VŽDY PRIPRAVENÝ NA STRELY
SÚPEROVÝCH HRÁČOV
Zo zákulisia Športovej školy Galaktikos Bratislava
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máj 2020

Sezóna 2019/20 bola pre Športovú školu Galaktikos Bratislava už siedmou sezónou na florbalovej scéne. Sezóna bola síce kratšia ako sme si všetci predstavovali a priali, no aj to stačilo nášmu družstvu v kategórii mladšia prípravka, aby sa
ukázalo vo výnimočnom svetle.
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.
Dnes si už môžeme len domýšľať, akoby táto ich spanilá jazda pokračovala, keby
sa uskutočnilo aj každoročné vyvrcholenie mládežníckych súťaží — Turnaj o pohár prezidenta Slovenského zväzu florbalu (kedysi Majstrovstvá SR), ktoré sa
malo hrať v máji v Trenčíne aj za účasti našej mladšej prípravky v bránke s
Lukym ako brankárskou jednotkou mladšej prípravky.
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
2019/2020 nastúpil na ihrisko. Brankár má v každom družstve dôležitú a jedinečnú

úlohu,

a

preto

si

postupne

predstavíme

aj

“Luky bol od začiatku hravejší
typ chlapca a na tréningoch
bolo potrebné sa mu individuálnejšie venovať.  Má za sebou však už dve ťažké súťažné sezóny v mladšej prípravke,
v ktorých absolvoval mnoho
ťažkých ligových zápasov a
turnajov a veľakrát svojmu
tímu pomohol k víťazstvám
kľúčovými brankárskymi zákrokmi. Jeho najsilnejšou
športovou stránkou je schopnosť sústrediť sa na herný dej
a byť tak pripravený na strely
súperových hráčov. V budúcej
sezóne bude so svojimi skúsenosťami patriť k tímovým želiezkam družstva staršej prípravky."

ich....

- Marián Polák -

Dnes začíname brankárskou jednotkou našej mladšej prípravky....
... LUKÁŠOM ANDRÁŠIM ...

V rozhovore sa o
Lukášovi
dozviete:

Družstvo mladšej prípravky Galaktikos ročník 2019/2020 s hlavným trénerom a prezidentom
klubu Mariánom Polákom (vpravo) a trénerom Adamom Jánošíkom (vľavo)



Prečo sa rozhodol
byť brankárom



Kto je jeho športový
vzor



Komu ďakuje za podporu



Jeho predzápasové
rituály

Mladšia prípravkazostava 2019/2020:
1
2
3
5
6
7
9
12
13
14
58
85
98

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

Trénerovi Mariánovi Polákovi je Luky vďačný za to, čo sa doteraz mohol naučiť, preto
vždy pozorne počúva každé jeho slovo

V akom veku si začínal s florbalom a prečo si si vybral/-a práve tento
šport?
S florbalom som začal keď som mal šesť rokov. Pre florbal som sa rozhodol
kvôli tomu, že to bolo pre mňa niečo nové a nepoznané. 
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?
Na post brankára ma zlákala hlavne brankárska výstroj , brankárova nebojácnosť a odvaha. Veľmi zaujímavá je pre mňa rýchlosť, postreh, obratnosť a sústredenosť brankára. Na mojich prvých ligových tréningoch som
bol hráčom v poli, no jednoznačne u mňa zvíťazila pozícia v bráne a aj do
dnes je na prvom mieste.
Hráči v tvojom veku mávajú svoj športový vzor. Kto je tvojím vzorom zo
Slovenska a zo zahraničia a prečo?
Domácim vzorom je pre mňa môj tréner (Marián Polák), pretože jemu som
vďačný za to, čo som sa doteraz mohol naučiť. Zo zahraničia je mojim veľkým
vzorom český gólman Lukáš Souček.
Aký je tvoj florbalový sen?
Mojim florbalovým snom je byť super brankárom slovenskej reprezentácie. 
Na čom by si chcel ešte popracovať a teda zlepšiť sa a na druhej strane,
ktoré sú tvoje silné stránky vo florbale?
Vzhľadom na to, že hrám len druhú sezónu, je priestor na zlepšovanie velikánsky. Ale na druhej strane som hrdý na to, že moje sústredenie pri hre je už
teraz veľmi slušné.
Ktorý moment z doterajšieho priebehu tvojej kariéry ti najviac utkvel
v pamäti, prípadne na ktorý zápas najradšej spomínaš?
Nezabudnuteľným pre mňa je a bude moment útoku zo strany tímu Tsunami,
keď som bol celým telom vo vzduchu a reflexívne som ešte počas pádu chytil
strelu, ktorá smerovala do brány.

Luky chcel byť od začiatku len brankárom—
zlákala ho najmä brankárska výstroj 

VIZITKA HRÁČA:
Meno, priezvisko hráča:
Lukáš Andráši
Vek:
8 rokov
Klub:
Galaktikos Bratislava
Kategória:
Mladšia prípravka
Číslo dresu:
1
Pozícia:
brankár
Prezývka:
Luky

Lukáš spoločne s brankármi ostatných kategórií Športovej školy Galaktikos

Máš nejaké predzápasové rituály? Máš niečo, čo ti pomáha udržiavať sa
v ťažkých zápasoch plne sústredeného na každú loptičku?
„Len môj“ rituál nemám, máme však spoločný tímový pokrik. Do každého zápasu idem s maximálnym sústredením a nerozdeľujem zápasy na ťažké
a ľahké.
Ako sa ti darí zladiť športové a školské povinnosti?
Zatiaľ to ide veľmi dobre, aj keď sú dni, keď som pri učebniciach trochu dlhšie.
Aj moja pani učiteľka ma pochválila za zvládanie školy a športu.
Čo hovoria na tvoju športovú kariéru rodičia?
Moji rodičia ma vo florbale veľmi podporujú a sú hrdí na moje brankárske úspechy. Za to im veľmi ďakujem. 
Aké sú to pocity, byť hráčom Športovej školy Galaktikos, čo hovoríš na
tréningy a trénerov?
Patriť do tímu Športovej školy Galaktikos je fantastické. Tréningy a tréneri
prispievajú k neustálemu zlepšovaniu kvalít všetkých hráčov v tíme. Rozhodnutie venovať sa florbalu bolo veľmi správne.
Aké sú tvoje plány na najbližšiu florbalovú sezónu? Čo by si chcel so
svojim družstvom dosiahnuť, príp. tvoje individuálne ciele?

Luky už zbiera skúsenosti aj na medzinárodných turnajoch– PFC 2020

Keďže táto sezóna 2019/2020 bola pre naše družstvo veľmi úspešná, tak
chcem aj naďalej prispievať k čo najväčšiemu počtu víťazstiev tímu a pustiť
za svoj chrbát čo najmenej gólov.

