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GOODSPORTS INTERNATIONAL SLOVENSKO  

VÝROČNÁ SPRÁVA 2022 
 

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. Predsedom združenia je Thomas Raymond 

Johnson. Podpredsedkyňou združenia je Ing. Katarína Mózsiová. 

Členovia predstavenstva sa počas roka 2022 pravidelne stretávali a riešili aktuálne problémy. 

Harmonogram našej práce je rozpísaný v nasledujúcich riadkoch. 

 

 

Január 
Denný program GoodSports  

Pondelok – piatok nákupy seniorom, vozenie seniorov na testovanie, vozenie seniorov k 

lekárom 

Nedeľa cesta klub online. 

Doučovanie angličtina online. 

Individuálne tréningy online. 

 

Krúžky od 24.1. – 30.1. povolené 

 

Krúžky od 31.1. opäť zrušené do odvolania. 

 

Február 
 

6.2. zoom meeting trénerov k táboru v Bojniciach. 

 

Krúžky od 7.2. opäť povolené. 

 

Denný program GoodSports  

Pondelok : 14.00-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry) 

                   14:00 – 15:30 baseball 1. a 2. ročník 

                   15.30-17.00 baseball tréning žiaci 3. a 4. ročník                

Utorok :   14.00-10.00 klub B3 tried 



                 16.00 doučovanie angličtina 

                  16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                  16:00 baseball tréning podľa počasia vonku 2. stupeň 

                  17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

Streda:      14.00- 18.00 klub 

                  14:00 – 15:30  fitness pohybový krúžok 1. , 2. a 3. ročník  

                   15:30 – 16:30 fitness dievčatá 2. stupeň 

                  17:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                 17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

Štvrtok:   14.00-18.00 klub B3 trieda 

                14:00 doučovanie angličtina  

                 16:30 – 17:45 floorball krúžok pre 2. stupeň 

Piatok: VOĽNO 

Sobota: VOĽNO 

Nedeľa:   10:00 tréningy starší slowpitch, baseball 

               13.00- 18.00 klub 

                13.00 – 14:00 baseball krúžok 

                14:00 – 15:00 florbal 

 

Nákupy a pomoc seniorom nadalej pokračujú. 

 

Marec 
 

Denný program GoodSports  

Pondelok : 14.00-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry) 

                   14:00 – 15:30 baseball 1. a 2. ročník 

                   15.30-17.00 baseball tréning žiaci 3. a 4. ročník                

Utorok :   14.00-10.00 klub B3 tried 

                 16.00 doučovanie angličtina 

                  16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                  16:00 baseball tréning podľa počasia vonku 2. stupeň 

                  17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

Streda:      14.00- 18.00 klub 

                  14:00 – 15:30  fitness pohybový krúžok 1. , 2. a 3. ročník  

                   15:30 – 16:30 fitness dievčatá 2. stupeň 

                  17:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                 17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

Štvrtok:   14.00-18.00 klub B3 trieda 

                14:00 doučovanie angličtina  

                 16:30 – 17:45 floorball krúžok pre 2. stupeň 

Piatok: VOĽNO 

Sobota: VOĽNO 

Nedeľa:   10:00 tréningy starší slowpitch, baseball 

               13.00- 18.00 klub 

                13.00 – 14:00 baseball krúžok 

                14:00 – 15:00 florbal 

 

 

Nákupy a pomoc seniorom nadalej pokračujú. 

 



Zbierka na pomoc pre Ukrajinu. 

 

Odvoz vecí k ukrajinským hraniciam. 

 

Pomoc konkrétnym ukrajinským rodinám. 

