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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 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. Predsedom zdruţenia je Thomas Raymond
Johnson. Podpredsedkyňou zdruţenia je Ing. Katarína Mózsiová.
Členovia predstavenstva sa počas roka 2018 pravidelne stretávali a riešili aktuálne problémy.
Harmonogram našej práce je rozpísaný v nasledujúcich riadkoch.

Január
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúţok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúţok, v klube rôzne
hry)
16.00-17.30 Baseball LL/ futbal
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00- 15.00 floorbal
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 18
- staršia kategória 15

Február
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúţok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúţok, v klube rôzne
hry)
16.00-17.30 Baseball LL/ futbal
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00- 15.00 floorbal
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 15
- staršia kategória 16
18.2.2018 stretnutie trénerov k táboru Bojnice 2018
23.2.-24.2.2018
Návšteva GoodSports klubu v Prievidzi. Stretnutie trénerov k táboru. Návšteva Hlbokého.
Návšteva Keitha Andersona.

Marec
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúţok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúţok, v klube rôzne
hry)
16.00-17.30 Baseball LL/ futbal
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00- 15.00 floorbal
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 14
- staršia kategória 17
4.3. 2018 stretnutie trénerov z BA k táboru v Bojniciach
4.3.2018 večera pre dobrovoľníkov ako poďakovanie za ich prácu
3.3. – 11.3.2018 jarné prázdniny

17.3.2018 T-ball turnaj Viničné
zúčastnených hráčov: 12
trénerov: 3
pomocných trénerov: 2
zúčastnené tímy:
Baseballový Klub Apollo Bratislava 1
Baseballový Klub Apollo Bratislava 2
BK Angels Trnava modrý
BK Angels Trnava šedý
GoodSports
SK Trnava Panthers
Náš tím síce obsadil posledné 6. miesto avšak na naše deti sme hrdí. Podali pekné výkony
a kaţdým zápasom sa zlepšovali.
Najuţitočnejším hráčom z nášho tímu sa stal Kaito Miklós.
Tešíme sa na ďalšie turnaje.
25.3. 2018 brigáda na baseballovom ihrisku
28.3.2018 Veľkonočný t-ballový zápas
- zúčastnených detí 15
29.3.2018 Floorbalový turnaj jarná časť
Občianske zdruţenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 29. marca 2018
12. 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 3 tímy (Horováci, Street players, Andrejkine bacily).
Všetky deti sa snaţili o čo najlepšie umiestnenie. Miesta boli ocenené medailami, okrem
miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Jaroslav Seleštiansky) a najlepšieho strelca
turnaja.(Dominik Daubner). 1. miesto obsadil tím Horováci , 2. miesto Street players a 3.
miesto Andrejkine bacily.
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami (Andrejkine bacily,
Marietka tím, Team Almost, Low Prio, Ošípané) Miesta boli opäť ocenené medailami a
ocenili sme aj najlepšieho brankárkára (Daniel Maňek) a strelca turnaja.(Jakub Baksay).
1.miesto Ošípané , 2.miesto Team Almost , 3.miesto Andrejkine bacily .
V kategórii 17 a viac sa zúčastnilo 8 tímov: Marietka tím, Čabovci, J39, Dream team, Dream
team 2, FBC White Eagles, Prírodné katastrofy, Ošípané . Miesta boli ocenené medailami,
okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Martin Haba) a najlepšieho strelca turnaja
(David Leskovský). 1. miesto obsadil tím Čabovci , 2. miesto obsadil tím Prírodné katastrofy
a 3.miesto obsadil tím Dream team 2 .
Turnaja sa zúčastnilo dokopy 96 hráčov.

