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 2009
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.

Spracovali:
Magdaléna Boledovičová
Petra Bajlová
Miroslav Popik

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 27 konferencií a 242 členov.
Informácie na webovej stránke: www.vincent.sk

Prezidentkou Spolku je Mgr. Ing. Libuša Miháliková
Sídlo Spolku: Levice
Adresa: Sv. Michala 43, 934 01 Levice
Spirituálom pre členov Spolku je páter K. Libant, 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

4.

1996

Konferencia sv. Cyrila a Metoda

Bratislava

pomoc telesne postihnutým

5.

1996

Konferencia Navštívenia Panny Márie

Malá Ida

charitatívna, návšteva väzňov

6.

1996

Konferencia Troch košických mučeníkov

Košice-Šaca

starostlivosť o väzňov

7.

1996

Konferencia bl. Zefirína Jiméneza-Mallu

Košice-Šaca

pomoc Rómom, evanjelizácia, hudba

8.

1996

Konferencia sv. Cecílie

Bratislava

práca s mládežou, krúžková činnosť

evanjelizácia a pomoc bezdomovcom

9.

1997

Konferencia sv. Antona

Vojka

pomoc núdznym, chorým, opusteným

10.

1998

Konferencia sv. Gorazda

Bratislava

výstavba Domu nádeje, zriadenie hospicu

11.

1998

Konferencia sv. Jána Krstiteľa

Dubová pri
Modre

práca s mládežou, spevokol, obecné noviny

12.

1998

Konferencia sv. Kláry

Kremnica

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

13.

1998

Konferencia sv. Michala Archanjela

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

14.

1998

Konferencia sv. Alžbety Uhorskej

Banská Bystrica pomoc núdznym, chorým

15.

1998

Konferencia Božieho milosrdenstva

Zlaté Moravce

práca so sociálne odkázanými

16.

1998

Konferencia Nanebovzatia Panny Márie

Košice-Šaca

starostlivosť o väzňov, dobročinnosť

17.

1999

Konferencia sv. Lujzy de Marillac

Levice

práca s mládežou: voľný čas, jazyky

18.

1999

Konferencia Panny Márie Lurdskej

Mojtín

výstavba kaplnky, Domu sv. Lujzy

19.

2000

Konferencia Kráľovnej rodiny

Bratislava

starostlivosť o rodiny v núdzi, starých, chorých

20.

2000

Konferencia sv. Urbana

Nitra

evanjelizácia, pomoc ľuďom v núdzi

21.

2000

Konferencia Kráľovnej pokoja

Radošiná

evanjelizácia, starostlivosť o starých, chorých

22.

2000

Konferencia sv. Štefana

Kráľovský
Chlmec

evanjelizácia, starostlivosť o núdznych – misie

23.

2000

Konferencia sv. Justína de Jacobis

Šurany

Sociálne centrum - Útulok Kopec – muži z ulíc

24.

2002

Konferencia sv. Ondreja apoštola

Bratislava

zber šatstva pre núdznych

25.

2004

Konferencia sv. Ondreja

Hostice

pomoc sociálne slabým rodinám, starostlivosť
o mládež, krúžky

26.

2008

Konferencia Jana Pavla II - mládežnícka

Bratislava

divadelné predstavenia pre verejnosť, detské
domovy a domovy dôchodcov

27.

2009

Konferencia sv. Anežky

Bratislava

práca s deťmi so sociálne slabším zameraním

Založenie novej konferencie:

Konferencia sv. Anežky, Bratislava - založená 3. septembra 2009, predseda Ing. Marek Piváček. Činnosť: práca s deťmi
so sociálne slabším zázemím.

Ukončenie činnosti konferencie:

Konferencia sv. Filip Neri, Levice - mládežnícka

Činnosť Národnej rady SVdP na Slovensku
Výbor NR Spolku zasadal v Bratislave v Dome nádeje:
10. januára, 25. apríla, 19. júla, 22.augusta, 14. novembra, 12. decembra

14. celoslovenské stretnutie
sa konalo 9. až 11. októbra
v Leviciach. Hlavným programom
stretnutia boli voľby prezidenta
SVdP. Za prezidentku bola zvolená Mgr. Ing. Libuša Miháliková.
Stretnutie obohatil páter Pucher
z Rakúska, provinciál CM J. Noga
a detský spevokol z Nitry „Kostolné
myši“.
Zahraničné stretnutia
Výmenný dvojtýždňový pobyt
cez organizáciu C.A.R.D.O. sa
uskutočnil vo februári pre 4 dobrovoľníkov nad 55 rokov z Rumunska. Navštívili aj naše SC – Útulok
Kopec – Šurany. V marci 4 dobrovoľníčky zo Slovenska navštívili
Rumunsko. Spolok zastupovala M.
Chrenčíková.