 

Baseballové tréningy vonku. (streda 17:00, nedeľa 17:00) 

 

 

Apríl 
 

Denný program GoodSports  

Pondelok : 14.00-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry) 

                   14:00 – 15:30 baseball 1. a 2. ročník 

                   15.30-17.00 baseball tréning žiaci 3. a 4. ročník                

Utorok :   14.00-10.00 klub B3 tried 

                 16.00 doučovanie angličtina 

                  16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                  16:00 baseball tréning podľa počasia vonku 2. stupeň 

                  17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

Streda:      14.00- 18.00 klub 

                  14:00 – 15:30  fitness pohybový krúžok 1. , 2. a 3. ročník  

                   15:30 – 16:30 fitness dievčatá 2. stupeň 

                  17:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                 17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

Štvrtok:   14.00-18.00 klub B3 trieda 

                14:00 doučovanie angličtina  

                 16:30 – 17:45 floorball krúžok pre 2. stupeň 

Piatok: VOĽNO 

Sobota: VOĽNO 

Nedeľa:   13.00- 18.00 klub 

                13.00 – 14:00 baseball krúžok 

                14:00 – 15:00 florbal 

 

 

Nákupy a pomoc seniorom nadalej pokračujú. 

 

7.4. stretnutie organizácii k MDD 2022 

 

Stretnutie trénerov k táboru v Bojniciach. 

23.4.2022 -nebolo, nedostatočná účasť 

 

V prípade pekného počasia športové tréningy v utorky, o 15:00 tréningy pre ukrajinské deti. 

 

Začlenenie ukrajinských detí do programu. 

 

V prípade pekného počasia baseballové tréningy pre deti v kadetskom veku. (streda, nedeľa) 

 

 

 



Máj 
 

Denný program GoodSports  

Pondelok : 14.00-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry) 

                   14:00 – 15:30 baseball 1. a 2. ročník 

                   15.30-17.00 baseball tréning žiaci 3. a 4. ročník                

Utorok :   14.00-10.00 klub B3 tried 

                 16.00 doučovanie angličtina 

                  16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                  16:00 baseball tréning podľa počasia vonku 2. stupeň 

                  17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

                  Pomoc seniorom (nákupy atď) 

Streda:      14.00- 18.00 klub 

                  14:00 – 15:30  fitness pohybový krúžok 1. , 2. a 3. ročník  

                   15:30 – 16:30 fitness dievčatá 2. stupeň 

                  17:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                 17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

Štvrtok:   14.00-18.00 klub B3 trieda 

                14:00 doučovanie angličtina  

                 16:30 – 17:45 floorball krúžok pre 2. stupeň 

Piatok: VOĽNO 

Sobota: VOĽNO 

Nedeľa:   13.00- 18.00 klub 

                13.00 – 14:00 baseball krúžok 

                14:00 – 15:00 florbal 

 

1.5. zoom meeting treneri camp Bojnice 

 

9.5. stretnutie organizácii ku dňu detí 

 

28.5. MDD v Devínskej 

- aktivity: skákacie hrady, športové aktivity, baseball, florbal, basketbal, maľovanie na 

tvár 

- počet trénerov a pomocníkov:14 

 

Jún 
 

Denný program GoodSports  

Pondelok : 14.00-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry) 

                   14:00 – 15:30 baseball 1. a 2. ročník 

                   15.30-17.00 baseball tréning žiaci 3. a 4. ročník                

Utorok :   14.00-10.00 klub B3 trieda 

                 16.00 doučovanie angličtina 

                  16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                  16:00 baseball tréning podľa počasia vonku 2. stupeň 

                  17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

                  Pomoc seniorom (nákupy atď) 

Streda:      14.00- 18.00 klub 

                  14:00 – 15:30  fitness pohybový krúžok 1. , 2. a 3. ročník  

                   15:30 – 16:30 fitness dievčatá 2. stupeň 



                  17:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                 17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

Štvrtok:   14.00-18.00 klub B3 trieda 

                14:00 doučovanie angličtina  

                 16:30 – 17:45 floorball krúžok pre 2. stupeň 

Piatok: VOĽNO 

Sobota: VOĽNO 

Nedeľa:   13.00- 18.00 klub 

                13.00 – 14:00 baseball krúžok 

                14:00 – 15:00 florbal 

 

