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Bublina znamená... 

Svet vo svete. Miesto, kde existujú draky, veríme vo víly, 

silu pravdy a že dobro vždy vyhrá nad zlým. Miesto, kde 

„skrotiť znamená vytvoriť si puto...“ 

 

Tak to chápeme my v Bubline, vo svete, ktorý sme sa 

rozhodli vytvoriť v roku 2011. Už zopár rokov pred tým 

sme mali možnosť nahliadnuť do sveta detí z detských 

domovov a zapáčilo sa nám v ňom. Bublina už svojím 

názvom symbolizuje niečo, čo je veľmi krehkým obalom 

oddelené od sveta naokolo. A to niečo krehké sú putá... 

 

Niečo, čo považujeme za veľmi dôležité, tak krehké 

a zároveň tak pevné, aby dávalo týmto deťom silu 

fungovať v živote. Pretože to, čo považujeme za 

najdôležitejšie v rámci skupiny detí z detských domovov 

s ktorou pracujeme, je vzťah. Pocit, že nie sú sami, pocit, 

že aj keď už z akýchkoľvek príčin vyrastajú v detskom 

domove a nie v milujúcej rodine, je tu niekto, komu na 

nich záleží... 
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To, či si deti z detských domovov „skrotili“ nás, alebo či 

sme si my „skrotili ich“ je otázka, na ktorú asi nikto z nás 

už nepozná odpoveď. Každé jedno dieťa, prichádzajúce 

k nám na tábor, je podobné tisícom detí, ktoré nám počas 

našich piatich rokov fungovania prešli rukami. 

Spoznávame sa, hráme sa, rozprávame sa, smejeme sa, 

plačeme, vyhrávame i prehrávame,  „skrotíme sa“ 

navzájom. 

 

Tak, ako si Malý Princ skrotil svoju Líšku a stali sa 

priateľmi, tak sme my získali priateľstvo tisícov detí 

z detských domovov. 

 

 

 

Za tím OZ Bublina PaedDr. Mirka Jánošíková 

(štatutárny zástupca) 
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Všeobecné informácie 

 

Názov:  Občianske združenie Bublina 

Sídlo:   Cabanova 22, Bratislava, 84102 

Predseda:  PaedDr. Miroslava Jánošíková  
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Číslo účtu:  2924854822/1100 
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To, čo robíme v pár slovách... 

Naša činnosť je zameraná na organizovanie letných, 

jarných a vianočno–silvestrovských zážitkových 

táborových pobytov, jednodňových zážitkových podujatí, 

ako aj víkendových stretnutí s rôznou tematikou pre deti 

z detských domovov, profesionálnych rodín, sociálne 

slabších rodín, reedukačných a diagnostických centier 

a liečebno–výchovných sanatórií. Nie je však len 

o organizovaní klasických táborov. Naša činnosť je  

zameraná predovšetkým na rozvoj sociálnych 

kompetencií, empatie, asertivity, komunikačných 

zručností a podporu sebahodnoty. Využívame techniky 

zážitkovej pedagogiky a neform. vzdelávania 

prostredníctvom zážitkových aktivít a modelových 

situácií:  

 

a. príprava, organizácia a koordinácia 

zážitkových pobytov a jednodňových 

podujatí, 
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b. príprava a organizácia školení, 

 

c. podpora rozvoja emocionálnych a 

sociálnych zručností detí vyrastajúcich 

v náhradnej starostlivosti, 

 

d. spolupráca s organizáciami podobného zamerania v 

Slovenskej republike a v zahraničí, 

 

e. získavanie prostriedkov na krytie nákladov spojených 

s organizáciou a priebehom zážitkových pobytov, 

jednodňových podujatí, školení a nákladov na 

sprevádzanie a začlenenie odchovancov z detských 

domovov a pod., 

 

f. podpora rozvoja sociálnych zručností, 

sprevádzanie a príprava na život po 

opustení detského domova pre 

mladých dospelých a pre 

odchovancov detských domovov.  
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Bublinu tvoria... 

Veľmi vzácne bytosti, ukrývajúce sa do 

bežných ľudí. Študentov rôznych vysokých 

škôl, zamestnancov, manažérov, inžinierov, grafikov, 

sociálnych  pracovníkov, psychológov...  

 

Máme medzi nami aj naše „vyrastené deti“, ktoré po 

odchode z detských domovov ostali a prešli zo strany 

tých, pre ktorých je Bublina tvorená, na stranu jej 

tvorcov. 

