Spolok sv. Vincenta de Paul (ďalej len SVdP) - je neštátna, nepolitická a nezisková dobročinná organizácia laikov, ktorí konajú charitatívnu službu ako dobrovoľníci. Založil ho blahoslavený Frederik Ozanam s priateľmi
vysokoškolákmi roku 1833 v Paríži. V roku 1845 schválil ich činnosť pápež Gregor XVI. Spolok sa rozšíril do celého
sveta. V súčasnosti pôsobí na všetkých kontinentoch, v 135 krajinách, má 47 450 konferencií a 900 000 členov. Na
čele svetovej organizácie SVdP je Generálna rada v Paríži.
Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke: www.ssvpglobal.org

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2011

Spracovali:
Libuša Miháliková
Magdaléna Boledovičová
graﬁcká úprava: František Zajíček

Organizačná štruktúra SVdP
Základnou organizačnou
j e d n o t k o u S V d P j e t z v.
KONFERENCIA. Tvorí
ju spoločenstvo členov dobrovoľníkov (asi 5 až 20
členov), ktoré si svoju činnosť volí
samostatne. Konferencie pôsobia
v mestách, dedinách, školách, farnostiach... Na čele konferencie je
predseda.
Na čele SVdP je v každej krajine NÁRODNÁ RADA (tvorí ju
výbor tejto rady a predsedovia
všetkých konferencií), ktorá má
svoje Stanovy a zároveň združuje
konferencie vo svojej krajine.
Národnú radu Spolku prijíma
do celosvetovej organizácie SVdP
Generálna rada v Paríži.

Z histórie Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Podľa výskumu nášho člena doc. Ing. Felixa Virsika, CSc., konferencie SVdP na území vtedajšieho Horného Uhorska založili roku 1867.
Za prvej Československej republiky (1918-1939) mal SVdP iba na území
Bratislavy 7 konferencií a 50 členov.
V rokoch druhej svetovej vojny a súčasnej existencie Slovenského štátu
(1939-1945) mal SVdP v Bratislave 106 členov. Najaktívnejší boli študenti vo
vysokoškolskom internáte Svoradov. Po februári roku 1948 v zmysle nariadenia
Národnej rady a príkazu policajného úradu sa činnosť spolku prerušila na celých
štyridsať rokov.

Po páde totalitného režimu v novembri 1989
činnosť Spolku sv. Vincenta de Paul bola obnovená v roku 1991 Konferenciou
sv. Jozefa v Leviciach. V roku 1992 bola agregovaná Generálnou radou v Paríži.
Ministerstvo vnútra zaregistrovalo SVdP na Slovensku ako občianske združenie
v januári 1995 a v máji dala súhlas k činnosti spolku Konferencia biskupov
Slovenska. Registrácia SVdP Slovenska sa na Generálnej rade v Paríži uskutočnila v roku 1996. V súčasnosti má SVdP Slovenska 25 konferencií a 219 členov.
Informácie na webovej stránke: www.vincent.sk

Prezidentkou Spolku je Mgr. Ing. Libuša Miháliková
Sídlo Spolku: Bratislava
Adresa: Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava 2
Spirituálom pre členov Spolku je páter P. Bortel, CM a sestrička D. Poláková, DKL.
Členovia robia činnosť v konferenciách dobrovoľne, bez nároku na mzdu a odmenu.

Zoznam konferencií a stručný popis činnosti
Por. Vznik Názov konferencie

Sídlo

Činnosť

1.

1991

Konferencia sv. Jozefa

Levice

pomoc sociálnym rodinám a jednotlivcom,
evanjelizácia

2.

1996

Konferencia Svätej Rodiny

Košice-Šaca

pomoc v núdzi, Vincentcentrum - Šaca

3.

1996

Konferencia Zázračnej medaily Panny Márie Nitra

evanjelizácia a pomoc bezdomovcom

4.

1996

Konferencia sv. Cyrila a Metoda

Bratislava

pomoc telesne postihnutým

5.

