GOODSPORTS INTERNATIONAL SLOVENSKO
VÝROČNÁ SPRÁVA 2013
Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí
v Devínskej Novej Vsi od roku 1994.
Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež formou organizovania
športových tréningov, turnajov, letných táborov, ale aj kultúrnych podujatí, napr. koncertov,
filmových produkcií , či rodinných piknikov. Taktiež ponúka deťom poobedný program
v klubovej miestnosti v Základne škole Ivana Bukovčana 3, Devínska Nová Ves zameraný
na doučovanie a pomáhanie s domácimi úlohami, hry, premietanie filmov atď.
Garantom programu je Thomas Raymond Johnson, bývalý profesionálny hráč baseballu.
Členovia predstavenstva:
 Thomas Raymond Johnson
 Deborah Ann Johnson
 Katarína Mózsiová
 Roman Mózsi
 Raymond Norris.
Členovia predstavenstva sa počas roka 2013 pravidelne stretávali a riešili aktuálne problémy.
Harmonogram našej práce je rozpísaný v nasledujúcich riadkoch.

 Január
Denný program GoodSports zima 2013
Pondelok :
Utorok :
Streda:

Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov)
13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3, (kadeti baseball– deti 13-16 rokov)
14.00-15.30 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.30-16.30 klub B3 trieda
17.00- 18.00 tréning B3 telocvičňa (baseball, deti 10-13 rokov)
13.30-18.00 klub B3 (sociálne projekty)
VOĽNO
VOĽNO

Nedeľa:

13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub

Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch



mladšia kategória 13
staršia kategória 15

Vytvorenie poradného teenagerovského tímu
10 detí vo veku 15-17 rokov, vytvárenie programu pre ich vekovú kategóriu.
Prvé stretnutie 31.1. 2013, počet zúčastnených detí 9

 Február
Denný program GoodSports zima 2013
Pondelok :
13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov)
Utorok :
13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3 , (kadeti baseball– deti 13-16 rokov)
Streda:
14.00-15.30 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.30-16.30 klub B3 trieda
17.00- 18.00 tréning B3 telocvičňa (baseball, deti 10-13 rokov)
Štvrtok:
13.30-18.00 klub B3 (sociálne projekty)
Piatok:
VOĽNO
Sobota:
VOĽNO
Nedeľa:
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch



mladšia kategória 17
staršia kategória 18

Chata – chata – chatička 2013 pre trénerov
 Termín 1.-3. februára
 Bystrá pri Banskej Bystrici
 Teambuildingová aktivita pre trénerov, spoločné strávený čas a lyžovačka
 zúčastnených trénerov 11

Druhé stretnutie Advisory teen tímu
 7.2. 2013 vo štvrtok
 počet detí 9,
 aktivity na návšteve domu sociálnych služieb Senecio
SLOVNAFT Apollo cup 2013- žiaci
16. 2. 2013, turnaja sa zúčastnili 4 družstvá a to Apollo žiaci, Apollo žiačky, Trnava Panters
a náš tím GoodSports. Obsadili sme 4.miesto.
Najužitočnejším hráčom z nášho tímu sa stal Patrik Hulala.
Počet detí 13, 4 tréneri.
SLOVNAFT Apollo cup 2013 – softball ženy
17.2. 2013, softballový turnaj
Počet hráčiek 15, trénerov 5
Turnaja sa zúčastnili 3 tímy a to Apollo, Trnava Panters a náš tím GoodSports, obsadili sme
pekné druhé miesto. Najužitočnejšou hráčkou turnaja sa stala Ivana Petergáčová.
23. 2.2013
Stretnutie predstaviteľov GoodSportsu s členmi tímu Fighting Flies o sezóne 2013 v klube
GoodSports, kadetská liga

24. 2. 2013 Raňajky:
zúčastnených detí 15, klub, Alena Zigová, Katarína Vrabčeková
zúčastnených dievčať 7

– softballová klinika:

 Marec
Denný program GoodSports jar 2013
Pondelok :
13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov)
Utorok :
13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3 , (kadeti baseball– deti 13-16 rokov)
Streda:
14.00-15.30 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.30-16.30 klub B3 trieda
17.00- 18.00 tréning B3 telocvičňa (baseball, deti 10-13 rokov)
Štvrtok:
13.30-18.00 klub B3 (sociálne projekty)
Piatok:
VOĽNO
Sobota:
VOĽNO
Nedeľa:
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3

