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VÝROČNÁ SPRÁVA 2012
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 2012 pravidelne stretávali a riešili aktuálne problémy.
Harmonogram našej práce je rozpísaný v nasledujúcich riadkoch.

Január
Denný program GoodSports jeseň/zima 2012
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-12 rokov)
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3, miešaný tréning (futbal, floorbal, vybíjaná –
deti 10-15 rokov)
Streda: 13.30-15.00 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.00-16.30 klub B3 trieda
16.30- 18.00 tréning B3 telocvičňa (kadeti , deti 13-16 rokov)
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3
Piatok: VOĽNO
Sobotu: VOĽNO
Nedeľa: 11.00-13.00 DNV Gs Klub trieda B3
11.00-13.00 Cesta klub
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3, priemerný počet zúčastnených detí 13
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 15
- staršia kategória 16
Teambuldingová lyžovačka pre trénerov – víkend 5.1-8.1.2012
Zúčastnených trénerov - 16
Miesto: Bystrá (za Banskou Bystricou)

Spolupráca so školou QSI(Quality School International) – 20 detí vo veku 12-17 rokov,
raz do mesiaca v DNV , pomoc s rôznymi aktivitami napr. vymaľovanie triedy, maľovanie
lavíc, hry atď)
Prvýkrát 31.1. 2012 od 13.00-15.00 v GS klube
Zúčastnených 20 našich detí, 5 tréneri z GS

Február
Denný program GoodSports jeseň/zima 2012
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-12 rokov)
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3, miešaný tréning (futbal, floorbal, vybíjaná –
deti 10-15 rokov)
Streda: 13.30-15.00 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.00-16.30 klub B3 trieda
16.30- 18.00 tréning B3 telocvičňa (kadeti , deti 13-16 rokov)
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3
Piatok: VOĽNO
Sobotu: VOĽNO
Nedeľa: 11.00-13.00 DNV Gs Klub trieda B3
11.00-13.00 Cesta klub
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3, priemerný počet zúčastnených detí 12
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 13
- staršia kategória 16

Sleepover pre dievčatá vrámci DNV Gs klubu – 4.2. 2012
Zúčastnených dievčat 8
tréneriek 6
aktivity: filmy, diskusie, hry scavanger hunter, scype s Jessicou Packard a Zuzkou
Poláčikovou (v tom čase v Texase v USA)
Movie night v klube : zúčastnených detí 6, 2 tréneri
Návšteva Gloria Olson – od 8.2.-16.2. 2012
Bojnice 10.2.2012 – špeciálne ocenenie pre GoodSports International Slovensko za
zorganizovanie 15tich ročníkov Baseballových kempov v Bojniciach
Stretnutie s trénermi a návšteva Hlbokého.
12.2.2012 – raňajky v GS klube, zúčastnených detí- 13 , 6 trénerov
Návšteva Steve Belzner, Gloria Olson
14.2. 2012- Valentínske pečenie, zúčastnených detí:

10 , trénerov 5

MOBSSZ CARNEVAL CUP -25.2.2012 – Nagykovácsi
Deti z organizácie GoodSports International Slovensko sa 25.2. 2012 zúčastnili baseballového
turnaja organizovaného Maďarskou baseballovou federáciou. Turnaj sa odohral v dvoch
telocvičniach Americkej medzinárodnej školy v Budapešti. Naše deti súťažili v dvoch
vekových kategóriách a to 9-12 roční a 13-16 roční. V mladšej kategórii sa turnaja zúčastnilo
6 tímov (4 z Maďarska, 1 z Rakúska a náš) a v staršej kategórii 4 tímy (3 z Maďarska a náš)
Tím mladších detí (10 detí z DNV) obsadil krásne druhé miesto a odniesol si domov
strieborné medaily.
Tím starších detí (13 detí z DNV) získal taktiež 2. miesto po famóznych výkonoch a 1.
miesto im ušlo naozaj len o chlp (rozdiel jedného bodu)
Gratulujeme všetkým deťom a trénerom a tešíme sa na ďalšie úspechy.
Jarné prázdniny program
Nedeľa 19.2. - 11.00 Cesta klub a DNV Gs klub, 13.00 floorball – zúčastnených 30 detí
Pondelok 20.2.- 12.00-18.00 klub a telocvičňa – 16 detí
Utorok 21.2. - 12.00- 18.00 klub a telocvičňa – 15 detí
Streda 22.2. - 12.00-18.00 klub a telocvičňa – 16 detí
Štvrtok 23.2. - VOLNO
Piatok 24.2. - VOLNO
Sobota 25.2. - turnaj Maďarsko – 26 detí
Nedeľa 26.2. - 11.00 Cesta klub a DNV Gs klub, 13.00 floorball – 20 detí
28.2. zástupcovia GSIS sa zúčastnili seminára na tému Mediálne partnerstvá organizovaného
Radou mládeže Slovenska