1996

Konferencia Troch košických mučeníkov

Košice-Šaca

starostlivosť o väzňov

6.

1996

Konferencia bl. Zefirína Jiméneza-Mallu

Košice-Šaca

pomoc Rómom, evanjelizácia, hudba

7.

1996

Konferencia sv. Cecílie

Bratislava

práca s mládežou, krúžková činnosť

8.

1998

Konferencia sv. Gorazda

Bratislava

výstavba Domu nádeje, zriadenie hospicu

9.

1998

Konferencia sv. Jána Krstiteľa

Dubová pri
Modre

práca s mládežou, spevokol, obecné noviny

10.

1998

Konferencia sv. Kláry

Kremnica

starostlivosť o Rómov a deti z D. domovov po
18 roku

11.

1998

Konferencia sv. Michala Archanjela

Banská Bystrica starostlivosť o dievčatá z D. domovov po 18
roku

12.

1998

Konferencia sv. Alžbety Uhorskej

Banská Bystrica pomoc núdznym, chorým

13.

1998

Konferencia Božieho milosrdenstva

Zlaté Moravce

práca so sociálne odkázanými

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. Urbana

Nitra

evanjelizácia, pomoc ľuďom v núdzi

19.

2000

Konferencia Kráľovnej pokoja

Radošiná

evanjelizácia, starostlivosť o starých, chorých

20.

2000

Konferencia sv. Štefana

Kráľovský
Chlmec

evanjelizácia, starostlivosť o núdznych – misie

21.

2000

Konferencia sv. Justína de Jacobis

Šurany

Sociálne centrum - Útulok Kopec – muži z ulíc

22.

2002

Konferencia sv. Ondreja apoštola

Bratislava

zber šatstva pre núdznych

23.

2004

Konferencia sv. Ondreja

Hostice

pomoc sociálne slabým rodinám, starostlivosť
o mládež, krúžky

24.

2008

Konferencia Jana Pavla II - mládežnícka

Bratislava

divadelné predstavenia pre verejnosť, detské
domovy a domovy dôchodcov

25.

2009

Konferencia sv. Anežky

Bratislava

práca s deťmi so sociálne slabším zameraním

Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku
Ukončenie činnosti konferencií:

Výbor NR Spolku zasadal v Bratislave v Dome nádeje:

Konferencia Navštívenia Panny Márie, Malá Ida
– 1. októbra 2011
Konferencia sv. Antona, Vojka
– 1. decembra 2011

15. januára, 12. marca,
27. mája, 2. júla,
8. septembra.

Zasadanie výboru v Dome nádeje

Na Slovensku združuje
Spolok sv. Vincenta de Paul
25 konferencií, v ktorých
dobrovoľne pracuje
219 členov.

16. celoslovenské stretnutie SVdP
sa konalo 7. až 9. októbra
2011 v Leviciach. Hlavným
programom stretnutia boli
voľby do výboru NR Spolku
na 5-ročné obdobie.
Stretnutie obohatili prezentácie z činnosti jednotlivých
konferencií. Členov povzbudili do ďalšej činnosti
sr. D. Poláková a páter P.
Bortel, ktorý sa prítomným
predstavil ako nový spirituál
pre Spolok.
Členka Konferencie
Božieho milosrdenstva

15. plenárne stretnutie konferencií
sa konalo 2. apríla 2011 u sestričiek DKL v Košiciach pre
členov východných konferencií. Sestričky delegátom premietli krátku ukážku o sv. Vincentovi a otec P. Nižník duchovným
slovom a tiež v homílii povzbudil k službe chudobným.

Východné konferencie Košice

Konferencie zo západného a stredného Slovenska sa
stretli 9.apríla v Bratislave v Dome nádeje. Svoju činnosť tu
prezentovali jednotlivé konferencie a duchovné povzbudenie
prispelo k obohateniu stretnutia.