Apríl
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúţok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov

Streda:

13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúţok, v klube rôzne
hry)
16.00-17.30 Baseball LL/ futbal
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00- 15.00 floorbal
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 15
5.4. 2018 stretnutie trénerov k táboru v Bojniciach
22.4.2018 futbalový turnaj
Dňa 22.4.2018 GoodSports Intenational Slovensko usporiadalo ďalší 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: Random team, MŠK Ulita, Ulita
street, Duchodcovia .
1.miesto obsadil tím MŠK Ulita , 2.miesto tím Ulita street a 3.miesto Random team.
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Tonko CHromík) a
brankára turnaja (Miško Struhárik).
V kategórii 14-16 rokov sa vytvorili 3 tímy s názvami MŠK Ulita, Čierny panteri, Marietkine
víly.
1.miesto obsadil tím Čierny panteri , 2.miesto MŠK Ulita a 3. miesto Marietkine víly .
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Jakub Baksay) a brankára
turnaja (Vanessa ).
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorili 3 tímy s názvami: Čierny panteri, Marietkine víly,
Dream team.
1.miesto obsadil tím Dream team , 2.miesto tím Čierni panteri a 3.miesto Marietkine víly.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Juraj Panák) a
brankára turnaja z tímu Dream Team .
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 46 hráčov.
Program v Prievidzi očami našej kolegyne:
Posledné mesiace boli v Prievidzi rušné. Program je v plnom prúde, deti občas pribúda,
občas ubúda, no o zábavu máme postarané.
Program v Kanianke je dôleţitou časťou GoodSportsu v Prievidzi - športovo-anglického
krúţku sa pravidelne zúčastňuje 10-18 detí. Ani výsledky doučovaní na seba nedávajú
čakať. Deti, ktoré nás navštevujú si zlepšujú priemer, zvládajú testy a obľubujú si
predmety, ktoré boli predtým ich najväčšími nepriateľmi. Volejbal je stále najobľúbenejším
športom na piaristickej škole a aj preto plánujeme v júni spraviť pre ţiakov tejto školy malý
volejbalový turnaj. Baseball nie je našou práve najsilnejšou stránkou - ťaţko sa trénuje pre
iných neznámy šport človeku samému. Okrem tomu nám neprialo ani počasie ani školské
výlety - jedno nás nútilo byť zavretými v telocvični, druhé nám zniţovalo účasť. Ale
bojujeme a ideme ďalej.
Posledné mesiace boli plné papierov, komunikácie so sponzormi a aj rodičmi. Okrem

neustáleho riešenia 2% z daní, sme rozbehli aj propagáciu baseballového tábora v
prievidzskom okrese.
Čo nás veľmi potešilo je potenciálne zamestnanie ďalšieho člena do GS prievidzského tímu.
Stretáme sa spolu na poradách, plánujeme leto a snívame. O deťoch, ktoré u nás nájdu domov,
o deťoch, ktoré budú zaspávať šťastné, o deťoch, ktoré nájdu zmysel svojho ţivota vďaka
Goodsportsu.
Myslite prosím na nás, veľmi to potrebujeme.

Máj
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúţok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúţok, v klube rôzne
hry)
16.00-17.30 Baseball LL/ futbal
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00- 15.00 floorbal
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 15
1.5. 2018 brigáda sklad I. Bukovčana 1
7.5. 2018 brigáda ihrisko
8.5. 2018 priateľský zápas detí T-ball s Trnavou
zápas detí z t-ballových krúţkov s deťmi z Trnava Panthers
zúčastnených detí 18
coachov a asistentov: 12
spojené s grilovačkou a sponzorsky sme dostali aj zmzlinu z Favor.it
17.5. stretnutie trénerov k táboru v Bojniciach
- zúčastnených trénerov 11
17.5. stretnutie organizátorov ku dňu detí
20.5. 2018 priateľský zápas detí mix z Little ligy a T-ballu
Akcia pre rodičov a deti z Little ligy a pár z T-ballu
Deti si zahrali zápas s rodičmi a aj proti rodičom.
Opäť sme grilovali. Počasie nám vyšlo na jednotku.
Detí prišlo 15.

