
LUKY SA STÁVA POSTRACHOM  

SÚPEROVÝCH BRANKÁROV 

 „Luky začal s florbalom aj 
so svojimi mladšími súroden-
cami Matúšom a Vilkom o nie-
čo neskôr ako ich spoluhráči. 
Technické nedostatky však v 
tejto sezóne definitívne odstrá-
nil a svojou výbornou fyzickou 
pripravenosťou a čuchom na 
góly sa stáva postrachom pre 
súperových brankárov a ob-
rancov. Dokázal už streliť zo-
pár kľúčových gólov a pripísal 
si aj dôležité asistencie. Pote-
šiteľné je, že Luky chce v bu-
dúcej sezóne dať florbalu väč-
ší priestor, aj keď to s ohľa-
dom na školské povinnosti v 
susednom Rakúsku nebude 
jednoduché. Očakávame však, 
že sa z neho, v novovznikajú-
com družstve Dorastu, stane 
hráčsky líder ako na ihrisku 
tak aj v kabíne. Má na to všet-
ky predpoklady. “  

- Marián Polák - 

V rozhovore sa o  
Lukášovi dozviete: 

 Prečo začal s florbalom 

 O jeho najkrajších flor-

balových mometoch 

 Že Šimočkovci sú špor-

tovo založená rodina 

 Ako hodnotí tréningy 

Galaktikos 

 Že má doma vlastné 

florbalové ihrisko  

Družstvo starší žiaci Športovej školy Galaktkos, sezóna 2019/20 

 Naša vlajková loď - starší žiaci síce stihli zaznamenať v historicky 2. ligovej 

sezóne "len" 2 výhry, ale patrí im rešpekt za to, že nevzdali svoju tréningovú sna-

hu, poctivo na sebe pracovali a ako kolektív, tak aj ako jednotlivci, sa športovo a 

osobnostne počas sezóny rozvíjali. Oni boli tí, ktorí zotrvali, a aj keď táto doba a 

vek, je náročná na udržanie záujmu o kolektívny šport, podržali svojou prítomnos-

ťou družstvo, nenechali sa zlákať kamarátmi ani inými okolnosťami ku konkurenč-

ným tímom, ale ostali verní klubu, v ktorom od svojich začiatkov vyrastajú a hlav-

ne pochopili, že dôležitejší je rozvoj svojich schopností, nie medzi "hotovými" 

hráčmi pozbieranými z celej Bratislavy, ale v náročnejších podmienkach a na 

tŕnistejšej ceste, ktorá v konečnom dôsledku bude znamenať väčší športový be-

nefit pre každého jedného z nich.  

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

nezastupiteľné miesto. Preto vďaka za túto sezónu patrí každému hráčovi/

hráčke, 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 je vynikajúco fyzicky disponovaný a ktorý spoločne s 

bratmi Matúšom a Vilkom majú najpočetnejšie rodinné zastúpenie v Športovej 

škole Galaktikos  

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

... LUKÁŠ ŠIMOČKO ...     

Zo zákulisia Športovej školy Galaktikos Bratislava     6/2020  apríl 2020 



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

šport? 

Florbal som začal hrávať  v trinástich rokoch. V decembri 2017 boli 

v Bratislave MS žien a to bol dôvod prečo som prišiel na florbalový tréning 

Galaktikosu do Devínskej Novej Vsi.  

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

zo Slovenska a zo zahraničia a prečo? 

Nemám žiaden konkrétny športový vzor. Ako športovci sa mi ale páčia 

futbalisti Messi, Pele a bývalý taliansky atlét Pietro Menea. 

Aký je tvoj florbalový sen? 

Hrať za slovenskú reprezentáciu.  

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 v streľbe a v spracovaní loptičky. Na druhej stra-

ne si myslím, že moja silná stránka je držanie loptičky a vytváranie šancí 

pre mojich spoluhráčov.  

Ktorý moment z doterajšieho priebehu tvojej kariéry ti najviac utkvel 

v pamäti? 

Najradšej si asi spomínam na zápas s Florpedom, ktorý skončil remízou 

3:3. Mal som dve gólové prihrávky a v závere zápasu sme mojim gólom 

vyrovnali na 3:3. V zápise však gól zapísali môjmu bratovi Matúšovi 

a jednu prihrávku mi rozhodcovia nezapísali.  

Ako sa ti darí zladiť športové a školské povinnosti? 

Veľmi sa mi nedarí.  Stíham iba jeden tréning týždenne. Chodím na 

športové gymnázium a rozvrh hodín a cesta zo školy mi viac nedovoľuje... 

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  

Lukáš na „rodinnom“ ihrisku trénuje 
streľbu. 

Zo zápasu Hurikan : Galaktikos  

Starší žiaci - 

zostava 2019/2020: 

1  Matúš Gottschall 

2  Martin Chudjak 

5  Jakub Alfoldi 

6  Patrik Hahn     

18  Filip Gottschall   

19  Jakub Sekeľ   

23  Marek Kossey   

31  Lukáš Šimočko   

34  Patrik Šrubár    

37  Tomáš Poluch    

50  Sára Klasová   

62  Matúš Kameniar   

66  Matúš Barto   

74  Filip Devan   

  



VIZITKA HRÁČA: 

Meno, priezvisko hráča: 
Lukáš Šimočko 

Vek: 

15 rokov 

Klub: 

Galaktikos Bratislava 

Kategória: 

Starší žiaci 

Číslo dresu: 

31 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Prezývka: 

Luky 

Šimočkovci sú športová rodina a z piatich bratov hrajú traja v Galaktikos 

Čo hovoria na tvoju športovú kariéru rodičia? 

Sme športovo založená rodina. Florbal za Galaktikos hrajú aj moji bratia 

Matúš (2007) a Vilko (2009). Najstarší Patrik si tiež rád zahrá, ale Galakti-

kos nemá jeho vekovú kategóriu. Najmladší Oliver minulý rok tiež chodil 

na florbal, ale jeho to až tak nechytilo. Rodičia nás podporujú ako sa len 

dá.  Tatino nám urobil na dvore florbalové ihrisko. S bratmi a s tatinom 

hráme každý deň 3 na 3.  

Venuješ sa aj iným športom alebo iba florbalu? 

Hrávam futbal za starších žiakov v FKM Devínskej Novej Vsi (3.liga) 

a mám striedavý štart aj za FKP Dúbravka (2.liga), kde sa mi strelecky 

veľmi darilo. Hlavne v Dúbravke máme dobré mužstvo. V škole chodím na 

atletiku. Pred florbalom som robil atletiku v HLAC Hainburg. Rekreačne 

plávam, bicyklujem, v zime bežkujem. Mám rád skoro každý šport. 

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

na tréningy a trénerov? 

Páčia sa mi tréningy na veľkom ihrisku v Stupave (aj keď kvôli škole to 

stíham len výnimočne). Tiež sa mi páčili atletické tréningy s Dominikom 

Bobalikom minulú sezónu.  

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

svojim družstvom dosiahnuť, príp. tvoje individuálne ciele? 

S tímom sa chcem dostať do hornej polovice tabuľky. Individuálne  - dať 

viac gólov a viac prihrávok ako to bolo v minulej sezóne. 

Luky zaznamenal v tejto sezóne veľký 
progres a má vynikajúci čuch na góly 