26. novembra sa v Rakúsku s organizáciou RENOVABIS z Nemecka stretli organizácie zo susedných krajín. Slovensko zastupovalo FKI a za Spolok boli prítomní
E. Otrubová, L. Miháliková a F.
Zajíček.

13. stretnutie konferencií
sa konalo 25. apríla v sále
Vincentínum v Bratislave - Ružinov
pre konferencie západ a stred. Svätú
omšu celebroval p. A. Slaninka. Po
programe bola spoločná prehliadka
Domu nádeje a po nej sa mládežníci
z Konferencie Jána Pavla II. predstavili divadelným vystúpením.
Východné konferencie sa stretli
9. mája 2009 u sestričiek DKL v
Košiciach. Sestričky delegátov stretnutia privítali hrou na gitare, spevom
a krátkou scénkou o sv. Vincentovi.
Sv. omšu celebroval duchovný P.
Nižník. VINCENTCENTRUM
v Šaci sa riešilo s organizáciou
ÚSMEV AKO DAR.

Rôzne domáce stretnutia
Benefičný koncert v Dubovej organizovala
Konferencia sv. Jána Krstiteľa. Výťažok z koncertu
bol venovaný na Boj proti hladu pre HAITI.
Dňa 10.2. FKI zvolalo stretnutie Sociálnej subkomisie v Banskej Bystrici, ktorej predsedom je biskup P.
Rusnák. Za Spolok sa stretnutia zúčastnila P. Bajlová.
Ďalšie stretnutie FKI sa uskutočnilo 29. a 30. mája
v Banskej Bystrici s biskupom R. Balážom. Jednotlivé
hnutia predstavili svoju činnosť. Otec biskup Baláž
príhovorom povzbudil prítomných k plneniu svojho
poslania a k opravdivej zbožnosti. Spolok zastupovala
P. Bajlová.

SHR - Ocenenie „Dar roka
2008.“ 18. júna 2009 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca prevzali ocenenie dve členky Spolku
sv. Vincenta: M. Virsiková a A.
Jarošová.

V dňoch 10. až 13. júla sa konal Zlet Mariánskej mládeže v Tvrdošíne. Stretnutie sa nieslo v duchu hesla:
„Boh ti chce zveriť isté poslanie“. Za Spolok bola prítomná P. Bajlová.
v Br at isl av e fa rn os ť
Dň a 20 . se pt em br a
ky
ila 10. výročie posviac
Kráľovnej rodiny osláv
iomšu koncelebroval arc
kostola. Slávnostnú sv.
ia
sobí aj naša konferenc
biskup Zvolenský. Tu pô
Kráľovnej rodiny.

