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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.
Členovia predstavenstva sa počas roka 2015 pravidelne stretávali a riešili aktuálne problémy.
Harmonogram našej práce je rozpísaný v nasledujúcich riadkoch.

Január
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 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, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov a deti
vek Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball + deti 10-13 rokov)
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16
- staršia kategória 15

4.1.2015 Posedenie pre trénerov, reštaurácia Kolony zúčastnených trénerov 14.
Poďakovanie trénerom za celoročné aktivity.

23.1.-25.1.2015 účasť piatich trénerov na Horskej baseballovej klinike – trénerský kurz

Február
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov a deti
vek Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball + deti 10-13 rokov)
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 20
- staršia kategória 18
22.2. 2015 Baseballový turnaj Janossomorija (indoor)
zúčastnených detí 9
zúčastnených trénerov 4
zúčastnených tímov 6, náš tím a 5 tímov z Maďarska: Janossomorija Rascals, Reds Meteors,
Reds Stars, Óbuda Legionnaires, Érd
Náš tím obsadil krásne 2. miesto.
22/02/15 sa GoodSports team detí do 13 rokov zúčastnil na indoorovom turnaji v baseballe v
Maďarskej dedinke Mosonszolnok. Turnaj bol rozdelený do dvoch skupín po tri tímy a víťaz
z každej skupiny postupoval priamo do finále. Deti odohrali výkonom veľmi dobré zápasy.
Prvý vyhrali 6:1 a druhý 19:0 a postúpili do finále. Posledný zápas GSI prehralo 5:9 a získali
2. miesto. Premiéru na trénerskej lavičke si odbil Denis Hatvany a taktiež premiérovo mu
sekundoval Michal Prikryl. Kečo a Tom sme boli v pozícii ,,dozorcov“. Nášmu teamu na
tribúne dodával energiu svojím povzbudzovaním Tomáš Majer. Decká odohrali výkonom
veľmi dobré zápasy. Príhody, flyouty, vyoutované krádeže, out na domácej méte, na pokyny
zahraté situácie a ako bonus – pálkovanie išlo hádam každému (Jakub Lencz odpálil úplne
všetko a Danko Majer to prepálil tak, že dobehol až domov).
Áno, pekne sa to číta, ale treba ostať nohami na zemi a pokračovať v nastavenom režime.
Hráči: Martin Gieci, Patrik Hulala, Rasťo Šimončič, Rasťo Fecske, Daniel Majer, Jakub
Lencz, Martin Semris, Tomáš Plecháč, Adrián Kostolanský.
Tréneri: Denis Hatvany a Michal Prikryl
Dozor a fanúšikovia: Tom Johnson, Tomáš Kečo Sedláček, Tomáš Majer

Marec
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov a deti
vek Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball + deti 10-13 rokov)
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 18
- staršia kategória 18
Jarné prázdniny 28.2-8.3.2015 – program tak ako počas školského roku
8.3. posedenie pri koláčiku pre sponzorov a podporovateľov GSI
zúčastnených rodičov (sponzorov): 10
27.3.-29.3. teambuildingová chata pre mládež (softballový tím), zúčastnených teenagerov: 8
a 3 tréneri
aktivity: hry, filmy, zábava, disco, návšteva ZOO Nový Zéland, návšteva Piešťan
V datume 27 - 29/03/15 sa uskutočnila, už v nám známom prostredí Piešťany - Bezovec,
chata pre staršie deti. Vyrážali sme opäť v piatok doobeda, aby sme mohli využiť viac času,
čo sa nám aj podarilo.
Cesta prebehla bez problémov. Po vybalení, ubytovaní a obede sme boli trochu poobzerať
okolie. Podarilo sa nám aj za ,,pomoci" vetru vyštverať sa na kopec Bezovec, kde nám vietor
dával jasne najavo, že chce mať kopec pre seba :) Večer sa niesol v znamení hier, od cca
22:00 odpálil Dj Pato diskotéku, ktorá trvala hodinu aj niečo. Po disko nasledovalo pár
filmov.
V sobotu sme strávili doobedie spoločenskými hrami a po sýtom obede sme vyrazili do
Hobitonu (menšia ZOO kúsok za Bezovcom) a po Hobitone sme približne hodinku strávili v a
v okoli Piešťanského Auparku. Na chatu sme dorazili už za tmy a po chvíli sa začala
opekačka, ktorá však trvala kratšie, ale 0 stupňov na teplomery bolo proti. Takže sme zvyšok
večera strávili pekne v teplúčku vo fajnovo vykúrenej chate :) Večer sa niesol v znamení hier
a filmu.
V nedeľu sa spravil poriadok, dali sme si raňajky a o 11tej sme vyrazili smer BA. Cesta
prebehla taktiež bez problémov.
Veríme, že si každý chatu užil a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie :)

