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Prečo Bublina? 
Lebo! Občianske združenie Bublina vzniklo v roku 2011, keď si skupinka 
nadšencov povedala, že „obyčajný“ život je príliš obyčajný. Povedali 
sme si, že chceme viac. Viac dať, i viac získať. Chceme dať viac deťom 
z detských domovov, s ktorými sme prepojení už viac ako 15 rokov. 
Chceme získať viac pre seba, aby náš život nebol iba o každodennom 
vstávaní do práce, predpísanom dresscode a šialenosti dnešnej 
konzumnej doby. Bublina preto, že keď sa spojíme do jedného celku, 
dokážeme dať viac.   Chceme sa spoločne  učiť novým veciam, získavať 
nové vedomosti, rozširovať si obzory, rozvíjať osobnosť detí z detských 
domovov, stávať sa lepšími, byť spolu. Je veľmi jednoduché zamýšľať sa 
na teoretickej úrovni, prečo sú deti, vyrastajúce v detských domovoch, 
tak málo motivované, prečo nosia také zlé známky, prečo po opustení 
detských domovov končia v reálnom svete tak zle. Hľadať teoretické 
východiská, písať metodické plány, ako by to mali zvládnuť lepšie. 

Bublina nie je o teórii, i keď by sme za tých 9 rokov mohli napísať „x“ 
metodických príručiek. Bublina je o čase, ktorý spoločne trávime. Za 
9 rokov sme si uvedomili, že to, čo deti z detských domovov najviac 
potrebujú, je vzťah. Bezpečný vzťah, v ktorom je opora, porozumenie, 
hranice. Vzťah, ktorý motivuje a ukazuje, že sa dá dosiahnuť viac. Vzťah 
a spoločná cesta, ktorou deťom ukážeme, že život ponúka kopec 
možností a je iba na každom jednom z nás, akú cestu si vyberieme. My 
sme si vybrali... cestu po boku detí z detských domovov.

Za tím OZ Bublina
PaedDr. Mirka Jánošíková 

(štatutárny zástupca)
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Všeobecná charakteristika
Názov:              Občianske združenie Bublina

Sídlo:               Cabanova 22, Bratislava, 841 02

Predseda:            PaedDr. Miroslava Jánošíková

Kontakt:            0907 319 010

Web:                   www.ozbublina.sk

Email:                 ozbublina@gmail.com,
  marketing.ozbublina@gmail.com

Bankové spojenie:  Tatra Banka

Číslo účtu :       2924854822/1100

IBAN:                  SK 9011000000002924854822

IČO:             42186021

DIČ:                  2023277938

Registrácia:           7.4. 2011 Ministerstvom vnútra
  Slovenskej republiky
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Čo robíme?
Na otázku „čo robíme“ sa dá odpovedať viacerými spôsobmi. Tou 
najjednoduchšou odpoveďou je,  že ľúbime deti z detských domovov. 
Čo v našom ponímaní znamená ľúbiť? Tráviť s nimi čas, smiať sa 
i plakať, učiť sa, rozvíjať sa. V lete sa kúpať a v zime lyžovať a kopu 
vecí medzi tým. Ak to chceme vyjadriť dospelejším jazykom, tak naša 
činnosť je zameraná na organizovanie letných zážitkových táborových 
pobytov, lyžovačiek, splavov, 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 na podporu sebahodnoty. Využívame 
techniky zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania 
prostredníctvom zážitkových aktivít a modelových situácií.
A ak to chceme podľa stanov a úplne dospelo,  činnosť OZ Bublina 
pozostáva z:

1. príprava, organizácia a koordinácia zážitkových pobytov a 
jednodňových podujatí,

2. príprava a organizácia školení,

3. podpora rozvoja emocionálnych a sociálnych zručností detí, 
vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti,

4. spolupráca s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej 
republike a v zahraničí,
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5. získavanie prostriedkov na krytie nákladov, spojených s organizáciou 
a priebehom zážitkových pobytov, jednodňových podujatí, školení 
a nákladov na sprevádzanie a začlenenie odchovancov  detských 
domovov a pod.,

