
MAŤO JE JEDINÝ HRÁČ GALAKTIKOS SO 

ZLATOM I BRONZOM Z MAJSTROVSTIEV  

 „Maťo pôsobí v klube od 

jeho začiatkov a ako jediný 

hráč má zlatú aj bronzovú me-

dailu z Majstrovstiev Sloven-

ska. V druhom prípade dokon-

ca ako kapitán. To hovorí za 

všetko. Je radosť trénovať 

takého nadaného a poctivého 

hráča. Držím mu palce do 

ďalšej florbalovej kariéry. “  

- Marián Polák - 

V rozhovore sa o  
MAŤOVI dozviete: 

 Čo má na florbale rád 

 Čomu sa venuje popri 

florbalu 

 Jeho florbalové sny a 

plány 

 Najkrajšie florbalové 

momenty 

 Ako hodnotí tréningy 

Galaktikos 

Matej má s chlapcami Galaktikos zlato i bronz z Majstrovstiev SR 

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

na florbalovej scéne. Ligová sezóna bola síce kvôli „korone“ skrátená, no aj to stačilo našim 

mladším žiakom na zisk druhého miesta v bratislavskej lige. Nová ligová sezóna 2020/21 

sa nám zatiaľ  opäť kvôli „korone“ stále ešte nerozbehla, no keď začne, mladší žiaci to istot-

ne odštartujú vo veľkom štýle.  

 Minulú sezónu naša kategória mladších žiakov, kde dal hlavný tréner Marián plnú dôve-

ru mladému trénerovi Sebimu, nezačala sezónu úplne ideálne, no tento počiatočný neús-

pech ich nijako neodradil, priam naopak, začali ešte viac makať na tréningoch. Následne 

chlapci spolu s trénerom vytvorili naozaj silný kamarátsky kolektív, keď vyhrali nasledujú-

cich desať zápasov v rade!!! Vďaka tejto víťaznej šnúre si vybojovali zaslúžené druhé mies-

to 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 nastupuje na ihrisko v našich farbách. Dnes Vám predstavíme hráča, ktorý svojou 

tréningovou morálkou, zodpovedným prístupom nielen na tréningoch, ale i v zápasoch, 

môže byť príkladom každému z nás. 

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

... MATEJ LEHOCKÝ ...     

Zo zákulisia Športovej školy Galaktikos Bratislava     01/2021  január 2021 



 

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

šport? 

S florbalom som začal v siedmych rokoch. Pred tým som chodil na pláva-

nie, ale to ma až tak nebavilo. Rád som chodieval s ocinom von na ihrisko 

len tak si zastrieľať na bránku s hokejkami. A keď som zistil že sa na na-

šej škole dá vybrať tento krúžok, neváhal som a prihlásil som sa.  

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

zo Slovenska a zo zahraničia a prečo? 

Z našej slovenskej reprezentácie mám najradšej Lukáša Řezaninu 

a chcem vedieť hrať ako on. Spoznal som ho aj osobne na kempe 

a myslím, že je fajn a veľmi dobrý hráč. 

Aký je tvoj florbalový sen? 

Hrať na majstrovstvách sveta 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? 

Chcel by som zapracovať na kondičke, rýchlosti a taktiež na lepšej strele. 

Moje silné stránky sú, že ustojím súboje, nevzdávam sa za žiadnych okol-

ností a idem do zápasu vždy naplno.  

Ktorý moment z doterajšieho priebehu tvojej kariéry ti najviac utkvel 

v pamäti? 

Je to určite dôležitý zápas, keď sa nám podarilo vyhrať majstrovstvá Slo-

venska a ako sme získali 3. miesto na turnaji Elévú, pretože ten zápas bol 

veľmi napínavý.  

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  

Maťo je sústredený v každom jednom okami-
hu tréningu či zápasu 

Florbalová hviezdička s florbalovou hviezdou - Matej s Michalom Dudovičom 
(reprezentant SR a zatiaľ posledný víťaz ankety Florbalista sezóny 2019/20) 

Mladší žiaci - 

zostava 2020/2021: 

BRANKÁRI: 

2  Matúš Buriánek 

35  Kristian Halko  

HRÁČI: 

9  Viliam Šimočko 

10  Maxim Šauša 

12  Matej Lehocký  

14  Leo Volentics 

15  Marek Polakovič 

16  Lukáš Kossey  

21  Jakub Naništa  

33  Denis Kastler 

42  Roman Maršálek 

44   Lukáš Pavlovič 

46  Samuel Balogh 

67  Šimon Smilka 

72  Oliver Čerešňák 

79  Tomáš Kišidaj 

87  Róbert Košťál  

 



VIZITKA HRÁČA: 

Meno, priezvisko hráča: 
Matej Lehocký 

Vek: 

12 rokov 

Klub: 

Galaktikos Bratislava 

Kategória: 

Mladší žiaci 

Číslo dresu: 

12 

Držanie hokejky: 

pravé 

Prezývka: 

Maťo, Lehoťák 

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

Ako sa ti darí zladiť športové a školské povinnosti? 

Darí sa mi to celkom dobre, stíham chodiť na všetky tréningy, ale teraz 

(keď je korona kríza) stíham viac vecí ako počas normálneho života. 

Čo hovoria na tvoju športovú kariéru rodičia? 

Rodičia ma podporujú a chodia povzbudzovať na každý zápas. Ocino mi 

radí čo zlepšiť a celá rodina mi fandí a za to im ďakujem.   

Venuješ sa aj iným športom alebo iba florbalu? 

Teraz momentálne nie, ale minulý rok som sa vrátil dočasne k plávaniu. 

Mám ešte rád raketové športy ako ping-pong, bedminton, tenis a iné, ale 

len rekreačne. 

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

na tréningy a trénerov? 

V Galaktikose sú super tréneri aj dobrý kolektív a som rád, že som práve 

v tomto tíme a nechcel by som hrať za iný. Odporúčam tento tím aj iným 

záujemcom, ktorí chcú hrať florbal.  

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

so svojim družstvom dosiahnuť, príp. tvoje individuálne ciele? 

No tento rok už toho moc nestihneme, ale na budúci rok by som chcel 

zabojovať s tímom na majstrovstvách Slovenska a získať aspoň 3. mies-

to. Môj individuálny cieľ je zlepšiť sa a na zápasoch a hrať ako najlepšie 

viem.  

Maťo je svojou tréningovou morálkou 
vzorom pre svojich spoluhráčov 