Apríl
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov a deti
vek Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball + deti 10-13 rokov)
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 16
2.4. Floorbalový turnaj
Občianske združenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 2. apríla 2015
8. 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 vytvorilo 5 tímov (HC KARPAT BL, Minions, Ošípané,
Galaxia, 4ever). Všetky deti sa snažili o čo najlepšie umiestnenie. Miesta boli ocenené
medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára a najlepšieho strelca turnaja .
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorilo 6 tímov s názvami Dukla Slovan, Wizards,
Shadows, No Name, Záhorská Mafia a Scorpions . Miesta boli opäť ocenené medailami a
ocenili sme aj najlepšieho brankára a strelca turnaja.
V kategórii 17 a viac sa zúčastnili tímy: Lentilky, Natural Mafia, Hurikán, Unicorns, TRKTR,
Pozostalí, Dukla Slovan. Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj
najlepšieho brankára a najlepšieho strelca turnaja .
Turnaja sa zúčastnilo dokopy 125 hráčov
13.4. prvé stretnutie trénerov ohľadom Bojníc
26.4. baseballový zápas s tímom detí zo Skalice, baseballová grilovačka
zúčastnených detí 15
rodičov 10
trénerov a pomocníkov 6

Máj
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov a deti
vek Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball + deti 10-13 rokov)
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 18
- staršia kategória 15

3.5. druhé stretnutie trénerov ohľadom Bojníc
5.5. a 7.5. brigáda na ihrisku
8.5. akcia pre rodičov, deti, priateľov a podporovateľov GoodSportsu
zúčastnených detí 25
trénerov a asistentov 15
rodičov, priateľov a podporovateľov GSI 25
deti, tréneri a rodičia zo Skalice 25
Dna 08/05 (piatok - sviatok), zorganizoval GoodSports akciu pre rodičov a ich ratolesti. Akcia
bola, samozrejme, zameraná baseballovo :) Na úplny začiatok sa konal ,,prvý" nadhod,
ktorého sa zhostila Julia Stanley z Americkej Ambasády. Potom bol našim podporovateľom
odovzdaný symbolický darček - pohár s logom GoodSports.
Následne sa odohral zápas naších najmenších deti z T-Ballu (vek od 6 do 9) a po nich si to
vyskúšali aj rodičia práve T-Ballistov, ktorí hrali proti svojim deťom :). Rodičia mali
možnosť si vyskúšať pálkovanie, chytanie a hádzanie s T-Ball pravidlami. Po tomto zápase a
menšom občerstvení sa odohral zápas medzi žiakmi/kadetmi (deti vo veku od 10 do 14 rokov)
a hneď na to si opäť zahrali rodičia aj proti týmto deťom. Počas celej akcie sme mali príjemné
slnečné počasie (aj keď z rána to tak nevyzeralo) a k dispozícii bolo aj občerstvenie ku
ktorému prispeli viacerí aj svojimi vlastnými pochúťkami :)
Na záver – veľka vďaka naším novým kamarátom zo Skalice za ich prínos na GSI akcii,
taktiež veľká vďaka rodičom a všetkým podporovateľom GoodSportsu, ktorí sa
zúčastnili a prispeli tak k fantastickej atmosfére :)