6. 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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My, veľkí, tvoriaci svet pre 
tých malých
Bublina je o deťoch. No na to, aby mohla fungovať, aby sme mohli 
robiť všetky víkendovky, tábory, splavy, lyžovačky, výlety a vzdelávačky 
a na to, aby sme tu mohli byť pre deti z detských domovov, ktoré 
ľúbime, potrebujeme okrem vyhraných projektov, koruniek, materiálu 
a „xyz“ ďalších vecí, hlavne ľudí. Dobrovoľníkov, ktorí venujú seba, 
svoje skúsenosti, svoj čas a hlavne srdcia. Tešíme sa a sme vďační za 
všetkých, ktorých máme, či sú s nami 9 rokov, 4 roky, rok, alebo k nám 
ešte len pribudnú. Vďaka za tých, ktorí si pamätajú, aké je to byť deťmi 
a nevyrástli...
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Personálne obsadenie
Štatutárny zástupca a predseda:
PaedDr. Miroslava Jánošíková

Členovia:
Ing. Miško Kocian
Mgr. Art. Janko Gajdoš
Bc. Barborka Jagelková
Mgr. Evička Gajdošová
Bc. Gabriela Horňáčková

Dobrovoľníci: 
Mgr. Miško Libjak
Bc. Adamko Baran
Janko Tomašovič
Mgr. Martinka Danišková
MUDr. Deniska Mitanová
Tomáško Prostredník
Mgr. Jožko Nováček
Tiborko Skala
Mgr. Matej Kotian
Ing. Samko Forus
Lacko Vontszemu
Mgr. Zuzka Kissová
Mgr. Vierka Horňáčková
Mgr. Kristínka Miševová

Jakubko Dolán
Bc. Kristínka Valková
Ivko Páleník
Bc. Magdalénka Petreková
Rosťa Steit
JUDr. Stanka Jánošíková
Ing. Matúško Hlava
Mgr. Natália Tománková  
Ing. Linda Rozenbergová
Mgr. Katka Práčková, PhDr
Bc. Simonka Hajachová
Števko Vígh      
Mirko Čerkés
Paľko Gašpár
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Táborová činnosť za rok 2018

Mimotáborová a projektová činnosť za rok 2018:

Počas leta v termíne od 31.7. do 11.8.2018 sa uskutočnil letný zážitkový 
tábor „Tajomstvo“, na ktorom sa zúčastnilo 89 detí z detských domovov 
a profesionálnych rodín z celého Slovenska. Konkrétne z detských 
domovov Studienka, Piešťany, Hriňová, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, 
Púchov, Martin a viacerých profesionálnych rodín.

Silvestrovská lyžovačka 29.12.2017 – 3.1.2018, Heľpa.
Priali sme si byť aj počas tohto Silvestra spolu. A naše prianie sa splnilo. 
Vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky sme 
prežili  krásnych 6 sviatočných dní v Penzióne Majk s našimi 40 - timi 
detičkami z detských domovov v Piešťanoch a Martine. Ďakujeme 
Rescue zdravotná služba za zdravotný dozor a ukážky prvej pomoci.
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Po Valentínska lyžovačková 

víkendovka  23. - 25.2.2018, Bezovec.

