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Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí
v Devínskej Novej Vsi od roku 1994. Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre
deti a mládež formou organizovania športových tréningov, turnajov, letných táborov, ale aj
kultúrnych podujatí, napr. koncertov, filmových produkcií , či rodinných piknikov. Taktiež
ponúka deťom poobedný program v klubovej miestnosti v Základne škole Ivana Bukovčana
3, Devínska Nová Ves zameraný na doučovanie a pomáhanie s domácimi úlohami, hry,
premietanie filmov atď.
Garantom programu je Thomas Raymond Johnson, bývalý profesionálny hráč baseballu.
Členovia predstavenstva Thomas Raymond Johnson, Deborah Ann Johnson, Katarína
Mózsiová, Roman Mózsi, Raymond Norris. Predsedom združenia je Thomas Raymond
Johnson. Podpredsedkyňou združenia je Ing. Katarína Mózsiová.
Členovia predstavenstva sa počas roka 2019 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 krúžok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúžok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúžok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúžok, 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 19
- staršia kategória 20
Cesta klub so špeciálnym hosťom Romanom Lachom 20.1.2019
- zúčastnených trénerov : 5
- zúčastnených detí a mládež: 4
aktivity: príbehy, súťaž, občerstvenie

Február
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúžok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúžok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúžok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúžok, 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
stretnutie trénerov k táboru Bojnice 2019
Sústredenie fitness
od 15.2. – 17.2.2019
zúčastnených detí – 12
trénerov – 10
lokalita – Čremošné
aktivity: fitness cvičenia , teambuildingové aktivity, hry , súťaže, filmy, disko

Marec
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúžok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúžok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúžok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúžok, v klube rôzne
hry)
16.00-17.30 Baseball LL/ futbal
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00-14.00 baseball
14.00- 15.00 floorbal
16.00 Cesta klub a klebetáreň

Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 14
- staršia kategória 17
10.3. 2019 stretnutie trénerov z BA k táboru v Bojnic
17.3.2019 v rámci Cesta klubu špeciálny hosť Roman Lacho
20.3.-23.3.2019 školenie fundraisingu Media Partnership Development
zúčastnených 17 ľudí z rôznych organizácií
prednášajúca Eileen Bettig

Apríl
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúžok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúžok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúžok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúžok, v klube rôzne
hry)
16.00-17.30 Baseball LL/ futbal
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00-14.00 baseball
14.00- 15.00 floorbal
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 18
- staršia kategória 12
Pracovná cesta do USA 8.4. – 19.4.2019
Veľkonočné prázdniny – 18.4. -23.4.2019
Stretnutie trénerov ku táboru v Bojniciach 28.4. 2019
- zúčastnených 15 trénerov

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

Streda:

13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúžok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúžok, v klube rôzne
hry)
16.00-17.30 Baseball LL/ futbal
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00-14.00 baseball
14.00- 15.00 floorbal
14:00 – 15.00 fitness
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 15
3.5- 5.5. Softballový turnaj Americkej Ambasády v Prahe aj za účasti dievčat z GSI
Dievčatá z GoodSports sa aj tento rok zúčastnili softballového charitatívneho turnaju
Americkej Ambasády v Prahe.
Turnaja sa zúčastnilo 21 tímov.
Tím Bratislava Sluggers odtrénoval náš garant Tom Johnson.
Bratislava Sluggers vyhrali 1. miesto.
Gratulujeme.
8.5. akcia pre rodičov Baseballová grilovačka
8.5. sme zorganizovali spoločný pekný deň pre deti a rodičov z Little ligy a T-ballu.
Počasie nám prialo a krásne svietilo slniečko.
Deti si zahrali zápas medzi sebou.
Počas zápasu sme si ugrilovali hotdogy a občestvili sa aj koláčikmi, ktoré nám priniesli
rodičia.
Potom si zahrali mamičky vs. oteckovia a posledný zápas bol deti vs. rodičia.
Strávili sme spolu pekný deň a tešíme sa na ďalšie akcie.

12.5. floorbalový turnaj
Občianske združenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 12. mája 2019
13. ročník floorballového turnaja (jarná časť).