1. septembra na podnet provinciála Misijnej spoločnosti
sv. Vincenta a vizitátorky Dcér kresťanskej lásky sa stretli
predstavitelia Vincentínskych vetví. Vytvorila sa komisia,
ktorá sa bude stretávať 3x do roka a zároveň sa bude prehlbovať vzájomná spolupráca.
Na sviatok sv. Vincenta 26. septembra sa stretli Vincentínske vetvy v Bratislave - Ružinove v sále
Vincentínum. Okrem prednášky k sv. Vincentovi prítomní
si vypočuli svedectvá, mládežníci sa predstavili divadelnou
hrou, po ktorej bolo agapé a slávnostná sv. omša.
Od 26. 9. do 18. 10. sa uskutočnila už po tretíkrát zbierka pre krajinu Haiti pod názvom „Boj proti hladu“.
Vincentské vetvy spoločne vyzbierali 300 700 €.
Dňa 15. - 17. októbra FKI uskutočnilo 4. ročník Veľtrhu sociálnych aktivít. Stretnutie sa konalo v Košiciach v priestoroch Teologickej fakulty KU. Okrem prezentácie a výstavy sociálnych aktivít odznela prednáška „Ekonomika, biznis, politika a chudoba – spojenci, alebo nepriatelia?“ Spolok zastupoval M. Popík a A.
Jarošová.
Rada pre laické apoštolské hnutia pri KBS a FKI uskutočnili 27. a 28. novembra stretnutie s biskupom R.
Balážom v Banskej Bystrici. Spolok zastupovala P. Bajlová.
Dňa 10. decembra v priestoroch sály Vincentínum v Bratislave – Ružinove Konferencia sv. Anežky organizovala benefičné podujatie pod názvom „Koncert dobrých sŕdc“. Vystupovali tu známi umelci S. Horňáková, R.
Šimek, zbor – Close Harmony Friends a ďalší. Finančný výťažok poputoval do zariadenia Harmoni.
Časopis OZANAM v roku 2009 vyšiel 4x. Je zameraný na činnosť jednotlivých konferencií na Slovensku.
Prináša obohacujúce informácie o dianí Spolku vo svete.
Družobná dvojička - Hlavná rada Spolku z Holandska finančne podporila projekty konferencií na
Slovensku.

Centrá
Výstavba Domu nádeje, Bratislava - Ružinov

Dom nádeje

Výstavbu Domu nádeje zabezpečujú členovia konferencie sv. Gorazda
v Bratislave. Po dokončení má slúžiť chlapcom z detských domovov.
Prebehli vnútorné dokončovacie práce a inštaloval sa výťah. 19. novembra
prebehla kolaudácia na predčasné užívanie časti stavby 1. a 3. nadzemného podlažia, podkrovia a schodišťa s osobným výťahom.
Na VÚC v Nitre bola podaná žiadosť na registráciu DN „Domov na polceste“. Na stavbu prispeli: Mestská
časť Ružinov 33 194 €, Renovabis
35 000 €, Medzinárodná únia žien
2 655 €, Lions klub Bratislava
1 700 €, súkromné osoby a podnikatelia na Slovensku 5 729.71 €.
V tomto roku sa preinvestovalo
76 925.66 €. Celkovo sa na Dom
nádeje doteraz preinvestovalo
I. poschodie
593 041.80 €.

Vincentcentrum, Košice - Šaca

Ide o dva objekty: Dom sv. Lazara a bl. Frederika Ozanama. Na dome
bl. Frederika Ozanama sa robia rekonštrukčné práce. Bola urobená strecha, plastové okná, omietnuté steny v spolupráci s pátrom P. Šaradinom a
Úsmevom ako dar a členmi konferencií v Šaci. Dom sv. Lazara slúži pre
viacdetnú rodinu.

Fidúcia, sociálne centrum - Útulok, Šurany

Dom sv. Petra

Centrum Fidúcia slúži pre mužov
v núdzi. Nachádzajú sa tu tri objekty. Dva objekty sú vo vlastníctve
Spolku sv. Vincenta a tretí objekt
je v dlhodobom prenájme od mesta
Šurany. Na dom sv. Pavla bol vypracovaný projekt, ktorý bol podporený z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR a to sumou 26 600
€. 10% prispel Spolok ako spolufinancovanie a to sumou 2 956 €.
Urobila sa nová strecha, plastové
okná, vchodové dvere a izolácia
celého domu. Registrácia zariadenia je na 21 klientov.
Sociálne centrum finančne podporilo VÚC Nitra - príspevok na
6 klientov. Finančne a materiálne
zariadenie podporili: Mestský úrad
Šurany, Konferencia sv. Jozefa v Leviciach, Dcéry kresťanskej lásky,
Misijná spoločnosť sv. Vincenta
a dobrodinci.

Dom sv. Pavla

Dňa 17. júla zariadenie navštívil provinciál Misijnej spoločnosti J. Noga.
Pozrel si zariadenie, oboznámil sa so situáciou zariadenia a klienti ho
informovali o prácach na hospodárskom dvore a v záhrade.