Tento víkend bol vďaka finančnej podpore predsedu 

vlády Slovenskej republiky a  vďaka finančnej podpore 

spoločnosti FIT UP víkendom plným lásky, šťastia, smiechu, 

snehu, lyžovania, prvej pomoci a hľadania pravej lásky . Vďaka 

finančnej podpore spoločnosti FIT UP sme mohli detičkám nakúpiť 

skipasy a vylyžovať sa do sýtosti. Za zdravotný dozor počas celej 

akcie a opätovné rozšírenie vedomostí o poskytovaní prvej pomoci 

ďakujeme Rescue zdravotná služba vďaka finančnej podpore 

predsedu vlády Slovenskej republiky. Ďakujeme ŠPORT 

CHATA Bezovec za opätovné prichýlenie a výbornú 

stravu. Ďakujeme Hane Poliačikovej za finančný 

dar, za ktorý sme mohli nakúpiť desiaty, 

olovranty a druhé večere. 
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Strašidielkové Bojnice NO 3,  5.5.2018 Bojnice.
Opäť jeden z výnimočných dní. Vďaka neskonalej štedrosti spoločnosti 
FIT UP sme mohli s našimi detičkami z Piešťan, Studienky a Martina zažiť 
krásny výlet. 3 úderky vyrážajúce o 5 ráno, vystátie dlhočizného radu, 
krásna cesta vláčikom, výborné koláčiky, za ktoré ďakujeme Paľkovi 
Mišákovi a Tomáškovi Prostredníkovi. Super strašidlá na Bojnickom 
zámku, vynikajúce bagety, za ktoré ďakujeme Miške Pružinovej a Cafe 
Happy. Ďakujeme za probono návštevu ZOO Bojnice.  Za zmrzku a 
ľadovú drť ďakujeme Jurkovi Masarovičovi  a jeho bývalým kolegom zo 
spoločnosti Sushi Time.

Bubliňácky splav NO 2,  22.-24.6.2018, Malý Dunaj.
Vďaka podpore spoločnosti Adient sme mohli zorganizovať už 2. 
Bubliňácky splav.  Neskonale ďakujeme za prichýlenie na čarovnom 
mieste pri Novej Dedinke Peťkovi Petríkovi a Campu u Matisa. Za 
trpezlivosť, pomoc, dovezenie papania (i kávy a nanukov) a lodičky naša 
vďaka patrí  Lackovi a Nike Krechyňákovcom.  Ďakujeme za famózne 
špekáčiky, slaninku a výborný obed z Reštaurácie Trófea. Neskonale 

14
OZ BUBLINA- Výročná správa 2018Táborová činnosť za rok 2018



ďakujeme Pizza Mizza Slovakia za výbornú pizzu, jej privezenie a za 
finančný dar Martina Kovacsa. Ďakujeme za najlepší vyprážaný syr 
na svete a darček v podobe nanukov Reštaurácii MALOM. Ďakujeme 
Pavlovi Mišákovi za úžasné koláčiky! Ďakujeme za neustály zdravotný 
dozor Rescue zdravotná služba. Strašne moc ďakujeme tým, ktorí nám 
požičali stany i tým, ktorí nám stany či karimatky darovali, aby mali 
naše deti kde spinkať. Ďakujeme za super medaile GHP teamu. Prežili 
sme neuveriteľne vzácne 3 dni s deťmi, na ktorých nám záleží. Okrem 
splavovania sme sa mali možnosť naučiť ako správne postupovať pri 
autonehode (vďaka RZS a všetkým účastníkom),  pri hre SEN noci 
Svätojánskej sme zistili, že najsilnejším citom je láska, rozcvičovali 
sa jogou, hrali volejbal, futbal i vybíjanú, spoznali sme vďaka super 
aktivitám prírodné živly, separovali odpad i testovali vlastný moč.

Osvienčim a Wieliczka  28.-30.9.2018, Poľsko.
Už roky sme si to priali a vďaka finančnej podpore zamestnaneckého 
projektu spoločnosti Soitron sa nám splnil ďalší sen. Prvýkrát sme mali 
možnosť zobrať naše deti za hranice Slovenska. Prežili sme neuveriteľne 
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nabité a intenzívne dni. Navštívili sme koncentračný tábor v Poľsku 
Auschwitz I a Auschwitz  Birkenau II, kde sme mali možnosť na vlastné 
oči vidieť a v dušiach cítiť krutú minulosť, ktorá sa už nikdy nesmie 
zopakovať. Prespali sme na snáď najnádhernejšom mieste pod zemou 
v soľnej bani Wieliczke, kde sme absolvovali aj jej prehliadku. Už vieme, 
prečo je pamiatkou Unesco – krajšie miesto sme snáď ešte nezažili. 
Neuveriteľné spojenie prírodnej krásy s ľudskými výtvormi, obohatené 
láskavým personálom, 5D technikou a dobrým jedlom. Náš výlet sme 
zakončili na krásnom salaši v Čutkovskej doline, kde sme sa výborne 
napapkali v kolibe U dobrého pastiera, pohladkali si zvieratká a prešli 
sa po krásnej, už slovenskej prírode. Ďakujeme všetkým, ktorí nám 
pomáhali s prípravou, ktorá vôbec nebola ľahká. Ďakujeme za úžasné 
bagety pani Michaele Pružinovej, za pagáčiky z hotela HOTEL ZELENÝ 
DVOR - Senec, za pitie, sladkosti a jabĺčka Natálii Tománkovej, za koláčiky 
našej Kitty a za sladkosti Stanke Jánošíkovej. Ďakujeme, Autobusová 
doprava Trenčín, za bezpečnú, pohodovú a trpezlivú prepravu.
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Dušičkovská víkendovka 2.-4.11.2018, Bezovec.
Vďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu nadácie ESET sme 
boli na Dušičkovskej víkendovke.  A čo sme všetko za tento čas stihli? 
Všetko! Hrať sa, ísť na zrúcaninu hradu Tematín, vyrezávať tekvičky, 
plávať, saunovať sa, snívať, vlastnoručne si vyrobiť a púšťať šarkany. 
V nádhernom prostredí, s počasím ako na jar, s každorannou jogovou 
rozcvičkou a každovečernou rozprávkou na dobrú noc. Veľké ďakujeme 
patrí Danke P. za úžasné a nádherné koláčiky, Kitty a Samkovi za pitný 
režim, Gabike za jabĺčka, Mirkovi, Linde a tete z Mostu pri Bratislave za 
tekvičky. Linde, Tomáškovi a Dominike za netradičné koláčiky :), Natálii 
Tománkovej za sladkosti a Kubkovi za chlebíky.

