DAMI VYNIKÁ PREHĽADOM V HRE A
SMRTIACOU STRELOU
Zo zákulisia Športovej školy Galaktikos Bratislava
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Sezóna 2019/20 bola pre Športovú školu Galaktikos Bratislava už siedmou sezó-

“Nie veľa hráčom sa podarí

nou na florbalovej scéne. Sezóna bola síce kratšia ako sme si všetci predstavo-

odohrať za mladšiu prípravku

vali a priali, no aj to stačilo nášmu družstvu v kategórii mladšia prípravka, aby sa

dve súťažné sezóny. Tým, kto-

ukázalo vo výnimočnom svetle.

rí to stihnú, patrí väčšinou

Naši mladší prípravkári od začiatku sezóny až do jej predčasného ukončenia
dosahovali výnimočné výsledky, keď doslova prevalcovali súperov v rámci bratislavského regiónu a v šestnástich zápasoch po sebe nenašli premožiteľa.

počas druhého roku líderská
pozícia. Dami sa vyšvihol v
druhom roku na lídra kabíny.
Jeho najväčšími prednosťami

Dnes si už môžeme len domýšľať, akoby táto ich spanilá jazda pokračovala, keby

sú prehľad v hre, skvelá rozo-

sa uskutočnilo aj každoročné vyvrcholenie mládežníckych súťaží — Turnaj o po-

hrávka a smrtiaca strela pre

hár prezidenta Slovenského zväzu florbalu (kedysi Majstrovstvá SR), ktoré sa

súperových brankárov. Kon-

malo hrať v máji v Trenčíne aj za účasti našej mladšej prípravky na čele s kapitá-

centrácia a sústredenie počas

nom Oliverom (ktorého sme si predstavili minule) a s Damiánom.

tréningov musia tešiť všetkých trénerov, ktorí ho majú v

Florbal je kolektívny šport, v tíme je každý jeden hráč dôležitý a má svoje neza-

skupine. Je radosť trénovať

stupiteľné miesto. Preto vďaka za úspech patrí každému hráčovi, ktorý v sezóne

takých hráčov a vidieť ich kaž-

2019/20 nastúpil na ihrisko. V každej kategórii máme ale hráčov, ktorí sú v nie-

dodenný herný progres.

čom výnimoční a postupne si ich predstavíme....

Teším sa na ďalšie sezóny s

Dnes pokračujeme hráčom našej mladšej prípravky....

Damim."

... DAMIÁNOM ĎUROVIČOM ...

- Marián Polák -

V rozhovore sa
o Damiánovi
dozviete:

Družstvo mladšej prípravky Galaktikos ročník 2019/20



Jeho cestu od futbalu
k florbalu



Na čom chce
popracovať



Jeho športové vzory



Že byť hráčom
Galaktikos je super!

Mladšia prípravkazostava 2019/2020:
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Lukáš Andráši
Oliver Trutz
Lukáš Haluska
Dávid Horváth
Lukáš Sarič
Filip Butowski
Lukáš Habán
Ivan Čekan
Juraj Šimo
Ronald Kaňa
Jakub Kopačka
Oliver Halás
Damián Ďurovič

Prvý gól na PFC 2020 (o to väčšia radosť bola po ňom)

V akom veku si začínal s florbalom a prečo si si vybral/-a práve tento
šport?
S florbalom som začal ako 7- ročný. V tom čase som hrával futbal, ale ma
moc nebavil a nebol som v ňom až tak dobrý. Na jednom školskom tréningu ma oslovil tréner, tak som to skúsil. 
Hráči v tvojom veku mávajú svoj športový vzor. Kto je tvojím vzorom
zo Slovenska a zo zahraničia a prečo?
Mojím vzorom je jednožnačne Kim Nilson a Michal Dudovič – kvôli jeho
strelám spoza chrbta.
Aký je tvoj florbalový sen?
Chcel by som hrať švédsku alebo českú ligu a stretnúť sa s Kim
Nilsonom. Keď budem väčší a skúsenejší, chcel by som trénovať deti
možno aj v Športovej škole Galaktikos 
Na čom by si chcel ešte popracovať a teda zlepšiť sa a na druhej
strane, ktoré sú tvoje silné stránky vo florbale?
Určite by som chcel popracovať na mojej kondičke – kliky a zlepšiť pozíciu obrany.
Ktorý moment z doterajšieho priebehu tvojej kariéry ti najviac utkvel
v pamäti?
Najviac mi utkvel v pamäti minuloročný školský zápas v Stupave, kde som
bol prvýkrát kapitánom družstva, na turnaji sa mi vtedy veľmi darilo
a strelil som tuším 14 gólov. A ešte si veľmi rád spomínam na Oliverovu
skvelú prihrávku z posledného zápasu. 

Hra chrbtom k súperovi —
aj to je Damiho silná stránka

VIZITKA HRÁČA:
Meno, priezvisko hráča:
Damián Ďurovič
Vek:
9 rokov
Klub:
Galaktikos Bratislava
Kategória:
Mladšia prípravka / Staršia
prípravka
Číslo dresu:
98
Držanie hokejky:
ľavé
Prezývka:
Dami

Slovak Florbal Cup 2019 - prvé skúsenosti s veľkým turnajom

Ako sa ti darí zladiť športové a školské povinnosti?
Momentálne som tretiak na základnej škole a zatiaľ sa mi darí zladiť školu
a šport. Myslím, že to zvládam vcelku dobre. V škole mám výborné výsledky.
Čo hovoria na tvoju športovú kariéru rodičia?
Moji rodičia sa tešia a sú na mňa hrdí. Chodia ma povzbudzovať na zápasy.
Venuješ sa aj iným športom alebo iba florbalu?
Áno, okrem florbalu (ktorý ma zatiaľ baví zo všetkého najviac), robím od
1. triedy základnej školy ešte aj karate.
Aké sú to pocity, byť hráčom Športovej školy Galaktikos, čo hovoríš
na tréningy a trénerov?

Byť hráčom Galaktikos je super 

Byť hráčom Športovej školy Galaktikos je super, všetci tréneri sú výborní
a rád s nimi trénujem, aj keď niekedy je náročné trénovať na veľkom ihrisku.

