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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 2014 pravidelne stretávali a riešili aktuálne problémy.
Harmonogram našej práce je rozpísaný v nasledujúcich riadkoch.

Január
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – 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: 10.00 – 12.00 fitness tréningy v telocvični
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
18. 1.2014 – movie night v klube , zúčastnených detí 8, trénerov 5
23.1.2014 – návšteva domu sociálnych služieb Senecio v Devínskej Novej Vsi, zúčastnených
detí 18, trénerov 10, aktivity: maškarný ples, diskotéka, rozhovory, súťaže, občerstvenie

25.1.2014 – privítacia párty u Sonji a Bethy pre deti a trénerov, zúčastnených trénerov 11,
teeneagerov 6
30.1. 2014 Anglická BINGO hra pre deti, odmeny, sladkosti, zúčastnených detí 15.

Február
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – 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: 10.00 – 12.00 fitness tréningy v telocvični
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 18

1.2.2014 – floorball muži, zápas v športovej hale Pasienky, Slovensko vs. Estónsko,
povzbudzovanie tímu SK
Počet detí: 7, počet trénerov:7
3.2.2014 stretnutie s advisory teen tímom, vymýšlanie nových aktivít pre deti, počet
teenagerov: 6
Suplovanie hodín telesnej výchovy v týždni od 3.2. – 7.2. floorball
6.2. 2014 Anglická hra s Bethy, zúčastnených detí 5
7.2. – 20.2. 2014 , zimná olympiáda v Soči, sledovanie športových prenosov v klube
7.2. 2014 sledovanie otvorenia Olympiády v klube, zúčastnených detí: 8, trénerov: 8
8.2. 2014 Game night v klube, zúčastnených detí 8
10.2. 2014 – floorbalový krúžok (suplovanie so Sonjou Hotke)
13.2. 2014 sledovanie hokejového zápasu SVK vs. USA, deti 9, tréneri 9
13.2.2014 Návšteva domu sociálnych služieb Senecio k Valentínskemu dňu, občerstvenie,
valentínske pozdravy, deti 6, tréneri 10.

SLOVNAFT Apollo cup 2014- žiaci
15. 2. 2014, turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev a to Apollo žiaci, Apollo žiačky, Trnava
Angels,Vienna Wanderers, Janossomorija Rascals Jr a náš tím GoodSports. Obsadili sme
6.miesto.
Počet hráčov 14, 3 tréner, 8 asistentov.
Karaoke a birthday párty – sobota 15.2.2014
Počet detí 9, dozor 5
SLOVNAFT Apollo cup 2014 – softball ženy
16.2. 2014, softballový turnaj
Počet hráčiek 14, trénerov 2, asistentov 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.
18.2.2014 Sledovanie hokejového prenosu SVK vs. CZ v klube, počet deti 6, trénerov 6
Jarné prázdniny 22.2.-1.3.2014
Program:
Nedeľa 23.2. 2014 10.00 – 12.00 softballový tréning pre nahadzovačky s trénerom
rakúskeho softbalového tímu,
13.00 -15.00 floorball
15.00 – 16.30 cesta klub
Pondelok 24.2.2014 13.30- 17.30 klub + tréning
Utorok 25.2.2014 13.30- 17.30 klub + tréning
Streda 26.2.2014 9.30-11.30 Návšteva domu dôchodcov v Dúbravke, aktivity: spoločenské
hry, rozhovory, zúčastnených detí: 11, trénerov: 6
12.00-18.00 klub + tréning
Štvrtok 27.2.2014 12.00- 18.00 klub, Anglická BINGO hra pre deti, zúčastnených detí 6,
odmeny, sladkosti
Nedeľa 2.3.2014 13.00-15.00 floorball
15.00-16.30 Cesta klub

Marec
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – 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: 10.00 – 12.00 fitness tréningy v telocvični
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 19

8.3. 2014 T-ballový turnaj Viničné
Detí: 10
Trénerov:6
Asistentov: 2
Zúčastnené tímy: SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, BK Apollo Bratislava – žiaci, SK Trnava
Panthers, BK Apollo Bratislava- žiačky, BK Angels Trnava, ZŠ Podzáhradná Bratislava,
GoodSports International Slovensko, Outmen Skalica.
Obsadili sme pekné 7.miesto
Najužitočnejším hráčom z nášho tímu sa stal Rastislav Šimončič.
15.3.2014 brigáda na ihrisku, zúčastnených detí 5, trénerov 5
15.3.2014 Movie night, 10 teenagerov, film Oblačno miestami fašírky 2
Floorbalové tréningy pre rozhodcov: 27.3., 3.4., 10.4.