30.5.2018 challenge day
aj GoodSports sa zúčastnil akcie Svetový deň výziev (world challenge day) v rámci kampane
na kolesách proti rakovine. Zapojili sme sa s našimi deťmi počas baseballového tréningu.
31.5. stretnutie trénerov ku dňu detí a k táboru v Bojniciach

Jún
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúţok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúţok, v klube rôzne
hry)
16.00-17.30 Baseball LL/ futbal
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00- 15.00 floorbal
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16
- staršia kategória 16
2.6. deň detí
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 troch stanovíšť do tzv. backstopov,
strielať na floorbalovú bránku, hádzať loptičky do terča, hádzať lopty na basketbalový kôš
a maľovanie.
Zúčastnené organizácie: MČ DNV, Istracentrum, GoodSports, OZ Ichtys, OZ Devínska Inak,
Múzeum finančnej správy a colníctva, ZUŠ s programom, ZŠ Pavla Horova s programom,
Bublinka s programom, Hasiči DNV.
Zúčastnených pomocníkov GSI: 10
14. 6. stretnutie trénerov k táboru v Bojniciach
20.6. a 21.6. kalokagatia v Trnave turnaje
2 turnaje
20.6. U 10
zúčastnených 10 detí , 5 trénerov
4. miesto
Zúčastnené tímy: BK Apollo, GoodSports, Trnava Panters, Trnava Angels
21.6. U 12
zúčastnených 11 detí a 4 tréneri
4. miesto

Zúčastnené tímy: BK Apollo, GoodSports, Trnava Panters, Trnava Angels
OD 18.6. príprava vecí do tábora
28.6. odchod do tábora do Bojníc
22. ročník Športovo-anglického tábora (baseball camp) 2018
V prekrásnom prostredí Hornej Nitry sa uskutočnil 22.ročník športovo – anglického tábora
(baseball campu) pre deti v dňoch 30.6.-8.7.2018 v rekreačnom zariadení Hlboké nad
Bojnicami, záujem zo strany detí a rodičov bol veľký.
Cieľovou vekovou skupinou boli deti vo veku 7-18 rokov. Tábora sa zúčastnilo 94 detí zo
Slovenskej republiky a 19 študentov z celých spojených štátov amerických. Na riadny
priebeh tábora dozeralo 39 dospelých – trénerov, asistentov trénerov, prekladateľov,
organizátorov a dvaja zdravotníci ( 12 Severoameričanov, 3 tréneri z Belgicka a 24 Slovákov)
Cieľom projektu bolo vyplniť voľný čas detí zmysluplne športovým (baseball, basketball,
voleyball, floorball, futball, stolný tenis), kultúrnym (večerné posedenia pri táboráku s hudbou
a spevom, ohňostroj, večerné zábavné hry tzv. crazy games, koncert a vystúpenie súboru
bicích nástrojov SUBINA), 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.
Campová kapela kaţdý večer hrala na hudobných nástrojoch rôzne populárne pesničky
a taktieţ spievali campovú hymnu. 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, floorbal, futbal,
voleyball. Na konci dňa sme mali vyhodnotenie poradia. Okrem olympiády si deti v týchto
tímoch zasúťaţili aj v hre, ktorú sme tento rok pripravili po prvýkrát a to „Môj tréner varí
lepšie ako tvoj“ a Nočný pochod, ktorý mal tak ako po minulé roky veľký úspech. Ako kaţdý
rok tak 4. júla na deň nezávislosti sme mali fantastický ohňostroj spojený s diskotékou. Prvý
večer po zoznámení deti súťaţili v tímoch o moţnosť vybrať si z 8 dresov, podľa toho ktorí sa
im najviac páčil. V stredu sa deti s vedúcimi vybrali do ZOO a zahrali si hru tzv.
scavegerhunt, tu museli splniť 20 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- 3 deti a tie vytvorili tzv. All star tím a títo si potom v rámci exibičného
zápasu zahrali proti trénerom. Na konci týţdňa sme si volili taktieţ trénera týţdňa. Deti si
mohli zahlasovať , ktorých z trénerov majú najradšej. Prvý traja získali krásne sošky.
Väčšina detí by chcela pracovať v baseballových krúţkoch i počas školského roka a tieţ
chodiť na pravidelné víkendy táborníkov, ktoré počas roka organizujeme.
16.7. – 20.7. 2018 prípravy na denný tábor

