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Svet vo svete,
my OZ Bublina...
Kde bolo tam bolo, bol raz jeden svet, v ktorom žilo tisíce detí bez svojich 
rodičov... To neznie moc rozprávkovo, však?  Život, ktorý v dnešnej 
dobe žijeme, nie je pre všetkých rozprávkový, a ani nemá vždy šťastný 
začiatok, sem tam možno ani koniec. No to, ako ho prežijeme, je len na 
každom jednom z nás. 
My sme sa v roku 2011 rozhodli začať písať svoj vlastný príbeh. 
Kde bolo tam bolo... začali sme písať príbeh občianskeho združenia 
Bublina, „sveta vo svete“ pre deti z detských domovov. Príbeh, v ktorom 
nezáleží na farbe pleti, na mieste kde vyrastáš, kde nezáleží na tom, na 
akú štartovaciu čiaru Ťa „osud“ postavil, na tom kým si bol, ale kým 
si! V našom príbehu, ktorý píšeme po boku našich detí, veríme v silu 
ľudskej duše,  schopnosť rozvíjať sa, učiť sa, stávať sa lepším a dosiahnuť 
v živote VŠETKO, po čom túžime. 
Veríme v drakov, jednorožce, silu spoločne stráveného času, „mágiu“ 
objatí , lásky a vzťahov, v zmysel učenia sa cez zážitky a v  to, že  dobro 
vždy porazí zlo. A hlavne, veríme v deti z detských domovov. 

Za tím OZ Bublina
PaedDr. Mirka Jánošíková 

(štatutárny zástupca)
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Čo vlastne robí taká Bublina
a aké má ciele?
Hlavný cieľ našej organizácie vnímame v trávení toho najcennejšieho, čo 
v našich životoch máme, nášho času s deťmi z detských domovov. Už 
9 rokov trávime neskonalé množstvo času prípravami a organizovaním  
táborov, splavov, lyžovačiek, poznávačiek,  výletov a víkendoviek = BYŤ 
SPOLU A MAŤ RÁD.
 Ďalším z našich cieľov je zameriavanie sa  na rozvoj detskej osobnosti, 
na rozvoj rôznych zručností a získavanie nových vedomostí, na rozvoj 
kompetencií v tematike poskytovania prvej pomoci, empatie, asertivity, 
komunikácie či motivácie. Na podporu sebahodnoty u detí z detských 
domovov a budovanie osobnosti prostredníctvom zážitkových aktivít 
a modelových situácií s pomocou neformálneho vzdelávania, priamej 
skúsenosti a zázrakov :) = UČIŤ SA A ZAŽÍVAŤ.
Náš ďalší cieľ je spoznávať nové miesta, rozširovať obzory, dávať deťom, 
ktoré väčšinou navštevujú špeciálne školy vždy nové podnety, chvíle a 
možnosť spoznať Slovensko a keď sa podarí, tak aj svet = ROZŠIROVAŤ 
OBZORY A CESTOVAŤ.
Ďalším z našich cieľov je, aby naše deti pochopili, že sú rovnako 
jedinečné a schopné, ako všetky ostatné deti. Podstata Bubliny nie 
je vo výletoch či táboroch. To základné je dať deťom to najcennejšie, 
čo máme - svoj čas, lásku a ukázať im smer. Priviesť ich k pochopeniu 
vlastnej hodnoty a ceny. K pochopeniu základného pravidla v živote – 
keď niečo veľmi chcem a urobím pre to všetko, tak to môžem dosiahnuť.. 
= NAPREDOVAŤ A NEVZDÁVAŤ SA.

A v stanovách nášho občianskeho združenia to máme takto:

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,

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, ktorí veríme na zázraky –
tí  veľkí, tvoriaci svet pre tých malých
Pred deviatimi rokmi vznikol z jedného krásneho sna ešte krajší svet. 
Svet pre deti z detských domovov. Vtedy sme boli ešte „mladí“, ale už 
vtedy sme verili na zázraky. Dnes máme všetci o 9 rokov viac, ale na 
zázraky veríme stále. V dnešnej uponáhľanej dobe, kde je najvzácnejšou 
premennou čas a druhou najvzácnejšou premennou sú peniaze (za ktoré 
sa ten čas ale kúpiť nedá), je veľmi náročné nájsť ľudí, ktorí sú ochotní 
darovať seba. Preto sme neskonale vďační že sú, a že sú s nami a veria 
nielen na zázraky, ale aj na deti z detských domovov. My, tí veľkí, sme 
navonok úplne bežné bytosti, v rôznych pracovných pozíciách a tomu 
zodpovedajúcom „dizajne“... No s dušou detí, ktoré veria, že tento svet 
môžu urobiť lepším.  S dušou, ktorá sa chce dať. Ktorá sa chce hrať, učiť, 
sprevádzať a stáť po boku tých malých. Ďakujeme za každého jedného 
„veľkého“, ktorý stál či stojí v našich radoch, za každého jedného, ktorý 
verí a chce spraviť tento svet lepším a vybral si práve deti z detských 
domovov a našu Bublinu. 