Apríl
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – 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: 10.00 – 12.00 fitness tréningy v telocvični
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 16
11. 4. 2014 Návšteva Bretta Hankerson, trénera z USA. Program v klube.
Sobota 12.4. hra Scavenger hunt – zúčastnených detí 10.
13.4.2014 stretnutie s rodičmi, počet zúčastnených rodičov 7, trénerov 6.

16.4. prespanie v klube, hry, horory, zúčastnených trénerov 2, detí 10.

17.4.2014 Floorballový turnaj
Občianske združenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 17. apríla 2014
7. 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 7 tímov (KARPAT BL tím, Kozárovce 1, Ohnivé
strely, Grass Hoppers, Avengers, Kyseľovci a Amaters ). Všetky deti sa snažili o čo najlepšie
umiestnenie. V kategórii mladších detí 1.miesto získalo družstvo Kyseľovci , 2.miesto získali
deti z tímu Avengers a 3. miesto získal tím Amaters. Miesta boli ocenené medailami, okrem
miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Sebastián Fronc) a najlepšieho strelca turnaja
(Tomáš Strhársky).
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami Kozárovce 2, Mustangs,
Paťovci, Wizards a Skorpions . 1. miesto obsadil Skorpions , 2.miesto Wizards a 3.miesto
tím Mustangs. Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho brankára
( Patrik Gašparík) a strelca turnaja (Richard Kolárik).
V kategórii 17 a viac sa zúčastnili tímy: GSI Family, Dream tím, Hurikán, Ovečky 1,
Kozárovce 3, Ovečky 2, Unicorns a Liďáčky. 1.miesto obsadil tím Ovečky 1 , 2.miesto
Hurikán a 3. miesto Unicorns . Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj
najlepšieho brankára (Kristína Lajdová) a najlepšieho strelca turnaja (Petra Tardíková).
Turnaj hodnotíme ako veľmi úspešný, nakoľko sa ho zúčastnili 2 tímy z Rakúska, 3 tímy
z Kozároviec a 1 tím z Pliešoviec. Záujem o účasť na našom turnaji stúpa každým rokom a
zúčastňujú sa ho aj tímy ktoré hrajú floorball profesionálne ako napr. Hurikán Bratislava
(ženský a mužský tím)
Turnaja sa tiež zúčastnila rozhodkyňa z Kanady Sonja Hotke, hráčka a trénerka národného
ženského kanadského floorbalového tímu. Turnaja sa zúčastnilo dokopy 150 hráčov.
Veľkonočné prázdniny – 17.4. – 22.4.2014
22.4. 2014 Goodbye párty pre Sonju Hotke, zmrzlina, počet detí: 15, trénerov: 8
Na základe spolupráce s baseballovým tímom Fighting Flies Bratislava a Slovenskou
baseballovou federáciou sa deti do 12 rokov v sezóne 2014 zúčastnia niekoľkých turnajov,
hrať budú pod hlavičkou FF/GSI.
27.4. prvý turnaj v rámci Dunajského pohára žiakov
zúčastnené tímy: GoodSports, Trnava Angels, Apollo Bratislava, Wienna Wanderers
detí:11
trénerov:3
asistentov: 2

Máj
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – 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 19
- staršia kategória 15

1.5.2014 Futbalový turnaj – jarná časť
Dňa 1. mája 2014 GoodSports Intenational Slovensko usporiadalo 9.ročník futbalového
turnaja (jarná časť). Turnaj sme opäť odohrali v telocvični v Základnej škole Ivana
Bukovčana 3, v dvoch vekových kategóriach deti a mládež vo veku 12 až 16 rokov a 17 a viac
rokov.
V kategórii detí vo veku 12-16 rokov sa vytvorili 4 tímy s názvami Paťkovci, Čorinko s tím,
Devínski Diabli, ICE team.
1.miesto obsadil tím Devínski Diabli, 2.miesto Čorinko s tím a 3.miesto tím Paťkovci.
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Matúš Mader) a brankára
turnaja (Juraj Valík) .
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorilo 6 tímov s názvami Gackovia, Garda Stars, Krstný
otec, Tvoja Manka, Devínski Diabli, GSI.
1.miesto obsadil tím Devínski Diabli , 2.miesto tím Tvoja Manka a 3.miesto Garda Stars.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Richarda Mesároša a
brankára turnaja Júliusa Šika.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 56 hráčov.