33 hodinový kurz prvej pomoci  9.-11.11.2018 , Bratislava.
OZ Bublina už vie, ako zachrániť život! Vďaka finančnej podpore 
zamestnaneckého projektu ESET sme mohli uskutočniť ďalší výnimočný 
projekt – 33 hodinový kurz prvej pomoci a život zachraňujúcich úkonov 
cez Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto. Tentokrát 
to nebolo priamo o deťoch, ale o našich dobrovoľníkoch, výnimočných 
bytostiach, ktorí s láskou venujú svoj čas práve deťom z detských 
domovov. Aj pri maximálnej opatrnosti sa na akciách plných detí úrazy 
stávajú. Sme hrdí, pretože náš tím už vie, ako zachrániť ľudský život, 
ako poskytnúť prvú pomoc...  Sme vďační za možnosť získať tieto 
vedomosti, ktorú sme dostali, pretože ľudský život je to najcennejšie. 
Preto už roky vzdelávame nielen seba, ale aj všetky naše deti.
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Naše Cisco Vianoce 4.12.2018, Bratislava.
V tento deň mali naše deti Vianoce...vďaka spoločnosti Cisco! Skôr? 
No a!! Veď je jedno, kedy strávime spolu náš čas a obdarujeme tých, 
na ktorých nám záleží... Prežili sme krásny čas, kúzlili sme, maľovali, 
dostali sme úžasné dary. Vďaka štedrým a láskavým zamestnancom 
spoločnosti, ktorá myslí aj na naše deti.

Silvestrovská lyžovačka 29.12.2018 do 3.1.2019, Kľačno.
Mali sme zase krásny sen - byť aj v tomto roku počas Silvestra spolu, 
začať nový rok s tými, čo pre nás znamenajú „celý svet“ a ak sa dá, 
ešte aj lyžovať... Tento úžasný sen sa nám splnil a to vďaka finančnej 
podpore zamestnaneckého projektu spoločnosti ESET a štedrému daru 
generálneho prokurátora Slovenskej republiky, človeka s obrovským 
srdcom pre naše deti. Dostali sme možnosť stráviť spolu vzácny čas a 
my sme ho naplno využili. Ďakujeme za silvestrovský domov GO Kľačno. 
Naučili sme sa lyžovať a bordovať. Vďaka za zdravotný dozor Rescue 
zdravotná služba. Rozšírili sme si svoje obzory o pamiatky a históriu 
Kľačna, hrali sme futbal a vybíjanú, vyrábali sme čelenky, maľovali 
medovníčky, rozvíjali sme svoje schopnosti pri hrách a aktivitách... 
Usporiadali sme si svoje hodnoty a - priali sme si a svoje priania sme 
pustili do neba. Prišiel k nám aj Ježiško, i ten „knižkový“ a  nezabudol 
na nás ani Mikuláš. Snívali sme a snívať vždy budeme, no nebyť anjelov, 
ktorí nám už roky pomáhajú, nemusel sa ani tento sen stať takou krásnou 
skutočnosťou. Ďakujeme.

