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GOODSPORTS INTERNATIONAL SLOVENSKO
VÝROČNÁ SPRÁVA 2016
Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí
v Devínskej Novej Vsi od roku 1994. Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre
deti a mládeţ formou organizovania športových tréningov, turnajov, letných táborov, ale aj
kultúrnych podujatí, napr. koncertov, filmových produkcií , či rodinných piknikov. Taktieţ
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 2016 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 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov),
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
kaţdý druhý týţdeň wellness pre kadetov a dievčatá zo softballu
Streda:
14.00 – 15.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
18.00- 19.30 kadeti baseball B1
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball)
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 15
Horská klinika- trénerský kurz v baseballe 22.1.-24.1.2016
zúčastnených trénerov 3
Návšteva domu dôchodcov 26.1. fašiangy
zúčastnených detí : 18

trénerov: 4
program: promenáda v kostýmoch a maskách, disko, vyhodnotenie masiek, občerstvenie

Február
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov),
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
kaţdý druhý týţdeň wellness pre kadetov a dievčatá zo softballu
Streda:
14.00 – 15.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
18.00- 19.30 kadeti baseball B1
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball)
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 16

Marec
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov),
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
kaţdý druhý týţdeň wellness pre kadetov a dievčatá zo softballu
Streda:
14.00 – 15.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
18.00- 19.30 kadeti baseball B1
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball)
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa
14.00-15.00 basketball
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 15
- staršia kategória 14
Kadetská teambuildingová chata – Turčianske Teplice Čremošné
18.3-20.3.
aktivity: baseballové tréningy : pálkovanie, kondičné tréningy

detí: 11
trénerov: 6

Apríl
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov),
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
kaţdý druhý týţdeň wellness pre kadetov a dievčatá zo softballu
16.00 softball
Streda:
14.00 – 15.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
16.30-18.00 kadeti baseball
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball) alebo vonku
16.30-18.00 kadeti baseball vonku
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa
14.00-15.00 basketball
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 15
- staršia kategória 14
16.4. stretnutie trénerov
zúčastnených 19 trénerov
prebranie aktivít, programu, zodpovedností
23.4. floorbalový turnaj
Občianske zdruţenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 23. apríla 2016
10. 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 mládeţ 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 (El kladivo, Ošípané, FK Traktoristi,
Mimoňi). Všetky deti sa snaţili o čo najlepšie umiestnenie. Miesta boli ocenené medailami,
okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Janíček) a najlepšieho strelca
turnaja.(Marek Šteliar). 1. miesto obsadil tím Traktoristi, 2. miesto El Kladivo, 3. miesto
Ošípané.
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorili 4 tímy s názvami (Los Anchelos, Anchelos Los,
Dúbravka, FK Traktoristi) . Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho
brankára (Jakub Hurbanič) a strelca turnaja.(Tomáš Královič). 1.miesto Dúbravka, 2.miesto
Anchelos Los, 3.miesto Los Anchelos
V kategórii 17 a viac sa zúčastnili tímy: White Eagles, Dream Tím, IBF Pressburg, Team
Awesome, Teplé párky, Prírodné katastrofy . Miesta boli ocenené medailami, okrem miest
sme ocenili aj najlepšieho brankára (Ščasná) a najlepšieho strelca turnaja (Leskovský). 1.

miesto obsadil tím Pressburg, 2. miesto obsadil tím Teplé párky a 3.miesto obsadil tím White
Eagles.
Turnaja sa zúčastnilo dokopy 82 hráčov

Máj
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov),
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00 softball
Streda:
14.00 – 15.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
16.30-18.00 kadeti baseball
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball) alebo vonku
16.30-18.00 kadeti baseball vonku
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa
14.00-15.00 basketball
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16
- staršia kategória 15
Sledovanie hokejových prenosov z Majstrovstiev sveta v klube s deťmi.
7.5. futbalový turnaj
Dňa 7. mája 2016 GoodSports Intenational Slovensko usporiadalo 11.ročník futbalového
turnaja (jarná časť). Turnaj sme opäť odohrali v telocvični v Základnej škole Ivana
Bukovčana 3, v troch vekových kategóriach deti 10-13 rokov, 14-16 rokov a 17 a viac rokov.
V kategórii detí vo veku 10-13 rokov sa vytvorili 4 tímy s názvami El Kladivo, Marietka tím,
Los Ancheles, Team Awesome.
1.miesto obsadil tím El Kladivo , 2.miesto tím Marietka tím a 3.miesto tím Los Ancheles .
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Jakub Baksay) a brankára
turnaja (Matúš Janíček).
V kategórii 14-16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami Los Ancheles, Detonators, Hala
Autist, Dúbravka a The new generation . 1.miesto obsadil tím The new generation , 2.miesto
Dúbravka a 3. miesto Los Ancheles.
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Roderik Malovec) a
brankára turnaja (Martin Vorčák).
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorilo 6 tímov s názvami Odroňi, Kaňovci, Los Ancheles,
Vysokohorskí turisti, Team XXX a tím Biele mačky .
1.miesto obsadil tím Biele mačky , 2.miesto tím Vysokohorskí turisti a 3.miesto Kaňovci .

Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca z tímu Biele mačky a
brankára turnaja z tímu Vysokohorskí turisti .
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 77 hráčov.
15.5. stretnutie trénerov ohľadom tábora v Bojniciach
29.5. softballový turnaj v DNV
Dňa 29.5. GSI zorganizoval softbalový turnaj na ihrisku v DNV, zúčastnili sa ho 3 tímy naše
dievčatá z tímu GSI Batbreakers, Apollo a Trnava Panters.
Na ihrisku panovala skvelá atmosféra. Najbliţší turnaj náš čaká opäť v Devínskej 18.6.-19.6.

Jún
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov),
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00 softball
Streda:
14.00 – 15.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
16.30-18.00 kadeti baseball
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball) alebo vonku
16.30-18.00 kadeti baseball vonku
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa
14.00-15.00 basketball
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16
- staršia kategória 15
4.6. Deň detí v DNV
Aj tento rok sa GSI zúčastnilo organizácie MDD v Devínskej Novej Vsi. Okrem tradičných
športových aktivít a pomoci pri zabezpečení obsluhovania skákacích hradov sme ponúkli
deťom moţnosť odpaľovať baseballové loptičky do špeciálneho baseballového tunela
zapoţičaného z českej baseballovej ligy, tímu Draci Brno, za sprostredkovanie ďakujeme
nášmu partnerskému baseballovému tímu Fighting Flies Bratislava.

6.6. welcome párty /grilovačka pre dobrovoľníkov Matta Conrada a Tylera Meyera,
ktorí prišli na 2 mesiace pomôcť s programom GoodSports
grilovačka pod mostom Slobody v DNV
aktivity: opekanie, rôzne hry, teambuildingové aktivity

zúčastnených detí: 20
trénerov: 5
9.6. akcia pre Francúzskych návštevníkov na škole I. Bukovčana 3
- predstavenie GoodSportsu a aktivít
- predstavenie a praktické skúšanie baseballu
- zábavné aktivity
16.6. welcome párty pre Angie Jacson
v klube zmrzlina
detí: 15
trénerov: 6
19.6. dvojzápas softball DNV vs. Apollo

Júl
Denný program GoodSports (program podľa počasia)
Pondelok : 11.00-16.00 klub + ihrisko
Utorok : 11.00-16.00 klub + ihrisko
Streda: 11.00-16.00 klub + ihrisko
Štvrtok: 11.00-16.00 klub + ihrisko
Piatok: 11.00-16.00 klub + ihrisko
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: VOĽNO
20ty ročník Baseballovo-športovo-anglického tábora Bojnice 2016
V prekrásnom prostredí Hornej Nitry sa uskutočnil 20.ročník športovo – anglického tábora
(baseball campu) pre deti v dňoch 2.7.-10.7.2016 v rekreačnom zariadení Hlboké nad
Bojnicami, záujem zo strany detí a rodičov bol veľký.
Cieľovou vekovou skupinou boli deti vo veku 6-17 rokov. Tábora sa zúčastnilo 96 detí (z
toho 67 zo Slovenskej republiky, 4 z Maďarska a 25 z celých Spojených štátov amerických)
Na riadny priebeh tábora dozeralo 60 dospelých – trénerov, asistentov trénerov,
prekladateľov, organizátorov a dvaja zdravotníci ( 33 Severoameričanov a 27 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 tzv. crazy games, koncert),
vzdelávacím (hodiny angličtiny zábavnou formou rôzne súťaţe, hry) i etickým programom
(večerné vyhodnotenie dňa s príbehmi a ponaučeniami). Kaţdé ráno bol presne stanovený
program, ktorý bol na konci dňa vyhodnotený. Všetci mali pocit, ţe týţdeň ubehol veľmi
rýchlo a prejavili záujem , aby tábor býval v budúcnosti dlhší. V rámci večerného programu
sa kaţdý večer niektorí z trénerov zo Slovenska aj z USA podelili o svoj ţivotný príbeh ,
porozprávali nám čo to o sebe, svojom ţivote v USA, svojich športových skúsenostiach
a povzbudil deti aby na sebe pracovali a šli si za tým čo ich baví. Na konci týţdňa sme si
rozdávali fotky s baseballovými kartičkami