15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch
 mladšia kategória 15
 staršia kategória 16

 Jarné prázdniny 1. – 10. marca 2013
Program:
Nedeľa:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

13.00- 14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.30 DNV Gs klub a Cesta klub
13.30-15.30 klub
15.30 – 17.00- tréning baseball
13.30-16.00 klub
16.00-17.30 tréning baseball kadeti
13.00-18.00 klub
Voľno
odchod chata do nedele 10.3.2013

4.3. 2013
tretie stretnutie advisory teen tímu, zúčastnených detí 8, nápady na komunitné projekty,
tábor v Bojniciach a Veľkonočný program
6.3. 2013
burza skúseností na tému grantovanie organizovaného Radou mládeže Slovenska
Chata – chata – chatička 2013 pre deti
Termín 8.-10. marec 2013
Miesto: Bezovec, pri Piešťanoch
Počet detí:12
Počet trénerov:6
Aktivity: spoločenské hry, návšteva ZOO farmy Nový Zéland, návšteva centra Piešťan, filmy,
spúšťanie sa na svahu Ski Bezovec
11.3. 2013
návšteva študentov zo školy QSI v rámci projektu business
20.3.2013
príprava občerstvenia pre klientov z domu sociálnych služieb Senecio, jahody v čokoláde

21.3.2013
návšteva domu sociálnych služieb Senecio (dom dôchodcov),
aktivity: rozhovory, Veľkonočné zvyky, maľovanie veľkonočných perníčkov
Počet detí: 20
Počet trénerov: 4
23. marca 2013 T-ball turnaj Viničné
Zúčastnených tímov 7: MaSK Pezinok, Apollo žiaci, Apollo žiačky, ZŠ Podzáhradná, Trnvava
Panthers, Trnava Angels a my.
Počet detí: 11
Trénerov: 3
Asistentov: 2
Obsadili sme pekné 5. miesto.
24. marca 2013
Cesta klub špeciálny hosť mních Peter
24.marca 2013
stretnutie trénerov ohľadom tábora v Bojniciach,
zúčastnených trénerov: 8
junior coachov: 4

30.3. 2013- Baseballový turnaj AISB Budapešť – Nagykovácsi
Turnaja sa zúčastnili 4 tímy:
AISB Sparks, MAFC Rangers, Diósd Dodgers, Bratislava GoodSports.
Počet hráčov: 11,
trénerov: 4,
asistentov: 2
GoodSports vyhral všetky 3 zápasy a obsadil 1. miesto.

 Apríl
Denný program GoodSports jar 2013
Pondelok :
13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov)
Utorok :
13.30-16.00 klub B3 trieda
6.00-17.30 tréning telocvičňa B3 , (kadeti baseball– deti 13-16 rokov)
Streda:
14.00-15.30 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.30-16.30 klub B3 trieda

Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

17.00- 18.00 tréning B3 telocvičňa (baseball, deti 10-13 rokov)
13.30-18.00 klub B3 (sociálne projekty), 16.00 tréningy kadeti vonku
VOĽNO
VOĽNO
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub

Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch



mladšia kategória 15
staršia kategória 16

 Veľkonočné prázdniny
Od 28.3.-2.4.2013
20.4.2013 – kadetský dvojzápas na Apolle
Zúčastnených hráčov 13

 Máj
Denný program GoodSports 2013
Pondelok :
13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov)
Utorok :
13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3 , (kadeti baseball– deti 13-16 rokov)
Streda:
14.00-15.30 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.30-16.30 klub B3 trieda
17.00- 18.00 tréning B3 telocvičňa (baseball, deti 10-13 rokov)
Štvrtok:
13.30-18.00 klub B3 (sociálne projekty), 16.00 kadeti tréning vonku
Piatok:
VOĽNO
Sobota:
VOĽNO
Nedeľa:
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch



mladšia kategória 18
staršia kategória 15

1. mája 2013 – Futbalový turnaj
Dňa 1. mája 2013 GoodSports Intenational Slovensko usporiadalo 8.ročník futbalového
turnaja (jarná časť). Turnaj sme opäť odohrali v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana
3, v troch vekových kategóriach deti a mládež vo veku 10 až 13 rokov, 14 až 16 rokov a 17 a
viac rokov.
V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorili 3 družstvá GoodSports, Experti, Čierny diabli.V tejto
kategórii 1. miesto získal tím GoodSports , 2.miesto Čierny diabli a 3.miesto tím Experti.
Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára, ktorým sa
stal Denis Vlašič a najlepšieho strelca Adama Sítha .
V kategórii detí vo veku 14-16 rokov sa vytvorili 4 tímoy s názvami I dont know, because ja
neviem, Noobovia, Čierny diabli a Tím X.
1.miesto obsadil tím Čierny diabli , 2.miesto Noobovia a 3.miesto tím I dont know, because
ja neviem .
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Denis Janoštiak a
brankára turnaja Patrika Ondrašinu.
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorili 4 tímov s názvami GoodSports, Štangasti, Lamaga FC,
Tím X.
1.miesto obsadil tím Lamaga FC , 2.miesto GoodSports a 3.miesto Štangasti.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Patrika Šikulu a
brankára turnaja Tomáša Kollára.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 54 hráčov.
4.5. 2013
Majstrovstvá sveta v hokeji, sledovanie zápasov v klube s deťmi SVK vs. Fínsko,
počet detí 10
trénerov 5
7.5.2013
stretnutie organizácii ohľadom plánovania dňa detí v DNV
8.5. 2013
stretnutie s Advisory teen tímom (teengerovský poradný tím) ohľadom aktivít so študentmi
z Univerzity Bethel
8.5. 2013 – Floorbalový turnaj – jarná časť
Občianske združenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 8.mája 2013
6 .ročník floorballového turnaja (jarná časť).
Turnaj sa odohral v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v 3 vekových kategóriach
a to kategória detí a mládež od 10-13 rokov, kategória od 14 do 16 rokov a kategória 17 a
viac.

V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorilo 6 tímov (KARPAT tím, All Stars tím, Wizards,
Tsunami, Floorball klub, Vlci). Všetky deti sa snažili o čo najlepšie umiestnenie. V kategórii
mladších detí 1.miesto získalo družstvo Wizards , 2.miesto získali deti z tímu Tsunami a 3.
miesto získal tím All Stars. Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj
najlepšieho brankára (Ján Ondrejka) a najlepšieho strelca turnaja (Rastislav Mikuláš)
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami Šmolkovia, I don t know,
because ja neviem, Dream tím, Maniaci, Hurikán . 1. miesto obsadil tím Dream tím , 2.miesto
tím Hurikán a 3.miesto tím Maniaci . Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj
najlepšieho brankára (Patrik Gašparík) a strelca turnaja (Róbert Talaj).
V kategórii 17 a viac sa zúčastnili tímy: Štangasti, Sean Avery tím, GoodSports, Formuláci,
Hurikán a Maniaci. 1.miesto obsadil tím Hurikán , 2.miesto GoodSports
a 3. Miesto
Sean Avery tím . Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho
brankára (Tomáš Schugerl) a najlepšieho strelca turnaja (David Bereš). Turnaja sa zúčastnilo
dokopy 77 hráčov.

25. 5.- 2.6. 2013 špeciálny program so skupinou študentov z USA z Univerzity Bethel
25.5. sobota:
príchod skupiny z Univerzity Bethel, spoločná večera v Donau Café, Hainburg,
ubytovanie v DNV
26.5. nedeľa:
dekorácia triedy, športové aktivity zúčastnených detí vo veku 12-17 počet 25, Cesta klub,
Pizza party, koncert v kostole zúčastnených návštevníkov 110.
27.5. pondelok:
návšteva študentov z USA v triedach v základnej škole Ivana Bukovčana 3, 3 vyučovacie
hodiny navštívených detí 55.
Športové aktivity v telocvični , zúčastnených detí vo veku 9-17 , počet 25, hodiny volejbalu.
28.5. utorok
návšteva študentov z USA v Kozárovciach, hodiny angličtiny , stretnutie sa so starostom,
športové aktivity, návšteva starého mesta
29.5. streda
paintball na Srdci pre študentov z Bethel Univerzity, športové aktivity – americký futbal
a volejbal, 30 zúčastnených detí vo veku 9-17
30.5. štvrtok
2 hodiny telesnej výchovy, športové aktivity basketbal, zúčastnených detí cca 50 v každej
triede, poobedné športové aktivity zúčastnených detí 25, návšteva kina