Klienti:
Veková hranica klientov je od 18
rokov. Klienti prispievajú na ubytovanie a stravu zo svojich príjmov
podľa zákona. V SC majú zabezpečený denný pracovný režim. Pracujú
v záhrade, na hospodárskom dvore,
na rekonštrukčných prácach a v kuchyni podľa zadelenia.
Hospodársky dvor a záhrada:
V priestoroch SC majú klienti možnosť pracovať na vlastnom
hospodárskom dvore, kde chovajú sliepky, kačky, husi a hovädzí
dobytok. Prostredníctvom chovu
pre vlastnú potrebu získavajú produkty ako vajíčka, mlieko a mäso.
Na prevádzku hospodárskeho dvora
prispeli viacerí dobrodinci (zrno,
seno, slama...)

Dňa 9. augusta zariadenie navštívil väzenský vikár Mons. ThLic.
B. Juhász, Ing. J. Macvalda a manželia Mišákovci. Pozreli si zariadenie.
Potom vikár B. Juhász celebroval sv. omšu v kaplnke Sedembolestnej
Panny Márie. Ing. J. Macvalda odovzdal M. Boledovičovej dekrét o vzájomnej spolupráci.
Upratovanie

Spracovanie vypestovaných produktov

Záhrada

Zvážanie sena

Činnosť jednotlivých konferencií na Slovensku v roku 2009
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 nového školského roka
 pomoc pri prácach v kostole (upratovanie, nástenky, kostolníčky...)
 dom dôchodcov – pravidelná návšteva aj s kňazom
 finančná, materiálna a duchovná pomoc pre Sociálne centrum - útulok Kopec
 zapojili sa do zbierky Boj proti hladu, na Haiti vyzbierali 2 350 €
Konferencia má 20 členov.

Konferencia sv. Lujzy de Marillac, Levice
Konferencia je zameraná na pomoc núdznym rodinám žiakov školy, kde členovia pracujú:
 podpora soc. slabých rodín, aby ich deti mohli navštevovať Školský klub detí
 na Vianoce tradičná zbierka potravín, šatstva, hračiek pre rodiny v núdzi
 finančná výpomoc pre núdznych
 zapojili sa do zbierky Boj proti hladu, spolu so študentmi
Konferencia má 4 členov.

Konferencia Božieho milosrdenstva, Zl.Moravce
Konferencia je zameraná na ľudí, ktorí sa vrátili z výkonu trestu, mentálne a zdravotne postihnutých ľudí, týrané osoby, etnické minority (rómovia), zanedbávané deti s poruchami správania, sociálne slabé skupiny, ťažko
zamestnatelné osoby:
 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
 práca s rómskou minoritou - organizujú pracovné čaty, hľadajú im prácu
 prevádzkujú chránené dielne pre fyzicky a mentálne hendikepovaných ľudí
 pre klientov s mentálnym postihnutím organizujú skupinové terapie a výlety
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
 podporujú Misijný dom Panny Márie Spoluvykupiteľky v Uzovskej Panici
 zapojili sa do zbierky Boj proti hladu, vyzbierali 562,10 €
 finančne podporili misionára CM na Ukrajine v Perečíne
 pomáhajú mladým chudobným rodinám formou darov ošatenia a duchovne
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 mnohodetných rodín a zo sociálne slabými v spevokole
 organizovanie voľnočasových aktivít v čase prázdnin: premietanie filmov
 akadémie a divadelné predstavenia v spolupráci s Domom Matice slovenskej
 pomoc pri organizovaní Kostolného dňa na Deň detí
 sústredenie detského spevokolu v Jelenci, výlet detí v Demandiciach
 zorganizovanie diskotéky a Silvestrovského podujatia pre mladých
 vianočné vystúpenia spevokolu u sestier vincentiek na Šindolke v Nitre, v liečebnom dome na Zobore a pre
klientov hospicu sv. Bernadetky v Nitre
 pomoc v domove dôchodcov (pri omši, nosenie nákupov)
 evanjelizácia na ulici a modlitbová činnosť
 zabezpečovanie oblečenia, potravín a vecí pre ľudí v núdzi
 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 zapája do rôznych aktivít mládežnícky spevokol:
 pracuje s mladými v chrámovej speváckej skupine Credo
 pripravili program ku Dňu matiek
 vydávajú Dubovské noviny
 zorganizovali benefičný koncert na pomoc Haiti
 reagujú na potreby núdznych doma a v zahraničí a posielajú finančné príspevky
Konferencia má 8 členov.