PROGRAM NA TÝŢDEŇ OD 17.7. – 20.7.
Utorok 17.7. - 10.30 novinky z filmového priemyslu
- 12.00 kofola
- 13.30 slowpitch tréning
Streda 18.7. - 10.30 baseball/softball/slowpitch
- 12.00 kofola
- 13.30 grill party u Mózsiovcov
Štvrtok 19.7. - 10.30 Sad Janka Kráľa - športy, piknik,
- 12.00 Volejbal - T-Com pláţ
Piatok 20.7. - 10.30 Filmy v klube
- 12.00 bike + kofola smer Rakúsko
23.7.- 27.7. denný tábor v Devínskej
počet detí: 16
trénerov a asitentov : 14
aktivity: športy, angličtina hravou formou, ZOO a scavengerhunt, plaváreň v DNV, opekačka
pri moste slobody, výlet na Sandberg
PROGRAM NA TÝŢDEŇ 30.7. - 3.8.
Pondelok 30.7. - 11.00 upratovanie klubu po dennom
tábore, potom kofola.
Utorok 31.7. - 11.00 program v klube (hry, filmy, ...) +
športy na ihrisku
Streda 1.8. VOĽNO
ŠTVRTOK 2.8. VOĽNO
PIATOK 3.8. VOĽNO
4.8. a 5.8. SLOWPITCH TURNAJ V TRNAVE
Turnaja sa zúčastnilo 8 tímov rozdelených do 2 skupín.
Konečné poradie:
1. Panthers Trnava
2. Oldstars Trnava
3. Amorove šípy Košice
4. Angels Trnava
5. GoodSports
6. Oldstars funny
7. Elite of Morava
8. Outmen Skalica
PROGRAM NA TÝŢDEŇ OD 6.8. – 10.8.2018
baseballové zápasy v rámci U23 kvalifikácie na ME na ihrisku u nás v Devínskej Novej Vsi
a na ihrisku Apollo v Podunajských Biskupiciach
PROGRAM NA TÝŢDEŇ OD 13.8. – 17.8.2018
PONDELOK 10.30 sporty u nas na ihrisku popripade
film v klube
UTOROK 10.30 stretko v klube, potom piknik v Sade Janka Krala + sporty
STREDA 10.30 Stolove hry v klube (jenga, connect 4, ping pong)
ŠTVRTOK 10.30 stretko v klube, potom korčule + bicykel smer Rakúsko