31.5. piatok
návšteva Viedne, celodenný výlet
31.5.
Príchod študentky Katie Aloisi na 2,5 mesiaca, aktivity s GSI

 Jún
Denný program GoodSports 2013
Pondelok :
Utorok :
Streda:

Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov)
13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3 , (kadeti baseball– deti 13-16 rokov)
14.00-15.30 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.30-16.30 klub B3 trieda
17.00- 18.00 tréning B3 telocvičňa (baseball, deti 10-13 rokov)
13.30-18.00 klub B3 (sociálne projekty), 16.00 kadeti tréning vonku
VOĽNO
VOĽNO
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub

Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch
 mladšia kategória 16
 staršia kategória 15
 1.6. Deň detí
 GoodSports spolu s inými neziskovými organizáciami a školami
 (Istra-centrum, OZ Devínska Inak, OZ Ichtys, OZ Hlaváčik, OZ Votum, Materské
centrum Bublinka, Škola šeliem, ZŠ Ivana Bukovčana, ZŠ Pavla Horova 16, ZUŠ, ČRIP,
MČ Devínska Nová Ves) zorganizovalo deň detí v DNV, pripravili bohatý program,
kopec hier, zábavy a zabezpečilo občerstvenie. Sponzorsky sa zapojilo tiež Tesco z
DNV a rozdávali zadarmo sladkosti, ovocie a pitný režim.

 GoodSports ponúklo športové aktivity (odpalovanie loptičky do siete, hádzanie
baseballovej loptičky, stolný futbal, Nintendo Wii, , skákacie hrady-zapožičané, )
 Zúčastnených:
 10 trénerov + 8 trénerov z USA

 Júl
17. ročník Športovo-anglický tábor Bojnice 2013
- zúčastnených 92 detí
- trénerov 42
17.ročník športovo – anglického tábora (baseball campu) pre deti sa uskutočnil v dňoch
29.6.-7.7.2013 v rekreačnom zariadení Hlboké nad Bojnicami, záujem zo strany detí a
rodičov bol veľký.
Cieľovou vekovou skupinou boli deti vo veku 8-17 rokov. Tábora sa zúčastnilo 92 detí (z toho
90 zo Slovenskej republiky a 2 deti z Českej republiky) Na riadny priebeh tábora dozeralo 42
dospelých – trénerov, asistentov trénerov, prekladateľov, organizátorov a dve zdravotné
sestry ( 10 Severoameričanov a 32 Slovákov).
Cieľom projektu bolo vyplniť voľný čas detí zmysluplne športovým (baseball, basketball,
voleyball, floorball, futball, stolný tenis, paintball), kultúrnym (večerné posedenia pri
táboráku s hudbou a spevom, ohňostroj, večerné zábavné hry, koncert), vzdelávacím (hodiny
angličtiny zábavnou formou rôzne súťaže, hry) i etickým programom (večerné vyhodnotenie
dňa s príbehmi a ponaučeniami). Každé ráno bol presne stanovený program, ktorý bol na
konci dňa vyhodnotený. Všetci mali pocit, že týždeň ubehol veľmi rýchlo a prejavili záujem ,
aby tábor býval v budúcnosti dlhší.
Denný Letný program v klube od 10.00-16.00 (športy, filmy, zábava) od nedele do štvrtka.
14.7. 2013
nedeľa aftercamp barbecue
zúčastnených detí 30
Trénerov 9
8.7. -19.7.2013
Denný tábor v spolupráci s 3Gcentrom v Kozárovciach
športy a angličtina
zúčastnených detí 30
trénerov z USA 8

18.7.2013
návšteva domova dôchodcov v Dúbravke, počet zúčastnených klientov 31.
Počet našich detí 20
trénerov 7
Kreatívne a zoznamovacie aktivity.

