grant  pre stacionár. 

 

 

 
 

Prenájom priestorov DN 
Vstupná hala – kamenárska firma. 

Suterén jedna miestnosť – organizácia Anonymných alkoholikov. 

Prízemná časť - Detské centrum s MŠ a anglickým jazykom. 

Domu nádeje boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu na Denný stacionár z VÚC  Bra-

tislava a  aktivačných  príspevkov z Úradu práce Bratislava. 

V priestoroch Domu nádeje sa každý mesiac stretáva výbor NR Spolku a tiež konferencie, 

ktoré pôsobia v Bratislave. 

Miestnosti s  počítačovou technikou  boli využívané na krátkodobý prenájom na školenia 

účtovníkov. 

 

 

V Dome nádeje sa vystriedali  počas roka:  1 pracovníčka krátkodobo na pracovný pomer, 

2 pracovníčky na dohodu o vykonaní práce a 2 pracovníčky v rámci aktivačnej dobrovoľníc-

kej práce. 
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Poskytuje služby: 

 Útulok - prevádzka od júla 2000 
 Podporované bývanie - služba otvorená  2012 

 Registrácia: Útulok - 20 klientov a Podporované bývanie - 10 klientov. 

 

Sociálne centrum  - Útulok založený pre sociálne slabých ako sú odchovanci detských do-

movov, ľudia bez prístrešia, prepustení z výkonu trestu a týrané osoby. 

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 osob-

ných dokladov, sociálnych dávok, pri hľadaní zamestnania..... 

Pracovnou terapiou sa klienti  podieľajú na chode centra a podľa ich schopností sú zarade-

ní do  práce v kuchyni, v záhrade, na hospodárskom dvore, na rekonštrukčných prácach       

a upratovaní. Pomocou pracovnej terapie sa u klientov vytvárajú pracovné návyky, aby sa 

vedeli adoptovať do spoločnosti. 

Prácou na hospodárskom dvore a v záhrade získavajú poľnohospodárske produkty pre vlast-

nú potrebu. 

Strava je zabezpečená v  kuchyni. O hygienu osobnej bielizne sa stará určená osoba. O hy-

gienu 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 . 

 

Podporované bývanie 
V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe.  Zariadenie slúži klientom so zdravotným postihnu-

tím. 

Podporované bývanie poskytuje 

- celoročné ubytovanie 

- sociálne poradenstvo 

- zdravotné služby a sprevádzanie k lekárovi 

- poradenské služby na riešenie bežných problémov 

- spolupráca s rodinnými príslušníkmi 

 

Zariadenie zveľadili 
Na prenajatej mestskej budove v marci vymenili okná na chodbovej časti.  V kuchyni a v  

sklade potravín sa robili nové omietky a  maľovka. Strešná krytina  sa vymenila na budove  

skladu potravín a dielni s náradím. Na dvoch budovách boli opravené komíny a na budove    

č. 14. bol zvonku vedľa budovy postavený nový 7m komín. Dom č.7 prešiel z vnútra  malou 

rekonštrukciou. V celom dome sa urobili nové  podlahy, na ktoré bol položený nový gumo-

lit. Každá jedna miestnosť bola nanovo vymaľovaná a vybudoval sa prístupový chodník do 

domu.  

Sociálne centrum – Útulok Kopec Šurany 
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Urobila sa nová kotolňa, do ktorej bol premiestnený kotol a zateplila sa časť budovy - kan-

celária.  Vybudoval sa drevený sklad na kuchynské náradie. 

 

Pre zariadenie sa zakúpilo: 

2 práčky, notebook,  veľký hrniec s hrubým dnom, robot na miesenie cesta a krájač na 

chlieb. 

 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky  zariadenia, sa v kaplnke slávila      

14. septembra za účasti generálneho vikára vdp. P. Brodeka a farára z farnosti Šurian      

vdp. V. Jurinu a pozvaných hostí primátora mesta I. Váradyho s manželkou a ďalších  hostí. 

 

Projekt:  „Vianoce pre každého bez rozdielu“ Projekt podporila Nadácia Orange. Za 

Spolok sv. Vincenta ho pre  Sociálne centrum Kopec Šurany vypracoval a podal             

Mgr. M. Horniak. 