19.6. stretnutie trénerov k táboru v Bojniciach 

 

Od 20.6. prípravy na tábor v Bojniciach 

 

Júl 
 

BASEBALL-SPORTS -ENGLISH CAMP 2022 

1.7. – 10.7. 2022 

V prekrásnom prostredí Hornej Nitry sa uskutočnil 26.ročník športovo – anglického tábora 

(baseball campu) pre deti v dňoch 2.7.-10.7.2022 v rekreačnom zariadení Hlboké nad 

Bojnicami. Záujem zo strany detí a rodičov bol enormný. 

Cieľovou vekovou skupinou boli deti vo veku 8-17 rokov. Tábora sa zúčastnilo 116 detí, z 

toho 105 zo Slovenskej republiky, 2 deti z Českej republiky, 2 deti z Belgicka, 7 deti z USA. 

Na riadny priebeh tábora dozeralo 41 dospelých  –   trénerov, asistentov trénerov, 

organizátorov a dvaja zdravotníci (  30  Slovákov, 3 z Belgicka, 8 z USA ) 

Cieľom projektu bolo vyplniť voľný čas detí zmysluplne športovým (baseball, basketball, 

voleyball, floorball, futball), kultúrnym (večerné posedenia pri táboráku s hudbou a spevom, 

ohňostroj, večerné zábavné hry tzv. crazy games, koncert a vystúpenie rapera), 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. V rámci večerného programu sa niektorí 

z trénerov zo Slovenska a z USA podelili o svoj životný príbeh , porozprávali nám čo to o 

sebe, svojom živote, svojich športových skúsenostiach a povzbudili deti, aby na sebe 

pracovali a šli si za tým, čo ich baví. Na konci týždňa sme si rozdávali fotky s baseballovými 

kartičkami. 

Campová kapela každý večer hrala na hudobných nástrojoch rôzne populárne pesničky a 

taktiež spievali campovú hymnu. Deti sa od prvého dňa rozdelili do ôsmych tímov.  V týchto 

tímoch cez týždeň trénovali baseball na záverečný víkendový turnaj. Zúčastnili sa olympiády, 

kde súťažili medzi sebou v rôznych športoch ako sú floorbal, futbal , citron game, voleyball. 

Na konci dňa sme mali vyhodnotenie poradia. Okrem olympiády si deti v týchto tímoch 

zasúťažili aj  v hre „Môj tím varí lepšie ako tvoj“  a Nočná hra, ktorá mala tak ako po minulé 

roky veľký úspech. Ako každý rok, tak 4. júla na deň nezávislosti sme mali fantastický 

ohňostroj spojený s diskotékou.  Prvý večer po zoznámení, deti súťažili v tímoch, mali 

karneval a hrali o možnosť vybrať si z 8 farieb športových vrecúšok, podľa toho, ktorí sa im 

najviac páčil. V pondelok pre horúce počasie deti s trénermi navštívili kúpalisko Čajka 

v Bojniciach. V pondelok nás tiež prišiel navštíviť tréner Melvin Perdue. V pondelok sme 

medzi  nami na večernom stretnutí privítali tiež hosťa Romana Lacha, ktorý nám porozprával 

o živote s indiánmi v USA. V stredu sa deti s vedúcimi vybrali do ZOO a hrali tzv. 



scavengerhunt. Tu museli splniť 25 úloh, ktoré sme na konci dňa tak isto vyhodnotili. V ten 

istý deň sme deti vzali na vyhliadkovú vežu „Čajka v oblakoch“ a užili si krásny výhľad na 

Bojnice a okolie. V noci si deti užili nočnú hru. Vo štvrtok sme na večernom programe 

privítali hosťa rapera Martina.  

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 týždňa . Z 

každého tímu tréneri vybrali  3 deti a tie vytvorili tzv. All star tím a títo si potom v rámci 

exibičného zápasu zahrali proti trénerom. Na konci týždňa sme si volili taktiež trénera týždňa. 