Príchod Royal Servants – 20.7. 2013 – 29.7. 2013
Denný tábor od 22.7. do 26.7.2013
Zúčastnených detí 73
Zúčastnených trénerov a organizátorov – Royal Servants 31, GoodSports 30
Aktivity: športy (basketbal, futbal, floorbal, vybíjaná, basebal, frisbee, americký futbal),
hudba, angličtina zábavnou formou, filmy , hry (Nintendo Wii, Uno, piškvorky, stolný futbal,
stolný hokej, stolný tenis, dostihy a sazky atď), skákacie atrakcie, plaváreň.
Športy v telocvični na ZŠ Bukovčana 3 a poobedné športy na multifunkčnom ihrisku na ZŠ
Bukovčana 3 a na ihrisku za starou poštou. Ostatné aktivity v triedach na ZŠ Bukovčana 3.
Kúpanie na Bágri
(Vajnory) s Royal Servants
zúčastnených detí 15
trénerov 8

 August
Kúpanie v Hainburgu
počet detí 13
trénerov 6
Denný Letný program v klube od 10.00-16.00 (športy, filmy, zábava) od nedele do štvrtka.
11.8. 2013
rozlúčková párty pre Katie Aloisi.
Zúčastnených detí 20
trénerov 15

 September
Denný program GoodSports 2013
Pondelok :
13.30-18.00 klub B3 trieda
15.30-17.00 baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 9-13 rokov)
Utorok :
13.30-18.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3 , (kadeti baseball– deti 13-16 rokov)
Streda:
13.30 – 18.00 klub B3 trieda
16.30 – 18.00 tréning baseball deti 9-13 rokov
Štvrtok:
13.30-18.00 klub B3 (sociálne projekty), 16.00 kadeti tréning vonku

Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

VOĽNO
VOĽNO
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub

Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch
 mladšia kategória 16
 staršia kategória 15
Nábor detí po triedach v školách Ivana Bukovčana 1 a 3, Pavla Horova 16.
18.9. 2013
príchod baseballového hráča a trénera Michaela Maplesa, ktorý bude 3 mesiace pomáhať
ako dobrovoľník v GoodSportse
22. 9. 2013
oficiálne privítanie baseballového hráča a trénera Michaela Maplesa,
Stretnutie Advisory teen tímu o jesennom a zimnom programe.
28.9.2013
sobota Movie night:
zúčastnených detí 6
trénerov 2
29.9. 2013
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného areálu na škole Ivana Bukovčana 3 pod vedením
Mestskej časti Devínskej Novej Vsi a Baseballového klubu Fighting Flies s pomocou OZ
GoodSports International Slovensko.
Program športového popoludnia pre všetky vekové kategórie
(pod dohľadom skúsených inštruktorov):
- nohejbalový turnaj
- pokus o baseballový odpal na ľudského alebo
elektrického nadhadzovača
- baseballový zápas detí
- diskgolf
- kruhový tréning pod šírym nebom
- lezecká stena
- a ďalšie atrakcie

30.9.2013
stretnutie ohľadom založenia softballového tímu.

 Október
Denný program GoodSports 2013
Pondelok :
13.30-18.00 klub B3 trieda
15.30-17.00 baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 9-13 rokov)
Utorok :
13.30-18.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3 , (kadeti baseball– deti 13-16 rokov)
Streda:
13.30 – 18.00 klub B3 trieda
14.00-15.30 t-ball
16.30 – 18.00 tréning baseball deti 9-13 rokov
Štvrtok:
13.30-18.00 klub B3 (sociálne projekty)
Piatok:
VOĽNO
Sobota:
VOĽNO
Nedeľa:
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch –
 mladšia kategória 16
 staršia kategória 15

6.10.2013
nedeľa multižánrový festival Devínska Devínskej
zúčastnených trénerov a pomocníkov 25.
Náš stánok, alebo skôr „place“ obsahoval viacero aktivít, kde si mohli deti, ale i dospelí
vyskúšať svoje zručnosti.
- Minibiliard
- Stolný futbal alias kalčeto
- Pálkovanie do siete
- Hádzanie loptičiek do sieťky/terča
- Hádzanie loptičiek do „pyramídy“ z pohárov
- Minifloorball
- Streľba s floorbalovou hokejkou na bránku s „bránkou“
- + sladká odmena pre každého, kto bol úspešní
čiže všetci