27 klientov zariadenia malo obohatené vianočné sviatky darčekmi a tiež štedrú večeru. 

 

Slovenská katolícka charita organizovala v decembri potravinovú zbierku vo vybraných 

predajniach Tesca.  Sociálne centrum sa zbierky zúčastnilo 2 dni v Nových Zámkoch a 6 dní  

v predajni Tesco v Šuranoch. Vyzbierali sa  trvanlivé potraviny v hodnote 1200 € a finančný 

príspevok 105 €. 

 

Spoločenské akcie Vincentskej rodiny 

Združenie mariánskej mládeže počas roka niekoľkokrát navštívilo zariadenie. Mladí pre 

obyvateľov zariadenia pripravili kultúrny program, spoločné posedenia a v lete mali spoloč-

nú opekačku so spevom. 

MISEVI  - mladí  tiež navštívili zariadenie a pomohli pri upratovaní a v kvetinových záho-

noch. 

 

Svojpomocné práce 

Klienti si počas roka svojpomocne pripravili drevo na zimné kúrenie. 

V ovocnom sade si zabezpečili na celú zimu  jablká pre  zariadenie. 

Pre hospodársky dvor na zimné obdobie  pripravili seno. 

 

Hospodársky dvor: dochovali 4 prasce, 10 moriek, 60 brojlerov, 25 sliepok, 80 kohútov, 25 

zajacov, 12 kôz, 1 barana a boli sebestačný v spotrebe vajec. 

Záhrady: v jednej záhrade sa nachádza fóliovník a v druhej 2 skleníky. V záhradách           

si klienti dopestovali zeleninu, zemiaky, paradajky, papriku, cibuľu, reďkovku, uhorky, hrá-

šok, cviklu, kukuricu, tekvice, cukiny, baklažány a repu. Tieto  produkty obohatili kuchyňu 

a tiež boli spracované na zimné uskladnenie a obohatili hospodársky dvor. 

 

Zariadenie podporili 

Na prevádzku zariadenia útulku a Podporovaného bývania  boli poskytnuté dotácie zo štát-

neho rozpočtu z VÚC Nitra, 
Na podporu Útulku z aktivačných prác z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové 

Zámky, MPSV a R. 
Podporované bývanie  podporilo MPSV a R. 

Mestský úrad Šurany 

Pekáreň Bánov 

Dcéry kresťanskej lásky 

pán  Rybár – farmár -  každý týždeň mlieko, krmivo 

pán Komora – farmár - obilie 
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pán Marioth - obilie 

Biskupský úrad Nitra 

Dcéry kresťanskej lásky Nitra 

Kaufland Nitra 3x do mesiaca potraviny 

Spolok sv. Vincenta v Dubovej -  benefičný koncert  300,- € 

Spoločenstvá - pečivo Vianoce, veľká noc, 

Spolok sv. Vincenta Viedeň - ošatenie, náradie do dielne 

 

V zariadení pracujú:  3 pracovníci na pracovnú zmluvu, jedna pracovníčka na pracovný polovičný  

úväzok, 1  pracovníčka na dohodu,  rehoľná sestrička DKL pracuje v kuchyni ako dobrovoľníčka. 
.  
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  KONFERENCIA SV. JOZEFA  LEVICE 

Konferencia je zameraná na  materiálnu a duchovnú  pomoc sociálne slabým rodinám a jednotliv-

com: 

každý týždeň príjem a výdaj šatstva vo Vincentíku, zabezpečujú kuchynské a bytové zariadenie  

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 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu a do 7 dedín napiekli a zabalili perníky  

rodinám odoslali 27 balíkov so šatstvom,  obuvou a potravinami 

pre obce pripravili 112 vriec ošatenia 

pre rodiny zohnali funkčné sporáky, práčky, váľandy, skrine, stoly, stoličky, televízory 

vo farnostiach v Leviciach urobili vianočný projekt „Daruj radosť“, vyzbieralo sa spolu okolo 