Deti si mohli zahlasovať , ktorých z trénerov majú najradšej. Prvý traja získali krásne sošky.  

Tábor nám ubehol veľmi rýchlo a všetci sa už teraz tešíme na ďalší 27ty ročník. 

 

Prípravy na denný tábor v týždni od 18.7. – 22.7.2022 

 

DENNÝ TÁBOR DNV 2022 

25.7. – 29. 7. 2022 

Počet detí : 36 

Hlavných trénerov: 6 

Trénerov a asistentov: 10 

Aktivity: športy (baseball, vybíjaná, basketball, floorbal, futbal, frisbee) 

Kino, exkurzia včelárstvo, kúpanie na bazéne v Parku rebelov, ihrisko na Charkovskej, 

opekačka a hry  

 

August 
 

1.8. – 5.8. 2022 – upratovanie klubu po táboroch a prípravy na nový školský rok 

 

8.8. – 12.8. 2022– program s deťmi v klube a na ihrisku 

(tenis, športy, súťaže v klube) 

 

15.8. – 19.8. 2022– program s deťmi v klube a na ihrisku 

(športy, súťaže v klube) 

 

20. – 21.8. 2022 Slowpitch turnaj Trnava  

Zúčastnené tímy: GoodSports, Amorove šípy Košice, Oldstars Trnava, Angels Trnava, 

Panthers Trnava  

 

 

22.8. – 26.8. 2022– program s deťmi v klube a na ihrisku 

(športy, súťaže v klube) 

 

27.8. – 29.8. 2022 Fitness camp Chrenovec – pobočka Prievidza 

- detí 13 

- víkendové sústredenie 

 

September 

 

Hurá do školy – 4.9.2022 

Aktivity: baseballové stanovištia, floorbalové stanovištia 

Tréneri: 7, pomocníkov:4 



Nábor detí na krúžky 12.9.  
 

Baseballové tréningy vonku na ihrisku utorky a štvrtky od 15:30, vekový mix detí. 

 

Aktivity v klube.  

 

 

Október 
 

Denný program GoodSports  

Pondelok : 14.00-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry) 

                   14:00 – 15:30 fitness 1. a 2. ročník 

                   15.30-17.00 baseball tréning žiaci 3.,4. a 5. ročník                

Utorok :   14.00-10.00 klub B3 trieda 

                 16.00 doučovanie angličtina 

                  16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                  17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

                  Pomoc seniorom (nákupy atď) 

Streda:      14.00- 18.00 klub 

                 17:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                 17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

Štvrtok:   14.00-18.00 klub B3 trieda 

                14:00 doučovanie angličtina  

                 16:30 – 17:30 fitness dievčatá krúžok pre 2. stupeň 

Piatok: VOĽNO 

Sobota: VOĽNO 

Nedeľa:   13.00- 18.00 klub 

                13.00 – 14:15 baseball krúžok 

                14:15 – 15:30 florbal krúžok 

 

Jablkové hodovanie – 8.10. 2022 

- Sponzorské koláčiky od rodičov detí z klubu a z krúžkov a od trénerov 

 

Jesenné prázdniny 28.10. – 1.11.2022 

 

Haloween párty – 30.10.2022 

- Zúčastnených detí 60 

- Pomocníkov 10 

- Aktivity: súťaže, crazy games, disko 

 

 

 

November 
 

Denný program GoodSports  

Pondelok : 14.00-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry) 

                   14:00 – 15:30 fitness 1. a 2. ročník 

                   15.30-17.00 baseball tréning žiaci 3.,4. a 5. ročník                

Utorok :   14.00-10.00 klub B3 trieda 

                 16.00 doučovanie angličtina 



                  16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                  17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

                  Pomoc seniorom (nákupy atď) 

Streda:      14.00- 18.00 klub 

                 17:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                 17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

Štvrtok:   14.00-18.00 klub B3 trieda 

                14:00 doučovanie angličtina  

                 16:30 – 17:30 fitness dievčatá krúžok pre 2. stupeň 

Piatok: VOĽNO 

Sobota: VOĽNO 

Nedeľa:   13.00- 18.00 klub 

                13.00 – 14:15 baseball krúžok 

                14:15 – 15:30 florbal krúžok 

 

 

 

17.11. 2022 Floorbalový turnaj 

 

Po dvoch rokoch sme  dňa 17. novembra mohli usporiadať 14. ročník floorballového turnaja 

(jesenná časť). 