9.10.2013
priateľský zápas s BK Apollo Bratislava, pre deti vo veku 10- 13 rokov
Zúčastnených detí 18
Trénerov 3 a asistentov 5
09.10.2013
bol pre naše mladé baseballové talenty významný deň. Odohrali svoj prvý zápas na novom
Baseballovom ihrisku proti teamu BK Apollo Bratislava, ktoré má svoj domovský stánok v
Podunajských Biskupiciach.
Samotný zápas sa niesol v priateľskej atmosfére oboch tímov a oba tábory boli podporované
aj zo strany viacerých rodičov, ktorí si našli čas a prišli povzbudiť svojich nadšencov tohto
športu :) Pre niektoré naše deti bol tento zápas úplne prvým a vyskytlo sa aj pár úsmevných
situáci, ale o tom to je, aby sa získavali skúsenosti :)
Teamu Apollo ďakujeme, že si našli časový priestor počas týždňa a prišli do Devínskej, aby
spoznali náš mladý GSI team a nové ihrisko :)
Zostava teamu GoodSports:
Head Coach - Roman Mózsi
Asistenti - Katka Mózsiová, Mária Jendruchová - Gieciová, Kečo Kečaaldes, Sasky Selická
a ostatní
Deti:
Anna Mária Durišková, Filip Lencz, Jakub Lencz, Patrik Hulala, Martin Gieci, Daniel Majer,
Jakub Fuzek, Tomáš Plecháč, Mária Ejemová, Timotej Strážovský, Adam Vateha, Martin
Semris, Rastislav Šimončič, Filip Kakas, Zuzana Vrbovská, Vanda Hoštacká, Matej Kyseľ, Ján
Martinec
12.-13.10.2013 kadetské playoff na ihrisku
Uplynulý víkend sa na ihrisku v Podunajských Biskupiciach odohralo play-off kadetskej ligy
o Majstra Slovenska 2013. GSI/FF kadeti postupili do playoff z prvého miesta po základnej
časti. V semifinále sa stretli s bratislavským Slovanom, ktorý zdolali 14:0 a čakali na svojho
finálového súpera o ktorom rozhodovalo druhé semifinále medzi Apollom Bratislava a White
Angels Trnava. Z postupu sa nakoniec tešili hráči Apolla, ktorí zdolali Angels 0:7. V nedeľu bol
na programe zápas o tretie miesto a poobede finále o Majstra SR. Tretie miesto napokon
získali hráči White Angels Trnava po vítazstve 11:3 nad Slovanom Bratislava.Naši kadeti
nastúpili o 14:30 proti domácemu Apollu a napokon, po úvodnej dráme, súperovi podľahli
21:6. Apollo sa stalo Majstrom SR pre rok 2013 a našim zverencom patrí druhé miesto. Veľká
vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tejto úspešnej sezóne podielali:
Hlavní tréneri: Tom Johnson, Roman Mózsi
Manažér: Katarína Mózsiová

Zapisovateľ, asistent trénera: Tomáš Kečo Sedláček
Asistenti: Patrik Beňa, Viktor Beňa, Martin Turčan
Hráči: Marieta Arzumanjan, Lea Štiffelová, Nicolette Chudá, Denis Hatvany, Jakub Kyseľ,
Michal Prikryl, Daniela Kubalová, Martin Beňa, Monika Nagyová, Daniel Predajňa, Patrik
Gašparík, Alexandra Selická, Pamela Mundlová, Mashu Harada, Patrik Ondrašina a Patrik
Hulala.
13.10.2013
guláš párty v klube
zúčastnených detí 16
trénerov 6
Návšteva rodiny Brada Greguša na týždeň, spolupráca ohľadom pomoci pri dobudovaní
baseballového ihriska.
15.10.2013
začiatok softballových tréningov a tréningov v posilňovni.
24.10.2013
1.návšteva domu sociálnych služieb Senecio s deťmi v školskom roku 2013/2014 kultúrny
program k mesiacu Október – mesiac úcty k starším, občerstvenie, hry, rozhovory
Zúčastnených detí: 23
Dozor: 5
30.10.2013 – Floorbalový turnaj –jesenná časť 6. ročník
Občianske združenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 30. októbra
2013 6. ročník floorballového turnaja (jesenná časť).
Turnaj sa odohral v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v 3 vekových kategóriach
a to kategória detí a mládež od 10-13 rokov, kategória od 14 do 16 rokov a kategória 17 a
viac.
V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorilo 6 tímov (KARPAT BL tím, tím Štastkári, FC Shadows,
FC Bazinga, Rhotondrenos, Amaters ). Všetky deti sa snažili o čo najlepšie umiestnenie. V
kategórii mladších detí 1.miesto získalo družstvo FC Shadows , 2.miesto získali deti z tímu
Amaters a 3. miesto získal tím FC Bazinga. Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme
ocenili aj najlepšieho brankára (Denis Vlašič) a najlepšieho strelca turnaja (Dominik Kirka).
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorilo 6 tímov s názvami Wizards, Dream tím, Smurfs,
Čučo for fox, Hurikán Biely a Oxdog tím . 1. miesto obsadil Dream tím , 2.miesto Oxdog tím
a 3.miesto tím Hurikans biely. Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj
najlepšieho brankára ( Patrik Gašparík) a strelca turnaja (Denis Hatvany).
V kategórii 17 a viac sa zúčastnili tímy: Tím Awesome, Mustangs, Sean Avery tím, Hurikán
Biely, 2 čašníci a obuvník, Hurikán a HBC Karlova Ves . 1.miesto obsadil tím Sean Avery ,