400 kg trvanlivých potravín, ktoré boli rozdelené do  65 rodín 

v 1 dedine  k Vianociam urobili zbierku potravín, ktoré dostala rodina so 6 deťmi 

Konferencia má 11 členov, 4 kandidátky, 3  dobrovoľníčky, 3 čestné členky 

 

KONFERENCIA SV. LUIZY DE MARILLAC  LEVICE 

Konferencia je zameraná na pomoc núdznym rodinám  žiakov školy a na duchovnú pomoc žiakom: 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

žiaci napiekli, zabalili perníky a predávali ich 

žiakov počas roka duchovne vedú k modlitbe, každý týždeň v ich kaplnke majú sv. omšu           

a v októbri sa s deťmi modlia 1 desiatok sv. ruženca 

v mesiaci október putovali so žiakmi a kňazom k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína           

a koncom roka do Ríma  

zúčastnili sa so žiakmi besedy s misionárom  R. Belekom, SVD, ktorý pôsobí v Moskve 

bývalý žiak školy, misionár  na Kube R. Kottra, sa podelil so skúsenosťami pri šírení     

evanjelizácie v tejto krajine 

v škole urobili zbierku šatstva, ktoré odniesli do Vincentíka 

zapojili sa do vianočného projektu Daruj radosť a  vyzbierané trvanlivé potraviny, ošatenie a 

hračky rozdelili do 8 rodín 

na nástenkách v škole propagovali myšlienky sv. Vincenta, sv. Lujzy a bl. Fr. Ozanama 

Konferencia má 6 členov. 

KONFERENCIA BOŹIEHO MILOSRDENSTVA   ZLATÉ MORAVCE 

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

        predsedníčka konferencie je momentálne na materskej dovolenke 

Konferencia má 5 členov. 

Konferencia má 5 členov. 

Činnosť jednotlivých konferencií na Slovensku  
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KONFERENCIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY PANNY MÁRIE    NITRA 

Konferencia je zameraná na prácu s deťmi zo soc. slabých rodín  a evanjelizáciu so Zázračnou me-

dailou Panny Márie: 

pomoc chudobným 

duchovná pomoc onkologickým pacientom 

evanjelizácia so Zázračnou medailou Panny Márie na uliciach 

upratovanie kostola 

zúčastnili sa zbierky Boj proti hladu 

Konferencia má 7 členov. 

KONFERENCIA SV. JÁNA KRSTITEĽA   DUBOVÁ 

Konferencia vedie miestne noviny a spevokol: 

pracuje s mladými v chrámovej speváckej skupine Credo 

vydávajú Dubovské noviny 

Konferencia má 4 členov. 

KOFERENCIA SV. JUSTÍNA DE JACOBIS    ŠURANY 

Konferencia je zameraná na pomoc Sociálnemu centru – Útulok Kopec Šurany  

       pomoc sociálne odkázanej rodine  

Konferencia má 3 členov. 

KONFERENCIA SV. GORAZDA     BRATISLAVA 

Konferencia je zameraná na  fungovanie  Domu nádeje.  

I. Ukončovacie stavebné úpravy okolia DN 

II. Pomoc pri plánovaných činnostiach DN 
III.  Plnenie ďalších úloh 

      prevádzka denného stacionára 

získanie finančných  príspevkov  z projektov a grantov 

práca s klientkami Domova na polceste 

každý pondelok pomoc pri stretnutí seniorov z MČ Ružinova 

spolupráca s CM, DKL, Slnečnicou a FKI 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

zorganizovali plenárne a celoslovenské stretnutie Spolku v DN 

výmenné návštevy so Spolkom z Rakúska 

Konferencia má 9 členov, 1 čestnú členku, 1 dobrovoľníčku 

KONFERENCIA SV. CECÍLIE     BRATISLAVA 

Konferencia pôsobí na ZŠ sv. Vincenta: 

organizovanie letných táborov 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

spolupráca s Konferenciou sv. Ondreja apoštola 

Konferencia má 7 členov. 