Tento rok sa na tábore zúčastnila hudobná skupina z USA The Family Three. Vytvárali
fantastickú atmosféru, kaţdý večer hrali na hudobných nástrojoch rôzne populárne pesničky
a taktieţ spievali campovú hymnu, ku ktorej sme si nacvičili aj tanec. Deti sa od prvého dňa
rozdelili do ôsmych tímov. V týchto tímoch cez týţdeň trénovali baseball na záverečný
víkendový turnaj, zúčastnili sa olympiády kde súťaţili medzi sebou v rôznych športoch ako sú
basketball, floorball, futball, voleyball a kvízy. Na konci dňa sme mali vyhodnotenie poradia.
Okrem olympiády si deti v týchto tímoch zasúťaţili v hre „Pevnosť Boyard tzv. Fear Factor“
kombinovaný s nočným pochodom. Nakoľko bol toto 20ty ročník tak 4. júla na deň
nezávislosti sme okrem fantastického ohňostroja mali narodeninovú párty ako sa patrí. Prvý
večer po zoznámení deti súťaţili v tímoch o moţnosť vybrať si z 8 dresov, podľa toho ktorí sa
im najviac páčil. V utorok sa deti s vedúcimi vybrali do ZOO a zahrali si hru tzv.
scavegerhunt, tu museli splniť 25 úloh, ktoré sme na konci dňa tak isto vyhodnotili. V piatok
a v sobotu deti a trénerov čakal záverečný turnaj v baseballe. V sobotu večer sme vyhodnotili
1,2,3 miesto turnaja a ocenili medailami. Takisto sme ocenili campera týţdňa . Z kaţdého
tímu tréneri vybrali 1- 2 deti a tie vytvorili tzv. All star tím a títo si potom v rámci exibičného
zápasu zahrali proti trénerom.
Väčšina detí by chcela pracovať v baseballových krúţkoch i počas školského roka a tieţ
chodiť na pravidelné víkendy táborníkov, ktoré počas roka organizujeme.
Kadetské tréningy pondelky a stredy od 16.30-18.00 na baseballovom ihrisku.
18.7. 2016 pondelok klub – počet detí 5 a trénerov 3
19.7. 2016 utorok opekanie pod mostom Slobody – zúčastnených detí 7 a trénerov 6
20.7.2016 streda bicyklovanie/korčulovanie – 4 tréneri
21.7.2016 štvrtok kúpalisko Hainburg – zúčastnených detí 5 a trénerov 2
22.7.2016 piatok klub pozeranie filmov – detí 10 a trénerov 3
25.7. 2016 pondelok kúpanie na Draţdiaku – počet detí 6 a tréneri 5
26.7.2016 utorok kúpanie Bruck – Rakúsko – počet detí 8 a trénerov 7
27.7.2016 streda pozeranie filmov v klube – detí 6 a trénerov 5
28.7.2016 štvrtok opekanie na Ţeleznej studničke – počet detí 3 a trénerov 7
29.7.2016 piatok klub, pokrový turnaj a kofola- počet detí 4 a trénerov 9

August
Denný program GoodSports (program podľa počasia)
Pondelok : 11.00-16.00 klub + ihrisko
Utorok : 11.00-16.00 klub + ihrisko
Streda: 11.00-16.00 klub + ihrisko
Štvrtok: 11.00-16.00 klub + ihrisko
Piatok: 11.00-16.00 klub + ihrisko
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: VOĽNO
1.8.2016 pondelok opekačka na Salaši Stupava, tréneri 5, deti 5
2.8.2016 utorok kúpanie na Neusiedlerskom jazere, trénerov 5, detí 3
3.8.2016 streda – rozlúčka pre Matta a Tylera, baseballový zápas, pizza, zmrzlina
detí 25, trénerov 8