Turnaj sa odohral v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v 3 vekových
kategóriach a to kategória detí a mládež od 10-13 rokov, kategória od 14 do 16 rokov a
kategória 17 a viac.
V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorili 3 tímy (Strelci DNV, SK Bravčiaci, Hurikán).
Všetky deti sa snažili o čo najlepšie umiestnenie. Miesta boli ocenené medailami, okrem
miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Jaroslav Seleštiansky) a najlepšieho strelca
turnaja.(Adam Baksay). 1. miesto obsadil tím Strelci DNV , 2. miesto SK Bravčiaci a 3.
miesto Hurikán.
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorili 4 tímy s názvami (Starboyz, Ošípané, Majine
Hviezdičky, Strelci DNV) Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho
brankárkára (Samuel Pieružek) a strelca turnaja.(Jakub Baksay). 1.miesto Starboyz , 2.miesto
Ošípané , 3.miesto Majine hviezdičky .
V kategórii 17 a viac sa zúčastnilo 5 tímov: Dream Tím, Sharknado, Ošípané, Starboyz,
Stargirls. Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (z
tímu Starboyz) a najlepšieho strelca turnaja (Denis Hatvany). 1. miesto obsadil tím Dream tím
, 2. miesto obsadil tím Stargirls a 3.miesto obsadil tím Starboyz .
Turnaja sa zúčastnilo dokopy 77 hráčov.

25.5. -26.5. Wannado festival
Tento víkend sme strávili na najväčšom detskom festivale s názvom Festík, ktorý bol spojený
so športovým festivalo Wanadoo. Bolo veľmi horúco a boli to naozaj dva dlhé dni s veľkým
počtom detských návštevníkov. Naši úžasní dobrovoľníci odviedli naozaj vynikajúcu prácu
keď sa venovali deťom a ukázali im o čom táto „crazy“ hra baseball je.
Všetci návštevníci mali možnosť hlasovať, ktorý klub a šport sa im na Wanadoo festivale
najviac páčil a my sme vyhrali 1. miesto. Sme veľmi vďačný za tieto príležitosti, kedy
môžeme prezentovať náš program a naše združenie medzi ľudmi a to, že sme vyhrali 1.
miesto je krásny bonus.
zúčastnených dobrovoľníkov: 9

Jún
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúžok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúžok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúžok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúžok, v klube rôzne
hry)
16.00-17.30 Baseball LL/ futbal
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00-14.00 baseball
14.00- 15.00 floorbal
14:00 – 15.00 fitness
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16