Marec
Denný program GoodSports jar 2012
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-12 rokov)
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3, miešaný tréning (futbal, floorbal, vybíjaná –
deti 10-15 rokov)
Streda: 13.30-15.00 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.00-16.30 klub B3 trieda
16.30- 18.00 tréning B3 telocvičňa (kadeti , deti 13-16 rokov)
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3
Piatok: VOĽNO
Sobotu: VOĽNO
Nedeľa: 11.00-13.00 DNV Gs Klub trieda B3
11.00-13.00 Cesta klub
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 15
- staršia kategória 18

3.3. 2012 – stretnutie trénerov ohľadom Bojníc - zúčastnených 12 trénerov, pizza party
8.3. 2012 – stretnutie s organizáciami pracujúcimi s deťmi v DNV ohľadom príprav na deň
detí, ktorý bude 2.6.2012 na ihrisku Pavla Horova od 14.00-18.00
15.3. 2012 – druhá návšteva detí a učiteľov zo školy QSI – pomoc s projektami obnova
a rekonštrukcia klubu , zúčastnených detí z QSI 15 a dve učiteľky a naši 5 tréneri a 20 detí,
natieranie a brúsenie lavíc na sedenie, maľovanie triedy na modro, a zárubní na červeno,
zbieranie odpadkov okolo školy, náčrt námetu na bielu stenu (nabudúce vyfarbenie)
17.3. priateľský zápas s Janossomorija (zápas vonku na ihrisku)
Zúčastnených 14 detí, 5 trénerov
22.3. návšteva našich detí v domove sociálnych služieb Senecio, počet detí 24, tréneri 4,
aktivity: Veľkonočné umelecké dielne, zoznamovacie aktivity
AISB Sparks Baseball Invitational – 25.3.2012
Deti a tréneri z organizácie GoodSports International Slovensko prijali pozvanie na
baseballový turnaj organizovaný American International School of Budapest – tímom Sparks.
Turnaj sa uskutočnil dňa 25. marca 2012 v Americkej medzinárodnej škole v Budapešti.
Zúčastnili sa ho 4 tímy (2 tímy z Maďarska, tím školy American International School of
Budapest –tím Sparks a náš tím) detí vo veku 9-12 rokov. Náš tím (11 detí z DNV) obsadil 3.
miesto a odniesol si domov peknú trofej. Ďakujeme všetkým deťom a trénerom a prajeme
veľa úspechov do budúcnosti.
Počet trénerov 5, asistenti 3.

Apríl
Veľkonočné prázdniny
Štvrtok – 13.00-18.00
Piatok - voľno
Sobota – voľno
Nedeľa – voľno
Pondelok – voľno
Utorok -13.00-18.00
Denný program GoodSports jar 2012
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-12 rokov)
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3, miešaný tréning (futbal, floorbal, vybíjaná –
deti 10-15 rokov)
Streda: 13.30-15.00 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.00-16.30 klub B3 trieda
16.30- 18.00 tréning B3 telocvičňa (kadeti , deti 13-16 rokov)
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3
Piatok: VOĽNO
Sobotu: VOĽNO
Nedeľa: 11.00-13.00 DNV Gs Klub trieda B3
11.00-13.00 Cesta klub

13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16
- staršia kategória 17

15.4. stretnutie trénerov ohľadom tábora v Bojniciach
19.4. – 2-há návšteva Senecia –domova sociálnych služieb v DNV , aktivity: športové súťaže,
detí 20, trénerov 5
23.4. druhé stretnutie ohľadom organizácie dňa detí s ostatnými združeniami
26.4. príchod tímu z Kanady Spolupráca s Kanadským národným ženským floorballovým
tímom – vek do 19 rokov
26.4. Návšteva z QSI – aktivity maľovanie triedy, lavičiek, školského plotu, 8 detí, 5 trénerov
29.4. návšteva vo Votum-e v rámci sociálnych projektov návšteva handicapovaných detí,
počet našich detí 16, počet trénerov : 4, aktivity: športy, zoznamovacie hry