 

Bublinu tvoria ľudia, ktorí však vnímajú a cítia „inak“.  

Ľudia, ktorých cesty sa spojili a rozhodli sa okrem bežného 

fungovania urobiť niečo naviac. A to dať niekomu v tejto 

uponáhľanej dobe samého seba, svoj čas, svoje 

skúsenosti.  Sú to ľudia, ktorí sa rozhodli venovať samých 

seba deťom z detských domovov. 

 

Dospelí, ktorí síce vyrástli, ale nezabudli na to, aké 

je to byť deťmi.  
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Personálne obsadenie 

 

 Štatutárny zástupca 
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Mgr. Janka Kubíková 

Tomáško Prostredík 

Mgr. Jožko Nováček 

Tiborko Skala 

Veronika Houdeková 
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Gabika Horňáčková 

Ing. Samko Forus 
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Ivko Páleník 

Bc. Magdalénka Petreková 

Ing. Dušanko Mráčko 

Kubko Ráček 

JUDr. Tatjana Jánošíková 
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Táborová činnosť za rok 2015 

 Počas zimy na prelome rokov 2014 - 2015 sa zimného 

turnusu v termíne od 28.12.2014 - 7.1.2015 

zúčastnilo 85 detí z detských domovov  z Bernolákova, 

Istebného, Brány do života v Bratislave, Piešťan, 

Trnavy, Dunajskej Stredy, Veľkého Medera a deti 

z detského centra v Ružomberku. 

 

 Počas leta 2015 sa uskutočnil jeden turnus v trvaní od 

2.8. do 16.8.2015 v Rekreačnom zariadení Javorinka. 

Na turnuse sa zúčastnilo 100 detí z detských domovov 

v Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom, 

Myjave,  Holíči,  Dunajskej Strede, Trnave,  Veľkom 

Mederi,  Jelke, z Brány do života a Studienky v 

Bratislave, z profesionálnych rodín a krízových centier 

z celého Slovenska. 

 

 Počas zimy na prelome rokov 2015 - 2016 sa 

uskutočnil vianočno –silvestrovský tábor v termíne od 

28.12.2015 do 7.1.2016, na ktorom sa zúčastnilo 85 
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detí z detských domovov v Hriňovej, Lučenci, 

Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom, Martine,  z 

Brány do života, Myjavy a z profesionálnych rodín. 

 

Počas roku 2015 nám prešlo počas táborov rukami 

270 detí z detských domovov. 

 

 

Mimotáborová činnosť za rok 2015 

 Vďaka spolupráci s agentúrou 212 sme sa mohli 

zúčastniť koncertu skupiny Horkýže Slíže. 

 

 Navštívili sme Divadlo Ludus, kde sme si boli s našimi 

deťmi z Bratislavy a Trnavy pozrieť krásne 

predstavenie Malý princ. 

 

 S deťmi z bratislavského kraja sme chodili venčiť psíky 

do útulku Slobody zvierat. 

 

 Návštevy detských domovov. 
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Vzdelávacia činnosť 

a naše projekty v roku 2015 

 

Projekt „A teraz čo?“ 

Vďaka podpore nadačného fondu Telecom pri nadácii 

Pontis v spolupráci s Červeným krížom a Rescue 

zdravotnou službou budú aj deti z detských domovov 

vedieť zachraňovať životy. 

Počas mesiacov október - november 2015 bolo u nás 

v Bubline rušno. :) 

 

33-hodinový kurz Červeného kríža 

pre dobrovoľníkov OZ Bublina 

V dňoch 30.10. - 1.11.2015 sa mohlo 14 dobrovoľníkov 

občianskeho združenia Bublina vzdelávať v priestoroch 

Červeného kríža v Bratislave. Počas  33-hodinového 
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certifikovaného kurzu, zameraného na získanie 

teoretických a praktických informácii o poskytovaní prvej 

pomoci a nácvik život zachraňujúcich úkonov, sme mali 

možnosť získať cenné informácie nielen pre prácu s našimi 

deťmi, ale aj pre bežný život. 

 

Víkendový výchovno-vzdelávací 

pobyt "A teraz čo?" 

V dňoch 6. - 8.11.2015 prebehol víkendový výchovno- 

vzdelávací pobyt "A teraz čo?", zameraný na získanie 

zručností a vedomostí v oblasti poskytovania prvej pomoci. 