Konferencia sv. Justína de Jacobis, Šurany

Konferencia je zameraná na prevádzkovanie zariadenia pre mužov z ulíc:
 spoločná návšteva duchovných podujatí, pútí (Cyrilometodská v Nitre, Kráľovnej Anjelov v Nových Zámkoch,
k Panne Márii Karmelskej v Topoľčiankach, Panne Márii Kráľovnej v Novej Vsi nad Žitavou)
 starostlivosť o domáce zvieratá a záhradu, vysádzanie kvetinových záhonov, kríkov...
 zapojenie sa do kurzu verbálnej komunikácie
 pomoc pri projekte Havarijný stav
 zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu
Konferencia má 9 členov

Konferencia sv. Gorazda, Bratislava

Konferencia je zameraná na dostavbu Domu nádeje, ktorý má slúžiť deťom z detských domovov a tiež pre stretnutia anonymných alkoholikov:
 pokračovali v dostavbe Domu Nádeje (vnútorné práce)
 podarilo sa dokončiť podkrovie, tretie nadzemné podlažie a prvé nadzemné podlažie
 urobený prístupový chodník a inštalovali výťah
 vybavené povolenie na predčasné užívanie objektu
 podala sa žiadosť na BSK a NSK o priznanie objektu DN ako sociálneho zariadenia
 prenájom DN prízemia firme s výrobou a predajom umeleckého železiarskeho tovaru
 písanie projektov a grantov pre dostavbu a prevádzku DN
 spolupráca s De Paul Slovensko - očkovanie, šatstvo, potraviny pre bezdomovcov
 práca v Asociácii hospicovej a paliatívnej starostlivosti: pomoc pri časopise Slnečnica – Slovensko, bulletinov,
kroniky, zápisníc, jedna členka je v predsedníctve
 práca v Asociácii hospicovej a paliatívnej starostlivosti, hlavne poskytovanie poradenských služieb a prednášanie na konferenciách
 prevencie alkoholovej a drogovej závislosti (zúčastňovanie sa na seminároch, poradách anonymných alkoholikov, spolupráca s redakciou časopisu Prameň)
 výročné stretnutie 6-tich bratislavských konferencií v priestoroch Vincentína a podávanie kapustnice, posedenie spojené s aranžovaním adventných vencov
 zorganizovali zber šatstva, hračiek, nábytku, potravín, známok, ktoré distribuovali chudobným na Slovensku
a bezdomovcom v Ba
 propagácia SVdP (články v novinách, preloženie letákov o SVdP do nemčiny, nástenky, vystúpenia v STV, rozhlase)
 zúčastnili sa zbierky Boj proti hladu, konferencia vyzbierala 4 392,50 €
Konferencia má 7 členov

Konferencia sv. Cecílie, Bratislava

Konferencia pôsobí na ZŠ sv. Vincenta:
 organizujú tábory pre deti z chudobných rodín
 organizujú vianočné a veľkonočné zbierky potravín pre rodiny v núdzi
 platia humanitárne balíky v spolupráci s Konferenciou sv. Ondreja
 zaplatili za žiačku SŠ Vincenta ŠKD
 zapojili sa do zbierky Boj proti hladu a predajom sviečok
Konferencia má 8 členov.

Konferencia sv. Ondreja apoštola, Bratislava

Konferencia sa venuje najmä posielaniu balíkov soc. slabým rodinám a modlia sa za misionárov, kňazov a bohoslovcov Misijnej spoločnosti a za sestry DKL:
 v roku kňazov rozšírili „duchovnú adopciu kňazov“, ktorí pôsobia v zahraničí
 finančne podporili misie
 zbierajú zachovalé šatstvo a posielajú ho chudobným na Slovensku a na Ukrajine (za rok 2009 zozbierali a poslali 3-4 tony obnoseného šatstva)
 Veľká noc a Vianoce zbierka šatstva v Spojenej cirkevnej škole sv.Vincenta
 posielajú ošatenie, obuv, školské pomôcky, hygienické potreby, knižky, hračky, potraviny do rómskych osád
 spolupracujú so sr. Stellamaris SDR, ktorá pracuje s Rómami zo Sniny
 založili Krúžok ručných prác a vyrobené predmety predávajú. Výťažok z predaja pred Veľkou nocou a Vianocami (448 €) odovzdali rôznym cirkevným inštitúciám
 zapojili sa do zbierky Boj proti hladu
Konferencia má 8 členov.