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. Vierka Horňáčková
Mgr. Kristínka Miševová
Bc. 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
Bc. Saška Lenyelová
Bc. Tánička Husárová
Bc. Jakubko Jasaň
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Táborová činnosť za rok 2019 Mimotáborová a projektová činnosť za rok 2019:
Silvestrovská lyžovačka 2018/2019 vďaka podpore zamestnaneckého 
projektu spoločnosti ESET.
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, 
naučiť sa lyžovať, snowboardovať, hrať sa a spoznávať nové miesta a ich 
históriu od 29.12.2018 do 3.1.2019 v rekreačnom zariadení GO – Kľačno 
a my sme ho naplno využili.

Kino s AT&T 1 
Opäť jeden výnimočný 
krásny piatkový večer 
12.4.2019, kedy sa začala 
spolupráca s našimi novými 
kamošmi zo spoločnosti 
AT&T. Vzali nás do kina 
na super rozprávku  o 
dráčikoch, na ktoré veríme. 
Tak, ako veríme na dobrých 
a láskavých ľudí.

Letný tábor NEMOŽNÉ MOŽNÝM 2019
Počas dvanástich najčarovnejších augustových dní od 4.8. do 15.8. 2019 
sa premenil náš táborový domov RZ Javorinka opäť na miesto zázrakov. 
Tak, ako každý rok, i teraz po devätnásty raz sme privítali takmer 100 
detičiek z detských domovov z celého Slovenska (Studienka, Piešťany, 
Hriňová, Púchov, Necpaly, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Martin a 
z viacerých profi rodín).  Príbeh stroskotaných Avengerov, kameňov 
nekonečna, superschopností, smiechu, lásky, nových skúseností, 
starých i nových priateľov, učenia sa, i sĺz (na konci). 12 dní sme sa 
formou zážitkovej pedagogiky a príbehu stávali lepšími ľuďmi, aby 
nakoniec dobro opäť porazilo zlo a my sme si spolu s našimi deťmi 
mohli uvedomiť, že každý jeden z nás môže byť a je superhrdinom na 
tomto svete a má šancu spraviť ho lepším.
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Kino s AT&T 2 
OV piatok 26.4.2019 sme hľadali  Yetiho vďaka spolupráci a našim 
kamošom z At&T, ktorí nás opäť vzali do kina!

AT&T Opekačka 
14.6.2019 bol opäť krásny deň! Vďaka spoločnosti AT&T sme boli s našimi 
dobrovoľníkmi a deťmi z CPDR Studienka opekať, hrať sa a kúpať sa! 
Vďaka za super jedlo a krásny čas strávený spolu. Vďaka ľuďom, ktorí 
majú snahu robiť niečo pre iných!

“POZNÁVAČKA – Po stopách bojnických krás“ vďaka finančnej podpore 
Nadácie SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, grantovému programu „ MÁM 
NA TO“ a všetkým Vašim SMS 
Opäť jedna z nezabudnuteľných akcií. Tentokrát „POZNÁVAČKA 

– Po stopách bojnických krás“ vďaka finančnej podpore Nadácie 
SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, grantovému programu „ MÁM NA TO“ 
a vďaka všetkým Vašim SMS, ktoré ste nám v januári 2019 poslali! 
Tri neuveriteľne nabité dni 17.-19.5.2019. Vymodlené slniečko, okolo 
42 000 krokov, kopa informácií, prehliadok, prírody, hier... Zažili sme 
úžasné praveké aktivity, tvorivé dielne a nočnú prehliadku za svetla 
fakieľ v úžasnom MÚZEU  PRAVEKU. Boli sme na príbehovej prehliadke 
Bojnického zámku. Vystúpili sme na bojnickú vyhliadku Čajka v oblakoch! 
Óóó ten nádherný výhľad, prekonanie strachov z výšky, úžasný zážitok! 
Strašne moc ďakujeme za zľavu na vstupy i spúšťanie sa na tobogáne, 