Víkend bol určený pre deti z detských domovov, mladých 

dospelých, deti zo sociálne slabého prostredia, 

dobrovoľníkov a odborníkov OZ Bublina. Počas tohto 

víkendu sa všetci zúčastnení  vzdelávali v oblasti 

poskytovania prvej pomoci. Popri tom najpodstatnejšom, 

a to získaní vedomostí, sme sa s našimi deťmi stihli hrať, 

tvoriť, „koníkovať“ a zažiť krásne chvíle. 
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Miniprojekty  „ A teraz čo?“ 

priamo na pôde detských domovov 

Počas mesiacov október - november 2015 prebiehali 

viaceré  miniprojekty "A teraz čo?". V rámci nich sme v 

spolupráci s občianskym združením Rescue zdravotná 

služba navštívili  jednotlivé detské domovy. Deťom 

a zamestnancom detských domovov boli ponúknuté 

ukážky poskytovania prvej pomoci i informácie ohľadne  

poskytovania prvej pomoci a život zachraňujúcich úkonov. 

 

Miniprojekty  „ A teraz čo?“ priamo na pôde detských 

domovov prebiehali: 

 

10.11.2015 v detskom domove v Bernolákove, 

19.11.2015 v detskom domove Studienka v Bratislave, 

kde sa uskutočnili až dva projekty. Jeden pre deti 

s intelektom v norme a druhý projekt bol špeciálne 

upravený pre detičky so zníženou úrovňou chápania na 

základe zníženého intelektu. 26.11.2015 v detskom 

domove a krízovom centre Brána do Života v Bratislave. 
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Sme nesmierne vďační, že sme mohli byť súčasťou týchto 

projektov a pevne veríme, že okrem krásnych zážitkov 

zanechali ako v našich dobrovoľníkoch, tak aj v deťoch, 

kopu užitočných informácií. Veríme, že v činnosti osvety 

poskytovania prvej pomoci aj medzi deťmi z detských 

domovov budeme môcť pokračovať aj naďalej.  

 

Projekt „Leto v Bubline“ 

Zamestnanecký projekt spoločnosti Siemens, vďaka 

ktorému sa nám podarilo zabezpečiť materiálové i herné 

vybavenie na letný tábor počas leta 2015. Mohli sme 

všetkých 100 detí vziať na zmrzlinu a zároveň si mohli 

naše deti z detských domovov dosýta užiť vodné atrakcie 

ako vodný futbal či skákací hrad a vodné bicykle na 

neďalekej vodnej nádrži Dubník.  

Spoločnosti Siemens patrí veľké ďakujeme za všetky 

možnosti, ktoré sme vďaka ich zamestnaneckému 

projektu dostali. 
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Projekt „Nemám na to“ 

Život nie je fér. Áno, vieme to my dospelí, ale bohužiaľ, 

vedia to už aj deti. A nielen deti z detských domovov, ale 

aj deti z krízových centier či sociálne slabších rodín, vedia 

to aj deti, ktorých rodičia zarábajú menej, ako si dnešná 

doba žiada. Veľakrát počúvame to, ako by s nami veľmi 

radi išli… „ale ja na to nemám, z vreckového (10,50€ / 

mesiac) nenašetrím ani do osemnástky… detský domov 

nemá peniaze… mama nemá ani na byt, veď vieš, preto 

žijeme v krízaku…“. A preto vznikol už v roku 2011 

projekt „Nemám na to“ - aby deti, ktoré na to nemajú, 

mohli tiež zažiť krásny tábor. 

V rámci šesťročného fungovania OZ Bublina sa nám 

vďaka našim známym i neznámym, kamarátom, firmám 

a všetkým štedrým ľuďom podarilo vyzbierať finančné 

prostriedky a urobiť šťastnými 14 detí. 

☺ V roku 2011 mohol 15 krásnych dní zažiť Paťko. 

☺ V roku 2012 to bola Miška. 

☺ V roku 2013 to boli súrodenci Filipko a Danko. 

☺ V lete 2015 súrodenecká skupina Sárka, Klaudia, Zuzka, Majka a Paťko. 
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Počas letnej zbierky „Nemám na to“ sa  na táborový 

pobyt 5 detí z detského domova v Trnave vyzbieralo 

vďaka spoločnostiam 5 Stars Officers, Extera, Pilous 

Packanging a Mrva a Stanko 500€ (celková suma pobytu 

5 detí na 15 dní - strava, ubytovanie, poistenie, doprava 

bola 1012,50€, rozdiel bol uhradený OZ Bublina z 2%). 

☺ V zime 2015 to bolo 5 detičiek z trnavského detského domova Klaudia, 

Sárka, Paťko, Marek a Kiko.  