- staršia kategória 13

Turnaj Perfect Games v Brne 30.5.-2.6. 2019
Turnaj bol prípravou mladej novej reprezentácie U12, ktorá sa pripravuje na Majstrovstvá
Európy. Turnaj sa odohral pod hlavičkou americkej baseballovej organizácie v krásnom areáli
Draci Brno. Turnaja sa zúčastnili aj dvaja hráci z GoodSports Kaito Miklós a Matúš Gieci. Na
chlapcov sme veľmi pyšní.
1.6. deň detí
Už tradične sme sa aj my spolu s dobrovoľníkmi zúčastnili Dňa detí v Devínskej.Opäť sme
obsluhovali skákacie hrady, deťom sme ponúkli možnosť zašportovať si pri odpalovaní
baseballovej loptičky do siete, hádzanie lopty na basketbalový kôš , zhadzovanie pohárov a
hádzanie lopty do terča. Okrem športov sme mali pripravené aj stanovište kde sme malovali
deťom na tvár a deti si mohli vyfarbovať omalovanky v tieni pod stanom. Ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom za pomoc .
Za finančnú podporu ĎAKUJEME Thélia s. r. o. a za občerstvenie PIZZA GRANDE.
8.6. – 9.6. slowpitch turnaj v Trnave
Turnaja sa zúčastnilo 11 tímov.
Konečné poradie:
1. Waynes Pardubice
2. Oldstars Trnava
3. Rytíri Trutnov
4. Oldstars funny
5. Slowpitch Plzeň
6. Amorove šípy
7. Mor a Mšice
8. Trutnov HSM
9. Touscans Havířov
10. GoodSports DNV
11. Angels Trnava
15.6. stretnutie trénerov k táboru v Bojniciach
Program GoodSports v Prievidzi od januára – júna 2019
Posledný polrok bol program v Goodsports International Prievidza veľmi nabitý. Všetky krúžky
(volejbalový, florbalový, baseballový aj americké športy) navštevovalo pravidelne približne 15-20
detí a svoju dochádzku si poctivo plnili aj deti na doučovaniach z anglického jazyka. Momentálne
najväčší rozkvet zažíva naša posilňovňa, kde prebiehajú kruhové a kondičné tréningy, ako aj
tréningy základov vzpierania, ktoré našli obľubu ako u chlapcov, tak aj u dievčat.
V apríli sme náš program museli na dva týždne pozastaviť z dôvodu návštevy Minnesoty, USA.
Tam sme okrem stretnutí s našimi donormi a podporovateľmi našej činnosti absolvovali aj viaceré
prehliadky rôznych organizácii s podobnou činosťou tej našej - službe mladým. Športový
program, ale aj duchovnú starostlivosť o mládež sme videli v organizácii Young Life, Tree House a
tiež Hospitality House. Ešte o čosi väčší duchovný charakter niesli stretnutia mladých v Open
Door. Z každého jednej organizácie sme si odniesli mnoho inšpirácie, povzbudení a podpory.
V máji sme boli súčasťou dvoch veľkých akcií - 8.5. Misie v Lehote pod Vtáčnikom a 25.5. Festík -

najväčší detský festival spojený s festivalom športu Wanado. Počas športového dňa v Lehote pod
Vtáčnikom sme pripravovali program pre viac ako 50 detí vo veku 3-14 rokov. Pre menších boli
pripravené rôzne naháňačky, hry a súťaže, starší športovci si zas skúsili baseballové základy.
V sobortu 25.5. sme sa pridružili k tímu z Bratislavy, aby sme boli všetci spolu súčasťou festivalu
Wanado. Na 4 rôznych stanoviskách sa vystriedalo množstvo detí a ako organizácia sme vďaka
hlasujúcim získali prvé miesto “najlepší športový klub”.
Letné mesiace plné akcii síce už začali, no tie najväčšie sú stále len pred nami:
1.6. Detská jašenica - MDD v Prievidzi
16.6. Grilovačka GSI Prievidza
21.6. Olympijský deň
29.6. - 7.7. Baseball camp Bojnice
1.6. MDD v Prievidzi

Kolegovia a dobrovoľníci z GoodSports Prievidza sa zúčastnili MDD - dňa detí a rodiny s
CVČ Prievidza v areáli Minigolfu. Deťom ponúkli vyskúšať si rôzne športy ako baseball,
americký futbal a dokonca aj vzpieranie.
Všetky deti si túto akciu veľmi užili a my ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa a aj takto
propagovať náš celoročný program v Prievidzi.