Máj
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-12 rokov)
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3, miešaný tréning (futbal, floorbal, vybíjaná –
deti 10-15 rokov)
Streda: 13.30-15.00 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.00-16.30 klub B3 trieda
16.30- 18.00 tréning B3 telocvičňa (kadeti , deti 13-16 rokov)
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3
Piatok: VOĽNO
Sobotu: VOĽNO
Nedeľa: 11.00-13.00 DNV Gs Klub trieda B3
11.00-13.00 Cesta klub
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 18

Floorballový turnaj – 1. mája 2012 – 5.ročník jarná časť
Turnaj sa odohral 1.mája v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v troch vekových
kategóriach a to kategória detí od 10-13 rokov, kategória od 14-16 rokov a 17 viac.
V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorilo 5 tímov (Špinavé ponožky, Champions, Wizards,
Drsniaci a Bratislavskí chlapci). Všetky deti sa snažili o čo najlepšie umiestnenie. V kategórii
mladších detí 1.miesto získalo družstvo Wizards , 2.miesto získali deti z tímu Bratislavskí
chalani a 3. miesto získal tím Špinavé ponožky . Miesta boli ocenené medailami, okrem
miest sme ocenili aj najlepšieho brankára a najlepšieho strelca turnaja.

V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorili 4 tímy s názvami Flinstonovci, Hurikán, GLS,
Secret . 1. miesto obsadil tím Hurikán , 2.miesto tím Flinstonovci a 3.miesto tím GLS .
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho brankára a strelca turnaja.
V kategórii 17 a viac sa zúčastnili 3 tímy: , GSI Dôchodci, Hurikán a HC Pukance. 1.miesto
obsadil tím GSI Dôchodci, 2.miesto HC Pukance a 3. Miesto Hurikán . Miesta boli ocenené
medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára a najlepšieho strelca turnaja.
Turnaja sa zúčastnilo dokopy 70 hráčov.
8.5. Futballový turnaj – jarná časť
Dňa 8.mája 2012 GoodSports Intenational Slovensko usporiadal 7.ročník futbalového turnaja.
Turnaj sa odohral v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v troch vekových
kategóriach deti 10 až 13 ročné, 14 až 16 ročné a 17 a viac ročné.
V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorili 4 družstvá (FK Lotto, FC Bobry, Wizards, Barca
United)V tejto kategórii 1. miesto získal tím FK Lotto , 2.miesto Wizards a 3.miesto tím
Barca United.
Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára, ktorým sa
stal Denis Vlašič a najlepšieho strelca Lukáša Császara.
V kategórii detí vo veku 14-16 rokov sa vytvorili 4 tímy s názvami Kýblikovci, Flinstonovci,
Blue Stars, Čuro tím.
1.miesto obsadil tím Blue Stars , 2.miesto Čuro tím a 3.miesto tím Flinstonovci.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Martin Dratva) a
brankára turnaja (Martin Prikryl).
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorilo 8 tímov s názvami GoodSports Dôchodci, Blue Stars,
Štangasti, XX tím, Bokalomuje, Rytieri, Pomaranče, La Masia.
1.miesto obsadil tím Pomaranče , 2.miesto Blue Stars a 3.miesto GoodSports Dôchodci tím.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Daniel Hladký) a
brankára turnaja (Patrik Gašparík).
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 80 hráčov.
Hokejové zápasy – sledovanie v klube
19.5. SVK – CZ – detí 8, trénerov 5
20.5. finále SVK – RUS detí 17, trénerov 7
Baseballové zápasy s QSI – prvý zápas 6.5. v nedeľu od 13.00-15.00 na tréningovom
futbalovom ihrisku v DNV pri Štadióne, priemerný počet našich detí 13.
Návšteva vo Votume 18.6. (handicapované deti) – (druhá) zúčastnených našich detí 11, ich
detí 9, zoznamovacie aktivity, športové hry – kolky
31.5. návšteva v Seneciu (tretia) dom sociálnych služieb (domov dôchodcov)- 13 počet detí,
dospelých 9, aktivity športové, presádzanie kvetiniek, konverzácia
Príchod 2 hostí – chlapcov Matta Pearsona a Davida Freeda z USA 29.5. na dva mesiace do
6.8.

