
CESTA OD HRÁČA V POLI K BRAN-

KÁRSKEJ JEDNOTKE 

“Kikov talent sa prejavil už na 
1. tréningu, kde spolu s Fifom 
vytvorili nerozlučnú dvojicu, 
ktorá sa výrazne líšila od os-
tatných prváčikov v rámci 
športovej triedy na ZŠ Horova. 
Ešte ako hráč vynikal herným 
intelektom a prudkou a pres-
nou streľbou ťahom, v kategó-
rii mladšia prípravka, prakticky 
nechytateľnou pre brankárov. 
V staršej prípravke sa udo-
mácnil v pozícii brankára, kde 
dokázal svoje kvality svojou 
rozvahou, kľudom, dobrým 
výberom miesta a stal sa tak 
jednoznačnou brankárskou 
jednotkou, ktorú by mal bez 
problémov obhájiť aj v kategó-
rii mladší žiaci, ktorého druž-
stvo tým pádom, do svojich 
radov získava, jednu z kľúčo-
vých tímových opôr. "  

- Marián Polák - 

V rozhovore sa o Kikovi 
dozviete jeho: 

 Že od úplného začiatku 

chcel byť brankárom 

 Predsavzatia na čom by 

chcel popracovať 

 Športové vzory 

 Najkrajšie florbalové 

momenty 

 Plány na najbližšiu flor-

balovú sezónu zápase. 

Hráči staršej prípravky Galaktikos KINGS (v modrom) a STARS (v bielom) ročník 2019/20 

 Sezóna 2019/20 bola pre Športovú školu Galaktikos Bratislava už siedmou 

sezónou na florbalovej scéne. Sezóna bola síce kratšia z dôvodu opatrení na 

zamedzenie šírenia koronavírusu, no aj to stačilo našim 2 družstvám v kategórii 

staršia prípravka - STARS a KINGS, aby sa ukázali vo výnimočnom svetle.  

 Hráči staršej prípravky Galaktikos STARS od začiatku sezóny až do jej pred-

časného ukončenia dosahovali výnimočné výsledky, keď doslova prevalcovali 

súperov v rámci bratislavského regiónu a vo všetkých štrnástich zápasoch ligy 

nenašli premožiteľa. Dnes si už môžeme len domýšľať, akoby táto ich spanilá 

jazda pokračovala, keby sa uskutočnilo aj každoročné vyvrcholenie mládežníc-

kych súťaží — Turnaj o pohár prezidenta Slovenského zväzu florbalu (kedysi 

Majstrovstvá SR), ktoré sa mali hrať v máji v Trenčíne aj za účasti našich chlap-

cov. KINGS si počínali tiež nadmieru dobre, keď v trinástich zápasoch prehrali len 

dvakrát a zaknihovali si 4. miesto v tabuľke z celkových trinástich tímov.  

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

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

sezóne 2019/20 nastúpil na ihrisko. Brankár má v každom družstve dôležitú a 

jedinečnú úlohu, a preto si postupne predstavíme aj ich....  

 Dnes brankár družstva staršia prípravka Galaktikos KINGS...  

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

šport? 

S florbalom som začal v podstate už od 1. ročníka na základnej školy. 

Voľba hrať florbal bola vlastne jasná, lebo som ho hrával od malička s 

kamarátmi.  

Prečo si sa rozhodol byť vo florbale práve brankárom a čo ťa na 

tomto poste najviac baví? Nikdy ťa nelákalo byť hráčom v poli 

a strieľať góly? 

V podstate od úplného začiatku ako som spoznal florbal, sa mi páčilo byť 

brankárom a chcel som byť brankár! 

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

zo Slovenska a zo zahraničia a prečo? 

Mojim vzorom v športe je jednoznačne slovenský brankár pôsobiaci v 

NHL Jaroslav Halák. 

Aký je tvoj florbalový sen? 

Mojim veľkým snom je zachytať si ako florbalový brankár za Slovensko na 

Majstrovstvách sveta.  

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

strane, ktoré sú tvoje silné stránky vo florbale? 

Zlepšiť by som sa chcel vo všetkom, ale najviac by som chcel popracovať 

na kondičke. Tam zatiaľ cítim najväčšie slabiny... 

Ktorý moment z doterajšieho priebehu tvojej kariéry ti najviac utkvel 

v pamäti? 

Silným momentom bol pre mňa cely turnaj pred Vianocami v Hodoníne. 

Som veľmi hrdý na naše víťazstvo na tomto turnaji, kde som zároveň zís-

kal aj individuálne ocenenie a bol som vyhlásený za najlepšieho brankára 

turnaja.  

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  

Kiko je veľmi rozvážny brankár, vhodne si 
volí miesto, aj vďaka čomu sa stal brankár-
skou jednotkou v staršej prípravke 

Kiko svojimi vynikajúcimi zákrokmi nie raz podržal svoj tím  

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  



VIZITKA HRÁČA: 

Meno, priezvisko hráča: 
Kristián Haľko 

Ročník narodenia: 

2009 

Klub: 

Galaktikos Bratislava 

Kategória: 

Staršia prípravka  

Číslo dresu: 

1 (brankár) / 17 (hráč) 

Pozícia v družstve: 

brankár 

Prezývka: 

Kiko 

Kiko bude v budúcej sezóne nastupovať za družstvo mladších žiakov, kde by mal 
byť oporou tímu 

Máš nejaké predzápasové rituály? Máš niečo, čo ti pomáha udržiavať 

sa v ťažkých zápasoch plne sústredeného na každú loptičku? 

Nemám v podstate žiadne špeciálne rituály pred zápasom.... 

Ako sa ti darí zladiť športové a školské povinnosti? 

Zvládam skĺbiť šport so školou dobre, nie je v tom žiaden problém. 

Čo hovoria na tvoju športovú kariéru rodičia? 

Mojim rodičom ďakujem za každodennú podporu, myslím, že sú na mňa 

hrdí.  

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

na tréningy a trénerov? 

Som hrdý, že môžem hrať za Galaktikos. S tréningom aj trénermi som 

spokojný. 

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

so svojim družstvom dosiahnuť, príp. tvoje individuálne ciele? 

Mojim plánom do každej ďalšej sezóny je byť lepším ako tú predchádzajú-

cu a posunúť sa vo všetkých herných činnostiach aspoň o krok.  

Kiko okrem tímových úspechov získal 
v Hodoníne aj individuálne ocenenie 
za najlepšieho brankára turnaja  