ktoré sme dostali darom! Spoznali sme históriu bojnickej Kalvárie, naučili 
sme sa, ako postupovať pri zraneniach v teréne. Neskonale ďakujeme 
za úžasné ubytovanie, stravu a prístav v Penzióne Družba - môžeme 
vrelo odporúčať! 
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SPLAF NO 3  vďaka finančnej podpore Nadácie SLOVENSKEJ 
SPORITEĽNE, grantovému programu „ MÁM NA TO“ a všetkým Vašim 
SMS 
Už tretí bubliňácky splaF v termíne 21. – 23.6. 2019. Prežili sme 
3 výnimočné dni na Malom Dunaji, plné pádlovania, stanovania, 
výborného jedla, slniečka i dažďa (ale tá šialená búrka nás vďaka 
všetkým prosbám vysielaným k nebu obišla). Plné dni času stráveného 
spolu, v prírode, na čerstvom vzduchu, počas ktorého sme sa vďaka 
našim dobrovoľníkom (ďakujeme) naučili kopec dôležitých vecí. No 
takto náročnú akciu by sme bez pomoci okolitého sveta, bez našich 
dobrovoľníkov a ochranných krídel X anjelov nezvládli. Neskonale 
ďakujeme našim kamošom Lackovi a Nike za lodičky s full výbavou, 
chipsy, nanuky i možnosť vždy zavolať, keby niečo. Ďakujeme za 
prichýlenie a výbornú stravu v Tallosi Malom csarda v Tomášikove, 
super pizzu na obed a príjemné chvíle oddychu v Bistre pri Mlyne, 
ďakujeme za okúpanie sa v termálnom kúpalisku Topoľníky. Ďakujeme 
za darovanie a požičanie stanov. Ďakujeme za dovoz večere, raňajok, 
obeda i repelentov. Ďakujeme úžasnej pani starostke obce Trstice, ktorá 
nás bola ochotná prenocovať, ak by bolo najhoršie a osobne i s rodinkou 
nás prišla pozrieť a doniesť detiskám melóny.

Do kina vďaka AT&T 3  
Krásny štvrtok 12.9. 2019 s našimi 
deťmi na Levom kráľovi vďaka 
lístkom od našich kamošov z AT&T.  
Ďakujeme za ďalší super zážitok!

Poznávačka „ Po stopách  Bansko- Štiavnických krás“ vďaka finančnej 
podpore Nadácie SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, grantovému programu 
„MÁM NA TO“ a všetkým Vašim SMS  
Víkend 20.-22.9.2019 bol ďalším zo splnených snov. Dlho sme mali 
túžbu vziať naše deti do Banskej Štiavnice, mesta, ktoré pokladáme za 
čarovné. A vyšlo nám to.  Táto úžasná poznávačka sa uskutočnila vďaka 
podpore nášho projektu „Svet vo svete“  v grantovom programe „MÁM 
NA TO“ Slovenskej sporiteľne (tie SMS, čo sme žobrali kade sme chodili 
v januári).  Bolo nám neskutočne! Obrovská vďaka za najkrajšie ubytko 
na svete v 400 - ročnom Skautskom dome, rovnako ako aj za výbornú 
stravu a úžasné zázemie priamo pod hradom. Ďakujeme za všetky 
úžasné výlety a zážitky! Zážitkové centrum Terra Permonia, prehliadka 
baní v Banskom múzeu v prírode,  Banka lásky - úžasná interaktívna 
prednáško – výstava. Myslíme, že na  Sládkovičovu Marínu naše deti 
nikdy nezabudnú! Tak isto, ako nikto z nás nezabudne na túto úžasnú 
vikendovku v Banskej Štiavnici. 
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Poznávačka MACOCHA ČR vďaka zamestnaneckému projektu „Kráčajme 
spolu“ NADAČNÉHO  FONDU  TELECOM  
Raz vezmeme Bubliňácke deti na Macochu! Dávny sen, ktorý sa 

nám v termíne 25.-27.10.2019 podarilo vďaka finančnej podpore 
NADAČNÉHO FONDU TELECOM uskutočniť! Tisíce krásnych fotiek, 
avšak to „najviac“ sme si odniesli v dušiach! Prenádherná príroda! 
Priepasť Macocha, Katarínska jaskyňa, Skalní Mlýn, Punkevní jeskyňe, 
vláčik, lanovka, hry, učenie... Neskonale láskaví ľudia! Neopakovateľné 
zážitky! Obrovsky ďakujeme pánovi Dvořákovi z Chaty Macocha, ktorý 
nám NESKUTOČNE pomohol s organizáciou! Ďakujeme za úžasné 
ubytovanie, stravu, láskavosť, ochotu a pochopenie CHATE MACOCHA. 
Ďakujeme za super obed Skalnému Mlynu. Ďakujeme za neuveriteľné 
zážitky a fakt úžasný prístup personálu  vo VEĽKEJ DOHODE! Ďakujeme 
RESCUE ZDRAVOTNEJ  SLUŽBE za neustály zdravotný dozor i všetky 
modelovky a kvízy, kde sa naše deti opäť naučili niečo viac o poskytovaní 
prvej pomoci! Ďakujeme Baškina domáca továreň na dobroty za super 
nanuky! Je úžasné, že môžeme plniť sny!

Projekt Komunitnej nadácie Bratislava „Daruj knihu“, december 2019  
Tešíme sa, že aj  tento rok sa Bublina mohla zapojiť do už 18. 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, 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.

