
1. Hrajte Save the World 

 

Vďaka Save the World môžete získať veľké množstvo V-buck, 

ktoré prevyšujú investíciu do základného bundle. Najlacnejší 

bundle stojí 20€ a V-Bucks môžete získať napríklad splnením 10 

Storm misii, kedy za každú misiu získate 100 V-buck a za 

poslednú dostanete 150 V-Bucks. 

 

Čo je hneď 1050 V-Bucks, ktoré majú hodnotu 10€. Ďalej sú tu 

skvelé odmeny len za to, že sa prihlásite, kedy za jeden deň 

môžete získať aj 800 V-bucks, inak dostávate niečo okolo 150 

V-Bucks za prihlásenie.  

 

Sú to aj eventy podobne ako v BR, kedy opäť získavate V-Bucks 

zadarmo. To čo investujete do Save the World sa vám 

mnohonásobne vráti a ešte si ho môžete vyskúšať ak ho nemáte. 

 

 

2. Nezabudnite na eventy 

 

Fortnite ma množstvo eventov, kedy môžete získať kozmetické 

doplnky zadarmo, napríklad teraz funguje event Love and War, 

kedy môžete získať nové kozmetické doplnky len tím že plníte 

challenge.  

 



 

Alebo bol Star Wars event, kedy sme v hre mali svetelné meče a 

každý mohol získať glider v podobe stíhača zadarmo. Jedným 

z najlepších eventov bol Winterfest, kedy sme dostali množstvo 

kozmetických doplnkov zadarmo. 

 

 

Sledovanie Fortnite turnajov 
 

Free V-bucks nemusíte získavať čisto len hraním Fortnite ale 

dokonca aj jeho sledovaním. Na Gamescome 2018 Epic rozdával 

karty s V-bucks a exkluzívnym sprejom a rovnako dával sprej 

zadarmo na TwichCone 2018.  

 

Pri minuloročnom Word Cupe, každý zúčastnený dostal 2000 V-

buck, Battle Pass sezóny 10 a exkluzívny World Cup sprej. 

Skiny môžete získať aj sledovaním na Twitchi, napríklad 

nedávno bol Australian Summer Smash Cup, kedy jeho sledovaním 

ste mohli dostať sprej zadarmo. 

 



 

 

3. Plnenie Battle Pass challengov 
 

Ty, ktorý nemajú Battle Pass, tak ho odporúčam kúpiť ako prvú 

vec, keďže dostanete množstvo kozmetických doplnkov a k tomu 

množstvo V-Buck zadarmo. Battle Pass obsahuje aj challenge, 

ktorých plnenie je zábava a tiež obsahuje odmeny v podobe V-

Bucks. 

 

Za plnenie challengov si odomykáte rôzne štýly, ktoré sa inak 

nedajú získať. Ak máte Battle Pass, tak je to jedna 

z najlepších ciest na získavanie free V-Bucks ak nie, tak vám 

ho odporúčam kúpiť. 

 

 

 



4. Hrajte turnaje nielen v BR 
 

Hraním turnajov si môžete prísť aj na klasické peniaze nielen  

na V-bucks. Najlepšie na tom je, že Fortnite kompetetívna 

scéna je rozšírená a nemusíte byť dobrý len v základnej hre. 

Turnaje sa konajú aj v Creativu, čiže ak ste dobrý v Creatívu, 

tak sa zamerajte na tieto turnaje. 

 

Rovnako nájdete aj turnaje o najlepšiu trickshot. Jednoducho 

ak nie ste dobrý v klasickom BR titule, tak máte množstvo 

iných ciest, ktorými sa môžete vydať.  

 

 

 

5. Zúčastníte sa giveawayou 
 

Množstvo týchto giveaway nájdete na sociálnych sieťach 

a môžete tu získať zadarmo V-Bucks alebo itemy ako napríklad 

Minty Merry pickaxe. Väčšinou pri tomto musíte dať like 

a zdieľanie. 

 

Dobre je aj keď sledujete komentáre, čím zistíte, či je daný 

človek legit. Na sociálnych sieťach je množstvo giveawayou 

stačí napísať do vyhľadávania na FB alebo IG, Fortnite Giveawy 

a už niečo nájdete. 



 

 

 

6. Získaj peniaze hraním Fortnite 
 

Je množstvo spôsobov ako môžete získať peniaze hraním. Jeden z  

najzákladnejších je, že ste dobrý v hre, kedy sa môžete 

zaregistrovať ako kouč a dostavať peniaze za učenie ostatných 

hráčov. 

 

Nemusíte len koučovať ale môžete sa prihlásiť do turnajov, kde 

môžete vyhrať peniaze alebo si založte YouTube kanál 

a zdieľajte tam svoju tvorbu. Ak sa ľudom bude páčiť vaša 

tvorba, tak môžete získavať peniaze vďaka reklamám. 

 

 



 

7. Stiahnite si aplikácie 
 

Na mobile nájdete množstvo aplikácii, ktoré ponúkajú súťaže, 

kde môžete vyhrať kozmetické doplnky zadarmo. Alebo sú 

aplikácie, kedy hraním hier môžete získať V-bucks zadarmo. 

 

Musím povedať, že spôsob hraním hier je dosť pomaly ale čo sa 

týka giveaway a súťaži, tak na toto sú tieto aplikácie skvelé. 

Stačí napísať do Google play: Free V-buck a vybrať si 

aplikáciu. 

 

 

 

8. Hrajte v  Číne 
 

Dobre toto sa jedna skôr o žart ale keby ste chceli získať 

množstvo V-bucks, tak vám určite odporúčam hrať v Čine. Naša 

verzia je dosť odlišná od tej čínskej. Jednoducho majú 

pravidla: koľko peňazí môžu míňať na transakcie a ako dlho 

môžu hrať.  

 

Napríklad len za to, že sa zalogujete dostanete free Battle 

pass a za jednoduché challenge dostane množstvo V-Bucks 



zadarmo. Lenže najhoršie je na tom, že každý deň môžete hrať 

len 1 a pol hodiny. 

 

 

 

 

 