Turnaj sa odohral v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v 2 vekových 

kategóriach a to kategória detí a mládež do 15 rokov, kategória 16 a viac rokov. 

V kategórii detí do 15 rokov sa vytvorilo 5 tímov (Red Fighters, Galaktikos Stars, Galaktikos 

Kings, Fire hockey Stick, Na posledný čas). 

Miesta boli  ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho brankára (Matúš Gulaba) a 

strelca turnaja (Milan Godál). 1.miesto Na posledný čas, 2.miesto Galaktikos Kings, 3.miesto 

Galaktikos Stars.  

V kategórii 16 a viac sa zúčastnilo 8 tímov: Dream Tím, , Ošípané, IBK Abstinenti, Považskí 

legionári, Káčery, Salibandy Boys, Oxdog Fanatici, Tlsťoši. Miesta boli ocenené medailami, 

okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Jakub Kráľ z tímu Salibandy Boys  ) a 

najlepšieho strelca turnaja (Adam Halaša). 1. miesto obsadil tím Salibandy Boys , 2. miesto 

obsadil tím IBK Abstinenti a 3.miesto obsadil tím  Ošípané . 

Turnaja sa zúčastnilo dokopy 89 hráčov. 

 

Za podporu ďakujeme Pizza Grande DNV, za finančnú podporu ďakujeme MČ Devínska 

Nová Ves, za zapožičanie mantinelov Športovej škole Galaktikos. 

 

 

December 
 

Denný program GoodSports  

Pondelok : 14.00-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry) 

                   14:00 – 15:30 fitness 1. a 2. ročník 

                   15.30-17.00 baseball tréning žiaci 3.,4. a 5. ročník                

Utorok :   14.00-10.00 klub B3 trieda 

                 16.00 doučovanie angličtina 

                  16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                  17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

                  Pomoc seniorom (nákupy atď) 



Streda:      14.00- 18.00 klub 

                 17:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie 

                 17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis 

Štvrtok:   14.00-18.00 klub B3 trieda 

                14:00 doučovanie angličtina  

                 16:30 – 17:30 fitness dievčatá krúžok pre 2. stupeň 

Piatok: VOĽNO 

Sobota: VOĽNO 

Nedeľa:   13.00- 18.00 klub 

                13.00 – 14:15 baseball krúžok 

                14:15 – 15:30 florbal krúžok 

 

 

5.12. Mikulášska párty pre deti 

- návšteva Mikuláša, Čerta, Anjelov v klube GoodSports 

- zúčastnených detí: mladšie 23, staršie 25 

Odmeny, disko, film 

 

Vianočný floorbal – 11.12. nedeľa 

- Zúčastnených 15 detí 

 

Vianočný baseball – 12.12. pondelok 

- Zúčastnených 12 detí 

 

Vianočná párty – 20.12. utorok 

- Playstation turnaj 

 

 

Vianočné prázdniny od 23.12. – 9.1. 2023 

 

 

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, našej facebookovej stránke 

a našom Instagrame.  

 

Poďakovanie:  

 
Naša vďaka patrí všetkým našim podporovateľom a priateľom, ktorí svojou pomocou prispeli 

k tomu, že sme aj v roku 2022  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 

Americká ambasáda v Bratislave 

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 

Róbert Krkoška , 0918 672 404, robokrkoska@gmail.com 

 

Webová stránka www.goodsports.sk 
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