Mikuláš & kino vďaka AT&T  
Opäť jedna krásna akcia, vďaka úžasným ľuďom, pre úžasné deti.  

6.12.2019 prišiel do CPDaR Studienka Mikuláš. A to nie hocijaký. Taký 
trochu uletený mikulášsky tím tých, ktorým záleží. Nejakí tí  čerti, 
škriatkovia, Olaf, anjel a sám 
Mikuláš.  A mohol prísť vďaka 
dobrovoľníckym korunkám 
spoločnosti AT&T, za ktoré sme 
mohli nakúpiť sladkosti, i vziať 
detiská do kina. Veľmi pekne 
ďakujeme aj za vouchre, ktoré 
sme dostali od Land and Hand 
AT&T tímu. Veľmi krásny večer, 
úžasne deti, úžasný mikulášsky 
tím, úžasné Ľadové kráľovstvo 
2, kopa hrejivých objatí... kopa 
radosti! A viete čo? Naše deti, 
nielen dostávali, ale aj dávali! 
Všetci dostali malých Mikuláškov 
a mohli cestou do kina a z kina 
obdarovať niekoho, komu to 
urobí radosť... niekedy je viac 
dať, ako dostať.

18 19
OZ BUBLINA- Výročná správa 2019 OZ BUBLINA- Výročná správa 2019Táborová činnosť za rok 2019 Táborová činnosť za rok 2019



Vzdelávacia činnosť v oblasti PRVEJ POMOCI 
v spolupráci s RESCUE ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Ľudský život považujeme za to najcennejšie. A preto považujeme za 
nevyhnutné a strašne dôležité učiť naše deti i našich dobrovoľníkov, 
ako ho zachrániť. Už roky intenzívne spolupracujeme so spriateleným 
občianskym združením RESCUE ZDRAVOTNÁ  SLUŽBA.

Všetci naši dobrovoľníci prešli v rokoch 2015 a  2018  tridsaťtri 
hodinovým kurzom Prvej pomoci v Červenom kríži. Lebo trávime more 
času s deťmi. Ak by sa niečo stalo (čo sa nikdy nestane), musíme vedieť 
zareagovať, poskytnúť prvú pomoc, zachrániť život. Či už dieťaťu, ktoré 
je nám zverené, alebo komukoľvek, kdekoľvek, kedykoľvek. 

A tak isto to učíme naše deti. Vďaka finančnej podpore rôznych projektov 
a spoločností sme mohli v roku 2019 urobiť 4 minikurzy prvej pomoci 
priamo na pôde detských domovov. Deti i zamestnanci si mali možnosť 
vypočuť teóriu, na vlastnej koži si zažiť modelové situácie  najrôznejších 
úrazov a ich ošetrenie, mali možnosť resuscitácie na figuríne. A tiež 
spoznať čarovné zariadenie defibrilátor. 
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Silvestrovská lyžovačka „Opäť spolu“ vďaka podpore zamestnaneckého 
projektu spoločnosti SOITRON  
Silvester 2019/2020.  Túžili sme, priali sme si a spravili sme všetko pre 
to... A boli sme opäť spolu! Vďaka finančnej podpore zamestnaneckého 
projektu spoločnosti SOITRON. Vďaka štedrému daru generálneho 
prokurátora Slovenskej republiky, človeka, ktorý už roky nezištne 
podporuje  naše deti. Vďaka zamestnaneckým hodinám spoločností 
DELL a AT&T. Vďaka darom, ktoré sme dostali. Vďaka  SKI  KRAHULE 
sme mali všetko, po čom sme túžili. Vymodlený sneh, úžasné ubytko 
a stravu a to hneď pod svahom s lanovkou (ktorú sme si roky priali, 
aby sme nepadali z vlekov), bazén a saunu vďaka Skalka Relax centru. 
Chodil knižkový Ježiško i Mikuláš – ďakujeme! Vďaka úžasnej ochote 
spoločnosti Textil House sme mali všetci od ich Ježiška overalčeky! 
Vďaka láskavosti a štedrosti spoločnosti M Promotions sme mali 
čiapko - šály s nádherným logom. Vďaka SKI SERVISU BEKR sme 
mohli mať lyže a bordy tip top! Vďaka našim kamošom mohli mať naše 
deti kopec sladkostí, detských šampusov, punču, koláčikov, slaností, 
balónov prianí, ohňostrojov, prskaviek, hier, kvízov a úžasných aktivít 
a neopakovateľných chvíľ. Vďaka našim vedúcim vedia už všetky 
deti lyžovať a snowboardovať! Obrovská vďaka za lyžiarske základy 
inštruktorke Miške z Krahúľ. Ďakujeme za zdravotný dozor 24/7 a 
ukážky prvej pomoci RESCUE ZDRAVOTNEJ SLUŽBE. Sme vďační a 
šťastní... Lebo sa nám podarilo, vďaka podpore celého sveta a anjelov, 
ktorí opäť stáli po celý čas pri nás, zažiť prenádherný Silvester s deťmi, 
ktoré milujeme!
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Bez poskytovania prvej pomoci a modelových situácii zranení 
najrôznejšieho typu sa neobišla ani jedna akcia nášho občianskeho 
združenia  počas roka. Na každej jednej víkendovke sme s láskou 
(a krvou) pripravovali naším deťom situácie, kedy museli oni sami 
zareagovať, ošetriť, poskytnúť prvú pomoc...