 

 14 

 

KONFERENCIA SV. ONDREJA  APOŠTOLA   BRATISLAVA 

Konferencia sa dlhodobo venuje  posielaniu balíkov núdznym rodinám nielen v Bratislave      a 

okolí ale aj na východnom a  juhovýchodnom Slovensku. Pravidelne každý mesiac sa modlia 

deviatnik  za kňazov a bratov MS sv. Vincenta, za rehoľné sestričky  DKL, vincentínsku rodi-

nu a na úmysel Sv. Otca 

navštevujú Domov dôchodcov 1x týždenne, kde evanjelizujú, čítajú Sv. písmo, vedú rozhovo-

ry s klientmi, spievajú, osobne navštevujú ležiacich. Personál považuje ich činnosť za terapiu  

odoslali 201 balíkov, ošatenie, obuv, školské potreby, hračky, knihy, potraviny, sladkosti        

a iné,  

do  Základnej špeciálnej školy  Demandice odviezli hygienické vrecká, telocvičné úbory , 

školské  tašky, rôzne hry a iné...  

autom doručili väčšie množstvo šatstva  na východ  Slovenska v spolupráci s kňazom  

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu pečením srdiečok a ich predávaním 

evanjelizujú aj na ulici. 

Konferencia má 8 členov. 

KONFERENCIA  KRÁĽOVNEJ  RODINY     BRATISLAVA 

Konferencia pomáha sociálnym rodinám a jednotlivcom: 

vo svojom okolí pomohli viacdetným rodinám oblečením,  potravinami, liekmi a školskými 
potrebami 

odoslali 60 balíkov do 20 miest a obcí s oblečením, sladkosťami, potravinami a duchovnou 
literatúrou 

navštívili starších členov, dobrodincov pri životných jubileách  

ku Dňu matiek a predvianočnom období  pre dobrodincov pripravili posedenie s občerstvením 
a tombolou 

zúčastnili sa zbierky Boj proti hladu 

spolupracujú s farským úradom a pomoc pri farských aktivitách, púti a úprave okolia,  

jeden člen chorým nosí Eucharistiu  

podporili väzňa 

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 divadelnej tvorby 

poskytujú priestor na prezentáciu autorskej tvorby mladých a začínajúcich autorov 

Konferencia má  14 členov. 

KONFERENCIA SV. CYRILA A METODA   BRATISLAVA 

Členstvo je v riešení. 

KONFERENCIA SV. ANEŽKY    BRATISLAVA 

Konferencia hľadá možnosť uplatnenia sa v krízových centrách  

Konferencia má  3 členov. 

. 
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KONFERENCIA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE      KOŠICE – ŠACA 

Konferencia  je zameraná na pomoc núdznym rodinám a jednotlivcom 

vianočná a veľkonočná potravinová zbierka, ktoré odovzdali  sestričkám DKL v Košiciach           

pre sociálne slabé rodiny 

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu  

5 členiek každý týždeň  pomáha  pri omšiach v nemocnici v Šaci  

pravidelné návštevy na oddelení pre dlhodobo chorých v nemocnici v Šaci 

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

modlitby v kostole a pred Vianocami po rodinách 

účasť na duchovných stretnutiach, ktoré organizovali DKL v Košiciach 

Konferencia má 7 členov. 

KONFERENCIA SVATEJ  RODINY     KOŠICE – ŠACA 

Konferencia vypomáha vo farnosti 

Konferencia má 4 členov. 

KONFERENCIA TROCH  SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV      LOŽIN 

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: 

      apoštolát vo farnosti a pri cestovaní a pri rôznych stretnutiach 

      finančná, potravinová a materiálna pomoc sociálnym rodinám a bezdomovcom 

členovia zo svojich príjmov podporili Boj proti hladu 

členov navštívila po dlhoročnej spolupráci z Ukrajiny katechétka A. Béresová 

návšteva katechétky A. Béresovej v Zakarpatskej oblasti v rámci pomoci pre rómske osady 

balenie a expedícia časopisu Máriina Doba do Maďarska, Srbska a Rumunska 

Konferencia má 6 členov 

KONFERENCIA SV. MICHALA ARCHANJELA   BANSKÁ BYSTRICA 

Konferencia sa venuje práci s mládežou  z detských domovov: 

starostlivosť o dievčatá v sociálnom zariadení sv. Vincenta 

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

duchovné a modlitbové stretnutia 

Konferencia má 7 členov 
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KONFERENCIA  KRÁĽOVNEJ  POKOJA  RADOŠINA 