Stretnutie konferencií Bratislava

Martina Justová hovorila
o práci s chudobnými a s neprispôsobivými deťmi, o.z.
Maják. Člen Konferencie sv.
Kláry R. Toma zaujal prítomných výkladom z písma.
Do výboru boli zvolení:
Viceprezidentka pre západ:
A. Koprivová, pre východ:
M. Lopatrníková, tajomník:
M. Boledovičová, pokladník: F. Zajíček, hospodár:
V. Hrudka, revízny pracovník: Š. Orlovsky, pomocný tajomník: E. Otrubová.

Zahraničné stretnutia
Po stopách sv. Cyrila.
Hnutie kresťanských inštitúcií uskutočnilo 11. až 15.
februára II. ročník púte hnutí, organizácií a združení
k hrobu sv. Cyrila s vladykom P. Rusnákom. Spolok
zastupovala A. Kopřivová.

Celosvetové mládežnícke stretnutie Spolku sa
uskutočnilo v dňoch 12. - 16. augusta 2011 v Madride
- Španielsku. Mladí z celého sveta sa vzájomne obohatili svojimi skúsenosťami. Slovensko mal zastupovať
Marek Pivaček, ale z rodinných dôvodov účasť na
stretnutí zrušil.

Rôzne domáce stretnutia

Dar roka 2010

Benefičný koncert 6. januára 2011 v Dubovej pri Modre

Priska
Gerliciová
Spoločná fotografia krátko po koncerte
Benefičný koncert v Dubovej
Konferencia sv. Jána Krstiteľa
v Dubovej organizovala 6. januára 2011
benefičný koncert, v ktorom vystúpila
domáca skupina CREDO a katolícky
kňaz Ján Flajžík Manašovský. Výťažok
venovali občianskemu združeniu
Pomoc obetiam násilia.

Marek Piváček

Vincentíntska rodina
Vincentínske vetvy sa v tomto roku
stretli niekoľkokrát. Každý delegát
za svoju vetvu informoval o činnosti

Janka
Ráczová

Bratislava, Primaciálny palác 15.6.2011
a problémoch. Predsedom komisie je
sr. D. Poláková, DKL.
Fórum kresťanských inštitúcií niekoľkokrát do roka zvolalo
stretnutie sociálnej subkomisie. Na valnom zhromaždení v marci z funkcie
štatutára na vlastnú žiadosť odstúpila
Mgr. Ing. K. Hulmanová. Do funkcie
bol zvolený Ing. F. Neupauer.
Festival Lumen v Trnave dňa
4. júna 2011 sa konali workšopy

Festival Lumen

kresťanského festivalu Lumen v Trnave,
na ktorých predstavili naši členovia
Petra Bajlová a Marek Pivaček činnosť
a diela Spolku.
Slovenská humanitárna rada
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca v Bratislave dňa 15.6.2011
odovzdala ceny „Dar roka 2010“
dobrovoľníkom. Ocenenie prevzali aj
dve členky Spolku a to: MUDr. Priska
Gerliciová a MUDr. Janka Ráczová.

Petra
Bajlová

Trnava 4.6.2011
Košice – Šaca,
počas roka sa členovia východných
konferencií stretli na fare Misijnej
spoločnosti s prezidentkou Spolku
L. Mihálikovou a riešili problémy
Vincentcentra.

Haiti
od 15. septembra do 10. októbra
sa uskutočnil 5 ročník celoslovenskej
vincentínskej verejnej zbierky Boj
proti hladu. Zbierka sa v tomto roku
rozšírila aj pre krajinu Honduras.

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

Hlavná rada SVdP Holandska podporila 5 projektov SVdP na Slovensku sumou 4 500 €.