Lebo ľudský život je to najcennejšie a každý jeden človek na tomto 
svete by podľa nás mal vedieť poskytnúť prvú pomoc. By mal vedieť 
zachrániť ľudský život. My to naše deti učíme. S láskou. Stále. Do 
nemlátom. A budeme v tom pokračovať. A veríme, že raz, keď bude ich 
pomoc  niekto potrebovať,  budú to vedieť...
 

PRVÁ POMOC v CPDaR Studienka vďaka finančnej podpore Nadácie 
SLOVENSKEJ  SPORITEĽNE, grantovému programu „MÁM NA TO“ 
a všetkým Vašim SMS
11.4.2019 sme odštartovali všetko to, čo nás čakalo vďaka podpore 
Slovenskej sporiteľne v grantovom programe „Mám na to”. Vďaka 
spolupráci s Rescue zdravotnou službou sme zabezpečili ukážky prvej 
pomoci v CPRaD Studienka. Pretože ľudský život považujeme za to 
najdôležitejšie a chceme, aby naše deti vedeli poskytnúť prvú pomoc. 
Deti boli úžasné, šikovné, veľa toho vedeli a veľa nového sa naučili. Sme 
šťastní, že môžeme konať takéto úžasné a zmysluplné veci!

PRVÁ POMOC v CPDaR Martin vďaka finančnej podpore Nadácie 
SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, grantovému program  „MÁM NA TO“ 
a všetkým Vašim SMS  
8.5.2019 - dva mini kurzy prvej pomoci za jeden deň! Kopa šikovných, 
múdrych a úžasných detí z martinského Centra pre deti a rodiny spolu 
s dobrovoľníkmi OZ Bublina a Rescue zdravotnou službou! Množstvo 
zranení, ktoré sme sa naučili ošetriť, kopec situácií, pri ktorých už 
budeme vedieť, ako reagovať! Vieme, že ľudský život je to najdôležitejšie 
a preto učíme naše deti, ako poskytnúť prvú pomoc! A toto všetko sa 
mohlo udiať vďaka Vašim SMS, ktoré ste poslali nášmu projektu “Svet 
vo svete” v januári! Vďaka finančnej podpore grantového programu 
„MÁM NA TO“  SLOVENSKEJ  SPORITEĽNE! Ďakujeme!

PRVÁ POMOC v CPDaR Myjava  vďaka zamestnaneckému projektu 
„Kráčajme spolu“ NADAČNÉHO  FONDU  TELECOM  
Bublina je o hre, radosti, zážitkoch, deťoch, dobrovoľníkoch ... Ale je aj 

o vzdelávaní! A to aj v oblasti rozširovania vedomostí o poskytovaní prvej 
pomoci! Už roky spolupracujeme s RESCUE ZDRAVOTNOU SLUŽBOU 
a sme veľmi vďační, že vďaka podpore NADAČNÉHO FONDU TELECOM 
môžeme opäť navštevovať detské domovy a učiť naše deti, ako pomôcť, 
pokiaľ bude niekto ich pomoc potrebovať! Lebo ĽUDSKÝ ŽIVOT je to 
najcennejšie a my si želáme, prajeme a robíme všetko preto, aby naše deti 
vedeli, ako na to! Ďakujeme za krásnu a zmysluplnú nedeľu 
6.10.2019 :)
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Hospodárske výsledky za rok 2019

Náklady spolu: 58 187,29 €

Výnosy spolu: 60 896,59€

Výsledok hospodárenia:
Pred zdanením: 2 709,30€
Po zdanení: 2 709,30€
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Ďakujeme za každú pomocnú ruku 

Rok 2019 k nám bol mimoriadne štedrý. Celý vesmír sa spojil a 
my sme mohli získať 4 úžasné granty a urobiť obrovské množstvo 
nezabudnuteľných akcií a prežiť neopakovateľné chvíle na tých 
najrôznejších miestach s našimi deťmi. Neskonale ďakujeme: 

• SLOVENSKEJ SPORITEĽNI formou grantu „MÁM NA TO“ za podporu 
projektu „Svet vo svete“

• Spoločnosti SOITRON formou zamestnaneckého projektu „Opäť 
spolu“

• Nadácii ESET formou zamestnaneckého projektu „Čarovné leto“
• Spoločnosti TELECOM formou zamestnaneckého projektu  

