
SVEDOMITÝ HRÁČ, KTORÝ NA KAŽDOM 

TRÉNINGU POCTIVO MAKÁ 

 „Dendo je hráč, ktorý je už 
dlhšiu dobu súčasťou nášho 
klubu Galaktikos.  Z počiatku 
nebol taký výrazný. Na trénin-
goch však vždy poctivo makal 
a stále maká. Všetko florbalo-
vé umenie, ktoré Dendo 
v zápasoch predvádza je vy-
dreté na tréningoch a je vý-
sledkom jeho poctivej práce a 
tréningovej morálky. Deniso-
vými najsilnejšími stránkami 
sú tímovosť, odhodlanosť, 
jeho prudké gólové prihrávky 
a jeho neskutočná rýchlosť 
a zrýchlenie, vďaka ktorému 
prevetral počas sezóny aj star-
ších protihráčov. Naša #33-ka, 
nepatrí medzi tradičných strel-
cov, no ku koncu sezóny sa už 
začínal presadzovať a vytvárať 
si gólové šance. Nezabudnu-
teľný je jeho gól zo zápasu 
s Tsunami (25.1.2020), keď 
v oslabení  3 na 5 vyrovnal na 
2:2. “  

- Sebastián Jaseňák - 

V rozhovore sa o  
DENISOVI dozviete: 

 Čo má na florbale rád 

 O jeho vyrovnávajúcom 

góle 

 Jeho florbalové sny a 

plány 

 Najkrajšie florbalové 

momenty 

 Ako hodnotí tréningy 

Galaktikos 

Mladší žiaci Galaktikos vynikajú tímovým prejavom hry 

 Sezóna 2019/2020 bola pre Športovú školu Galaktikos Bratislava už siedmou sezónou 

na florbalovej scéne. Ligová sezóna bola síce kratšia z dôvodu opatrení na zamedzenie 

šírenia koronavírusu, no aj to stačilo našim mladším žiakom na zisk druhého miesta 

v bratislavskej lige. No cesta k striebru nebola easy ... 

 Naša kategória mladších žiakov, kde dal hlavný tréner Marián plnú dôveru mladému 

trénerovi Sebimu nezačala úplne najlepšie... Prvé dva zápasy mladší žiaci prehrali (0:9 so 

Snipers Bratislava, 4:5 Tsunami Záhorská Bystrica), no tento počiatočný neúspech ich nija-

ko neodradil, priam naopak, začali ešte viac makať na tréningoch. Následne chlapci spolu 

s trénerom vytvorili naozaj silný kamarátsky kolektív, keď vyhrali nasledujúcich desať zápa-

sov v rade!!! Vďaka tejto víťaznej šnúre si vybojovali zaslúžené druhé miesto v bratislavskej 

lige a získali strieborné medaily. Ten kto zažil ich zápas v Petržalke proti Tsunami Záhorská 

Bystrica vie, akú majú títo chlapci neskutočnú kolektívnu silu...  Mladší žiaci okrem ligy 

potvrdili ich silu aj počas zimnej prestávky, kedy na Prague Floorball Cupe 2020 v silnej 

medzinárodnej konkurencii obsadili tretie miesto a odniesli si domov bronzové medaile. 

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

né miesto, čo potvrdili aj naši mladší žiaci. Preto vďaka za úspech patrí každému hráčovi, 

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

niečom výnimoční a postupne si ich predstavíme.... Dnes Vám predstavíme hráča, ktorý 

svojim tréningovou morálkou, zodpovedným prístupom nielen na tréningoch , ale i v zápa-

soch, môže byť príkladom každému z nás. 

Nech sa páči, hráč Športovej školy Galaktikos, hráč mladších žiakov...  

... DENIS KASTLER ...     

Zo zákulisia Športovej školy Galaktikos Bratislava     5/2020  apríl 2020 



V akom veku si začínal s florbalom a prečo si si vybral/-a práve tento 

šport? 

S florbalom som začal som približne v deviatich rokoch. Prečo florbal?  Je 

to rýchly, technický a kolektívny šport. Je zameraný na techniku, kondičku 

a hlavne na tímovosť, čo sa mi páči.  

Hráči v tvojom veku mávajú svoj športový vzor. Kto je tvojím vzorom 

zo Slovenska a zo zahraničia a prečo? 

Zo slovenských, ale aj zahraničných  hráčov je to Michal Dudovič. Páči sa 

mi na ňom to, že aj napriek svojmu menšiemu vzrastu je to univerzálny, 

rýchly a technický hráč, ktorý to dotiahol až do švajčiarskej ligy, kde tiež 

patrí k dôležitým a platným hráčom. 

Aký je tvoj florbalový sen? 

Rád by som sa dostal do slovenskej reprezentácie a bol užitočným hrá-

čom.  

Na čom by si chcel ešte popracovať a teda zlepšiť sa a na druhej 

strane, ktoré sú tvoje silné stránky vo florbale? 