Centrá
Vincentcentrum Šaca
- ide o dva objekty: Dom sv. Lazára
slúži pre viacdetnú rodinu. Druhý
objekt je v rekonštrukcii. Pre nedostatok peňazí sa na rekonštrukčných prácach nepokračovalo.
Dom nádeje Bratislava –
Ružinov
Konferencia sv. Gorazda sa stará
o stavbu a prevádzku DN. Pokračovali
na dokončovacích prácach v interiéri.
Na BSK bola zaregistrovaná služba
„Domov na polceste“.
30. júna otvorenie DN, posviacka priestorov a zahájila sa činnosť
Domova na polceste.
Toho roku sa preinvestovalo
21 449.10 €. Celkom sa na DN preinvestovalo 629 490, 80 €.
Zariadenie priestorov Domova na
polceste z dotácie MPSVaR SR, ostatné priestory z darovaného nábytku.
Prízemná časť v prenájme.
Na DN prispeli:
Mestská časť Ružinov: 5 000 €
 Medzinárodná únia žien IWC:
2582 €
 NR SVdP Holandsko: 500 €
 Katolícka konferencia biskupov
USA: 22 579 €
 2% z daní daňovníkov: 6 078 €
 právnické osoby na Slovensku:
5 065 €
 fyzické osoby: 2 794 €
 GR SVdP Paríž - na projekt pre
klientov: 17 675 €
 VÚB - na projekt pre klientov:
4 000 €
Dary spolu za rok 2011: 66 273 €.


Dom nádeje nepodporili:
BSK neprispel na stavbu, ani na zariadenie a ani na zahájenie činnosti.
Prevažnú časť organizačných prác zriadenia Domova na polceste zabezpečuje
L. Miháliková.

Otvorenie Domu nádeje 30. júna 2011

Obyvatelia útulku Kopec v kaplnke

Príprava dreva na zimu

Sociálne centrum – Útulok Kopec Šurany
slúži pre ľudí v núdzi. Zariadenie je registrované pre 21
klientov.
Centrum podporili:
-

NSK príspevok na 8 klientov
MÚ Šurany
zakúpené nové auto: 10 200 €, dobrodinec
Misijná spoločnosť sv. Vincenta
Dcéry kresťanskej lásky
Hlavná rada Holandska
jednotlivé konferencie
pekáreň Oremus z Bánova
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 a kozy.
Produkty zo záhrady a z hospodárskeho dvora obohacujú kuchyňu a spracúvajú na zimné uskladnenie.

Nové auto

Tvorivá vernosť v službe núdznym v projektoch
Dňa 15.10.2011 sa v sále Vincentínum, pod kostolom sv. Vincenta v Bratislave – Ružinov konala medzinárodná
konferencia na tému: „Nutnosť systémových zmien pri pomoci súčasným núdznym“.
Vincentínske vetvy predstavili svoje projekty prezentáciami.
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta.- téma: „Príbeh Galy z Nižného Targu“.
Misijná spoločnosť sv. Vincenta – téma: „Systémové zmeny a pôsobenie Misijnej spoločnosti na Hondurase“.
Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta – téma: “Misia v Albánsku“.
Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky – téma: „Mobilný hospic sv. Lujzy v Handlovej“.
Spolok sv. Vincenta de Paul - téma: „Dom nádeje“.
Združenie mariánskej mládeže – téma: „Projekt preventívnej starostlivosti o duchovné dozrievanie mladých
ľudí“.
Depaul Slovensko – téma: „Aktivity Depaul Slovensko spôsobujúce systémové zmeny v slovenskej spoločnosti“.
Združenie zázračnej medaily – téma: „Predstavenie Združenia zázračnej medaily“.
Podujatie obohatili prednáškami pozvaní hostia: ThDr. Stanislav Zonták CM, PhDr. Štefan Matula PhD, Mgr.
Matrin Slosiarik, Ivan Lukáš M.A. PhD.
Stretnutie ukončil muzikál od Jižího Zmožka: „Príbeh lásky, která promenila svet“.

