
PRAVÝ LÍDER, PRE KTORÉHO JE  

NAJVÄČŠÍ ÚSPECH KLUBOVÝ ÚSPECH 

 „Kubelino môže byť príkla-
dom pre všetkých mladých 
florbalistov. Hráč, ktorý vie 
pochváliť, ale aj dohovoriť 
svojim spoluhráčom, disponu-
je všetkými vlastnosťami pre 
hru. Rýchlosť, sila, zrýchlenie, 
čítanie hry, predvídavosť, ro-
zohrávky, technika to je len 
málo z jeho silných stránok. 
No najväčším strašiakom pre 
súperov je jeho streľba príkle-
pom. Kubelino je tímový hráč, 
ktorý vie kedy prihrať spoluh-
ráčovi a kedy vystreliť. Kubec 
sa v gólových šanciach nemý-
li. Myslím, že všetci, ktorí ho 
poznajú vedia, že najväčší ús-
pech je preňho tímový úspech. 
No náš Kubko má aj jednu 
slabšiu stránku, a to prijať 
niektoré rozhodnutia rozhod-
cov...   je to však pravý líder, 
ktorý bude budúcu sezónu 
určite patriť medzi najlepších 
hráčov v lige.“  

- Sebastián Jaseňák - 

V rozhovore sa o  
JAKUBOVI dozviet, že: 

 Od detstva drží v ruke 

hokejku 

 Jeho florbalové sny a 

plány 

 Jeho sestra je jeho naj 

fanynkou 

 Budúcu sezónu chce 

vyhrať so svojim tímom 

ligu 

Družstvo mladší žiaci s trénerom Sebastiánom Jaseňákom, ktorý ich viedol ako hlavný tré-
ner družstva v sezóne 2019/2020 

 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 

môže byť príkladom pre každého florbalistu a ktorého streľba príklepom je strašiakom pre 

všetkých súperov. 

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

... JAKUB NANIŠTA ...     

Zo zákulisia Športovej školy Galaktikos Bratislava     7/2020  apríl 2020 



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

šport? 

Ja som začal hrávať florbal za klub keď som mal osem rokov ale 

s hokejkou som sa začal hrávať keď som mal šesť rokov s kamošmi. Ba-

vilo ma to sa stále hrať s hokejkou tak mama povedala, či by som nechcel 

začať hrať florbal aj za nejaký tím. Ja som najprv chcel hrať hokej ale po-

tom ma to prestalo baviť.  

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

zo Slovenska a zo zahraničia a prečo? 

Veľa chalanov má za vzor Alexandra Rudda, ale ja mám najradšej Petra 

Kotilainena. Je to podľa mňa najlepší hráč. Zo Slovákov mám najradšej 

Lukáša Řezaninu, ale v srdci nosím Ovečkina.  

Aký je tvoj florbalový sen? 

Dostať sa do reprezentácie a do švédskej ligy.  

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

strane, ktoré sú tvoje silné stránky vo florbale? 

Moje silné stránky sú určite tvrdosť do hráča a silná strela. Zdokonaľovať 

sa chcem vo všetkom, ako asi každý.... Nikto nie je vo všetkom najlepší 

každý má svoje muchy.  

Ktorý moment z doterajšieho priebehu tvojej kariéry ti najviac utkvel 

v pamäti? 

Určite keď sme skončili na 3. mieste na turnaji Elévu, ale aj smutný mo-

ment keď sme sa lúčili s našim bývalým kapitánom Samuelom Jaseňá-

kom.  

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  

Jakub si už vyskúšal aj rolu brankára 

Jakub súperovým hráčom na ihrisku nič nedaruje 

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: 
Jakub Naništa 

Vek: 

12 rokov 

Klub: 

Galaktikos Bratislava 

Kategória: 

Mladší žiaci 

Číslo dresu: 

21 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Prezývka: 

Kubelino, Kubec 

Rýchlosť, sila, zrýchlenie, čítanie hry, predvídavosť, rozohrávky, technika.... to je 
len zopár z Jakubových silných stránok  

 

Ako sa ti darí zladiť športové a školské povinnosti? 

Teraz (pozn. rozhovor je robený v čase uzatvorenia škôl z dôvodu koro-

navírusu) to mám rozplánované tak, že doobeda sa učím a po obede si 

idem zabehať alebo idem na kolieskové korčule.  

Čo hovoria na tvoju športovú kariéru rodičia? 

Rodičia ma podporujú skoro vo všetkom, čo robím, ale hlavne v športe. 

Ale aj moja sestra ma veľmi podporuje a je mojou veľkou fanynkou.  

Venuješ sa aj iným športom alebo iba florbalu? 

Ja som sa venoval štyrom športom naraz, ale s dvoma som už skončil. 

Hrával som v minulosti florbal, futbal, hokej a hokejbal. S hokejom 

a s hokejbalom som skončil a teraz sa venujem tomu, čo ma najviac baví 

a to je florbal a futbal.  

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

na tréningy a trénerov? 

Jaaaaj, pocity sú to veľmi dobré. Tréningy sú najlepšie a tréneri sú 

duplom najlepší.  

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

so svojim družstvom dosiahnuť, príp. tvoje individuálne ciele? 

Určite chcem aby môj tím vyhral ligu a na majstrovstvách SR,  aby sme 

sa dostali aspoň medzi top osem tímov. 

Jakub vie svojich spoluhráčov pochváliť, 
no keď treba aj dohovoriť im.. Je to pravý 
líder  