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

pravidelne  navštevujú núdznych, pomoc pri  nákupoch,  pri obrábaní predzáhradok, 

na mestskom cintoríne starostlivosť o 12 hrobov   

zapojili sa do zbierky Boj proti hladu 

modlitby  v kostole 

príprava koledovania Dobrá novina  

nacvičili s deťmi jasličkovú pobožnosť 

Konferencia má 11 členov. 

KONFERENCIA SV. KLÁRY  KREMNICA 

Konferencia sa venuje   mládeži  z detských domovov: 

členovia sa zameriavajú 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 hospo-

dárskych zvierat...... / 

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 zapája do činnosti farského spoločenstva: 

udržiavajú pútnické chodníky, park sv. Vincenta a 2 kaplnky, ktoré patria konferencii 

Konferencia má 9 členov 

KONFERENCIA SV. ONDREJA   HOSTICE 

Konferencia sa venuje pomoci núdznym  a práci s deťmi: 

pomáhajú sociálne slabým, najmä rómskym, rodinám potravinami, nábytkom, ošatením 

Konferencia má 9 členov. 

 

Spirituálom pre členov Spolku je  páter Marián Chovanec, CM a sestrička Štefánia  Nováko-

vá, DKL. 

 

Členovia robia činnosť v konferenciách dobrovoľne - nezištne. 

 

 

 



 

 17 

 

 
 

 

 

 

 
Strana aktív 

 

 

 

A.  

Účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

     2014                                              2013 

   722 920,12                                            764 245,87                

1. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

2. Dlhodobý hmotný majetok 722.920,12 764 245,87 

3. Dlhodobý finančný majetok 0 0 

  B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 162.955,27 95 954,90 

1. Zásoby 0 0 

2. Krátkodobé pohľadávky 2.764,82 1910,5 

3. Ostatné pohľadávky 749,23 1875,85 

4. Finančné účty 155.037,05 89 357,01 

5. Pokladnica 4.404,17 2 811,54 

  C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 218,44 310,37 

MAJETOK SPOLU 866.093,83 860 511,14 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej  

obsiahnutých. 

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) v ročnej účtovnej závierke 

k 31.12.2014 

Pre porovnanie uvádzame aj hodnoty predchádzajúceho obdobia 

   A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 



 

 18 

. 

 

 

Strana pasív 

Účtovné ob-

dobie 

Bezprostredne predchá-

dzajúce účtovné obdobie 

2014 2013 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 384 737,66 405 709,67 

1. Imanie a peňažné fondy 

 

223 430,82 

  

258 981,51 

2. Fondy tvorené zo zisku     

3. 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minu-

lých rokov 
146 792,92 156 087,44 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 14 513,92 -9 359,28 

B.  CUDZIE ZDROJE SPOLU 46 549,62 2 882,28 

1. Rezervy     

2. Dlhodobé záväzky 483,49 381,49 

3. Krátkodobé záväzky 46 066,13 2 500,79 

4. Ostatné záväzky     

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 454 806,55 451 919,19 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 886.093,83 860 511,14 
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Náklady 

Činnosť Bezprostredne 

predchádzajú-

ce účtovné 

obdobie 

Hlavná 

nezdaň. 

Podnikateľ. 