Nadačného fondu Telecom pri nadácii Pontis „Kráčajme spolu“

Zháňali sme peniažky, tak, ako to robíme už 9 rokov. Lebo sme chceli 
preškoliť všetkých našich dobrovoľníkov v prvej pomoci. Zháňali sme 
všade...  a ozvala sa Simonka a Julko Eliášovci, že existuje možnosť, 
náročná, ale existuje. A my sme sa pustili do registrácie, prekladov, a 
vypĺňania formulárov v angličtine. Bezsenné noci, doslova (obrovská 
vďaka patrí všetkým prekladateľom a pomocníkom, bez ktorých by sme 
to nezvládli!). Ale! Ako jedno z mála občianskych združení  na Slovensku 
tam sme! Your Cause Donation funguje na princípe dobrovoľníckych 
hodín, ktoré môžu zamestnanci, ktorých firmy fungujú v tomto systéme, 
poukázať vybranému občianskemu združeniu. 

Slovami neopísateľne ďakujeme Julkovi, že nám ukázal túto možnosť. A 
všetkým zamestnancom spoločnosti DELL a AT&T. Nové projekty, nové 
priateľstvá, akcie s dobrovoľníkmi z týchto firiem. A... peniaze nie sú 
všetko. A to my vieme! Ale vieme aj to, ako ťažko sa bez nich čaruje 
pre tie malé duše. Keď ich chceme niekam zobrať, keď chceme nakúpiť 
lieky, sladkosti, pitie, darčeky k narodeninám a meninám... Deväť rokov 
sme obracali každé euro. Áno - písali sme projekty, zháňali 2%, a hoci 
sme vždy zohnali, aj tak sme ich  obracali...  Rok 2019 bol neskonale 
štedrý. Lebo s finančnými prostriedkami z Your Cause Donation sa nám 
dýchalo ľahšie! Mali sme na všetko, čo sme potrebovali, deti sme mohli 
zobrať na výnimočné miesta. Peniaze nie sú všetko... ale tieto korunky 
sú pre nás „na všetko“.   Ďakujeme zo všetkých srdiečok, ktorým spravili 
nezabudnuteľný rok.

Podpora prostredníctvom projektov

Podpora prostredníctvom dobrovoľníckych hodín 
YOUR CAUSE Donation
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Ivkovi Páleníkovi za identitu nášho občianskeho združenia, logo, 
plagátiky, krásnu stránku a jej adminovanie.
Samkovi Forusovi za plagátiky a adminovanie stránky. 
Jankovi a Evke Gajdošovcom za krásne 2% video a videjká z akcií 
počas celého roku. 
Miškovi Kocianovi za pivničné priestory, ktoré slúžia ako bubliňácky 
sklad a za všetko, čo pre nás a naše deti vyrobil.
Soničke Gajdošovej, Julkovi Eliášovi, Samkovi Forusovi, Matejkovi 
Kotiánovi, Dominike Kosteckej a Jakubovi Jasaňovi za preklady do 
angličtiny.

Ďakujeme za veľkú pomoc, vďaka ktorej môžeme čarovať:
JT Agency za vedenie účtovníctva a zľavu.
Lacimu a Nike Krechyňákovcom za požičanie lodičiek, pomoc a opateru 
na vode i súši.
Tlačiarni OKAT a našej Vande za to, že sú tu vždy pre nás a tlačia nám 
všetko, čo potrebujeme.
RESCUE ZDRAVOTNEJ SLUŽBE za zdravotný dozor počas našich akcií 
a všetky minikurzy a osvety v oblasti poskytovania prvej pomoci.
M PROMOTIONS – úžasnej spoločnosti a úžasným ľuďom, vďaka ktorým 
máme už roky pre naše detičky úžasné darčeky s naším logom.
SKI SERVISU BEKR za to, že nám zoservisovali celú lyžiarsku a 
snowboardovú,  výstroj, ktorú sme za roky v zbierkach získali a darovali 
nám lyže. 

Ďakujeme našim partnerom,
ktorí nám počas roku 2019 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, LUNAS, ORIFLAME, ČINSKE VEĽKOSKLADY, tlačiareň MOJA 
TLAČ, KOMUNITNÁ NADÁCIA BRATISLAVA,  lekárne PLUS, SIGNUM, 
BENU, SUNPHARMA a FIALKA  v Bratislave, LAGERMAX, GREG HAMM 
PROMOTIONS, MADNESS, CHMELA SHOP.CZ, ADIENT, DAMA – Mária 
Mačová, cukráreň PAĽKA MIŠÁKA, HUBERT, INTERSNACK, LEAR 
CORPORATION, GAZDOVSKÝ DVOR, BAŠKINA DOMÁCA TOVÁREŇ 
NA DOBROTY, TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, MONSTER ENERGY, 
RADOX, REXONA, SIGNAL, ROBERTO LUCCA, SVADOBNÝ SALÓN 
WOMEN, UNILEVER, WEBER

Ďakujeme tým, ktorí nám pomáhajú, aby sme 
mohli fungovať a aby sa o nás vedelo

28 29
OZ BUBLINA- Výročná správa 2019 OZ BUBLINA- Výročná správa 2019Ďakujeme Ďakujeme



Ďakujeme našim partnerom - spoločnostiamspoločnostiam,
ktoré nám počas roku 2019 poskytli finančné dary

• spoločnosti BAKALÁRKY i DIPLOMOVKY (ZOOP, s.r.o.), ktorá nám 
pravidelne prispieva každý mesiac.