17.5. tretie stretnutie trénerov ohľadom Bojnického tábora
20.5. návšteva detí z T-ballu v zábavnom svete v Bory Mall
27.5. stretnutie trénerov ohľadom Bojnického tábora a dňa detí
30.5. Deň DETÍ
30/05/15 sa opäť spojili všetky organizácie v Devínskej, ktoré sa venujú deťom a vznikla
z toho opäť veľká akcia, ktorá prilákala rodičov a ich ratolesti zo všetkých kútov Devínskej
a aj okolitých mestských častí.
GoodSports samozrejme na tejto akcii nemohol chýbať. Naše ,,stages“ – pálkovanie z
,,Tecka“, strielanie na florbalovú bránku, hod na basketbalový kôš, PlayStation 3, dva
skákacie hrady, maľovanie na tvár, pálkovanie z nadhodu, triafanie pohárov, kalčeto
a minibiliard prilákali veľké kvantum rodičov a detí, a každý si teda mohol vyskúšať, ako je
na tom so svojim aj športovým talentom.
Vyvrcholením akcie bola, ako inak, pena z hasičského auta a pár minút po nej prišla na
návštevu riadna dažďová prehánka, ktorá celé podujatie ukončila.
Týmto ďakujeme všetkým deťom a dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili a dopomohli tak
ku skvelej atmosfére !

Jún
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov a deti
vek Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball + deti 10-13 rokov)
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 17
3.6. kúpanie Bruck
- počet trénerov: 3
- detí: 12

7.6. stretnutie trénerov ohľadom Bojnického tábora
11.6. zápas dievčat v softballe na ihrisku v Podunajských Biskupiciach s tímom Apollo
15.6. návšteva domu dôchodcov v Devínskej Novej Vsi
zúčastnených detí 12
zúčastnených trénerov 3
športové aktivity a súťaže
17.6. priateľský softballový zápas dievčat v DNV s tímom Apollo + grilovačka
21.6. teambuilding trénerov + stretnutie ohľadom tábora v Bojniciach
27.6. dva zápasy s tímom z MaĎarska
- počet detí : 14 (4 deti z tímu Outmen Skalica)
28.6. stretnutie trénerov ohľadom campu
2.7. odchod do tábora
Baseballový tábor (Športovo-anglický tábor Bojnice 2015 – 19.ročník)
04/07-12/07/2015. V tomto dátume sa uskutočnil už 19ty ročník English/Sport/Baseball
Campu. Aj tento rok bol kemp nabitý bohatým programom – športy (baseball, futbal, florbal,
basketbal – dokonca aj s Andrejom Sekerom :), voleybal, ping pong), angličtina – obohatená
o 25 Američanov z Royal Servants, karneval, ohňostroj 4. Júla, crazy games, baseball
tréningy, návšteva Bojnickej ZOO – Scavenger Hunt, premietanie filmov, príbehy, assasin
game a nazvem to čerešničkami na torte – ako hosť prišiel pozrieť Andrej Sekera, potom sme
videli vystúpenie Parkour skupiny Trick Point z Prievidze a Folklórnu skupinu Lubená z
Poluvsia.
Vrcholom kempu bol baseballový turnaj a tu je jeho konečné poradie:
1. Kinder Mafia
2. Scare Crows
3. Šicky Šibi Vybité
4. Pizza Nation
5. Royal Bears
6. Fried Jellies
7. Five-ky
8. Trolls.
Na záver by sme radi vyjadrili poďakovanie:
- Technickým službám mesta Prievidza za možnosť využitia ľahkoatletického štadióna na
Ulici Sama Chalúpku
- McDonald´s Prievidza za pitný režim počas turnaja
- Elze Dadíkovej všeobecne za všetkú pomoc
- Americkej Ambasáde v Bratislave za finančný grant
- Magistrátu Hlavného Mesta Bratislavy za finančnú dotáciu
- Polysystemu za prepravu vecí na tábor

- Andrejovi Sekerovi, Parkour skupine Trick Point z Prievidze, Folklórnej skupine Lubená z
Poluvsia za ich prínos svojou návštevou na Campe.
A všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom vyjadrili podporu a prispeli tak opäť
vynikjúcemu, v poradí už 19tému ročníku English/Sport/Baseball Campu 2o15 ->
ĎAKUJEME :).