Júl
Denný program GoodSports
Od 8.7. -12. 7. upratovanie klubu a triedenie vecí po tábore, venovanie sa Americkým
návštevníkom
BASEBALL-SPORTS-ENGLISH CAMP BOJNICE 2019
V prekrásnom prostredí Hornej Nitry sa uskutočnil 23.ročník športovo – anglického tábora
(baseball campu) pre deti v dňoch 29.6.-7.7.2019 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 106 detí zo
Slovenskej republiky a 2 detí spojených štátov amerických, 1 dieťa z Českej republiky a 1
dieťa z Belgicka. Na riadny priebeh tábora dozeralo dospelých 46 – trénerov, asistentov
trénerov, prekladateľov, organizátorov a dvaja zdravotníci ( 15 Severoameričanov, 5 tréneri z
Belgicka a 26 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 rapera
Martina), 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 každý večer niektorí z trénerov zo Slovenska aj z USA podelili o svoj životný
príbeh , porozprávali nám čo to o sebe, svojom živote v USA, svojich športových
skúsenostiach a povzbudil 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 basketball, floorbal, flag
futbal, voleyball. Na konci dňa sme mali vyhodnotenie poradia. Okrem olympiády si deti
v týchto tímoch zasúťažili aj v hre „Môj tréner varí lepšie ako tvoj“ a Nočný pochod/Pevnosť
Boyard, ktorý mal 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 o možnosť vybrať si z 8 dresov, podľa toho ktorí sa im najviac páčil. V
stredu sa deti s vedúcimi vybrali na Vyhliadkovú vežu „Čajka v oblakoch“ a zahrali si hru tzv.
scavegerhunt, tu museli splniť 22 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 týždňa . Z každého
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 týždňa sme si volili taktiež trénera týždňa. Deti si
mohli zahlasovať , ktorých z trénerov majú najradšej. Prvý traja získali krásne sošky.
Väčšina detí by chcela pracovať v baseballových krúžkoch i počas školského roka a tiež
chodiť na pravidelné víkendy táborníkov, ktoré počas roka organizujeme.
Z hodnotenia všetkých dospelých účastníkov vyplýva, že tábor splnil naše očakávania. Deti,
ktoré sa ho zúčastnili sme oslovili na konci tábora anketou, ktorá mala zistiť , čo sa im v
tábore páčilo a čo nie, aby sme mali spätnú väzbu , ktorá nám zabezpečí zvyšovanie kvality
tábora. Z prieskumu vyplýva 99 % spokojnosť detí s táborom, pripomienky budú zapracované
do ďalšieho ročníka baseballového tábora.

Program v týždni od 15.7. – 19.7. 2019
Pondelok 15.7. Program v klube od 10:00 filmové novinky, baseball ihrisko, telocvičňa
Utorok 16.7. o 10:00 posilka, baseball ihrisko, telocvičňa
Streda 17.7. o 10:00 výlet (podľa dohody)
Štvrtok 18.7. o 10:00 prípravy na denný tábor (výzdoba, ihrisko, upratovanie klubu)
Piatok 19.7. o 10:00 prípravy na denný tábor (výzdoba, ihrisko, upratovanie klubu)
Denný tábor v DNV od 22.7. – 26.7. 2019
Zúčastnených detí 21.
Zúčastnených trénerov – podľa jednotlivých dní 8-12 ludí
Program tábora: športy (baseball, floorbal, kickball, vybíjaná, futbal), angličtina hravou
formou, kúpanie, filmy, výlet pod most slobody, výlet na Schlosshof, skákacie hrady,
opekačka
Program v týždni od 29.7. – 2.8. 2019
Pondelok 29.7. Program v klube od 11:00 filmové novinky, baseball ihrisko, playstation
Utorok 30.7. o 11:00 kúpanie a grilovačka u Mozsiovcov, film
Streda 31.7. o 11:00 výlet Marchegg na bicykloch
Štvrtok 1.8. o 11:00 program v klube, basebal, film, playstation, pingpong.
Piatok 2.8. o 11:00 kino Aupark, Leví král