zdaňovaná 
Spolu 

Spotreba materiálu 27862,77   27862,77 21 779,70 

Spotreba energie 15385,15 2679,41 18064,56 13 375,08 

Opravy a udržiavanie 8068,98   8068,98 9 307,43 

Cestovné 451,59   451,59 558,46 

Náklady na reprezentáciu 7,00   7,00 10,08 

Ostatné služby 13678,90 1508,41 15187,31 16 806,59 

Mzdové náklady 27950,04   27950,90 17 385,05 

Zákonné soc. poistenie a zdravotné 

poistenie 
9192,26   9192,26 5 565,64 

Zákonné sociálne náklady 830,23   830,23 737,20 

Daň z nehnuteľnosti 1455,10 27,30 1482,40 57,47 

Ostatné dane a poplatky 304,41   304,41 289,51 

Odpísané pohľadávky 665,69   665,69 0 

Úroky         

Osobitné náklady 320,31   320,31 457,55 

Dary 2339,53   2339,53 46 940,30 

Iné ostatné náklady 2211,45   2211,45 2 429,08 

Odpisy dlh. nehnm.a hmot. majetku 36982,51 4343,24 41325,75 43 510,05 

Posk. príspevky iným účt. jednotkám 1564,00   1564,00 1 612,00 

Posk. prísp .fyz. osobám 4400,25   4400,25 6 053,23 

Účtová trieda 5 spolu 153670,17 8558,36 162228,53 186 874,42 

Štruktúra nákladov za rok 2014 
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Výnosy 

Činnosť 

Bezprostred-

ne pred-

chádz.účtov

né obdobie 

Hlavná nezdaňo-

vaná 

Podnikateľ. zda-

ňovaná 
Spolu 

Tržby z predaja služieb 46607,22   46607,22 39 725,12 

Úroky 0 14,37 14,37 11,20 

Prijaté dary 6352,99   6352,99 202,00 

Iné ostatné výnosy 852,53   852,53 1 750,21 

Výnosy z nájmu majet-

ku 
0 21776,69 21776,69 15 252,02 

Osobitné výnosy 2430,00   2430,00   

Prijaté príspevky od 

iných organizácií 
10028,87   10028,87 35058,49 

Prijaté príspevky od 

fyzických osôb 
26106,24   26106,24 46077,70 

Prijaté členské príspev-

ky 
680,00   680,00 658,00 

Príspevky z podielu 

zaplat.dane 
1687,36   1687,36 5 351,42 

Dotácie 62826,72   62826,72 35 659,74 

Účtovná trieda 6 spolu: 157571,93 21791,06 179362,99 179 745,90 

Výsledok hospodárenia 

pred zdanením 
3901,76 13232,70 17134,46 -7 128,52 

Daň z príjmov   2620,54 2620,54 2 230,76 

Výsledok hospodárenia 

po zdanení 
3901,76 10612,16 14513,92 -9 359,28 

Štruktúra výnosov  za rok 2014  
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P.č. Popis Výnosy Náklady 

1. 

3. 

4. 

Správa organizácie 

Sociálne služby 

Ostatná činnosť 

1337,19 

94820,00 

83205,80 

2271,55 

120624,94 

41952,58 

  Spolu 179362,99 164849,07 

Por. číslo Popis Zdroj v EUR 

1. 

2. 

  

3. 

4. 

5. 

  

6. 

7. 

8. 

  

9. 

  

  

10.            

11. 

Poplatky od klientov zo soc. služieb 

Prijaté príspevky od organizácií  : 

Spolok sv. Vincenta de Paul  Holandsko,    

Nadácia Orange, Mestský úrad  Šurany, Konfe-

rencia biskupov Slov., Fond GSK, LION KLUB 

Iné výnosy  – poplatky  ( deti - tábor) 

Nepeňažný dar – potraviny pre núdznych 

  

Iné ostatné výnosy – náhrada poistná udalosť, 

vložné púť 

  

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 

  

  

Výnosy z prenájmu majetku 

Úroky 

46.607,22                     

10.028,87 

  

2.430,00 

 

6.352,99 

852,53 

  

26.106,24 

1.687,36 

  

680,00 

 

 62.826,72 

                            

 

21.779,69                    

14,37 

  

  Spolu 179.362,99 EUR 

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov. 