Činnosť jednotlivých konferencií na Slovensku v roku 2011
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 a pre Dom nádeje
- zabezpečili celoslovenské stretnutie pre Spolok
- zapojili sa do zbierky Boj proti hladu
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
- na škole urobili rozhlasovú reláciu o tomto projekte
- žiaci napiekli, zabalili perníky a predávali ich
- pri oslave 20. výročia založenia školy zabezpečili knihy o sv. Vincentovi, sv.Lujze a bl. Frederikovi, ktoré venovali účastníkom osláv a využili ich aj na odmeny pre žiakov
Konferencia má 4 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 pri riešení ťažkých životných situácií
- práca s rómskymi deťmi so sociálnou pedagogičkou a rómskou asistentkou
- výučba rómskych detí v počítačovej učebni, ktorú zriadili v priestoroch soc. centra
- 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:
- aktivity spojené so sv. omšou a pri pohrebných obradoch
- poskytujú pomoc a opatrovanie starším spoluobčanom
- zbierka šatstva, hračiek a domácich potrieb
- zapojili sa do zbierky Boj proti hladu
Konferencia má 9 členov.
KONFERENCIA SV. URBANA - NITRA
Konferencia je zameraná na modlitbovú činnosť:
- zorganizovali Modlitby matiek, večeradlo
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, služba organistu, spev pri pašiách, na koncertoch

- organizovanie voľno časových aktivít, opekačka
- pomoc pri organizovaní Kostolného dňa na Deň detí
- duchovná obnova pre mládež,
- zorganizovanie diskotéky a Silvestrovského podujatia pre mladých
- 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 vydáva miestne noviny a organizuje benefičné koncerty:
- pracuje s mladými v chrámovej speváckej skupine Credo
- vydávajú Dubovské noviny
- pripravili program ku dňu matiek
- zorganizovali benefičný koncert na podporu o. z .Pomoc obetiam násilia
Konferencia má 8 členov.
KOFERENCIA SV. JUSTÍNA DE JACOBIS - ŠURANY
Konferencia je zameraná na pomoc Sociálnemu centru – Útulok Kopec Šurany
- starostlivosť o domáce zvieratá, záhradu a kvetiny
Konferencia má 5 členov.
KONFERENCIA SV. GORAZDA - BRATISLAVA
Konferencia je zameraná na stavbu a fungovanie Domu nádeje.
- prace pokračovali na vnútorných stavebných prácach
- registrácia „Domov na pol ceste“
- 30.6. otvorenie DN a posviacka priestorov a zahájenie činnosti Domov na pol ceste
- po obdržaní dotácie od MPSVaR SR vo výške 15 000 € na zariadenie interiéru sa zakúpil nábytok a zariadili sa
jednotlivé izby pre budúcich klientov
- ostatné izby zariadené s darovaného nábytku
- prízemná časť v prenájme
- ohľadne zriadenia denného stacionára pre seniorov 2NP sa jednalo s DKL a podnikateľkami a tiež sa jednalo
o prenájme suterénu
- vypracovanie viacero projektov, žiadostí o granty pre domáce a zahraničné inštitúcie
- vypracované projekty a to: Chcem ísť po svojich vlastných nohách 4000 € podporila VÚB, Prosociálne a duchovné formovanie znevýhodnených 17 675 podporila GR SVdP Paríž
- jeden klient má záujem o doplnenie základného vzdelania a krstu
- aktivačné práce v DN tri osoby
- získanie dobrovoľníkov na dozor chovancov
- pomoc Asociácii hospicovej a paliatívnej starostlivosti pre o.z. Slenečnica
- zorganizovali zber šatstva, hračiek, nábytku pre núdznych
- propagovanie činnosti a spolupráca s inými organizáciami
- zapojili sa do zbierky Boj proti hladu
- zorganizovali stretnutie konferencií pre stred západ
- získané príspevky pre DN v hodnote 66 273 €
Konferencia má 7 členov.
KONFERENCIA SV. CECÍLIE - BRATISLAVA
Konferencia pôsobí na ZŠ sv. Vincenta:
- organizujú tábory pre deti z mnohodetných a sociálnych rodín
- zbierka zimného šatstva v spolupráci s konf. sv. Ondreja
- zapojili sa do zbierky Boj proti hladu