Konferencia Kráľovnej rodiny, Bratislava

Konferencia pomáha sociálnym rodinám a jednotlivcom:
 vedú spevokol, ktorý vystupuje v chrámoch, penziónoch a domovoch dôchodcov
 soc. slabým rodinám poskytujú oblečenie, potraviny, finančnú pomoc, poradenstvo
 v ich obvode pomáhajú sirotám a vdovám
 pomáhajú detským domovom v Rohožníku a Kremnici
 podporujú útulky: Žakovce, Šurany – Kopec a Ružinov
 rozposlali po celom Slovensku 178 balíkov s oblečením
 zúčastnili sa zbierky Boj proti hladu, kde vyzbierali 656 € (piekli, zdobili a balili medovníčky, ktoré následne
ponúkli dobrodincom)
 zorganizovali v máji posedenie ku Dňu matiek
 v septembri pomáhali pri príležitosti osláv 10. výročia posviacky kostola
Konferencia má 18 členov.

Konferencia Jána Pavla II., Bratislava
Konferencia sa venuje práci s mládežou
 divadelné predstavenie Dotyk svetla - príbeh o sv. Longínovi odohrali 3x
 naštudovali hru Vianočná koleda (na motív poviedky Charlesa Dickensa), ktorú odohrali 4x vo vianočnom
období a 1x pre členov SVdP na stretnutí v Ba
 zorganizovali večer absurdnej drámy(4x) v sále Vincentínum
 naštudovali predstavenie Načo sa s tým hrať? Budeme sa brať!, hru odohrali 9x na rôznych miestach
Slovenska
 urobili dramatizované čítanie Svätý Gorazd (odohrali 3x)
 naštudovali predstavenie pre deti - Chocolatte party (odohrali 1x)
 predviedli muzikál Svätý Vincent - o živote sv. Vincenta de Paul (1x)
 v lete konferencia vystúpila so svojim programom na Púti v Bobrove
 v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti letné sústredenie pre členov v Liptovskej osade, zameranie: herectvo,
komunikácia a duchovná formácia
 jesenné prázdniny - trojdňové formačné stretnutie v Bratislave na Železnej studienke
Konferencia má 15 členov.

Konferencia sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Konferencia sa venuje vzdelávacej činnosti formou prednášok
 zorganizovali stretnutie 3 generácií spojené s aranžovaním adventných vencov
 príprava pohostenia a stretnutia v sále Vincentínum pre starších a chorých za prítomnosti správcu farnosti
Konferencia má 6 členov.

Konferencia sv. Anežky, Bratislava

Konferencia sa venuje pomoci mladým rodinám a deťom:
 pomoc rodine v núdzi
 zorganizovanie Koncertu dobrých sŕdc
 podpora zbierky Boj proti hladu
Konferencia má 7 členov.

Konferencia Nanebovzatia Panny Márie, Košice-Šaca
Konferencia sa venuje práci s odsúdenými vo výkone trestu a pomoci núdznym:
 2 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
 11 členov vypomáha duchovnému pri pastorácií a príprave omše v Nemocnici v Šaci
 čítanie sv. písma pri sv. omšiach v kostole a v kaplnke v Buzinke - 8 členov
 výpomoc v charitatívnom centre Vincentcentrum v Šaci
 v prázdninových mesiacoch výlety pre členov a rodinných príslušníkov do Maďarska
 spoločné stretnutia jednotlivých členov s rodinami
Konferencia má 16 členov.

Konferencia Svätej Rodiny, Košice-Šaca

Konferencia sa venuje charite a modlitbovej činnosti:
 materiálna a finančná pomoc pre chudobných vo Vincentcentre v Šaci
 zbierka šatstva, preplatenie cestovného na prázdniny starším deťom v centre, zakúpenie nafukovacieho bazéna
a hračiek pre malé deti v centre
 organizovanie Večeradiel s Pannou Máriou
Konferencia má 8 členov.