Na základe spolupráce s baseballovým klubom Fighting flies Bratislava, BK Slovanom
Bratislava a slovenskou baseballovou federáciou sa deti vo veku 13,14 a 15 rokov zúčastnia
kadetskej baseballovej ligy v sezóne 2014.
1.5.2014 odohrajú svoje prvé dva zápasy a Trnava Angels a Apollo Bratislava.

32nd Heavy Hitters Charity Softball Tournament Praha 2014

Tréneri a dobrovoľníci z GSI sa zúčastnili sofballového charitatívneho turnaja v Prahe
v spolupráci s Americkou Ambasádou v Bratislave a v Prahe vytvorili tím. Turnaja sa
zúčastnilo 16 tímov a to v štyroch skupinách. Obsadili sme krásne 3. miesto.

8.5.2014 Baseballová grilovačka pre rodičov
Zúčastnených 21 rodín, účasť cca 100 ľudí.
Za pekného slnečného počasia dňa 08/05/14, zorganizovalo GSI akciu, kde si rodičia mohli
zahrať spolu so svojimi ratolesťami a zároveň našimi odchovancami športové a hlavne
baseballové aktivity :)
Rodičia mali možnosť vidieť baseballovú kliniku (krátke vysvetlenie baseballových
pravidiel/situácii), vyskúšať pálkovanie a hádzanie, zastrieľať si s floorballovými hokejkami a
na záver si na vlastnej ,,koži" zažili, ako vyzerá baseballový zápas, ktorý bol vo formáte Deti
vs Rodičia :)
Počas celej akcie bolo k dispozícii aj občerstvenie a koláče/pochúťky z dielne rodičov :)
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali/zučastnili a prispeli tak k skvelej zábavno radostnej atmosfére :)
9.5.2014 Baseballová prezentácia
GSI usporiadalo pre študentov z Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej v Bratislave
baseballový deň. Kedže nám neprialo počasie museli sme byť v telocvični. Dňa sa zúčastnilo
cca 60 študentov (prevažne dievčat). Deň zahŕňal predstavenie činnosti GSI, kliniku so
základnými pravidlami o baseballe, rozdelenie do 3 skupín (striedanie skupín na baseballe,
crazy games a angličtine) a na záver baseballový zápas. Deň si študenti skvelo užili.

Od 9.5. sledovanie hokejových majstrovstiev v klube GoodSports
15.5. stretnutie trénerov ohľadom tábora v Bojniciach
16.5. príchod baseballového trénera Lee Redmena na 2 týždne.
28.5. príchod baseballového trénera Tyler Heitmann na 2,5 mesiaca.
29.5. stretnutie trénerov ohľadom tábora v Bojniciach

Jún
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – 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 20
- staršia kategória 16

1.6.2014 – Deň detí
GoodSports spolu s inými neziskovými organizáciami a školami (Istracentrum, OZ Devinska
Inak, OZ Ichtys, OZ Hlaváčik, OZ Votum, Materské centrum Bublinka, Škola šeliem, ZŠ
Ivana Bukovčana, ZŠ Pavla Horova 16, ZUŠ, ČRIP, MČ Devinská Nová Ves) zorganizovalo
4. ročník dňa detí v DNV, pripravili bohatý program, kopec hier, zábavy a
zabezpečilo občerstvenie.
GoodSports ponúklo športové aktivity (odpalovanie loptičky do siete, hádzanie baseballovej
loptičky, stolný futbal, Nintendo Wii, , skákacie hrady-zapožičané, )
Zúčastnených 11 trénerov + 4 tréneri z USA.
5.6. 2014 stretnutie trénerov ohľadom tábora v Bojniciach
12.6. 2014 stretnutie trénerov ohľadom tábora v Bojniciach
19.6.2014 stretnutie trénerov ohľadom tábora v Bojniciach
24.6.2014 stretnutie trénerov ohľadom tábora v Bojniciach

Júl
18.ročník športovo – anglického tábora (baseball campu) pre deti sa uskutočnil v
dňoch 28.6.-6.7.2014 v rekreačnom zariadení Hlboké nad Bojnicami, záujem zo strany detí a
rodičov bol veľký.
Cieľovou vekovou skupinou boli deti vo veku 7-17 rokov. Tábora sa zúčastnilo 89 detí (z
toho 85 zo Slovenskej republiky, 1 dieťa z Českej republiky a 1 z Japonska) Na riadny
priebeh tábora dozeralo 31 dospelých – trénerov, asistentov trénerov, prekladateľov,
organizátorov a dve zdravotné sestry( 10 Severoameričanov a 20 Slovákov a 1 trénerka z
Českej republiky) 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.