Návštevy detských domovov v roku 2018.
Piešťany, Hriňová, Martin, Myjava, bratislavská Studienka
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Vzdelávacia činnosť  v tematike 
prvej pomoci  v roku 2018
 Téma prvej pomoci sa tiahla každou jednou akciou, ktorú sme 
usporiadali. Pretože ľudský život považujeme za to najdôležitejšie, 
učíme naše deti ako správne reagovať a ako poskytnúť prvú pomoc.
 
Projekt Komunitnej nadácie Bratislava „Daruj knihu“, december 2018.
Tešíme sa, že tento rok sa aj Bublina mohla zapojiť do už 16. ročníka 
famózneho projektu „Daruj knihu“ Komunitnej Nadácie Bratislava, 
vďaka ktorému priniesol Ježiško našim deťom pod stromček krásne 
knižky. Ďakujeme všetkým našim známym knižkovým Ježiškom a to:  
Natália Tománková,  Vlaďka Gedrová, Natália Podhradská a kolektív 
ADIENT v Bratislave, Simonka Eliášová,  Stanka Jánošíková, Mamulík 
Tanulík, Peter Fabian a kolektív Generálnej prokuratúry SR v Bratislave. 
Ďakujeme aj tým neznámym, ktorých mená nevieme. No vieme, že Vaše 
knižky urobili našim detičkám veľkú radosť.
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Hospodárske výsledky za rok 2018

Náklady spolu: 40080,72 €
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Výnosy spolu: 36463,97€

Výsledok hospodárenia:
Pred zdanením: -3616,75€
Po zdanení: -3616,75€
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ĎakujemE
Ďakujeme tým, ktorí nám pomáhajú, aby sme mohli 
fungovať a aby sa o nás vedelo: 
Ivkovi Páleníkovi za identitu nášho občianskeho združenia, logo, 
plagátiky, krásnu stránku a jej adminovanie a 2 % - ové kampane,
Samkovi Forusovi za plagátiky a pomoc so stránkou a zafinancovanie 
poplatku za vedenie účtovníctva,
Jankovi a Evke Gajdošovcom a Andrejovi Brzáčovi s Ivkou 
Ferienčíkovou za krásne videjká,
Martinkovi a Zuzanke za to, že už 4 roky „ošetrujú“ Fifranza – naše 
bubliňácke autíčko. Za ich nesmiernu ústretovosť a ochotu, s ktorou 
ho prijmú „do nemocnice“ v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. 
A  hlavne za ich odbornosť a spoľahlivosť na to, aby sme sa vždy a 
všade v pohode doviezli,
Miškovi Kocianovi za pivničné priestory, ktoré slúžia ako bubliňácky 
sklad,
Romankovi Ferienčíkovi za svoj hlas do našich spotov,
Soničke Gajdošovej, Julkovi Eliášovi, Samkovi Forusovi, Matejkovi 
Kotiánovi, Dominike Kosteckej a Jakubovi Jasaňovi za preklady do 
angličtiny.
Paľkovi Gašpárovi za naše krásne výročky.
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Ďakujeme za veľkú pomoc, vďaka ktorej môžeme čarovať:
JT Agency za vedenie účtovníctva a zľavu,
BOJNICKEJ ZOO za umožnenie návštevy pro bono,
CAFFE HAPPY  a Miške Pružinovej za výborné bagety, na ktorých si 
mohli naše deti pochutiť počas viacerých výletov,
LACIMU a NIKE KRECHYŇÁKOVCOM za požičanie lodičiek, pomoc a 
opateru na vode i súši
ČERVENÉMU KRÍŽU za už druhé absolvovanie 33 hod kurzu prvej 
pomoci 
Tlačiarni OKAT a našej Vande za to, že sú tu vždy pre nás
Cukrárenskej výrobe PAĽKA MIŠÁKA za úžasné koláčiky na naše akcie.
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Ďakujeme našim partnerom, ktorí nám počas roku 2018 
poskytli produkty svojich spoločností, materiálové či herné 
vybavenie, ktoré sme mohli použiť na našich akciách, či 
odovzdať ako darčeky a ceny detičkám:
TEXTIL HOUSE – second hand, ENODIS, POHODA FESTIVAL, 
NESTLÉ, IKAR, BUPI, DUKLA TRENČÍN, HELLA, LEAR, LUNAS, NIVEA, 
ORIFLAME, MILITARY SPORT, ROOFTOP, SLOVANET, TOPFEST, 
ČINSKE VEĽKOSKLADY, tlačiareň MOJA TLAČ, KOMUNITNÁ NADÁCIA 
BRATISLAVA, PIZZA MIZZA, lekárne PLUS, SIGNUM, BENU, SUNPHARMA 
a FIALKA  v Bratislave, TROFEA  reštaurácia v Novom Živote, MALOM 
reštaurácia v Jelke, soľná baňa WIELICZKA a AUSCHWITZ BITKENAU 
v Poľsku, koliba U DOBRÉHO PASTIERA v Ružomberku, hotel ZELENÝ 
DVOR v Senci, CISCO, realitná kancelária REALITY CITY, SUN BUS, 
PYRA, LAGERMAX, GHP
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Ďakujeme našim partnerom -  spoločnostiam, ktoré nám 
počas roku 2018 poskytli finančné dary:

Ďakujeme našim partnerom -  jednotlivcom, ktorí nám 
počas roku 2018 poskytli finančné dary:

- Úradu vlády SR za dotáciu predsedu vlády Slovenskej republiky,
- Spoločnosti SOITRON formou zamestnaneckého projektu,
- nadácii ESET formou zamestnaneckého projektu,
- spoločnosti FIT UP formou finančného daru,
- realitnej kancelárii REALITY CITY v Rajke formou finančného daru,
- spoločnosti BAKALÁRKY i DIPLOMOVKY (ZOOP, s.r.o.), ktorá nám 
pravidelne prispieva každý mesiac.

Generálny prokurátor SR, Hanka Poliačiková, Matúško Zvonár, Danielko 
Rabina, ktorý nám každomesačne prispieva, Zuzanka Šofránková, 
Martinka Danišková, Lukáško Dávid, Martinko Kovács, Natália 
Tománková, kolektív Generálnej prokuratúry SR v Bratislave, Tiborko 
Skala a jeho kamaráti, Matúško Minárik.
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Ďakujeme spoločnostiam a jednotlivcom za zbierky 
materiálu,  uskutočnené počas roku 2018:
- obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky stanov, 
spacákov a karimatiek, aby mali v čom naše deti spinkať na splave,
- špeciálne poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí prispeli do našej 
zbierky lyží a snowboardov, aby mohli všetky naše deti lyžovať,
- veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali aj na mikulášskej 
zbierke, aby mohol Mikuláš navštíviť naše detičky počas Silvestrovskej 
lyžovačky v Kľačne a aby sme mali kopu sladkostí na fungovanie po 
celý rok -  Eva Gajdošová, Eva Reichová, Michal Knazur a volejbalový 
tím,  Nika Krechnyáková a jej kamaráti,  Vlaďka Gédrová,  Natália 
Podhradská, Stanka Jánosíková a jej pracovný kolektív.  Ďakujeme 
aj spoločnostiam, ktoré sa pridali do našej mikulášskej zbierky a to: 
Adient, M Bank a Greg Hamm Promotions, 
- Ildiko a jej tímu super žien, ktoré usporiadali úžasnú zbierku hračiek, 
drogérie, kozmetiky a iných potrieb na náš letný tábor,
- Andrejke Lindovskej  za každoročnú zbierku vecí pre detičky na tábor,
- Zuzke s rodinou za úžasné čokoládky na letný aj zimný tábor,
- Evičke Gajdošovej  za zbierku sladkostí, šatstva, športových potrieb a 
hračiek na letný aj zimný tábor.
- kolektívu Generálnej prokuratúry  SR za zbierku vždy a všetkého, čo 
je práve treba