Program v týždni od 5.8. – 9.8. 2019
Pondelok 5.8. bicykle a kúpanie v Rakúsku
Utorok 6.8. o 10:00 kúpanie na Draždiaku
Streda 7.8. o 10:00 turistika po Devínskej Kobyle + hrad Devín
Štvrtok 8.8. o 10:00 volejbal a športy na T-com pláži
Piatok 9.8. o 10:00 aktivity v klube + filmy a popcorn
10. 8. 2019 priateľský prípravný slowpitch dvojzápas v Trnave proti zmiešanému tímu
z Trnavy
Program v týždni od 12.8. – 16.8. 2019
Pondelok 12.8. 11:00 kúpanie podľa dohody
Utorok 13.8. o 11:00 aktivity v klube a v telocvični
Streda 14.8. o 11:00 turistika Devínska kobyla + hrad Devín
Štvrtok 15.8. o 11:00 baseball + športy na ihrisku
Piatok 16.8. o 11:00 filmy v klube + hry
Slowpitch turnaj v Trnave 17.8. – 18.8. 2019 (majstrovstvá Slovenska v slowpitchi)
Zúčastnených tímov: 6
Zúčastnených hráčov:13
GSI Slowpitch tim odchadza z Trnavskeho Slowpitch Krigel turnaja zo skore 2 vyhry a 3
prehry. Vykonovo sa vsak bolo na co pozerat.
Zapasy proti favoritom sme odohrali viac ako vyrovnane a uplne posledny zapas sme prehrali
az v predlzeni. Kazdy vsak zo seba vydal svoje maximum s teamspirit bol priam hmatatelny.
Dakujeme aj nasim uz vernoskalnym fanusikom alias decka z Trnavy, Prievidze a Nitry :)
Dakujeme Trnave za pozvanku na turnaj a urcite sa vidime aj v dalsej sezone! Matovi Benovi
prajeme skore uzdravenie prasknutej kosti.
Konečné poradie:
1.Trnava Panthers
2. Oldstars Trnava
3. Angels Trnava
4. GoodSports
5. Amorové šípy Košice
6. Oldstars Funny
Program v týždni od 19.8. – 23.8. 2019
Pondelok 19.8. 11:00 aktivity v klube, hry, športy, film
Utorok 20.8. o 11:00 kúpalisko (podľa dohody)
Streda 21.8. o 11:00 výlet na kolibu, športy
Štvrtok 22.8. o 11:00 výlet do zoo
Piatok 23.8. o 11:00 Sad janka krála – piknik, športy
Program v týždni od 26.8. –30 .8. 2019
Pondelok 26.8. 11:00 klub, film, hry, baseball
Utorok 27.8. o 11:00 cykloturistika do Devína

Streda 28.8. o 11:00 kúpanie u Mózsiovcov
Štvrtok 29.8. SVIATOK
Piatok 30.8. o 11:00 klub, hry, film, pizza, baseball
Baseballové tréningy tímu MUSTANGS v utorky a štvrtky vždy od 18:00

September
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14:00 doučovanie angličtina
15.30-17.00 baseball tréning od 10-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00 doučovanie angličtina
16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie
17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis
Streda:
13.30- 18.00 klub
14:00 doučovanie angličtina
16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie
17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda
14:00 doučovanie angličtina
16.15-17.45 Baseball kadeti
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 12
Staršia kategória 12
31.8. – 1.9.2019 Slowpitch turnaj v Mladých Bukoch (CZ)
Traja naši dobrovoľníci a tréneri (Denis Hatvany, Nela Khandlová a Anna Mária Ďurišková)
sa zúčastnili na slowpitch turnaji v Mladých Bukoch za tím Oldstars Trnava.
Na turnaji vybojovali 3. miesto (turnaja sa zúčastnilo 7 tímov)
Gratulujeme.
Prezentácie programu po triedach v ZŠ I. Bukovčana 1 a 3
V stredu 4.9. 2019, dobrovoľníkov 4
Prezentácie programu po triedach v ZŠ P. Horova 16
Vo štvrtok 5.9. 2019, dobrovoľníkov: 3

Október
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14:00 doučovanie angličtina
15.30-17.00 baseball tréning žiaci 3. a 4. ročník
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
14:00 – 15.30 baseball 1. a 2. ročník
16.00 doučovanie angličtina
16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie

17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis
13.30- 18.00 klub
14:00 – 15:30 floorbal 2. stupeň
15:30 – 16:30 fitness dievčatá 2. stupeň
14:00 doučovanie angličtina
16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie
17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda
14:00 doučovanie angličtina
15:30 – 16:30 fitness/pohybový krúžok 1. a 2. ročník
16.15-17.45 Baseball kadeti 2. stupeň
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 12
Staršia kategória 12
Streda:

4.10. – 6.10. 2019 turnaj Americkej Ambasády v Prahe
Zúčastnených našich hráčov 7
8 tímov
5.10. 2019 Jablkové hodovanie
Aj tento rok sme mali možnosť zúčastniť sa akcie Jablkové hodovanie v Devínskej Novej Vsi,
na ktorej sme mali možnosť predávať koláčiky, ktoré nám upiekli rodičia, deti a tréneri.
Počasie nám síce neprialo, našťastie sme mali zabezpečenú mokrú alternatívu a mohli sme
byť v Istracentre. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.
30.10. 2019 Floorbalový turnaj
Občianske združenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 30. októbra
2019 13. ročník floorballového turnaja (jesenná časť).
Turnaj sa odohral v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v 3 vekových
kategóriach a to kategória detí a mládež od 10-13 rokov, kategória od 14 do 16 rokov a
kategória 17 a viac.
V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorili 3 tímy (FC Dolphins, FC Šarks, Devínska
Hurricanes). Všetky deti sa snažili o čo najlepšie umiestnenie. Miesta boli ocenené
medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Matúš Malý) a najlepšieho
strelca turnaja.(Milan Godál). 1. miesto obsadil tím DNV Hurricans , 2. miesto FC Dolphins
a 3. miesto FC Šarks.
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorilo 6 tímov s názvami ( Ošípané, IBF Becher
Innerbandy, IBK Chrusty, Zvárači, Krpci, Stroskotanci) Miesta boli opäť ocenené medailami
a ocenili sme aj najlepšieho brankára (Jakub Haverla) a strelca turnaja.( Roman Chovan).
1.miesto Ošípané , 2.miesto Zvárači , 3.miesto IBF Becher Innerbandy .
V kategórii 17 a viac sa zúčastnilo 8 tímov: Dream Tím, , Ošípané, Starboyz, Dream Team
DNV, Dievča ty žiariš, IBF Becher Innerbandy, Mariánsky Bošável, IBK Chrusty. Miesta boli
ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Jakub Kelecsényi) a
najlepšieho strelca turnaja (Denis Hatvany). 1. miesto obsadil tím IBF Becher Innerbandy , 2.
miesto obsadil tím Starboyz a 3.miesto obsadil tím Dream Team DNV .
Turnaja sa zúčastnilo dokopy 115 hráčov.

31.10.2019 Halloween párty
Zúčastnených 90 detí a 8 trénerov, klub GoodSports
Diskotéka, hry – stolný futbal, stolný tenis, ocenené 3 najlepšie masky. Súťaže crazy games.
Občerstvenie

November
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14:00 doučovanie angličtina
15.30-17.00 baseball tréning žiaci 3. a 4. ročník
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
14:00 – 15.30 baseball 1. a 2. ročník
16.00 doučovanie angličtina
16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie
17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis
Streda:
13.30- 18.00 klub
14:00 – 15:30 floorbal 2. stupeň
15:30 – 16:30 fitness dievčatá 2. stupeň
14:00 doučovanie angličtina
16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie
17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda
14:00 doučovanie angličtina
15:30 – 16:30 fitness/pohybový krúžok 1. a 2. ročník
16.15-17.45 Baseball kadeti 2. stupeň
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 15
10. 11.2019 Futbalový turnaj
Dňa 10.11.2019 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 5 tímov: Ulita, FC Petržalka, FC Horova,
Huricanes, ŠK Slovan Bratislava.
1.miesto obsadil tím FC Petržalka , 2.miesto tím FC Horova a 3.miesto Huricanes .
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Dominik Balog) a
brankára turnaja (Matej Kucer).
V kategórii 14-16 rokov sa vytvorili 3 tímy s názvami Stroskotanci, Made in China, FC
Puchry.
1.miesto obsadil tím Made in China , 2.miesto FC Puchry a 3. Miesto Stroskotanci.
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Antonín Chromík) a
brankára turnaja (Samuel Kolenič).

