
 

 

 

 

 

 

Správa za rok 2013 
 

Fun club Fortuna je nízkoprahový klub sídliaci v bratislavskej sociálnej ubytovni Fortuna na 
Agátovej 1/A v Dúbravke. Oficiálne vznikol v roku 2009, kedy vďaka projektu získal priestory od 
Magistrátu mesta Bratislava. Fun club Fortuna spadá pod organizáciu Spoločnosť priateľov detí z 
detských domovov Úsmev ako dar.  

Naším cieľom je vytvárať podmienky pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, zvyšovanie 
sociálnych zručností a v neposlednom rade poskytovanie pomoci deťom a mládeži vo veku od 2. do 
18. rokov. Deťom, ktoré bývajú na ubytovni, pomáhame zlepšiť kvalitu ich života. Našou snahou je 
poskytnúť im miesto, v ktorom sa budú cítiť bezpečne, nebudú sa báť zdôveriť so svojimi 
problémami, prejaviť svoj talent, ktorý v sebe skrývajú a poskytnúť im relax a priestor na voľný 
pohyb a zároveň deti vytrhnúť zo stereotypného režimu a nepodnetného prostredia.  

 
Cieľom našich nízkoprahových aktivít je: 
 
- Pomoc pri prekonávaní náročných životných situácií 
- Snaha obmedziť diskrimináciu a sociálne vylúčenie 
- Pomoc pri presadzovaní práv a záujmov detí a mládeže 
- Prevencia sociálno-patologických javov- drogy, alkohol, sex, záškoláctvo, páchanie trestných 
činov 
- Zlepšenie medziľudských vzťahov medzi deťmi, rodičmi  v rámci komunity 
-Osveta dobrovoľníctva a nízkoprahových aktivít 
 
 
Cieľová skupina: 
 
Primárna skupina 
-Deti a mládež vo veku od 2-18 rokov, ktoré obývajú priestory sociálnej ubytovne 
-Deti a mládež z okolia ubytovne/ sídliskové deti/ deti ulice 
 
Sekundárna skupina 
-Rodiny s deťmi žijúce na ubytovni Fortuna 
-Dobrovoľníci, študenti, praktikanti  organizácie Úsmev ako dar 
-Verejnosť 
 



 
Tím Fun club Fortuna 
Tím Fun club Fortuny tvoria dobrovoľníci, ktorí svoj voľný čas nevenujú iba sami sebe, ale dávajú 
ho deťom, aby mohli úspešné napredovať dopredu vo svojom vývoji.  
V roku 2013 dobrovoľníci absolvovali vzdelávací program Anjelská akadémia. Taktiež sme 
rozvíjali tímovú spoluprácu a prekonávali prekážky, s ktorými sa v klube stretávame na 3 
supervíziach.  
 
Dobrovoľníci nízkoprahu Fun club Fortuna: 
Mgr. Zuzana Spiessová 
Ing. Zuzana Marčáková 
Mgr. Janka Marková 
Bc. Jaroslav Filo 
Pavol Hrabovský 
Linda Forraiová 
Viktor Agocs 
Simonka Jakubíková 
Veronika Chalupová  
Veronika Gajarská 
Matej Lupták 
Paula Reiselová 
Barborka Šedová 
Vladimíra Jacková 
Roman Rederer 
Kristína Kellenbergerová 
Lenka Lacová  
Mirka Majerová 
Mgr. Emília Bezáková - Úsmev ako dar  
 
Fun club Fortuna v roku 2013 
Nízkoprahový klub bol v prvom polroku otvorený 85krát, počas ktorých sa zrealizovalo množstvo 
aktivít. Klub pravidelne navštevuje približne 55 detí, ktoré do klubu zvítali 1490krát. Deťom sa 
venuje 18 dobrovoľníkov, ktorí spolu strávili na Fortune 789 hodín.  
 
Voľnočasový klub 
Voľnočasový klub ponúka deťom pestrý výber aktivít, vďaka ktorým si rozvíjajú pamäť, rozumové 
schopnosti, strategické schopnosti, spoluprácu v skupine, fantáziu, kreativitu a celkovú osobnosť.  
Prostredníctvom spoločenských hier, počítačových hier, mini knižnice a výtvarných krúžkov pre 
šikovné ručičky deti uvoľňujú svoju negatívnu energiu a prejavujú emócie, ktoré v sebe potláčajú.  
 