Ďakujeme za úžasné koláčiky na naše akcie cukrárenskej výrobe Paľka 
Mišáka v Trenčíne, Tomáškovi Prostredníkovi, Katke Pračkovej, Danke 
Petríkovej, Linde Rozenbergovej, Dominike Kosteckej, Vierke Gabčovej, 
Miške Vlčekovej, Maťejovi Kotiánovi a všetkým maminám, ktoré počas 
roka pri pečení mysleli aj na naše deti....
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Ďakujeme za prichýlenie:

Ďakujeme našim kreatívnym partnerom, ktorí svojimi 
schopnosťami a nevšednými zážitkami pre naše deti 
obohatili naše táborové či víkendovkové programy, alebo 
nám umožnili návštevy ich krásnych akcií: 

Za 9 - ročnú výbornú spoluprácu rekreačnému zariadeniu Javorinka, 
ktoré je naším táborovým domovom, víkendovkovým zariadeniam 
Šport chata Bezovec,  penziónu Majk v Heľpe, rekreačnému zariadeniu 
Go Kľačno v Kľačne, Campu u Matisa.

- špeciálne poďakovanie patrí Rescue zdravotnej službe za všetky 
ukážky a minikurzy prvej pomoci pre detičky z detských domovov a 
pravidelné a pro bono zabezpečenie zdravotnej služby na všetkých 
našich akciách,
- tanečnej skupine Phantoms Crew za ďalšie fantastické tanečné 
vystúpenie a následný tanečný workshop a bettle počas letného 
táborového turnusu,
- šermiarsko - divadelnej spoločnosti ARGYLL za to, že k nám opäť 
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prišli s krásnymi ukážkami historických bojov, i za to, že si naše deti 
mohli vyskúšať ostrie mečov i rýchlosť lukov,
- Curaprox Slovensko  za ďalšiu veľmi cennú návštevu, pri ktorej naučili 
naše deti ako sa správne starať o zúbky,
- Michal „EGO“ Straka – za úžasné prekvapenie v podobe super tajnej 
návštevy a vystúpenia,
- Simči a Peťovi, ktorí sa rozhodli prísť opäť za nami a urobiť deťom krásny 
workshop aj so svojimi úžasnými usmievavými psíkmi - Samojedmi, 
- Zuzke Slezákovej a jej mužom Ignácovi, Filipovi a Lukášovi, 
športovému zoskupeniu airsoftových nadšencov na serióznej priateľskej 
báze, za mega airsoftový workshop a streleckú súťaž,
- pánovi  Třiskovi a množstvu láskavých, štedrých, dobrých a trpezlivých 
motorkárov, ktorí k nám prišli už po tretíkrát na nádherných mašinách. 
Ďakujeme za krásne tričká i za  to, že sa naše deti sa mohli povoziť do 
sýtosti na motorkách najrôznejších druhov, 
-Jurkovi Scoobymu Masarovičovi a Lambertovi Bandymu Kozmérovi 
za kopec krásnych obrázkov a naučenie rôznych techník sprejovania so 
sprejmi zo spoločnosti Rooftop,
- Adissovi, ktorý už ani nevieme zrátať koľkýkrát potešil, prekvapil a 
zaspieval našim deťom. 
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Neskonale ďakujeme za všetky poukázané 2% z podielu zaplatenej dane 
v roku 2017, ktoré nám umožnili čarovať a vytvárať prekrásne chvíle a 
zážitky pre naše deti v roku 2018.

Ďakujeme Vám priatelia, za Váš čas, ktorý ste s nami strávili, za to, že 
ste v našich deťoch nechali kúsok seba a oni sa môžu stávať lepšími.