Ďakujeme našim partnerom - jednotlivcomjednotlivcom,
ktoré nám počas roku 2019 poskytli finančné dary

• Generálny prokurátor SR, Danielko Rabina, ktorý nám 
každomesačne prispieva, Martinka Danišková, Natália Tománková, 
kolektív Generálnej prokuratúry SR, Patrik Palus

Ďakujeme za prichýlenie
Za deväťročnú výbornú spoluprácu rekreačnému zariadeniu Javorinka, 
ktoré je naším táborovým domovom,  Šport chate Bezovec, rekreačnému 
zariadeniu GO Kľačno v Kľačne,  penziónu Stred Európy na Krahuliach,  
kempom na brehoch Malého Dunaja, Chate Macocha v Čechách, 
Skautskému domu v Banskej Štiavnici, penziónu Družba v Bojniciach

Ďakujeme spoločnostiam a jednotlivcom,
za zbierky materiálu, uskutočnené počas roku 2019

• 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 na Krahuliach a aby sme mali kopu sladkostí na fungovanie 
po celý rok -  Eva Gajdošová, Michal Knazur a volejbalový tím,  
Nika Krechyňáková a jej kamaráti,  Vlaďka Gedrová,  Natália 
Podhradská, Stanka Jánošíková a jej pracovný kolektív. 

• Ďakujeme aj spoločnostiam  Greg Hamm Promotions a Adient, 
ktoré sa opäť zapojili do našej mikulášskej zbierky.

• Andrejke Lindovskej  za každoročnú zbierku vecí pre detičky na 
tábor,

• kolektívu Generálnej prokuratúry  SR za zbierku vždy a všetkého, 
čo je práve treba.

30 31
OZ BUBLINA- Výročná správa 2019 OZ BUBLINA- Výročná správa 2019Ďakujeme Ďakujeme



Ďakujeme za to, že sme mohli prísť
Rok 2019 bol neskonale štedrý na akcie a miesta, kam sme mohli vziať 
naše detičky. Ďakujeme všetkým úžasným ľuďom, ktorí stoja vo vedení 
týchto krásnych miest, reštaurácií, atrakcií. Všade k nám boli láskaví, 
priateľskí a vychádzali nám v ústrety ako poskytnutými zľavami, tak 
ľudskosťou a pochopením. Ďakujeme úžasným miestam: Banke Lásky, 
Terrapermonii, Múzeu v prírode v Banskej Štiavnici, Vlastivednému 
múzeu v Galante, starostke obce Trstice, termálnemu kúpalisku 
Topoľníky, Čajke v Oblakoch a Múzeu praveku v Bojniciach, ľuďom 
z chaty Macocha a areálu Veľkej Dohody v ČR, Areálu Ski Krahule 
a lyžiarskej škole Snowsport na Krahuliach a Relax centru Skalka. 
Ďakujeme reštauráciám: Hotelu Skalní Mlýn v ČR, Csarde,  Malom a 
Bistru pri Mlyne na Malom Dunaji.

Ďakujeme našim kreatívnym partnerom,
ktorí svojimi schopnosťami a nevšednými zážitkami pre naše deti 
obohatili naše táborové či víkendovkové programy

• 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 úžasných Transformerov, (s vďakou agentúre FUNTASIA 
za zapožičanie pro bono)  a následný tanečný workshop a bettle, za 
povzbudivé slová a hlavne za to, že si opäť na nás našli čas,

• pánovi  Třískovi a množstvu láskavých, štedrých, dobrých a 
trpezlivých motorkárov, ktorí k nám prišli už po štvrtýkrát na 
nádherných mašinách. Ďakujeme za krásne tričká i za  to, že sa naše 
deti  mohli povoziť do sýtosti na motorkách najrôznejších druhov, za 
maľovanie na tvár, úžasné darčeky a hlavne za čas strávený spolu,

• Adissovi, ktorý už ani nevieme zrátať koľkýkrát potešil, prekvapil a 
zaspieval našim deťom a priviedol nám opäť úžasné prekvapenia 
v podobe hostí a to Dominiky Mirgovej a Shortyho,