V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami: Stroskotanci, Aďo tím, Denwa,
Žabičky Sv. Jur, LimoNada
1.miesto obsadil tím Stroskotanci , 2.miesto tím Aďo tím a 3.miesto LimoNada
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Jakub Hurbanič) a
brankára turnaja (Emanuel Biháry).
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 72 hráčov.
Program GoodSports v Prievidzi od júla – novembra 2019

Po úspešnom 23. ročníku baseballového campu sme odštartovali aj letný program
v Prievidzi. Súčasťou letného programu boli samozrejme kondičné tréningy, čas v klube,
baseball a futbal na ihrisku Sama Chalupku a novinkou boli pre nás aj opekačky
v prievidzkom lesoparku. Letný program navštevovalo približne 5-12 detí. Záver leta sme
zakončili veľkou opekačkou a speed hockeyom v lesoparku.
Nečakaným bol začiatok školského roka. Priestory klubu sa naplnili viac ako sme
predpokladali a takmer každý týždeň počas septembra prichádzali nové tváre. Tréningy sme
museli rozdeliť na kondičné a silové, kvôli kapacite posilňovne.
Novinkami v programe sa stali konverzácie z angličtiny, ktorých účelom je naučiť deti
komunikovať bez strachu a hanby. Zároveň sa snažíme ponúknuť témy, ktoré by boli pre deti
zaujímavé a podnetné.
Tento školský rok máme aj florbalový krúžok na piaristickom gymnáziu. Tak ako minulý
rok, tak aj v tomto školskom roku máme rozdelený prvý a druhý stupeň. Oproti minulému
roku sa však zvýšil počet nahlásených detí z 25 na približne 50!
Krokom vpred pre GoodSports program v Prievidzi bolo aj oslovenie doterajších verných
účastníkov programu s ponukou dobrovoľníctva. Nina Jurenková, Timea Verešová, Tamara
Znamenáková a neskôr aj Patrik Vrtel sa stali prvými dobrovoľníkmi, ktorý pomáhali
s chodom klubu a programu. Svoj debut v plnej paráde zažili na prvej jesennej párty
v školskej jedálni. Súčasťou programu boli mnohé hry a súťaže, diskotéka, BANG kútik. Bolo
pre nás povzbudením sledovať skvelú prácu dobrovoľníkov, ktorí viac menej tvorili celý
program. Na párty sa zúčastnilo 38 ľudí vo veku od 12 do 19 rokov.
Aj vďaka tejto akcií prichádzali aj v tomto mesiaci nové tváre, najmä na kondičné tréningy
a do klubu. Momentálne navštevuje denný program 5-15 detí.
Na záver chceme spomenúť ešte jednu kľúčovú udalosť, ktorá pozitívne ovplyvnila náš
program. Vďaka zbierke v OpenDoor Church a fundraisingovej podpore sme mohli
vyčleniť na nové a potrebné pomôcky do posilňovne 1200 eur. Táto investícia skvalitnila

možnosti tréningov viac ako sme si vedeli predstaviť. Tréningy sú najpopulárnejšou
jednotkou nášho programu a sme vďační za každú podporu na toto dielo.

December
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14:00 doučovanie angličtina
15.30-17.00 baseball tréning žiaci 3. a 4. ročník
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
14:00 – 15.30 baseball 1. a 2. ročník
16.00 doučovanie angličtina
16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie
17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis
Streda:
13.30- 18.00 klub
14:00 – 15:30 floorbal 2. stupeň
15:30 – 16:30 fitness dievčatá 2. stupeň
14:00 doučovanie angličtina
16:00 domáce úlohy, projekty, doučovanie
17:00 stolné hry, playstation, stolný futbal, stolný tenis
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda
14:00 doučovanie angličtina
15:30 – 16:30 fitness/pohybový krúžok 1. a 2. ročník
16.15-17.45 Baseball kadeti 2. stupeň
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 16
Mikulášska párty 5.12. 2019
Program: Hry, sútaže
Mikulášske odmeny
Minidisco
Mikuláš, čerti, anjeli
Detí: 70
Mikulášska párty pre deti v Prievidzi 6.12.2019
Zúčastnených detí: 22
Vianočná párty 19.12.2019
Rozdelená na dve časti pre menšie a väčšie deti
Program: Secret Santa a súťaže
Mladších detí: 24
Starších detí:11

Vianočná párty v klube v Prievidzi 21.12.2019
Disko, hry, občerstvenie
Detí: 29
Vianočné prázdniny od 21.12. 2019 – 7.1.2020
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 2019 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
Róbert Krkoška , 0918 672 404, robokrkoska@gmail.com
Webová stránka www.goodsports.sk