Klub domácich úloh 
Klub domácich úloh je rozdelený na dve časti. V prvej časti, v prvej hodine sa venujeme 
predškolákom. Malé deti si precvičujú jemnú motoriku, učia sa obťahovať čiarky, čo je veľmi 
dôležité pre neskoršie písanie. Taktiež kreslia, vyfarbujú a riešia jednoduché logické a matematické 
príklady. Školopovinným deťom je určená druhá hodina klubu. Školáci si povinne nosia svoje 
domáce úlohy, ktoré riešime. Medzi najčastejšie úlohy patria projekty z geografie, dejepisu, 
biológie. Okrem týchto činnosti poskytujeme aj doučovanie cudzích jazykov, matematiky, 
slovenčiny.  
 
Za polročné aj koncoročné vysvedčenia odmeňujeme všetky deti bez rozdielu. Dobré známky si 
odmenu zaslúžia a tie horšie známočky majú aspoň takú malú motiváciu byť lepšie.  
Okrem Klubu domácich úloh sme v tomto roku zaviedli aj samostatné doučovanie so Zuzkou 
Marčákovou, ktorá sa venuje deťom jednotlivo. 



 
Mimoklubové aktivity 
Fortuňácim deťom sa nevenujeme len počas pravidelných klubov, ale aj počas mimoklubových 
aktivít.  
 
Zimu sme si užili ako sa patrí – poriadnou sánkovačkou na Kolibe, 4 mesačným vycvikom na 
plavarni Iuventa. Fortuňácke deti sme neochudobnili ani o sviatok svätého Valentína. Pre deti sme 
prichystali poriadnu party, na ktorej si užili množstvo zábavy pri tancovaní, stoličkovom tanci, hre s 
balónmi alebo vzájomným kŕmením sa pudingom so zaviazanými očami.  
Program na dňoch Bratislava pre všetkých sme taktiež využili naplno, kedy sme zozbierali deti z 
chodieb a vyrazili do Zoo. S príchodom jari sme pozvali kolegov z nízkoprahového centra Ichytis 
sídliaceho v Devínskej Novej Vsi na priateľský futbalový zápas, na ktorom naše deti vyhrali s 
prehľadom 14:7. V máji sme znova využili teplé počasie a spravili si opekačku. Okrem opekania sa 
deťúrence bláznili na preliezačkách a veľkí usilovne trénovali na 2. letné olympijské hry 
nízkoprahov.  
 
Leto sme odštartovali kúpaním sa na jazere v Rusovciach a kúpalisku Rosnička. V auguste sme boli 
na 7 dňovom tábore pre mládež v Zlatníckej doline- Skalica.  Na začiatku septembra sme si 
vymaľovali a upratali naše priestory v klube a zorganizovali sme Burzu oblečenia pre obyvateľov 
ubytovne. V októbri sme navštívili kino. December sme mali nabitý víkendovkou pre najmenších, 
prišiel k nám Mikuláš, boli sme na Vianočnom benefičnom koncerte Úsmevu ako dar a tento rok 
sme zakončili Vianočnou party s darčekmi pre deti a mládež. 
 
Naše úspechy: 
Minulý rok sa nám poradilo úspešné napísať projekt v Orange nadácia a ďakujeme.sk, vďaka 
ktorým sme v januári obohatili hry v klube o stolný futbal. A tak veľkí aj malí tvoria nové a nové 
stratégie boja ako poraziť súpera.  
 
Nový rok sme začali aj novinkou v klube a to Pokec s dobrovoľníkmi. Zuzka, Janka majú každá 
svoj osobitný čas, ktorý majú vyhradený iba na jedno dieťa, ktoré sa im môže zdôveriť so všetkým, 
čo má na srdiečku. 
 
Po úspešnom minulom roku sme aj tento rok zopakovali už 2. letnú olympiádu nízkoprahov, ktorej 
sa zúčastnilo 140 detí z 8 nízkoprahových centier, krízového centra a detského domova. Po 
disciplínach ako futbal, vybíjaná, preťahovanie lanom, skákanie do vreci, beh cez pneumatiky, 
štafetový beh si deti mohli oddýchnuť pri voľnočasových aktivitách ako Twister alebo mohli si 
nechať namaľovať tváričky šikovnými dievčatami. 
 
 
Sponzori a priatelia nízkoprahového klubu Fun club Fortuna: 

 SPDDD Úsmev ako dar 
 Spoločnosť DELL Slovensko  
 Madness advertising company a špeciálne Maťo 
 Magistrát mesta Bratislava 
 Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis 
 Nadácia Orange 
 ďakujeme.sk 
 Saleziáni Don Bosco, Petržalka 
 Spoločnosť Wimex, s.r.o. 
 ENGE, environmentálna geológia 
 Server Webnode.sk 
 Spoločnosť Rhea, s.r.o. 



 Kresťanská Apoštolská cirkev 
 Rada Mládeže Slovensko 
 Študentský spravodajský portál Student24 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