PIATOK 10.30 baseball na ihrisku
PROGRAM NA TÝŢDEŇ OD 20.8. – 24.8.2018
20.8. – aktivity v klube, filmy
21.8. - kúpalisko Rosnička, stretávame sa v klube o 11.00
22.8. - na biku do Rakúska sa kúpať, stretávame sa v klube o 11.00
23.8. - Kúpanie Hainburg + volejbal, stretnutie v klube o 11.00
24.8. baseball na ihrisku + film + kofola + hry v klube
PROGRAM NA TÝŢDEŇ OD 27.8. – 31.8.2018
27.8. – aktivity v klube, filmy, športy na ihrisku
28.8. – stretnutie v klube, športy na ihrisku, film, kofola
29.8. – korčule a bicykel
30.8. – rozlúčka s letnými prázdninami, opekačka na Srdci, športy, zábava
31.8. voľno
Letný program v GoodSports Prievidzi (očami programovej asistentky Adriány
Štangovej)
Prvé Goodsports leto v Prievidzi sa nieslo v znamení táborov, baseballu a zábavy. Na zvládanie
programu sme už boli dvaja - do Goodsports tímu sa pridal totiž v júni oficiálne Robo Krkoška.
Hneď začiatkom leta sme boli súčasťou nezabudnuteľného baseballového tábora v Hlbokom, kde
sme celý týždeň športovali, učili sa angličtinu a vymýšlali rôzne hry. Hneď po tomto tábore sme boli
pozvaní na ďalší tábor v Skalke pri Kremnici, kde bolo našou úlohou zabezpečiť 90tim táborojúcim
deťom športový program. Vypomôcť sme šli aj na denný tábor našej Goodsports rodine do
Bratislavy, ako aj kamarátom z cirkevnej školy v Partizánskom na ich dennom tábore pri Trenčíne.
Popri kempoch sme rozbehli v Prievidzi neoficiálny baseballový tím Prievidzské Plutvy, ktorý našiel
obľubu najmä u 14-17ročných detí. Dve dievčatá boli ku koncu leta pozvané ako výpomoc
bratislavskému Goodsports tímu na turnaji v Trnave.
Novinkou v našom programe je po lete Flag Football, bezkontaktná forma amerického futbalu.
Tento šport má pod palcom Robo a nebude chýbať ani ako krúžok počas školského roka.
Napriek tomu, že žiaci mali prázdniny, nebola o záujemcov angličtiny núdza. Poctiví maturanti
zahájili svoje kurzy už počas leta a so štyrmi budeme pokračovať aj počas školského roka.
Leto bolo krásne - plné slnka, zábavy a detských úsmevov - a o to nám celý čas išlo. Preto
považujeme našu letnú misiu za splnenú.

September
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
15.30- 17.00 baseball tréning
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
Streda:
13.30- 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda

16.00-17.30 baseball tréning
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00-15.00 floorbal
15.00 Cesta klub
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16
- staršia kategória 17
Krígeľ slowpitch turnaj Trnava 1.9.-2.9.2018
Turnaja sa zúčastnilo 11 tímov.
Konečné poradia:
1. Waynes Pardubice
2. Rytíři Trutnov
3. Hangarounds
4. Oldstars Trnava
5. Amorove šípy
5. GoodSports
7. Wolfs Domaţlice
7. Slowpitch Plzeň
9 .Oldstars funny
9. Touscans Havířov
11. Angels Trnava
Nábor detí na aktivity športy a klub
ZŠ Bukovčana 1 a 3 štvrtok 6.9
ZŠ P. Horova 16 streda 5.9.

Október
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
15.30- 17.00 baseball tréning
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
14:00-15:30 Tball B1
Streda:
13.30- 18.00 klub
14:00 doučovanie angličtina
15:30-16:30 fitness krúţok
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda
15:30 – 16:30 Tball B1
16.00-17.30 baseball tréning
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00-15.00 floorbal
15.00 Cesta klub
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16
- staršia kategória 17

Začiatok krúţkov od 1.10.2018
Jabĺčkové hodovanie 6.10.2018
Uţ po 7mi krát sa aj GoodSports zúčastnil tejto krásnej akcie. Ďakujeme veľmi pekne
všetkým rodičom a priateľom, ktorí nás podporili upečením jablkovej dobroty.
Športový festival WANADOO 6.10.2018
GoodSports dostal pozvanie zapojiť sa do tejto skvelej akcie a tak spropagovať naše aktivty
hlavne baseball na dostihovej dráhe v Petrţalke.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom – trénerom a naším kolegom z GoodSports Prievidza za
pomoc.
Zúčastnené kluby, zväzy a inštitúcie, ktoré sa na podujatí prezentovali: Slovenský olympijský
tím , HDC Slovakia , Slovak Ice Hockey Federation , TITAN GYM , Slovak Handball
Federation , Antidopingová agentúra Slovenskej republiky , Cassovia Pétanque Club ,
GoodSports International Slovensko , Slovak Bandy , ŠKP hádzaná , Piruetka , Lakrosový
klub BRATISLAVA BATS , ŠK JUVENTA Bratislava , Bratislavská šachová akadémia ,
Športové centrum polície , Bratislava MONARCHS , Škola Breaku , iMove. Podujatie,
ktorého cieľom je priviesť čo najviac detí k pohybu.
Haloween párty 30.10.2018
Zúčastnených 70 detí a 5 tréneri, klub GoodSports
Diskotéka, hry – stolný futbal, stolný tenis, ocenených 5 najlepších masiek. Súťaţe crazy
games.
Jesenné prázdniny 27.10. – 4.11.2018