Jún
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúžok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-12 rokov)
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-17.30 tréning telocvičňa B3, miešaný tréning (futbal, floorbal, vybíjaná –
deti 10-15 rokov)
Streda: 13.30-15.00 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.00-16.30 klub B3 trieda
16.30- 18.00 tréning B3 telocvičňa (kadeti , deti 13-16 rokov)
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3
Piatok: VOĽNO
Sobotu: VOĽNO
Nedeľa: 11.00-13.00 DNV Gs Klub trieda B3
11.00-13.00 Cesta klub
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 18
Deň detí - 2.6. 2012, na ihrisku na Istrijskej ulici v DNV, 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 deň detí v DNV,
pripravili bohatý program, kopec hier, zábavy a zabezpečilo občerstvenie. Sponzorsky sa
zapojilo tiež Tesco z DNV a rozdávali zadarmo sladkosti, ovocie a pitný režim.
GoodSports ponúklo športové aktivity (odpalovanie loptičky do siete, hádzanie baseballovej
loptičky, crazy hry, skákacie hrady-zapožičané zo Záhorskej Bystrice)
Zúčastnených 13 trénerov.
3.6. grilovacia párty na privítanie nových priateľov Matta Pearsona a Davida Freeda –
zúčastnených 15 detí a 10 trénerov, posledný zápas s deťmi z QSI.
Stretnutie trénerov ohľadom Bojnickeho tábora.
10.6. raňajky v klube (chlieb vo vajci) zúčastnených detí 15 a trénerov 8
13.6. hodiny angličtiny s Mattom a Davidom v škole Ivana Bukovčana 3, v 2.D.
BASEBALLOVÝ TURNAJ – TRNAVA 20. a 21.6 .2012
Zúčastnených 12 detí a 7 trénerov, deti obsadili 4. miesto
25. a 26.6. pondelok a utorok Matt a David na hodinách angličtiny v 5.,6. a 7. ročníku
25.6. – 4 vyučovacie hodiny TV, Varenie, Hudobná výchova, Geografia – 10 detí 6. a 7.
ročník
26.6. – 4 vyučovacie hodiny TV, Varenie, Hudobná výchova, Geografia – 17 detí 5. ročník

Júl
16. ročník Športovo-anglický tábor Bojnice 2012
- zúčastnených 100 detí, trénerov 35
16.ročník športovo – anglického tábora (baseball campu) pre deti sa uskutočnil v dňoch 30.6.8.7.2012 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 100 detí (z
toho 96 zo Slovenskej republiky, 2 deti z Českej republiky a dve deti z USA) Na riadny
priebeh tábora dozeralo 35 dospelých – trénerov, asistentov trénerov, prekladateľov,
organizátorov a dve zdravotné sestry ( 7 Severoameričanov, 26 Slovákov a 2 tréneri 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.
Týždeň od 16.7.-20.7. 2012 – prípravný týždeň na denný tábor (klub pre deti v čase od 10.0017.00)

21.7. 2012 príchod skupiny Royal Servants –na dva týždne 21.7.-4.8.2012
Denný tábor od 23.7. do 27.7. a 30.7.-3.8.2012
Zúčastnených detí (dokopy 63) 1. týždeň: od 6-7 rokov -13
od 8-11 rokov – 25
od 12-15 rokov –25
(dokopy 48) 2. týždeň od 6-7 rokov –7
od 8-11 rokov –21
od 12-15 rokov - 20

Zúčastnených trénerov a organizátorov – Royal Servants 27, GoodSports 20, Philipino
Church a z Poľska 16.
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)
Športy v telocvični na ZŠ Bukovčana 3 a poobedné športy na multifunkčnom ihrisku na ZŠ
Bukovčana 3 a na tréningovom futbalovom ihrisku na Štadióne na Vápencovej ulici. Ostatné
aktivity v triedach na ZŠ Bukovčana 3.

August
Klub denne od pondelka do piatka od 10.00-18.00
Tréningy na turnaj do Talianska
Turnaj Taliansko – 16.8.-20.8.2012
Zúčastnených hráčov 14, trénerov 6
Výlet Benátky, Aquapark Vicenza
Turnaja sa zúčastnilo 8 tímov, z toho 7 talianskych.
Posledný týždeň prázdnin odovzdanie žiadostí na krúžky a telocvične na nový školský rok