Prehľad o peňažných príjmoch (výnosov)  a výdavkoch ( nákladov)  
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Sociálne služby Spolku sv. Vincenta de Paul za rok 2014 

cieľová skupina: ľudia bez domova a ľudia so zdravotným postihom bez domova 

Poradové           Popis Útulok Podpor.bývanie Celkom 

číslo           

  Druh služby celoročná celoročná   

1. Kapacita zariadenia 20 10 31 

2. Zazmluvnená kapacita 11 5 16 

3. Počet príjímateľov celkom 18,5 4,5 23 

4. Náklady na 1 den 7,63 14,02 21,65 

5. Dotácia NSK v EUR 9109,32 7419,2 16528,5 

6. 
Fin.prísp. NSK 
na prev. UPSVAR 794,35 0 794,35 

7. Fin.prísp. z MPSVR 0 7614,81 7614,81 

8. Príjmy od príjimateľov soc.sl. 23875,63 8348,24 32223,87 

9. Príjmy zariadenia iné 6087,25 265,74 6352,99 

10. Príjem zariadenia spolu 39866,55 23647,99 63514,52 

  Počet zamestnancov 3,5 1 4,5 

  Počet zamestnancov na dohodu 0 1 1 

Porad.           Popis Domov na  Denný stacionár Celkom 

číslo   pol ceste     

  Druh služby celoročná denná   

1. Kapacita zariadenia 15 20   

2. Zazmluvnená kapacita 0 8   

3. Počet príjímateľov celkom 4 10   

4. Náklady na 1 den 7,5 7,7   

5. Dotácia UPSVAR 0 326,54 326,54 

6. Fin.prísp. z MPSVR 0 13176,4 13176,4 

7. Príjmy od príjimateľov soc.sl. 6240 7042,1 13282,1 

8. Príjmy zariadenia iné 2352,6 2167,82 4520,42 

9. Príjem zariadenia spolu 8592,6 22712,86 10805,46 

10. Počet zamestnancov 0 1 1 

11. 
Počet zam. na 
dohodu   0,5 2 2,5 

12. Počet dobrovoľníkov 1 2 3 

DOM NÁDEJE - DOMOV NA POL CESTE A DENNÝ STACIONÁR Bratislava 

cieľová skupina: klienti po odchode z detského domova a klienti so stupňom     
odkázanosti na pomoc počas dňa 

SOCIÁLNE CENTRUM ŠURANY - Útulok a Podporované bývanie 
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 Spolok sv. Vincenta de Paul /SVdP/ mal v roku  2014 zisk celkom  14 513,92 EUR 

 

 Tento kladný  hospodársky výsledok  za organizáciu pozostáva  predovšetkým 

z hospodárenia  sociálnych centier,  Domu nádeje a Sociálneho centra Šurany . 

 

     Sociálnemu  centru  Šurany  na útulok a podporované bývanie pre ľudí bez domova  bola po-

skytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu príspevok z VUC Nitra  vo výške 24.143,33  EUR, poplat-

ky od  klientov  boli vo výške  33.325,12  EUR, prijaté dary od právnických a fyzických osôb vo 

výške  8.655.- EUR a zadovážené potraviny formou  daru 6.353.-EUR.  Sociálne centrum Šura-

ny  vlastnými pracovnými aktivitami  bolo  sebestačné aj v dopestovaní  poľnohospodárskych  

plodín  a dochovaní  drobného dobytka na mäso. Celkom  Sociálne centrum Šurany skončilo 

v hospodárení so ziskom 2.869,55 EUR 

     V Sociálnom centre pracovali  3 pracovníci na pracovný pomer a2 pracovníčky  na dohodu 

na pracovnú činnosť.  Počas roka 2014  mali celkom  29  klientov prijímateľov sociálnej služby - 

útulok a podporované bývanie. 

 

      Dom nádeje, po započítanej dane z príjmov z prenájmu majetku  hospodáril so ziskom 9336, 

98 EUR.  Zásluhu na kladnom hospodárskom  výsledku  mali prenájmy  miestnosti pre škôlku, 

kamenárstvo, bývanie  a krátkodobé školenia. 

    Domu nádeje boli  pre  Denný stacionár pridelené zdroje z MPSVR na kapacitu  20 klientov  

44.160.-€ . Za rok  2014 bolo  v stacionári v priemere 8 klientov za  mesiac, celkom  sa vystrie-

dalo v stacionári 10 klientov.  Zrealizovaná dotácia na Dom nádeje bola vo výške 13176,40  

EUR, zvyšná časť dotácie bola vrátená MPSVR. .Na činnosť stacionára boli prijaté dary 

z Nadácie Orange 2x,  celkom 1200.-EUR, z Fondu GSK 800.-€, Klubu LION   250.-EUR  na 

žalúzie do stacionára ,  aktivačný príspevok z UPSVARU 326.-EUR. 