Počas zimnej zbierky „Nemám na to“ sa na pobyt 5 detí 

z detského domova v Trnave vyzbieralo vďaka príspevkom 

jednotlivcov Dominiky Fáberovej, Veronika Lovich, Niny 

Turčanovej, Janky Kubíkovej, Juraaj Opoldusa, Zuzky 

Mravcovej, Daniely Kutkovej, p. Šanta a kolektív, Denisy 

Cibulka, Bronky Balovej, kolektívu firmy Inventa pod 

vedením p. Milana Baňadika a  kolektívu Roland Cafe 

a Restaurant na Hlavnom námestí v Bratislave pod 

vedením Ladislava Vontszemuho 898€ (celkové náklady 

na 12 dní pre 5 detí na dopravu, stravu, ubytovanie 

a poistenie boli 942€, rozdiel uhradilo OZ Bublina z 2%).  
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Hospodárske výsledky za rok 2015 

 

Náklady 

 

Náklady spolu... 53 419,20 € 

 

18%
0%

1%

68%

8%

0%
1% 4%

Spotreba materiálu… 9710,78 €

Cestovné náklady… 5,2 €

Náklady na reprezentáciu… 342,53 €

Ostatné služby… 36556,8 €

Mzdové náklady… 4218,18 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie… 44,29 €

Iné ostatné náklady… 576,82 €

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane… 1964,6 €
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Výnosy 

 

Výnosy spolu... 54 363,59 € 

 

Výsledok hospodárenia 

Pred zdanením... 944,39 € 

Daň z príjmov... 0,02 € 

Po zdanení... 944,37 € 

69%

0%

16%

3%

12%

Tržby z predaja služieb… 37644,12 €

Úroky… 0,25 €

Prijaté príspevky od iných organizácií… 8503,98 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb… 1423 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane… 6792,24 €
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Ďakujeme 

Ďakujeme našim partnerom, ktorí nám počas roku 2015 

poskytli produkty svojich spoločností, materiálové či herné 

vybavenie:  

Rádio Sever, ABB, Aupark, S Botex, Celopolep.sk, Coty, 

Elf, Hella, Creactive, Hubert, Chupa Chups, Curaprox, 

Lekáreň Signum, Artexe, Dru, Dynasit, Enodis, Wolters 

Kluwer, Perfetti Van Melle, IDC Holding, Proagility, 

Slovanet, Weleda, Zvolensky, Víno Mrva and Stanko, 

Poštová Banka, Pravda, Mc Donalds, Nadácia J and T, 

Nivea, Pravda, Restart, Unicredit, Dm, Fiat, Lekáreň 

Šipka, Nestlé, Textil House, Unilever, Fax Copy, 

BlackComb. Sk. 

 

Ďakujeme našim partnerom, spoločnostiam, ktoré nám 

počas roku 2015 poskytli finančné dary:  

5 Stars Officers, Extera, Pilous Packanging,  Mrva 

a Stanko, Nadačný fond Telecom pri nadácii Pontis, 

Siemens 
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Ďakujeme našim partnerom, jednotlivcom, ktoré nám 

počas roku 2015 poskytli finančné dary:  

Dominika Fáberová, Veronika Lovich, Nina Turčanová, 

Janka Kubíková, Juraj Opoldus, Zuzka Mravcová, Daniela 

Kutková, Oliver Poláček, p. Šanta a kolektív, Denisa 

Cibulka, Bronka Balová,  kolektív firmy Inventa pod 

vedením p. Milana Baňadika  a a  kolektívu Roland Cafe 

a Restaurant na Hlavnom námestí v Bratislave pod 

vedením Ladislava Vontszemuho 

 

Ďakujeme spoločnostiam a jednotlivcom za zbierky 

materiálu,  uskutočnené počas roku 2015:  

Agápii Tuchyňovej  za zbierku šatstva a hračiek na tábor 

počas leta 2015, 

Evičke Némethovej  za zbierku šatstva a hračiek na tábor 

počas leta 2015, 

Bibi Máriovej za zbierku šatstva a hračiek na vianočno – 

silvestrovský tábor na prelome rokov 2015/2016, 
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Slovenskému spolku študentov zubného lekárstva za 

fantastickú zbierku školských pomôcok, farbičiek, fixiek, 

papiera a iného kreatívneho materiálu, ktorý sme mohli 

používať s našimi deťmi počas vianočno – silvestrovského 

tábora na prelome rokov 2015/2016. 