2.miesto Hurikán a 3. Miesto HBC Karlova Ves . Miesta boli ocenené medailami, okrem miest
sme ocenili aj najlepšieho brankára a najlepšieho strelca turnaja (Roman Mózsi). Turnaja sa
zúčastnilo dokopy 137 hráčov.

Halloweenske dielne 31.10.2013
výzdoba na halloweensku párty, vyrezávanie tekvíc, obrázky s halloweenskou tématikou.
31.10.2013 Halloween párty
Zúčastnených 65 detí
6 trénerov, klubová trieda ZŠ Bukovčana 3
Diskotéka, hry – stolný futbal, stolný hokej, stolný tenis, biliard, tombola, ocenenie 1,2,3
miesto najlepšia maska.
Noc hororov – zúčastnených 35 detí a 5 tréneri, prespanie v škole

 November
Denný program GoodSports 2013
Pondelok :
13.30-18.00 klub B3 trieda
15.30-17.00 baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 9-13 rokov)
Utorok :
13.30-18.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3 , (softball, baseball– deti 13-16 rokov)
Streda:
13.30 – 18.00 klub B3 trieda
14.00-15.30 t-ball
16.30 – 18.00 tréning baseball deti 9-13 rokov
Štvrtok:
13.30-18.00 klub B3 (sociálne projekty)
Piatok:
VOĽNO
Sobota:
VOĽNO
Nedeľa:
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch
 mladšia kategória 17
 staršia kategória 13
Chata pre deti 8.-10.11.2013, Bezovec, Pieštany
Zúčastnených 6 trénerov
9 detí/teenagerov.

Teambuldingová chata – rôzne hry, pozeranie filmov, hororov, rozhovory, výlet do centra
Piešťan
16.11.2013 – Futballový turnaj GSI 2013 – jesenná časť
Dňa 16. novembra 2013 GoodSports Intenational Slovensko usporiadalo 8.ročník
futbalového turnaja (jesenná časť). Turnaj sme opäť odohrali v telocvični v Základnej škole
Ivana Bukovčana 3, v troch vekových kategóriach deti a mládež vo veku 10 až 13 rokov, 14 až
16 rokov a 17 a viac rokov.
V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorili 3 družstvá Beliebers, FCL DNV a Barcelona DNV.V
tejto kategórii 1. miesto získal tím Beliebers , 2.miesto FCL DNV a 3.miesto tím Barcelona
DNV.
Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára, ktorým sa
stal Denis Vlašič a najlepšieho strelca Jakuba Hurbaniča .
V kategórii detí vo veku 14-16 rokov sa vytvorilo 6 tímov s názvami All Stars tím, Čučo for fox,
Chochmelci, Garda Stars, Beliebers, Dreváci.
1.miesto obsadil All Stars tím , 2.miesto Beliebers a 3.miesto tím Dreváci.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Andreja Benča a
brankára turnaja Dominika Majdu.
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorilo 6 tímov s názvami GoodSports, Štangasti, Krstný otec,
Černý chlapci, FC Nevieme, To je jedno.
1.miesto obsadil tím Krstný otec , 2.miesto tím To je jedno a 3.miesto Štangasti.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Richarda Feketeho a
brankára turnaja Tomáša Kollára.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 85 hráčov.
V dňoch 16. a 17. november, sa konal v Brne v hale Z Baseballovy turnaj, ktorého sa zúčastnil
aj širší výber Slovenskej reprezentácie žiakov. V nominácii boli zaradení aj odchovanci
GoodSports Baseball Academy - Jakubko Lencz a Martin Gieci, ktorý odpálil aj jeden
homerun :)