September
-prezentácie po triedach, Základná škola Ivana Bukovčana 1 a 3 (krúžky, klub, tréningy)
Program jeseň/zima 2012
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, miešaný tréning (futbal, floorbal, vybíjaná –
deti 12-16 rokov)
Streda: 14.00-15.30 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.30-17.00 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
Sobotu: VOĽNO
Nedeľa: 11.00-13.00 DNV Gs Klub trieda B3
11.00-13.00 Cesta klub
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch –15
Piatok 21.9. filmový večer v klube – zúčastnilo sa 9 detí, a 4 tréneri.
Pondelok 24.9. študenti zo školy QSI navštívili školu Ivana Bukovčana 3, 20 študentov z QSI
bude pravidelne raz do mesiaca v rámci projektu Biznis a podnikanie navštevovať žiakov zo
ZŠ Bukovčana 3 – 7. ročník, spoločne sa budú učiť o podnikaní a na konci školského roku sa
budú snažiť vyrobiť niečo čo budú môcť predať.
Sobota 29.9. – športový deň s baseballovým klubom Fighting Flies na ihrisku, grilovačka
a guláš párty, zúčastnených 20 detí a 6 trénerov (+ tím Fighting flies)

Október
Program jeseň/zima 2012
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, miešaný tréning (futbal, floorbal, vybíjaná –
deti 12-16 rokov)
Streda: 14.00-15.30 t-ball tréning B1 telocvičňa , deti 6-10 rokov
15.30-16.30 klub B3 trieda
16.30- 18.00 tréning B3 telocvičňa (baseball , deti 10-13 rokov)
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 (sociálne projekty)
Piatok: VOĽNO
Sobotu: VOĽNO
Nedeľa: 11.00-13.00 DNV Gs Klub trieda B3
11.00-13.00 Cesta klub
13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch –18

6.10. 2012 – Devínska Devínskej – multifunkčne ladený festival 2. ročník, organizovaný
OZ Devínskou Inak, GoodSports ponúkol športový kútik pre deti (baseball, floorball, rôzne
hry, stolný futbal)
Zúčastnených trénerov: 10
Pondelok 22. 10. Navštívili žiaci zo školy QSI už druhýkrát žiakov zo ZŠ Bukovčana 3 –
7.ročník a pokračovali v projekte Biznis a podnikanie.
30. 10. 2012- Halloweenske dielne, zúčastnených detí 20, vyrezávanie tekvíc, halloweenske
omaľovánky, príprava výzdoby na halloweensku párty
31.10. 2012 – Haloweenska party
Zúčastnených 55 detí a 5 trénerov, klubová trieda ZŠ Bukovčana 3
Diskotéka, hry – stolný futbal, stolný hokej, stolný tenis, biliard, tombola, ocenenie 1,2,3
miesto najlepšia maska.
Noc hororov – zúčastnených 27 detí a 3 tréneri, prespanie v škole.

November
2.11. 2012 – Futbalový turnaj- jesenná časť
Dňa 2.novembra 2012 GoodSports Intenational Slovensko usporiadal 7.ročník futbalového
turnaja- jesennú časť. Turnaj sa odohral v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v
troch vekových kategóriach deti a mládež 10 až 13 ročné, 14 až 16 ročné a 17 a viac ročné.
V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorili 3 družstvá GoodSports gang, Kobylky, Barcelona
DNV.V tejto kategórii 1. miesto získal tím Kobylky , 2.miesto GoodSports Gang a 3.miesto
tím Barcelona DNV.
Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára, ktorým sa
stal Adam Jarab a najlepšieho strelca Andreja Krajčíra .
V kategórii detí vo veku 14-16 rokov sa vytvorilo 7 tímov s názvami Funksters, Gangnam
Style, Kobylky, Team X, Dream Team, Brumíci a Okeej tím.
1.miesto obsadil Dream team , 2.miesto Team X a 3.miesto tím Okeej .
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Jozefa Lacka a
brankára turnaja Michaelu Synekovú.
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorilo 8 tímov s názvami GoodSports 1, GoodSports 2,
Štangasti, Čárani, Zedení, FC Kachničky, Bučkovia, ABCDEFGH.
1.miesto obsadil tím GoodSports 1 , 2.miesto ABCDEFGH a 3.miesto Bučkovia.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Gullára a brankára
turnaja Patrika Gašparíka.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 87 hráčov.
Program jeseň/zima 2012
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, miešaný tréning (futbal, floorbal, vybíjaná –
deti 12-16 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 (deti 10-13 rokov)
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 (sociálne projekty)

Piatok: VOĽNO
Sobotu: 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 –18
15.11. 2012 – návšteva domu Sociálnych služieb (prvá v tomto školskom roku), zúčastených
detí 17, dospelých 2, športové aktivity a rozhovory s klientmi domu dôchodcov
16.11.2012 – GODZONE festival v Trnave, koncert, chvály. Zúčastnených detí 10,
dospelých (trénerov) 11.
18.11.2012 – Kino Eurovea , Twilight Breaking down – 2. Časť, zúčastnených detí 11,
tréneri 4.