Ďakujeme za pomoc všetkým anjelom, ktorí pri nás stoja a stáli i tento 
rok. Vďaka Vašim ochranným krídlam a pomoci sme mohli zažiť tak 
krásny a štedrý rok 2018.
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Záver
Keď sa otočíme späť za týmto „bohatým“ rokom (ale aj za všetkými 
ostatnými našimi bubliňáckymi rokmi a dňami), nedá nám nezamyslieť 
sa.  Kedy sme stíhali popri vlastnej práci, škole, rodinným povinnostiam 
a množstvu iných dôležitých vecí, čo život denne prináša každému z 
nás, pripraviť a absolvovať toto množstvo neuveriteľných akcií? Kde sa 
zobrali tie desiatky dobrých a láskavých ľudí, ktorí už dlhé roky pomáhajú 
a prispievajú všetkými možnými cestami a formami k tomu, aby sme 
tieto úžasné chvíle  mohli deťom z detských domovov darovať? Alebo 
ktorí nám prišli do života len práve pri realizovaní jedného sna a práve 
preto, že aj oni mali a majú svoje sny a plnia si ich aj pomocou našich 
detí?  Len jedna odpoveď je tá, čo presne vystihuje náš svet.  LEBO  
ICH  ĽÚBIME! Nič iné by nemohlo vykompenzovať tie hodiny príprav, 
stretnutí, aj bojov, tony papierov na žiadosti, škemračky, finančné 
vyčíslovania a odôvodňovania. Raz mi niekto povedal: „Preto dokážete 
pre deti robiť takéto fantastické veci, lebo aj vy všetci ste vo svojich 
dušiach stále deti“. A je to veľká pravda. Svet našich detí je aj našim 
svetom. Bublinou lásky a podaných rúk. Bublinou nových začiatkov a 
ďalších a ďalších šancí. V každej hre a aktivite sú naše spoločné sny a 
predstavy.  O rovnakých šanciach, o dobre a o tom, že práve ono musí 
zvíťaziť, lebo inak by tento svet nemohol byť dobrým svetom...
A o tom, že tento svet si tvoríme my sami. A vôbec nezáleží na tom, 
kde a s kým sme ho začali žiť. To, na čom záleží, sú naše hodnoty. To,  
čo si v živote najviac ceníme a vážime, čo považujeme v živote za 
najpodstatnejšie a čo nás najsilnejšie motivuje pri dosahovaní našich 
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Obrovské poďakovanie patrí: Stanke Jánošíkovej za gramatickú 
korektúru, Evičke Némethovej za spracovanie hospodárskych výsledkov 
a Paľkovi Gašpárovi za grafické spracovanie a krásny šat tejto výročnej 
správy.

cieľov.  A my  všetci aj s našimi deťmi veríme, že toto všetko sa dokážeme 
naučiť aj  hrou. A keď sa raz v živote budú naše deti rozhodovať,  naše 
spoločné bubliňácke chvíle, kedy si sami tvorili pokračovanie  a konce 
príbehov, ktoré na našich aktivitách žili, im pomôžu vybrať si ten správny 
smer. 
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Kopec energie sme spotrebovali na:
8 rokov fungovania nášho združenia
3 023  detí z detských domovov z celého Slovenska, do ktorých životov patríme
18 zážitkových táborov (11 letných a 6 vianočno–silvestrovských), čo znamená 15-dňové táborové pobyty, na 
ktorých sa zúčastnilo v každom turnuse priemerne 90 detí z detských domovov. Úplne iný svet, kde formou zážitko-
vej pedagogiky a neformálneho učenia rozvíjame svoju osobnosť, zručnosti a schopnosti
69 „mimotáboroviek“, čo znamená víkendovky, lyžovačky, splav, výlety, návštevy koncertov, divadiel, kina 
a kultúrnych podujatí, projekty zamerané na dosiahnutie rôznych zručností a vedomostí, minikurzy prvej pomoci, 
návštevy v detských domovoch, sprevádzanie mladých dospelých po opustení detského domova a mnohé iné aktivity
„nekonečno“ chvíľ strávených priamo s deťmi, alebo prípravami toho, čo sme pre nich naplánovali…

... a keď začne energia dochádzať aj Vaše 2% nám ju pomôžu dobiť, 
aby sme mohli naďalej vytvárať vlastný svet pre deti z detských domovov!

Údaje pre dospelých: 
Právna forma: Občianske združenie
Názov: OZ  Bublina
IČO: 42186021
DIČ: 2023277938
Adresa: Cabanova 22, Bratislava, 841 02
Štatutárny zástupca: PaedDr. Mirka Jánošíková
Kontakt: 0907 319 010, ozbublina@gmail.com, www.ozbublina.sk
Bankové spojenie: IBAN SK9011000000002924854822 

Niekedy málo,
inokedy všetko...

www.ozbublina.sk/2
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