Väčšina detí by chcela pracovať v baseballových krúžkoch i počas školského roka a tiež
chodiť na pravidelné víkendy táborníkov, ktoré počas roka organizujeme.
Od 14.7. 2014 denný letný program , klub, telocvičňa od 10.00-16.00
13. 7. 2014 – rozlúčková párty pre Bethy McVey, zúčastnených detí 23, trénerov 8.
16.7. a 17.7. prípravy tried na denný tábor
18.7. kúpalisko Bruck, Rakúsko, zúčastnených detí 10, trénerov 9.

Denný tábor od 21.7.-25.7.2014
Zúčastnených detí 53

Zúčastnených trénerov a organizátorov – 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. Ostatné aktivity v triedach na ZŠ Bukovčana 3.
Rozlúčková párty pre Katie Aloisi a Davida Thola, zmrzlina, príbehy, zúčastnených detí 12,
trénerov 8.

August
Denný program v klube v DNV v auguste denne od nedele do štvrtka od 11.30-15.30.
13.8. 2014 Opekačka na Srdci – zúčastnených detí 18, trénerov 7, športové aktivity, opekanie
Návšteva domu dôchodcov v Dúbravke dňa 14.8.2014, aktivity spoločenské hry a rozhovory,
počet detí 18 , počet trénerov 7.
Rozlúčková párty pre Tylera Heitmanna
Nedeľa 17.8.2014 – zúčastnených detí 28, trénerov 7.
Grilovačka.
Prípravy nového školského roku.

September
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov),
alebo ihrisko
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda

16.00-17.30 tréning telocvičňa B3, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov) alebo
ihrisko
Streda:

13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00- 18.00 tréning vonku (deti 10-13 rokov)
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning vonku alebo v telocvični B3 (deti 10-13 rokov)
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 trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 19
- staršia kategória 18

4.9.2014 nábor detí v školách Ivana Bukovčana 1 a 3

Október
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov),
alebo ihrisko
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov) alebo
ihrisko a deti vek Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning vonku alebo v telocvični B3 (deti 10-13 rokov)
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 trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 20
- staršia kategória 20
1.10. 2014 – príprava výrobkov na akciu Jabĺčkové hodovanie v Devínskej Novej Vsi
v školskej kuchynke
4.10. 2014 Akcia multižánrový festival Devínska Devínskej
zúčastnených trénerov: 7
zúčastnených detí: 12
- program:
- 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“

11.10.2014 Akcia Jabĺčkové hodovanie
GoodSports sa po prvý krát zúčastnil s deťmi tejto akcie, s predajom koláčikov, jabĺčkovej
marmelády, jabĺčok v čokoláde, obrázkov s tématikov jabĺk a iných jablkových dobrôt.
Akcie sa zúčastnilo 12 detí a 7 trénerov .
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí túto akciu podporili prinesením vyrobených koláčikov,
prípadne iných dobrôt.
28.10. a 29.10. 2014 halloweenske dielne, detí 12, vymalovanie obrázkov, výzdoba, plagát,
vyrezávanie tekvíc
30.10.2014 Floorbalový turnaj
Občianske združenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 30. októbra
2014 7. 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 vytvorili 4 tímy (HC KARPAT BL, No Name, Sparťania, Red
Goalmen). Všetky deti sa snažili o čo najlepšie umiestnenie. V kategórii mladších detí
1.miesto získalo družstvo No Name , 2.miesto získali deti z tímu Sparťania a 3. miesto získal
tím Red Goalmen. Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho
brankára (Denis Vlašič) a najlepšieho strelca turnaja (Lukáš Császar).
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami Seahorses, Čučovci,
Šmatlavé nohy, Wizards a Skorpions . 1. miesto obsadil tím Seahorses , 2.miesto Skorpions
a 3.miesto tím Wizards. Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho
brankára
( Henrich Harvila) a strelca turnaja (Richard Kollárik).
V kategórii 17 a viac sa zúčastnili tímy: GSI , Nerváci, Hurikán a Grešpédo. 1.miesto obsadil
tím Hurikán, 2.miesto Nerváci a 3. miesto GSI . Miesta boli ocenené medailami, okrem miest
sme ocenili aj najlepšieho brankára (Patrik Gašparík) a najlepšieho strelca turnaja (Samuel
Mlynárik).
Turnaj hodnotíme ak úspešný. Záujem o účasť na našom turnaji stúpa každým rokom a
zúčastňujú sa ho aj tímy ktoré hrajú floorball profesionálne ako napr. Hurikán Bratislava
(ženský a mužský tím)
Zoznam všetkých zúčastnených je v prílohe. Turnaja sa zúčastnilo dokopy 79 hráčov.
31.10.2014 Haloweenska párty
Zúčastnených 75 detí a 6 trénerov, klubová trieda ZŠ Bukovčana 3
Diskotéka, hry – stolný futbal, stolný hokej, stolný tenis, biliard, tombola, ocenenie 1,2,3
miesto najlepšia maska. Najlepšie tanečné číslo
Noc hororov – zúčastnených 15 detí a 5 tréneri, prespanie v škole