 December
Denný program GoodSports 2013
Pondelok :
13.30-18.00 klub B3 trieda
15.30-17.00 baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 9-13 rokov)
Utorok :
13.30-18.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3 , (kadeti baseball– deti 13-16 rokov)
Streda:
13.30 – 18.00 klub B3 trieda
14.00-15.30 t-ball
16.30 – 18.00 tréning baseball deti 9-13 rokov
Štvrtok:
13.30-18.00 klub B3 (sociálne projekty), 16.00 kadeti tréning vonku

Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

VOĽNO
VOĽNO
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub

Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch
 mladšia kategória 16
 staršia kategória 15
5.12. 2013
Mikulášska párty pre deti, GSI navštívil Mikuláš, Anjel a Čert priniesol deťom sladkosti,
aktivity: disko, hry

7.12. 2013
výlet do Brna na svetový šampionát žien vo floorballe, zúčastnených detí 9, 5 trénerov
7.12. 2013
návšteva Vianočnej uličky v Devínskej s deťmi
12.12.2013
Vianočné crafty- súťaž o najkrajšie vyzdobenú perníkovú chalúpku a výzdoba vianočného
stromčeka s fotkami detí. Zúčastnených detí 23 a trénerov 7.
19.12.2013
Vianočná párty pre deti – hry, súťaže, občerstvenie: pizza, Secret Santa – výmena darčekov,
zúčastnených detí: 32
trénerov: 8
22.12.2013
Vianočná párty pre trénerov – Kolony reštaurácia, zúčastnených
trénerov: 10
junior trénerov: 13
31.12. 2013
príchod dvoch tréneriek – USA, CAN , Elizabeth McVey a Sonja Hotke, ako dobrovoľníčky
budú pomáhať s programom (Bethy 6 mesiacov a Sonja 4 mesiace)

Vianočné prázdniny od 23.12. 2013– 7.1.2013
Program počas Vianočných prázdnin:
29.12. klub od 12.00-17.00
30.12. klub od 13.00-18.00
31.12. klub od 13.00-17.00
01.01. klub od 13.00-17.00
02.01. klub od 13.00-17.00
03.01. klub od 13.00-17.00
05.01. klub od 10.00-17.00
06.01. klub od 13.00-17.00
07.01. klub od 13.00-18.00
Mediálna a publikačná činnosť
všetky naše akcie sme odprezentovali aj v médiach v Devexe, Devínsko –novoveskej televízii,
našej webovej stránke, webovej stránke školy Ivana Bukovčana 3, turistickej informačnej
kancelárii v DNV.

POĎAKOVANIE
Naša vďaka patrí všetkým našim podporovateľom a priateľom, ktorí svojou pomocou prispeli
k tomu, že sme aj v roku 2013 mohli vykonávať svoju činnosť a organizovať aktivity.

OSOBITNE ĎAKUJEME:
 Základná škola Ivana Bukovčana 1 a 3, p. riaditeľka Mgr. Renáta Balogová
 Základná škola Pavla Horova 16, p. riaditeľ Mgr. Miloš Marko
 Rímsko - katolícka farnosť v Devínskej Novej Vsi, p. farár Karol Moravčík
 Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves - finančná podpora
 Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy - grant na podporu našich aktivít
„Športovo-výchovný program GSI 2013“
„Floorballový a futbalový turnaj GSIS jar 2013“
„Baseballový turnaj Maďarsko 2013“
„Floorballový a futbalový turnaj GSIS jeseň/zima 2013“
„Baseballový/športový program GSIS jeseň/zima 2013“
 Americká ambasáda v Bratislave – finančná podpora (Bojnice Baseball Camp 2013)
 Všetkým priaznivcom a podporovateľom , ktorí nám darovali svoje 2% a všetkým
rodičom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.
 Všetkým sponzorom, ktorí nám finančne pomohli v rámci programu
Matching found 2013.

ĎAKUJEME

Kontakty:
Thomas Raymond Johnson, 0907 255 211, goodsportssk@gmail.com
Deborah Ann Johnson, 0911 117 360, debjohns@gmail.com
Ing. Katarína Mózsiová, 0902 705 507, katarina.mozsiova@gmail.com
Roman Mózsi, 0901 777 773 , roman.goodsports@gmail.com
Webová stránka www.goodsports.sk
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