4.8.2016 štvrtok – klub, filmy, hry trénerov 1, detí 5
5.8.2016 piatok – klub, pokrový turnaj , trénerov 3, detí 5
8.8.2016 pondelok – kúpanie Bruck zrušené
9.8.2016 utorok – kúpanie Hainburg, 2 deti , 3 tréneri
10.8.2016 streda – pozeranie filmov v klube, tréneri 3, deti
11.8.2016 štvrtok – t-com pláţ, volejbal, tréneri 3, deti 4
12.8.2016 piatok – pokrový turnaj v klube, tréneri 2, deti 4
15.8.2016 pondelok – filmy v klube, trénerov 6, detí 7
16.8.2016 utorok – bicyklovanie/korčule , tréneri 1, detí 4
17.8. 2016 streda – filmy v klube, tréneri 3, deti 2
18.8.2016 štvrtok – piknik Sad Janka Krála, volejbal, frisbee, futbal, detí 13, tréneri 2
19.8.2016 piatok – pokrový turnaj, kofola, detí 5 , tréneri 4
22.8.2016 pondelok – turnaje v klube, ping-pong, playstation, kalčeto, conect4, počet detí
počet tímov 5 (10 detí)
miesta ocenené pizzou a vstupenkami do kina
tréneri 2
23.8.2016 utorok – bicykle, korčule 4 deti, 1 tréner
24.8.2016 streda - opekačka na Srdci, detí 7, 2 tréneri
25.8. 2016 štvrtok – Sad Janka Krála, frisbee, futbal, volejbal, bedminton, detí 6, tréneri 3
26.8. 2016 pokrový turnaj – finále, ping-pong, film, stolové hry
detí 14, trénerov 3
od 29.8. – 3.9. program v klube nebol
Klub sa prerábal. Malé baseballové ihrisko sa upravovalo.

September
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov) od
októbra
16.30-18.00 kadetské tréningy
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00 softball
Streda:
15.00 – 16.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov od októbra
13.30 – 18.00 klub
16.30-18.00 kadeti baseball
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball) alebo vonku
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa (od novembra)
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16

- staršia kategória 15
4.9. softballový dvojzápas dievčat s tímom Trnava Panters na ihrisku v Podunajských
Biskupiciach Apollo
Nábor detí 8.9. po triedach v školách v Devínskej Novej Vsi
11.9. softballový zápas dievčat s tímom Trnava Panters v Trnave, návšteva Trnavského
jarmoku

Október
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov) od
októbra
16.30-18.00 kadetské tréningy
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00 softball
Streda:
15.00 – 16.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov od októbra
13.30 – 18.00 klub
16.30-18.00 kadeti baseball
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball) alebo vonku
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa (od novembra)
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16
- staršia kategória 15
8.10.2016 Jabĺčkové hodovanie
GoodSports sa po tretíkrát zúčastnil s deťmi tejto akcie, s predajom koláčikov, jabĺčok
v čokoláde, obrázkov s tématikov jabĺk a iných jablkových dobrôt.
Akcie sa zúčastnilo 14 detí a 3 trénerov .
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí túto akciu podporili prinesením vyrobených koláčikov,
prípadne iných dobrôt.
V týţdni od 24.10. halloweenske dielne
30.10. Halloweenska párty
Zúčastnených 75 detí a 3 tréneri, malá telocvičňa I. 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 2 tréneri, prespanie v škole

November
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
13.30-15.00 angličtina
14.00 rôzny program, filmy, turnaje : uno, twister, poker, stolný futbal,
playstation, stolný tenis, upratovanie klubu
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov +
kadeti)
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
14.00 rôzny program, filmy, turnaje : uno, twister, poker, stolný futbal, playstation,
stolný tenis, upratovanie klubu
16.00 softball teória/wellness

Streda:

15.00 – 16.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov
13.30 – 18.00 klub
16.30-18.00 kadeti baseball

Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning v telocvični B3 softball
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-18.00 klub
13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa
15.00-16.00 baseball starší telocvčiňa
16.00-17.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 18

Sústredenie – Turčianske Teplice Čremošné
Baseball kadeti + softball dievčatá
4.11. – 6.11.2016
aktivity: baseballové/softballové tréningy : pálkovanie, kondičné tréningy, chytanie, hádzanie
hráčov kadetov: 9
hráčiek softball: 14
trénerov: 7