- doučovanie žiaka zo sociálnej rodiny
- doprevádzanie detí z mnohopočetnej rodiny zo školy domov
- účasť na prezentácií sociálnych aktivít v rámci FKI
Konferencia má 6 členov.
KONFERENCIA SV. ONDREJA APOŠTOLA - BRATISLAVA
Konferencia sa venuje najmä posielaniu balíkov soc. slabým rodinám. Modlia sa za misionárov, kňazov, bohoslovcov a za rehoľné sestričky.
- odoslali 138 balíkov - ošatenie, obuv, školské potreby, hračky, knihy, sladkosti a ručne pletené svetríky a šály
- osobne autami doručené väčšie množstvo šatstva do Jarovníc a Žakoviec
- putovný Kríž vďaky – členky konferencie sa pri ňom modlili krížovú cestu
- každý piatok návšteva Domova dôchodcov a spoločné modlitbové stretnutia v kaplnke a na izbách
- jedna členka pomáha DKL v rámci domácej ošetrovateľskej služby
- 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, poradenstvo
- v ich obvode pomáhajú sirotám a vdovám
- rozposlali po celom Slovensku 287 balíkov s oblečením a potravinami
- zúčastnili sa zbierky Boj proti hladu
- pracujú vo farskej rade, upratujú kostol, starajú sa o kvety
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
- boli spoluorganizátormi pri hrách: Krížová cesta, muzikál o sv. Apoštolovi Pavlovi, adventný koncert Jany
Kocianovej a Jána Sucháňa,
- zorganizovali duchovnú obnovu formou letného tábora pre mladých z farnosti
Konferencia má 14 členov.
KONFERENCIA SV. CYRILA A METODA - BRATISLAVA
Konferencia sa venuje vzdelávacej činnosti formou prednášok
Konferencia má 4 členov.
KONFERENCIA SV. ANEŽKY - BRATISLAVA
Konferencia navštevuje Krízové centrum Galant v Bratislave Petržalke
Konferencia má 3 členov.
KONFERENCIA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE - KOŠICE – ŠACA
Konferencia sa venuje práci s odsúdenými vo výkone trestu a pomoci núdznym
- členovia sa zúčastňovali na stretnutiach s väzňami v Ústave pre výkon väzby v Šaci, príprava a pomoc duchovnému pri sv. omšiach pre väzňov v ústavnej kaplnke.
- pomoc pri omšiach v nemocnici v Šaci
- Vianoce a Veľká noc zbierka potravín pre sociálne rodiny v spolupráci s DKL Košice a na začiatok školského
roka zbierka školských potrieb
- brigádnická výpomoc chlapov pri zavádzaní elektroinštalácie vo Vincentcentre v Šaci
- zúčastnili sa v októbri stretnutia v Bratislave a v septembri v Košiciach
- 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
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 NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE - MALÁ IDA
Konferencia sa venovala modlitbovej činnosti a pomoci núdznym. Konferencia bola 1. októbra po dohode členov
zrušená.
KONFERENCIA TROCH SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV - KOŠICE
Konferencia sa venuje charite, pomoci núdznym a odsúdeným vo výkone trestu
- pomoc pri príprave duchovných aktivít v ústave a evanjelizácia odsúdených
- pomoc sociálne slabým (šatstvo, školské potreby a potraviny)
- deti v detských domovoch obdarené darčekmi a ovocím k MDD, Mikuláša a Vianoc
Dvaja členovia odišli bývať na dedinu Ložín a tu pokračovali v činnosti:
- pomoc sociálne slabým rodinám aj rómskym / potraviny, šatstvo, obuv, školské potreby,
- upratovanie kostola, okolia a čítanie na sv. omšiach
- na Veľký piatok zorganizovali Krížovú cestu po dedine
- Mikuláš pre deti v DD a tiež aj vo farnosti
- k Vianociam obdarili darčekmi deti zo sociálne slabších rodín a ovocím starších osamelých
- Vianoce obohatili ovocím odsúdených v ÚVV a ÚVTOS v Košiciach
- pomoc chudobným a soc. slabým rodinám v obci Ložín
- Vianoce - pomoc pri jasličkovej slávnosti
Konferencia má 5 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 17 detí
- 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 cca 760 kusov do
Maďarska a Rumunska
Konferencia má 8 členov
KONFERENCIA ZEFERÍNA MALLU - KOŠICE – ŠACA
Konferencia sa venuje práci s rómskym etnikom:
- 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. ANTONA - VOJKA
Konferencia sa venovala modlitbovej činnosti.
Konferencia bola po dohode s predsedom od 1. decembra zrušená

