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Bratislavská arcidiecéza chce výťažkom Svätomartinskej dobročinnej 

zbierky v roku 2013 podporiť neziskovú organizáciu Depaul Slovensko, 

ktorej by vyzbierané finančné prostriedky umožnili vybudovať kotolňu 

v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Vykurovaný objekt 

nocľahárne a prístup k teplej vode na umývanie by biednym ľuďom                  

bez domova pomohli k dôstojnejšiemu riešeniu ich životnej situácie.  

 
Nezisková organizácia Depaul Slovensko je nositeľom myšlienky evanjeliovej služby tým 

najpotrebnejším a pokračuje v práci, ktorú medzi chudobnými začal sv. Vincent de Paul. Ako súčasť 

Vincentskej rodiny je poslaním tejto organizácie prinášať pomoc a svetlo nádeje ľuďom, ktorí žijú               

v temnote chudoby a odmietnutia, v bolesti, v samote a v beznádeji. V Bratislave pracuje s ľuďmi 

bez domova.  
 

Organizácia vznikla v roku 2006 – po tom, čo v uliciach Bratislavy zamrzlo 19 bezdomovcov. 

Väčšina obetí bola pod vplyvom alkoholu a v tom čase v Bratislave neexistovalo žiadne zariadenie, 

ktoré by prijímalo aj takýchto klientov. Keďže nikto nemal odvahu pomáhať tejto menej populárnej 

skupine obyvateľstva, vznikol Depaul Slovensko. Pomoc poskytuje každému človeku, vychádzajúc                 

z  kresťanského presvedčenia, že každý človek je nositeľom obrazu Krista a každý človek potrebuje 

miesto, ktoré nazýva svojím domovom.  
 

Depaul Slovensko prevádzkuje Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul, ktorá je otvorená každú noc          

a ľuďom na ulici poskytuje nocľah, jedlo, šatstvo, prístup k hygiene, ošetrenie rán a praktickú 

pomoc s problémami, ktoré ich trápia. V prvom kroku sa snažia pomôcť človeku prežiť krízové 

obdobie a potom spoločne hľadajú trvalé riešenie jeho situácie. Kapacita nocľahárne je 175 lôžok,              

v prípade zlého počasia sa dokážu postarať až o 195 klientov. Od vzniku nocľahárne poskytli 

290.000 nocľahov a pomohli tak viac ako 3.600 klientom. Za tieto roky zachránili veľa ľudských 

životov a mnohým pomohli dostať sa z ulice späť do normálneho života. 
 

Súčasné priestory nocľahárne nie sú vyhovujúce hygienickým nárokom a potrebe na dôstojnú 

prácu s ľuďmi na ulici: klienti spávajú v dvoch veľkých halách, z ktorých iba jedna je vykurovaná                  

a k dispozícii sú iba 3 sprchy. Z tohto dôvodu pripravujú rekonštrukciu, ktorá má vytvoriť dôstojné 

prostredie pre poskytované služby. Kapacita nocľahárne zostane 200 lôžok, ale vytvoria sa 

priestory rozdielnej úrovne a vybavenia pre rôzne skupiny ľudí na ulici: pre mladistvých, ohrozené 

ženy na ulici, hospicových klientov, pre ľudí s psychickými poruchami, ako aj ľudí, ktorí majú 

vysoké šance vrátiť sa k samostatnému životu.  
 

Svätomartinská dobročinná zbierka, o ktorú sa uchádzajú, im pomôže vybudovať v nocľahárni 

novú kotolňu, ktorá im momentálne veľmi chýba. 

 

 