Popracovať a teda zlepšiť by som chcel v prvom rade streľbu, či už ťahom 

alebo zápästím. To je moja najväčšia slabina. Myslím si, že mojou 

silnou stránkou je tímovosť, rýchlosť, technika za bránou a vždy ma pote-

ší keď sa mi podarí prihrávka na gól. 

Ktorý moment z doterajšieho priebehu tvojej kariéry ti najviac utkvel 

v pamäti? 

Je to určite dôležitý zápas v lige s družstvom Tsunami Záhorská Bystrica 

z 25. januára 2020, kde sme v poslednej tretine pred koncom zápasu pre-

hrávali 1:2 a pri vylúčení mojich 2 spoluhráčov  sa mi v oslabení podarilo 

streliť vyrovnávajúci gól a Samo Jaseňák strelil víťazný gól a podarilo sa 

nám napokon vyhrať 3:2. Na tento moment veľmi rád spomínam  

Staršia prípravka - 

zostava 2019/2020: 

1 Kristián Haľko  

2 Matúš Buriánek  

8 Lukáš Nosál   

9 Viliam Šimočko   

15 Marek Polakovič   

38 Michal Jánošík   

44 Lukáš Pavlovič   

55 Matúš Neumahr   

56 Matej Hanic   

57 Tomáš Sadloň  

67 Šimon Smilka   

72 Oliver Čerešnák  

73 Filip Ščasný  

79 Tomáš Kišidaj  

81 Juraj Labanc  

87 Róbert Košťál  

90 Peter Prokeš  

97 Tomáš Svoboda  

99 Tomáš Čilijak  

Dendo vyniká sústredenosťou v každom 
jednom okamihu tréningu či zápasu 

Družstvo mladší žiaci s trénerom Sebastiánom Jaseňákom, ktorý ich viedol ako hlav-
ný tréner družstva v sezóne 2019/20 

Mladší žiaci - 

zostava 2019/2020: 

1  Jaroslav Selestiansky 

2  Samuel Balogh 

11  Samuel Jaseňák   

12  Matej Lehocký  

13  Matúš Šimočko  

14  Leo Volentics  

16  Lukáš Kossey  

21  Jakub Naništa  

22  Samuel Ftorek  

25  Alexander Schober 

28  Róbert Košťál  

32  Lukáš Šiška 

33  Denis Kastler 

35  Marek Benko 

40  Matúš Meszároš 

42  Roman Maršálek 

73  Filip Ščasný 

84  Félix Svoboda 

96  Alex Brat 

99  Tomáš Čilijak 



VIZITKA HRÁČA: 

Meno, priezvisko hráča: 
Denis Kastler 

Vek: 

12 rokov 

Klub: 

Galaktikos Bratislava 

Kategória: 

Mladší žiaci 

Číslo dresu: 

33 

Držanie hokejky: 

pravé 

Prezývka: 

Deno, Dendo 

Vďaka pozitívnej atmosfére v družstve a kolektívnemu prejavu to dotiahli chlapci 
mladších žiakov túto sezónu až k zisku strieborných medailí  

Ako sa ti darí zladiť športové a školské povinnosti? 

Nie je to jednoduché, ale snažím sa naplno makať či už v škole, alebo na 

tréningoch či zápasoch. 

Čo hovoria na tvoju športovú kariéru rodičia? 

Rodičia ma podporujú, ako sa len dá. Podporujú či už mňa, alebo môj 

klub.  

Venuješ sa aj iným športom alebo iba florbalu? 

Venujem sa hlavne florbalu. Raz týždenne si idem zaplávať, ale to je len 

rekreačne. Ak to čas dovolí chodievam si zabehať s otcom. 

Aké sú to pocity, byť hráčom Športovej školy Galaktikos, čo hovoríš 

na tréningy a trénerov? 

Galaktikos, ako klub sa mi páči a rád ho reprezentujem. Tréningy sú vý-

borné a tréner, či už Sebo, alebo hlavný tréner Marián majú kvalitné tré-

ningy a sám na sebe vidím, že aj vďaka ich práci moja hra, hlavne posled-

ný rok, výrazne napredovala, za čo im obom ďakujem.  

Aké sú tvoje plány na najbližšiu florbalovú sezónu? Čo by si chcel 

so svojim družstvom dosiahnuť, príp. tvoje individuálne ciele? 

Ako každý hráč tak aj ja mám len najvyššie ciele. Verím, že budúcu sezó-

nu si zahráme o 1. miesto v bratislavskej lige. Taktiež by som sa rád zú-

častnil Majstrovstiev Slovenska, kde by som rád strelil nejeden dôležitý 

gól a pomohol by som tak spoluhráčom dostať sa do finále. Tiež by som 

sa rád zúčastnil viacerých turnajov či už na Slovensku, alebo v zahraničí 

a bojoval takisto o najvyššie umiestnenia. 

Denis je svojou tréningovou morálkou 
vzorom pre svojich spoluhráčov 