November
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
15.30- 17.00 baseball tréning
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
14:00-15:30 Tball B1
Streda:
13.30- 18.00 klub
14:00 doučovanie angličtina
15:30-16:30 fitness krúţok
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda
15:30 – 16:30 Tball B1
16.00-17.30 baseball tréning
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00-15.00 floorbal
15.00 Cesta klub
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 18
- staršia kategória 16

Floorbalový turnaj 4.11.2018
Občianske zdruţenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 4. novembra
2018 12. 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 mládeţ od 10-13 rokov, kategória od 14 do 16 rokov a
kategória 17 a viac.
V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorili 3 tímy (FC nám sa nechce, Romanovci, Abstinenti).
Všetky deti sa snaţili o čo najlepšie umiestnenie. Miesta boli ocenené medailami, okrem
miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Jaroslav Seleštiansky) a najlepšieho strelca
turnaja.(Dominik Daubner). 1. miesto obsadil tím FC nám sa nechce , 2. miesto Romanovci
a 3. miesto Abstinenti .
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorili 3 tímy s názvami (Abstinenti, Šimonovci,
Ošípané) Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho brankárkára
(Dominik Morávek) a strelca turnaja.(David Richter). 1.miesto Abstinenti , 2.miesto
Šimonovci , 3.miesto Ošípané .
V kategórii 17 a viac sa zúčastnilo 5 tímov: Dream Tím, Mariánsky Bošável , Ošípané, FBC
Dragons BA, Sharknado. Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj
najlepšieho brankára (Patrik Gašparík) a najlepšieho strelca turnaja (Vladimír Filípek). 1.
miesto obsadil tím Mariánsky Bošável , 2. miesto obsadil tím Dream Team a 3.miesto
obsadil tím Sharknado.
Turnaja sa zúčastnilo dokopy 64 hráčov.
Dňa 18.11.2018 sme usporiadali ďalší 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 vytvorilo 6 tímov: Blue Boys, FC Nám sa nechce,
FKM Ţraloci, The Winners, Street players, FKM Delfíni .
1.miesto obsadil tím FC Nám sa nechce , 2.miesto tím FKM Delfíni a 3.miesto Blue Boys .
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Matej Kaniansky) a
brankára turnaja (Matej Kucer).
V kategórii 14-16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami Cigáni – Biely, Commufity, FC
Pomalí chlapci, FC Nám sa nechce, Dream Team.
1.miesto obsadil tím Commufity , 2.miesto FC Nám sa nechce a 3. miesto Dream Team .
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (David Balog) a brankára
turnaja (Jozef Balog ).
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorilo 6 tímov s názvami: Pukači, FC Pomalí chlapci,
Commufity, Gumkáči, Dream team, Červený.
1.miesto obsadil tím Commufity , 2.miesto tím Dream Team a 3.miesto Gumkáči.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Števo Bernád) a
brankárku turnaja (Miška Ščepánková).
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 91 hráčov.