December
Program jeseň/zima 2012
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, miešaný tréning (futbal, floorbal, vybíjaná –
deti 12-16 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
Sobotu: 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 - 20
3.12. 3. návšteva študentov zo školy QSI , business group , pokračovali v spoločnom
projekte so žiakmi 7. ročníka školy I. Bukovčana 3.
6.12. Mikulášska párty – klub, zúčastnených detí 21 , trénerov 6, aktivity: Vianočné filmy,
Mikuláš a sladkosti, losovanie na Secret Santu
8.12. Mikulášska párty pre deti s bezlepkovou stravou– Základná škola A. Dubčeka, Dlhé
diely, v čase od 13.00- 19.00 zúčastnených našich detí 17, ktoré pomáhali s organizáciou,
trénerov 7 , aktivity: stolný tenis, stolný futbal, biliard, hokej, baseball, kreslenie, floorball,
Nintendo Wii a ďalšie športové aktivity
Účastníkov cca 250 (detí a rodičov)
9.12. Christmas open house – Vianočná besiedka pre rodičov, premietanie videí z celoročnej
aktivity a občerstvenie

10.12. súťaž predaj koláčikov v rámci spolupráce so študentmi zo školy QSI na obidvoch
školách
13.12. Vianočná párty pre deti, zdobenie perníkových chalúpok, súťaž o najkrajšiu
chalúpku, Secret Santa, pizza, zúčastnených detí 30, trénerov 5
14.12. Vianočná párty pre trénerov, pizzeria Corleone , zúčastnených trénerov 11.
20.12. Návšteva domu sociálnych služieb Senecio (dom dôchodcov) , 5. návšteva, program:
Vianočné koledy a piesne , divadielko, občerstvenie, zúčastnených detí 16, trénerov 6
22.12. Floorballový turnaj- 5. ročník jesenná časť
Občianske združenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo počas Vianočných
prázdnin 5 .ročník floorballového turnaja (jesenná časť) v spolupráci so základnou školou
Ivana Bukovčana 3, pani riaditeľkou Mgr. Renátou Balogovou.
Turnaj sa odohral 22.decembra 2012 v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v 3
vekových kategóriach a to kategória detí a mládež od 10-13 rokov, kategória od 14 do 16
rokov a kategória 17 a viac.
V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorilo 6 tímov (GoodSports Hulalas, Dragons, Blondiaci,
Kolony Devils, Bratislavskí chalani, Volkwagen). Všetky deti sa snažili o čo najlepšie
umiestnenie. V kategórii mladších detí 1.miesto získalo družstvo Dragons , 2.miesto získali
deti z tímu Kolony Devils a 3. miesto získal tím GoodSports Hulalas. Miesta boli ocenené
medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Martin Korbel) a najlepšieho
strelca turnaja (Lukáš Vozár)
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami X-team, Blondiaci, Dragons,
Fešáci, Hurikán . 1. miesto obsadil tím X-team , 2.miesto tím Hurikán a 3.miesto tím
Dragons . Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho brankára (Janko
Ondrejka) a strelca turnaja (Daniel Kosmel).
V kategórii 17 a viac sa zúčastnili tímy: Horové tornádo, HC Pukanec, GoodSports Dúchodci,
Dragons, Hurikans, EL Clasico . 1.miesto obsadil tím Hurikán , 2.miesto GoodSports
Dúchodci
a 3. Miesto HC Pukanec . Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme
ocenili aj najlepšieho brankára (Richard Halaj) a najlepšieho strelca turnaja (Michal Trigiňa).
Dokopy sa turnaja zúčastnilo 80 hráčov.
Vianočné prázdniny od 23.12. 2012– 6.1.2013
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.

Poďakovanie:
Naša vďaka patrí všetkým našim podporovateľom a priateľom, ktorí svojou pomocou prispeli
k tomu, že sme aj v roku 2012 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 - floorballový a
futbalový turnaj GSIS jeseň/zima 2012, baseballový/športový program GSIS jeseň/zima 2012,
16. ročník Baseballový camp Bojnice 2012
Americká ambasáda v Bratislave – finančná podpora (Bojnice Baseball Camp 2012)
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 2012.
Všetkým podporovateľom z USA a Kanady.
Všetkým dobrovoľníkom.

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