November
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov),
alebo ihrisko
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov) alebo
ihrisko a deti vek Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning vonku alebo v telocvični B3 (deti 10-13 rokov)
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 trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 20
- staršia kategória 18
17.11.2014 Futbalový turnaj
Dňa 17. novembra 2014 GoodSports Intenational Slovensko usporiadalo 9.ročník futbalového
turnaja (jesenná časť). Turnaj sme opäť odohrali v telocvični v Základnej škole Ivana
Bukovčana 3, v troch vekových kategóriach detí a mládež od 10-13 rokov, kategória od 14 do
16 rokov a kategória 17 a viac.
V kategórii detí vo veku 10-13 rokov sa vytvorili 3 tímy s názvami Blue United FC, Sparťania
a FC Šaláti.
1.miesto obsadil tím Blue United FC , 2.miesto FC Šaláti a 3.miesto tím Sparťania .
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Malovec) a brankára
turnaja (Michal Šafárik) .
V kategórii 14 až 16 rokov sa vytvorili 3 tímy s názvami Fire Womans, FC Traktoristi a FC
Nemci.
1.miesto obsadil tím FC Nemci , 2.miesto tím FC Traktoristi a 3.miesto Fire Womans.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Tomáš Jaraba a
brankára turnaja Michala Prikryla.
V kategórii 17 a viac rokov sa turnaja zúčastnili 4 tímy a to Zelení mužíci, Garda Stars,
Absolut tím a tím XXX.
1.miesto obsadil tím Garda Stars, 2. miesto tím XXX a 3. miesto Absolut tím.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Mareka Badrňu a
brankára turnaja Marka Vitáloša.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 63 hráčov.

28.11.-30.11.2014 Chata pre deti do 15 rokov, Bezovec
Zúčastnených 2 tréneri a 12 detí/teenagerov.
Teambuldingová chata – rôzne hry, pozeranie filmov, hororov, rozhovory, výlet do centra
Piešťan, návšteva ZOO Nový Zéland

December
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov a deti
vek Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (deti 10-13 rokov)
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 trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16
- staršia kategória 15
Mikulášske posedenie – 4.12.2014, zúčastnených detí 25 a trénerov 6. Navštívil nás
Mikuláš, anjel a čert a rozdal sladké balíčky.
Vianočná besiedka pre deti – 18.12.2014, zúčastnených detí 26 a trénerov 7. Občerstvenie
pizza a kofola, vymieňanie darčekov tzv. Secret Santa.
Vianočné prázdniny od 20.12. 2014– 7.1.2015
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 2014 mohli vykonávať svoju činnosť a organizovať aktivity.
Osobitne chceme poďakovať:
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 – Športovovýchovný program GSI 2014, Floorballový a futbalový turnaj GSIS jar 2014, Floorballový a
futbalový turnaj GSIS jeseň/zima 2014, Baseball-sports-english camp 2014,
Baseballový/športový program GSIS Jar 2014
Americká ambasáda v Bratislave – finančná podpora (Bojnice Baseball Camp 2014)

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 2014.
Všetkým podporovateľom z USA a Kanady.

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