December
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
15.30- 17.00 baseball tréning
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
14:00-15:30 Tball B1
Streda:
13.30- 18.00 klub
14:00 doučovanie angličtina
15:30-16:30 fitness krúţok
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda
15:30 – 16:30 Tball B1
16.00-17.30 baseball tréning
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00-15.00 floorbal
15.00 Cesta klub
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 19
- staršia kategória 20
2.12. Cesta klub so špeciálnym hosťom Romanom Lachom
6.12. Mikulášska párty v klube GoodSports
súťaţe a aktivity.
Klub navštívil Mikuláš, čert a anjel a rozdávali balíčky.
7.12. Mikulášska párty pre deti zo sociálne slabších rodín v F-centre
GoodSports sa zapojil aj tento rok. Pripravili sme pre deti rôzne súťaţe a hry.
20.12.2018 Vianočná párty pre deti v klube
- zúčastnených 25 detí
- 6 trénerov
aktivity: súťaţe, crazy games, Secret Santa, disko
občerstvenie
22.12.-7.1. 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.
Jesenný program očami programovej vedúcej pre Prievidzu Adriány Štangovej
(september – december):
Spolu s novým školským rokom prišli aj nové výzvy, nové krúţky, nové deti.
Okrem obľúbených krúţkov v Prievidzi a v Kanianke, pri ktorých spolupracujeme so školami
sa v našom programe nachádza aj viacero tréningov v posilňovni, ktoré sú rozdelené podľa
náročnosti, typu či vekových kategórií. Výhodou je umiestnenie našej posilňovne, ktorá sa
nachádza len o poschodie niţšie pod našou klubovňou. V tej počas celého školského roka

prebiehajú doučovania z angličtina a nemčiny, pričom tento rok tvoria dominantnú časť práve
maturanti.
Predvianočné obdobie prinieslo do programu viaceré špeciálne akcie. 6.decembra zavítal do
nášho klubu Mikuláš, ktorému deti spievali, recitovali alebo tancovali. Za odmenu dostali
balíček s ovocím a sladkosťami.
V rámci biblického krúţku, ktorý je pevnou súčasťou nášho programu a zároveň akousi
spoluprácou s kresťanským mládeţníckym spoločenstvom Piar, sme si 17.decembra spravili
slávnostnú večeru. Stretnutie sme začali modlitbou, kde sme ďakovali za celý rok 2018 a
prosili o poţehnanie aj do nasledujúceho roka, spolu sa nevečerali a rozdali si darčeky.
Neskôr sme uţ len oddychovali, uţívali si vianočnú atmosféru a spomínali na pekné chvíle z
roku 2018. Piatok, 21.decembra, sme privítali zimné prázdniny vo veľkom štýle. V kaviarni
Daddy’s cafe sme spolu s 26 deťmi absolvovali náš prvý Goodsports International Prievidza
vianočný večierok, ktorý zoţal veľký úspech. Celý večer sme začali krátkym príhovorom a
poďakovaním za spoluprácu v roku 2018, neskôr sme v troch tímoch súťaţili v rôznych
disciplínach a po športovo -vedomostnom vypätí sme sa pustili do spoločnej večere. Keď sme
boli sýti, prišlo na rad niečo, čo tvorí neodmysliteľnú súčasť Vianociam - malé dary, ktoré sú
znakom pozornosti a lásky. My sa rozhodli darovať deťom teplé ponoţky - uţ dávnejšie sa u
nás v Prievidzi začala mánia farebných ponoţiek a preto sme vedeli, ţe tým nič nepokazíme.
A nemýlili sme sa! Deti sa povyzúvali, navliekli teplé ponoţky a mohla sa začať posledná
časť programu - diskotéka. Tancovali sme bezprestávky, všetci spolu. Ako jedná veľká
Goodsports rodina…
A teraz sme len v očakávaní, čo zázračné nám prinesie rok 2019. Za ten predošlý však
neprestneme byť vďační…

Poďakovanie:
Naša vďaka patrí všetkým našim podporovateľom a priateľom, ktorí svojou pomocou prispeli
k tomu, ţe sme aj v roku 2018 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
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves - finančná podpora
Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy - granty na podporu našich aktivít
Pizza Grande DNV- materiálna 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
Bc. Mária Salkovičová, 0903 907 744, maria.salkovicova@gmail.com
Mgr. Adriána Štangová, 0902 222 127. stangovaadriana@gmail.com
Róbert Krkoška , 0918 672 404, robokrkoska@gmail.com
Webová stránka www.goodsports.sk
facebook: GoodSports International Slovensko
facebook: GoodSports Interantiona Prievidza
instagram: goodsports_dnv
instagram: goodsports_prievidza