Futbalový turnaj 17.11.2016
Dňa 17. novembra 2016 GoodSports Intenational Slovensko usporiadalo 11.ročník
futbalového turnaja (jesenná časť). Turnaj sme opäť odohrali v telocvični v Základnej škole
Ivana Bukovčana 3, v troch vekových kategóriach deti 10-13 rokov, 14-16 rokov a 17 a viac
rokov.
V kategórii detí vo veku 10-13 rokov sa vytvorili 3 tímy FC NIE, Profesionáli a Team
Rainbow.
1.miesto obsadil tím Profesionáli , 2.miesto tím FC Nie a 3.miesto Team Rainbow .
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Rasťo Fecske) a brankára
turnaja (Adam Jarab).
V kategórii 14-16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami Kripli s.r.o., Capitánová parta, Jokers,
SBS Chrdého Romana, Atletiko Bilíčka . 1.miesto obsadil tím Atletičko Bilíčka , 2.miesto
Capitánová parta a 3. miesto Kripli s.r.o .
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Andrej Kliment) a
brankára turnaja (Adam Jonáš).
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorilo 4 tímy s názvami Donkey Punchers, Los Angeles,
Olašák Miro a Vysokohorskí turisti .
1.miesto obsadil tím Olašák Miro , 2.miesto tím Donkey Punchers a 3.miesto Vysokohorskí
turisti .
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca a brankára turnaja
Patrika Lengyela z tímu Olašák Miro.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 69 hráčov.

December
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
13.30-15.00 angličtina
14.00 rôzny program, filmy, turnaje : uno, twister, poker, stolný futbal,
playstation, stolný tenis, upratovanie klubu
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov +
kadeti)
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
14.00 rôzny program, filmy, turnaje : uno, twister, poker, stolný futbal, playstation,
stolný tenis, upratovanie klubu
16.00 softball teória/wellness

Streda:

15.00 – 16.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov
13.30 – 18.00 klub
16.30-18.00 kadeti baseball

Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning v telocvični B3 softball
Piatok: VOĽNO

Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-18.00 klub
13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa
15.00-16.00 baseball starší telocvčiňa
16.00-17.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16
- staršia kategória 19

FLOORBALOVÝ TURNAJ 4.12.2016
Občianske zdruţenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 4. decembra
2016 10. 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 mládeţ 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 (Kečup, Zajačí guláš, Profesionáli 2,
Traktoristky). Všetky deti sa snaţili o čo najlepšie umiestnenie. Miesta boli ocenené
medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Dominik Morávek) a
najlepšieho strelca turnaja.(Marek Janíček). 1. miesto obsadil tím Traktoristky , 2. miesto
Profesionáli 2 , 3. miesto Zajačí guláš .
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami (Ošípané, SBSka chrdého
Romana, Rebel 7, Kapitánová parta, Scorpions) . Miesta boli opäť ocenené medailami a
ocenili sme aj najlepšieho brankára (Jakub Fajnor) a strelca turnaja.(Dominik Cedzo).
1.miesto Scorpions , 2.miesto Kapitánová parta, 3.miesto SBS Chrdého Romana.
V kategórii 17 a viac sa zúčastnili tímy: Snickers, White Eagles, Kriváci, Scorpions, Marietka
team, Dream team, SBS Chrdého Romana . Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme
ocenili aj najlepšieho brankára z tímu Snickers a najlepšieho strelca turnaja (Vikartovský). 1.
miesto obsadil tím Kriváci , 2. miesto obsadil tím Snickers a 3.miesto obsadil Marietka tím.
Turnaja sa zúčastnilo dokopy 100 hráčov.
5.12.2016 Mikuláš pre deti zo sociálne nezvýhodneného prostredia v f-centre
GoodSports tento rok dostal pozvánku zúčastniť sa akcie Mikuláš pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia v F-centre, organizovaný dobrovoľníkmi z miestneho kostola a
finančnou pomocou z MČ Devínska Nová Ves. Deti a tréneri z GoodSportsu prispeli svojimi
športovými aktivitami, ktoré sa deťom veľmi páčili. Ďakujeme za pozvanie a za účasť
všetkých dobrovoľníkov na dobrej veci. Zúčastnených 16 detí a 5 trénerov z GSI.

6.12.2016 Mikuláš pre deti z GSI
zúčastnených detí 22, trénerov 4
súťaţe, ocenenia, sladkosti, disko
22.12.2016 Vianočná párty pre deti v klube
hra Secret Santa, pizza, kofola, súťaţe, disko
zúčastnených detí 40
trénerov 5
23.12.-8.1. Vianočné prázdniny

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, ţe sme aj v roku 2016 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 2016, Floorballový a futbalový turnaj GSIS jar 2016, 20.ročník
Baseball-sports-english camp 2016, Baseballový/športový program GSIS Jar 2016,
Baseballový/športový program GSIS Jeseň 2016, Floorballový a futbalový turnaj GSIS jeseň
2016
DNV Šport- vecné ceny pre hráčov
Liberty Global – finančná podpora
Všetkým priaznivcom a podporovateľom , ktorí nám darovali svoje 2% a všetkým rodičom,
ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.
Všetkým sponzorom, ktorí nám finančne pomohli.
Všetkým podporovateľom z USA.

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