Júlový a augustový program
Baseballové/softballové tréningy v utorok a štvrtok od 11.00-13.00 od 21.7.
21.7. kúpanie s deťmi na Bagri
zúčastnených detí: 7
trénerov: 3
22.7. kúpanie s deťmi na kúpalisku v Hainburgu
zúčastnených detí: 9
trénerov:5
24.7. návšteva tímu GoodSports v Kozárovciach, účasť na dennom tábore, pomoc
s baseballom, celodenná aktivita
účastníkov tábora: 35
naších trénerov a pomocníkov: 13
Týždeň 27. – 31. júl
Pondelok – návšteva kina Bory Mall, film Terminátor, čas: 16:25, 5 detí, 1 tréner
Utorok – tréningy baseball/softball 11.00-13.00, kofola v Corleone
Streda – kino Bory Mall, film: Pixels, čas: 13:30, 6 detí, 2 tréneri
Štvrtok - tréningy baseball/softball 11.00-13.00, pizza v Corleone, Európsky baseballový
turnaj vo Viedni, výlet, počet detí: 11, trénerov: 4
Piatok – opekačka pri moste slobody, zúčastnených detí: 10, trénerov: 2
Týždeň od 3.- 7.augusta
Pondelok – výlet na bicykloch do Rakúska – Marcheggu, detí 7, trénerov:2
Utorok – tréningy baseball/softball 11.00-13.00, kofola v Corleone
Streda – kúpalisko v Brucku, stretnutie pred klubom o 11:00, zúčastnených detí: 9, trénerov: 2
Štvrtok – tréningy baseball/softball 11.00-13.00, klub
Piatok – kúpalisko Hainburd, zúčastnených detí 8, trénerov: 2
Nedeľa – opekačka s Brettom Hankersonom pri moste Slobody v DNV, zúčastnených 21 ludí

Týždeň od 10. – 14. augusta
Pondelok – kúpalisko Bruck
Utorok – tréningy baseball/softball 11.00 – 13.00, hry v klube playstation, poker, aktivity,
odmeny
Streda – vodné športy a zábava na ihrisku, klub aktivity, hry,
Štvrtok – vodné športy a zábava na ihrisku , klub, aktivity, hry
Piatok – kúpalisko Bruck
Týždeň od 17. – 21. augusta
Pondelok – klub, turnaje , frisbee a citrón game
Utorok – tréningy baseball/softball 11.00-13.00, klub (movie)
Streda – pomoc pri sťahovaní firmy ktorá vyrába pálky
Štvrtok – pokrový turnaj a baseballový tréning
Piatok – tréning na ihrisku, klub turnaje v pokri a v playstatione
Týždeň od 24. – 28. augusta
Pondelok – tréning kadeti/softball 11.00 – 13.00
Utorok – tréning baseball od 11.00 – 13.00, klub
Streda – tréning a klub od 11.00, návšteva domu dôchodcov v DNV, opekačka, čas stretnutia
v klube o 16.00, Chorvátske poobedie, výstava, guláš, súbor Črip
počet zúčastnených trénerov: 6
detí: 18
Štvrtok – tréning kadeti/softball od 11.00-13.00
Piatok – opekačka pri moste slobody, turnaj v pokri, klub
Sobota – odmena pre trénerov, ktorí pripravovali tábor v Bojniciach výlet do Viedne, atrakcie,
hudobný program, zúčatnených trénerov: 9
Kadetské zápasy – do Košíc pondelok 31.8. a v utorok 1.9.
- zápas s Apollom a Trnavou v piatok 28.8.