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 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
- pomoc na fare CM (varenie)
- vedenie účtovníctva pre Misijnú spoločnosť sv. Vincenta v B.B
Konferencia má 7 členov.
KONFERENCIA LURDSKEJ PANNY MÁRIE - MOJTÍN
Konferencia sa venuje modlitbovej činnosti a evanjelizácii:
- zapájajú sa do činnosti farského spoločenstva
- udržiavajú pútnické chodníky a park sv. Vincenta
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 P. Bortel, CM a sestrička D. Poláková, DKL.
Členovia robia činnosť v konferenciách dobrovoľne, bez nároku na mzdu a odmenu.

Finančná správa hospodárenia k 31.12.2011 (v celých EUR)
Pohľadávky a majetok

Záväzky organizácie
6 634 Oprávky k budovám

Pokladnice celkom
Bankové účty celkom

81 085 Oprávky k dopr. prostr.

2 824

29 Oprávky k strojom

3 014

33 371 Záväzky z obch.styku

2 145

Náklady budúcich období
Pozemky

59 239

792 264 Záväzky - sociálny fond

Budovy
Dopr. prostriedky

11 295 Záväzky iné

Obstaranie HM

95 329 Výnosy budúcich období

84
48
521 300

Stroje

3 014 Základné imanie

Iné pohľadávky

1 504 Daň z nehnuteľnosti

413 536
1 518

Odberatelia

1 360 Nerozd. HV predch. rokov

9 958
12 219

zisk

Aktíva

1 025 885 Pasíva

1 025 885

Hospodársky výsledok: zisk 12 219.- EUR

Výsledovka čerpania nákladov a výnosov - rok 2011 (v celých EUR)
NÁKLADY CELKOM

VÝNOSY CELKOM

Spotrebný materiál

9 195 Poplatky za sociálne služby

Spotreba energie

8 113 Poplatky za stravu od zamestnancov

276

Potraviny

7 181 Výnosy z prenájmu - energia

582

Opravy a udržiavanie

1 134 Výnosy z prenájmu - nájom
654 Príspevky od organizácií a zahraničia

Cestovné

13 143 Príspevky od fyzických osôb

Ostatné služby celkom

8 954 Členské

Mzdové náklady

22 362

18 485
15 848
17 262
576

Zákonné sociálne poistenia

765 Ostatné výnosy nedaňové - akcie

2 823

Náhrada príjmu

116 Prijaté 2% v rozdelení

1 427

Daň z nehnuteľnosti

1 518 Dotácie

19 269

Poplatky a dane

1 492 Výnosy zo št. dotácií na DMA

20 926

Zákonné sociálne náklady

116 Úroky z bankových účtov

Bankové poplatky

876

Poistenia majetku a zodpoved.za škodu

917

Fin. príspevky organizácie

2 728

Fin. príspevky fyz. osoby - núdzni

6 227

Nepeňažné dary núdznym

1 906

Osobitné náklady

1 276
38 409

Odpisy HM

400

Členské GR
Daň z príjmov (prenájom a úroky)
Celkom náklady

13

2 510
107 630 Celkom výnosy

zisk + 12 219,00 EUR Hospodársky výsledok

119 849