Konferencia Navštívenia Panny Márie, Malá Ida
Konferencia sa venuje modlitbovej činnosti a pomoci núdznym:
 každý štvrtok Večeradlo s Pannou Máriou
 prvú sobotu v mesiaci organizujú „Fatimskú sobotu“
 pomáhajú pri upratovaní a výzdobe kostola
 v decembri chystajú balíčky pre starých – imobilných ľudí
 navštevujú starších, opustených ľudí
 prispievajú na podporu núdznym v pastoračnom centre v Šaci, materiálne a finančne
Konferencia má 14 členov.

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
 akcie v Detskom domove na Hurbanovej ulici
 Deň detí a Mikuláš pre deti v rímskokatolíckom a gréckokatolíckom kostole
 pomoc sociálne slabším rodinám počas roka a Vianoc (ovocie, potraviny, šatstvo)
 materiálna a finančná výpomoc rodinám vo Vincentcentre v Šaci
 balíčky pre odsúdených vo výkone trestu k Vianociam
 pomoc chudobným a soc. slabým rodinám v obci Ložín
 po vyhorení jednej rómskej rodiny zabezpečili pomoc, šatstvo, potraviny
 zapojili sa do zbierky Boj proti hladu, vyzbierali sumu 470 €
Konferencia má 5 členov

Konferencia sv. Štefana, Kráľovský Chlmec
Konferencia sa venuje pomoci núdznym, práci s mládežou a modlitbovej činnosti:
 triedenie a rozdávanie šatstva, obuvi a hračiek, prinesených z Rakúska
 predseda konferencie sa zúčastnil tréningovej konferencie - zameraná na pomoc deťom
 k Vianociam rozdali darčekové balíčky v počte 60 kusov deťom zo sociálnych rodín
 týždenný letný tábor pre 102 detí a mládež, 10 deťom hradili všetky výdavky
 finančne podporili cigánske osady: Koncháza, Šišlóc a Galoč na Ukrajine a letné tábory pre ich deti
 návšteva starých, osamelých ľudí, pomoc pri nákupoch
 pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, na Veľkonočné a Vianočné sviatky
 návšteva a pomoc cigánskej rodiny v núdzi, šatstvo, potravíny a kuchynské zariadenie
 organizovanie večeradiel, šírenie náboženskej literatúry – knihy, časopisy...
 zapájanie sa do prác v dvoch kostoloch, upratovanie, ozdoba oltára, opravy
 zapojenie sa do zbierky Boj proti hladu, získaný peňažný obnos 710 €
 preklad článkov z časopisu Máriina Doba do maďarského časopisu Mária Kora a distribúcia časopisu cca 700
kusov predplatiteľom do Maďarska
 pomoc bezdomovcom
Konferencia má 6 členov.

Konferencia sv. Zaferína Mallu, Košice-Šaca
Konferencia sa venuje práci s rómskou etnikou:
 potravinová pomoc a šatstvo pre sociálne slabšie rómske rodiny
 zorganizovanie Mikulášskeho večierka pre Rómske deti
 evanjelizácia rómskych rodín
Konferencia má 6 členov.

Konferencia sv. Antona, Vojka
Konferencia sa venuje modlitbovej činnosti:
 upratovanie kostola a úpravy okolia
 pranie kostolnej bielizne
 pomoc osamelým občanom
Konferencia má 8 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
 snažia sa o pracovné návyky pre dievčatá (varenie, pranie, upratovanie...)
Konferencia má 7 členov.

Konferencia sv. Kláry, Kremnica
Konferencia sa venuje práci s rómskou mládežou, ktorá vyšla z DD:
 konferencia je zameraná na projekt CEZ DETI K RODINE
 prevádzkujú niekoľko domov pre dievčatá a chlapcov z DD
 duchovné a modlitbové stretnutia
Konferencia má 7 členov.

Konferencia sv. Alžbety Uhorskej, Banská Bystrica
Konferencia sa venuje modlitbovej činnosti:
 pomoc na fare CM (varenie)
 vedenie účtovníctva pre Misijnú spoločnosť sv. Vincenta
Konferencia má 2 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, domácimi potrebami
 počas Veľkonočných sviatkov vypomáhali teplou stravou, rozdeľovaním potravinových balíkov, sladkosťami a
ovocím pre deti
 v septembri zorganizovali „Vítajúci deň pre deti“ pri príležitosti nástupu detí do školy (koláče, sladkosti)
 počas Vianoc – rozdeľovanie potravín, koláčov, sladkostí, darčekov pre deti
Konferencia má 9 členov.