September
Program od 2.9.
Denný program GoodSports
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, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov a deti
vek Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov (od októbra)
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball + deti 10-13 rokov) iba vonku
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 17
Nábor detí na krúžky a iné GoodSports aktivity 10.9.2015
zúčastnených trénerov: 6
12.9. Dobrovoľnícka akcia Milujem svoje mesto
aktivity:
- upratovanie detských ihrísk
- upratovanie Dendroparku
- upratovanie pri Tescu a Lídli
- upratovanie zastávok MHD pri predajni Terno a okolie Terna
- vymaľovanie stien vchodu zo strany klubu GSI
počet zúčastnených: detí z GSI: 9, trénerov: 6
15.9. baseballová grilovačka pre rodičov, deti, trénerov a priateľov GoodSportsu
aktivity: privítanie, poďakovanie, zápas detí z DNV vs. Skalica Outmen, homerun derby,
zápas detí a rodičov DNV vs. Skalica
počet zúčastnených detí z GSI :22
trénerov:13
rodičov/rodín: 10

Október
Denný program GoodSports
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 vonku B3, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov a deti vek
Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov (od októbra)
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball + deti 10-13 rokov) iba vonku
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 15
- staršia kategória 18
8.10. príprava na jablkové hodovanie- jablkové dielne, dievčatá so softballového tímu
pripravili jablká v čokoláde ozdobené cukríkmi.
10.10.2015 Akcia Jabĺčkové hodovanie
GoodSports sa po druhýkrát zúčastnil s deťmi tejto akcie, s predajom koláčikov, jabĺčok
v čokoláde, obrázkov s tématikov jabĺk a iných jablkových dobrôt.
Akcie sa zúčastnilo 13 detí a 8 trénerov .
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí túto akciu podporili prinesením vyrobených koláčikov,
prípadne iných dobrôt.
Každý druhý utorok wellnes pre dievčatá zo softballu a chlapcov z little ligy v DNV.
Floorbalový turnaj 29.10.2015
Občianske združenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 29.októbra 2015
9. 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 4 tímy (Modré veveričky, Ošípané, For devils, All
black). Všetky deti sa snažili o čo najlepšie umiestnenie. Miesta boli ocenené medailami,
okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Adam Jarab) a najlepšieho strelca
turnaja.(Marko Miklovic)
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorilo 6 tímov s názvami No Name, Záhorská Mafia,
Psychis, Nameless, Black devils, Yo mama . Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili
sme aj najlepšieho brankára (Peter Jukl) a strelca turnaja.(Leonard Haraslin)

V kategórii 17 a viac sa zúčastnili tímy: Šenkvické tyčinky, Dream tím, Drunk tím, FBC
White Eagles, GSI, Hurikán - chlapci. Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme
ocenili aj najlepšieho brankára (Samuel Benko) a najlepšieho strelca turnaja (David
Leskovský).
Turnaja sa zúčastnilo dokopy 104 hráčov
31.10. 2015 Umelecké dielne Halloween – vyrezávanie tekvíc a výzdoba na halloweensku
párty
31.10.2015 Haloweenska párty
Zúčastnených 70 detí a 5 trénerov, malá telocvičňa I. Bukovčana 3
Diskotéka, hry – stolný futbal, stolný hokej, stolný tenis, biliard, tombola, ocenenie 1,2,3
miesto najlepšia maska. Najlepšie spevácke číslo.
Noc hororov – zúčastnených 10 detí a 2 tréneri, prespanie v škole

November
Denný program GoodSports
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 vonku B3, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov a deti vek
Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov (od októbra)
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball + deti 10-13 rokov) iba vonku
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16
- staršia kategória 19

7.11. slowpitch turnaj v Trnave
3 tímy: Trnava, GSI Bat Breakers, Skalica
GSI obsadilo pekné 2. miesto
17.11. futbalový turnaj
Dňa 17. novembra 2015 GoodSports Intenational Slovensko usporiadalo 10.ročník
futbalového turnaja (jesenná časť). Turnaj sme opäť odohrali v telocvični v Základnej škole
Ivana Bukovčana 3, v troch vekových kategóriach deti 10-13 rokov, 14-16 rokov a 17 a viac
rokov.