 

Ďakujeme spoločnosti DK auto, ktorá nám bezplatne 

prenajala dodávku na prevoz materiálu na zabezpečenie 

chodu táborov počas leta a zimy v roku 2015. 

 

Ďakujeme našim kreatívnym partnerom, ktorí svojimi 

schopnosťami a nevšednými zážitkami pre naše deti 

obohatili naše táborové programy: 

Spoločnosti Curaprox za opätovnú návštevu počas letného 

turnusu, kde sa mohli naše deti naučiť, ako si dôkladne 

a dobre čistiť zúbky, 

Spoločnosti Cirkus – Kus za úžasné cirkusové, akrobatické 

a kúzelnícke vystúpenie a následný workshop pre naše 

deti počas leta 2015, 
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Šermiarskej spoločnosti Argill za fantastické interaktívne 

vystúpenie a worskhop pre naše deti počas leta 2015, 

Addisovi za to, že si našiel čas a  počas letného aj zimného 

tábora prišiel potešiť naše deti svojim vystúpením, 

Občianskemu združeniu Ovce.sk a Miroslavovi  Drobnému  

za fantastické premietanie filmu Sídliskový Sen 

a následnú veľmi dobrú diskusiu s našimi deťmi počas 

silvestrovského tábora, 

Spoločnostiam Červený Kríž a Rescue zdravotnej  službe 

za participáciu v rámci projektov a miniprojektov „A 

teraz čo?“, zameraných na problematiku prvej pomoci, 

Klubu bojových umení Wu Shu Stará Turá za super 

vystúpenie a následný workshop počas letného turnusu, 

Tanečnej skupine Phantoms Crew za fantastické tanečné 

vystúpenie a následný tanečný workshop a bettle počas 

silvestrovského turnusu, 

Spoločnosti Black Evels za fantastické kúzelnícko-fakírske 

vystúpenie, ohňovú show a možnosť zažiť i pohladiť si 

živého hada počas silvestrovského turnusu 2015. 
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Ďakujeme za pomoc všetkým týmto anjelom, bez nich 

by sme nedokázali čarovať tak, ako nám umožnili! 
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Záver 

 

Vtedy sa pri ňom zjavila líška. 

– Dobrý deň, – povedala líška. 

– Dobrý deň, – zdvorilo odzdravil 

malý princ, obrátil sa, ale nič nevidel. 

– Som tu, – ozval sa hlas, – pod jabloňou... 

– Kto si? - spýtal sa malý princ. – Si veľmi pekná... 
 

– Ja som líška, – povedala líška. 

– Poď sa so mnou hrať, – 

navrhol jej malý princ. 

– Som taký smutný... 

– Nemôžem sa s tebou hrať, – 

namietala líška. – Nie som skrotená. 

 

– Ach, prepáč! – povedal malý princ. 

Chvíľu premýšľal a potom sa opýtal: 

– A čo znamená skrotiť? 

– Ty nie si odtiaľto, – povedala 

líška, – čo tu hľadáš? 
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– Hľadám ľudí, – odvetil malý princ. 

– Čo znamená skrotiť?  

– Ľudia, – vysvetľovala líška, – majú 

pušky a poľujú na zvieratá. Je to 

veľmi nepríjemné! A chovajú 

sliepky. Je to ich jediná prednosť. 

Hľadáš sliepky? 

 

– Nie, – povedal malý princ. 

– Hľadám priateľov. Čo znamená skrotiť? 

– Je to už takmer zabudnutá vec, – 

povedala líška. – Znamená to vytvoriť putá. 

– Vytvoriť putá?  
 

– Veru tak, – povedala líška. – Ty si pre mňa zatiaľ 

len malý chlapec podobný státisícom iných malých 

chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani ty ma 

nepotrebuješ. Ja som pre teba iba líška 

podobná státisícom iných líšok. No ak 

si ma skrotíš, budeme jeden druhého 

potrebovať. Budeš pre mňa jediný na 

svete. Ja budem pre teba jediná na 

svete... 
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– Začínam chápať,– povedal malý princ. 
 

 

 

 

 

Antoine de Saint-Exupéry 

      Malý princ 
 

 

 

  



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrovské poďakovanie patrí Stanke Jánošíkovej 

za gramatickú korektúru, Jurkovi Masarovičovi za 

spracovanie hospodárskych výsledkov a Samkovi Forusovi 

za grafické spracovanie a krásny šat tejto výročnej správy.



 

 

Úplne iný svet za Vaše 2% 

pre deti z detských domovov 

 

 