 

      Domov na pol ceste, sociálna služba  pre klientky pochádzajúce z detských domovov pokra-

čovala aj v roku 2014.Z  5 prijatých  dievčat,  sa 1 klientka sa osamostatnila a  začlenila sa do 

spôsobu života v praxi.  Sociálna služba nemala pridelenú dotáciu  z verejných zdrojov. Hospo-

dárila  z príjmov za ubytovanie od klientov vo výške 6.240.-€, zo získaného daru  na energie z 

podpory  z Konferencie biskupov Slovenska vo výške 2000.-€ a zahraničného daru  na podporu  

činnosť  klientov z Holandska vo výške  500.- EUR. 

    Vzhľadom  k pridelenej dotácie z MPSVR, získanými  grantmi ,  na činnosť stacionára 

a domova na pol ceste bolo možné participovať na jednotlivých nákladoch  Domu nádeje, ako aj 

s podporou príjmu  z nájomného,  hospodáril  Dom  nádeje  celkom  zo ziskom  vo výške  

9.336,98 EUR. 

 

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

a z družobných spolkov sv. Vincenta de Paul z Holandska a Nemecka. 

 

 

Komentár k hospodáreniu za rok 2014 
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 Konferencie SVdP  dostali podporu na svoju  činnosť i z družobných spolkov 

 celkom  8.700.- EUR  

 

 Konferencia sv. Cecílie Ba                   1.800 €    - na   tábor pre deti 

                                                               2.100 € 

 Konferencia sv. Ondreja BA                   600 €    - poštovné na balíky pre chudobných 

 Konferencia sv. Štefana                           350 €    - podpora núdznych na Ukrajine 

                                                               1.500 € 

 Dom nádeje                                              600 €    - na aktivity Domova na pol ceste 

                                                                   350 € 

Konferencia sv. Cyrila a Metoda              800 €     - konferencia je v riešení 

Konferencia Nanebovzatia Panny Márie  600 €     - na nemocničnú službu 

 

Miestny úrad v Dubovej   poskytol  Konferencií  sv. Jána Krstiteľa   dotáciu na Dubovské  novi-

ny vo výške 1000.- EUR 

 

Najväčší podiel nákladov Spolku  tvorila práca s chudobnými  - podpora hmotnej 

a peňažnej núdzi  v súvislosti s overením danej situácie klienta a to  vo výške  4.400 .- EUR         

a  nepeňažné dary  v hodnote 2.339,53.- EUR, ktoré  tvorili  hlavne potraviny, oblečenie a obuv 

pre ľudí v núdzi, ktorí sa obracajú s pomocou na  konferencie.  Nepeňažné dary  prijaté formou 

potravín  vo výške  6.353.– EUR boli  pre klientov v Sociálnom centre  Šurany. 

     Malé finančné príspevky celkom v sume 1.564  EUR boli poskytnuté  na podporu  humanitár-

nej činnosti  Generálnej  rady v Paríži,  Združeniu Mariánskej  mládeže  na letný tábor pre  deti,  

na Honduras  pátrom  Misijnej spoločnosti, TV Luxu   a podiel  členského na Generálnu radu 

Spolku v Paríži. 

  

    Hospodárenie Spolku sv. Vincenta de Paul  na Slovensku ,   účtovná závierka  bola konzulto-

vaná daňovou  poradkyňou  a   bol vykonaný   audit účtovnej závierky,  ktorý  tvorí  prílohu  vý-

ročnej správy.   

 

     Všetkým členom patrí  vďaka a úcta za vykonanú  prácu  bez nároku  na mzdu , ktorí  vo svo-

jom  voľnom  čase  vykonávajú  túto sociálnu činnosť, nasledujúc  tak   sv. Vincenta de Paul , 

v  službe  pre chudobných. 
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SPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDÍTORA 