V kategórii detí vo veku 10-13 rokov sa vytvorili 3 tímy s názvami Mladší Sparťania, Ohnivý
vtáci a Modré tornádo.
1.miesto obsadil tím Modré tornádo , 2.miesto tím Ohnivý vtáci a 3.miesto tím Mladší
sparťania .
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Marek Janíček) a
brankára turnaja (Adam Jarab).
V kategórii 14-16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami Avengers, FCL, Sparťania, Hlavy
hore, The Ihro. 1.miesto obsadil tím Hlavy hore, 2.miesto Avengers, 3. miesto FCL
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Roderik Malovec) a
brankára turnaja (Emanuel Biháry).
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorilo 6 tímov s názvami Vysokohorskí turisti, Dúbravka,
Veveričky, tím XXX, Los Angeles, FC Blanco Sopendales Zapatos.
1.miesto obsadil tím Vysokohorskí turisti , 2.miesto tím Dúbravka a 3.miesto Los Angeles .
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Dominik Gašpar a
brankára turnaja Štefan Rovný.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 91 hráčov.
29.11.2015 – účasť dievčat zo softballového tímu na tréningu národného tímu.

December
Denný program GoodSports
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 vonku B3, (softball, posilovanie – deti 13-16 rokov a deti vek
Little Liga 10-13 rokov
Streda:
14.00 – 15.30 krúžok t-ball deti 6-9 rokov (od októbra)
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball + deti 10-13 rokov) iba vonku
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-14.30 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 DNV Gs Klub trieda B3
15.00-16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 20
2.12. Mikuláš pre deti z t-ballu
6.12. Mikulášska párty pre deti v klube
- aktivity: súťaže, spievanie, recitovanie, odmeny
- počet detí: 20
- počet trénerov: 7
Chata pre dievčatá zo softballu 11.12.-13.12. Mojtín
4 tréneri, 8 dievčat

Výlet do Trenčína
Spoločenské hry, filmy, zábava, disko
Vianočná párty pre deti 22.12.
Aktivity: hry, súťaže, kofola, pizza, občerstvenie, secret santa, crazy games, disko , ocenenia
pre hráčov za snahu a dobré výsledky od DNV Šport.
počet detí: 50
počet trénerov:6
Vianočné prázdniny od 23.12. 2015– 10.1.2016
Mediálna a publikačná činnosť - všetky naše akcie sme odprezentovali aj v médiach
v Devexe, Devínsko –novoveskej televízii, našej webovej stránke, webovej stránke školy
Ivana Bukovčana 3, turistickej informačnej kancelárii v DNV.

Poďakovanie:
Naša vďaka patrí všetkým našim podporovateľom a priateľom, ktorí svojou pomocou prispeli
k tomu, že sme aj v roku 2015 mohli vykonávať svoju činnosť a organizovať aktivity.
Osobitne chceme poďakovať:
Základná škola Ivana Bukovčana 1 a 3, p. riaditeľka Mgr. Renáta Balogová
Základná škola Pavla Horova 16, p. riaditeľ Mgr. Miloš Marko
Rímsko - katolícka farnosť v Devínskej Novej Vsi, p. farár Karol Moravčík
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves - finančná podpora
Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy - grant na podporu našich aktivít – Športovovýchovný program GSI 2015, Floorballový a futbalový turnaj GSIS jeseň 2015, 19.ročník
Baseball-sports-english camp 2015, Baseballový/športový program GSIS Jar 2015,
Baseballový/športový program GSIS Jeseň 2015, Klub GoodSports
Americká ambasáda v Bratislave – finančná podpora (Bojnice Baseball Camp 2015)
DNV Šport- vecné ceny pre hráčov
Všetkým priaznivcom a podporovateľom , ktorí nám darovali svoje 2% a všetkým rodičom,
ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.
Všetkým sponzorom, ktorí nám finančne pomohli.
Všetkým podporovateľom z USA.

Kontakty:
Thomas Raymond Johnson, 0907 255 211, goodsportssk@gmail.com
Deborah Ann Johnson, 0911 117 360, debjohns@gmail.com
Ing. Katarína Mózsiová, 0902 705 507, katarina.mozsiova@gmail.com
Roman Mózsi, 0901 777 773 , roman.goodsports@gmail.com
Webová stránka www.goodsports.sk