• Tomáškovi Valovi a jeho tímu z UNIVERSITAS AIKIDO v Hlohovci 
za to, že opäť prišli, aby ukázali našim deťom, že „bojovať“ sa dá 
aj férovo a najdôležitejšia je sebadisciplína a sebazdokonaľovanie. 
Ďakujeme za super ukážky i tréning a hlavne za Váš čas,

• Zuzke Mikulcovej, ktorá za nami prišla, aby ukázala deťom, ako  sa 
robia krásne profi fotky, ktoré aj dostali na pamiatku a prežila s nami 
krásny deň,

• Lucke Dovalovej s celou rodinou a ich úžasnými MEGABUBLES, 
ktorí za nami prišli, aby deťom v Bubline priniesli úžasné obrovské, 
veľké, malé, svietiace bubliny spolu s kopou úžasných workshopov 
a radosti a prežili sme s nimi nádherný deň.
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Na Záver
Hovorí sa, že v živote sa nemáme pozerať späť... No ja, keď sa v tomto 
zvláštne začatom roku 2020, plnom obmedzení, rúšok a strachu 
obzriem späť, zalejú mi oči slzy. Slzy vďaky za to, čo bolo, i slzy obáv, 
ako to bude.
V živote si málokedy uvedomujeme, aké sú tie „bežné“ veci, ktoré 
považujeme za samozrejmé, vzácne. To, že môžeme byť spolu, bolo 
predsa 9 rokov existencie nášho iného sveta pre deti z detských 
domovov samozrejmosťou! Samozrejmosťou neboli peniažky, ale tie 
sme vďaka písaniu projektov, zháňaniu 2% a škemraniu vždy nejako 
vyčarovali.  Stovky hodín sme strávili prípravami, aby sme mohli naše 
deti vziať na  víkendovky, lyžovačky, tábory, splavy, výlety ... Stovky 
hodín  sme boli s nimi na najúžasnejších miestach, učili ich najrôznejšie 
veci, stáli im po boku,  objímali ich, dávali bozky, držali za ruky, ráno ich 
budili a večer  čítali rozprávky na dobrú noc. 
Teraz byť spolu samozrejmosťou nie je. A ja si uvedomujem, ako veľa 
to znamená. Byť spolu. S neskonalou pokorou a vďakou sa obzerám za 
neskonale štedrým rokom 2019. S vierou v rok 2020 a v každý ďalší. 
Máme hľadieť vpred. Neotáčať sa. No ja sa písaním výročnej správy 
za rok 2019 otáčam. Stopy v piesku zmyje more, stopy kriedou na 
chodníku zmyje dážď, no ja verím, že stopy v dušiach našich detí (i nás 
ostatných) za úžasným rokom 2019 ostanú. Verím, že keď bude treba 
žiť ten skutočný život za bránami detského domova, budú vzťahy, 
hodnoty, skúsenosti, rozhodnutia, boje dobra a zla z príbehov nášho 
sveta, láska a čas,  čo sme odovzdali, stopou, ktorá ostane... 

Za tím OZ Bublina
PaedDr. Mirka Jánošíková 

(štatutárny zástupca)

Veľmi pekne ďakujeme všetkým za všetky poukázané 2% z podielu 
zaplatenej dane v roku 2018, vďaka ktorým sme mohli čarovať a 
vytvárať prekrásne chvíle a zážitky pre naše deti v roku 2019.

• 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 naozaj  prekrásny a veľmi štedrý rok 2019.

Obrovské poďakovanie patrí: Stanke Jánošíkovej za gramatickú 
korektúru a Evičke Némethovej za spracovanie hospodárskych 
výsledkov.
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Údaje pre dospelých:

keď aj čísla majú
       magickú moc...

Ďakujeme vám za to, že aj vďaka Vám
a Vašim 2% môžeme naďalej vytvárať magický svet pre deti z detských domovov!

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 | Bankové spojenie: IBAN SK9011000000002924854822 

Pripravili sme                                          (13 letných a 6 vianočno–silvestrovských),  kde 
formou zážitkovej pedagogiky, neformálneho učenia a príbehov rozvíjame detskú  
osobnosť, ich zručnosti a schopnosti.

Usporiadali sme                                       , čo znamená víkendovky, poznávačky nových 
miest, lyžovačky, splavy, výlety, návštevy koncertov, divadiel, kín, kultúrnych pamiatok a 
podujatí.

Urobili sme                                                                     , tj. minikurzy, ukážky a modelové 
situácie na získanie vedomostí a zručností ako zachrániť život.

                           lásky, času a splnených snov.

Vo vlastnom svete s názvom občianske združenie Bublina
fungujeme už                   .

Patríme do života                                                       z celého Slovenska.

9 rokov

4236 deťom z detských domovov

108 projektov zameraných na prvú pomoc

19 zážitkových táborov

„nekonečno“

94 „mimotáboroviek“

www.ozbublina.sk


