
OPORA, KTORÁ PODRŽÍ SVOJ TÍM AJ 

V ŤAŽKÝCH ZÁPASOCH 

“Miško sa zlepšuje od sezóny 

k sezóne, je v ňom veľký bran-

kársky potenciál, svedčí o tom 

narastajúci počet kľúčových 

brankárskych zákrokov v ťaž-

kých ligových a turnajových 

zápasoch. Nasledujúci súťaž-

ný ročník by sa mal stať bran-

kárskou jednotkou v jednom z 

tímov staršej prípravky. "  

- Marián Polák - 

V rozhovore sa o Miško-
vi dozviete jeho: 

 Cestu od hráča ku bran-

károvi 

 Silné športové stránky 

 Športové vzory 

 Najkrajšie florbalové 

momenty 

 Komu venoval marcovú 

výhru v dôležitom ligo-

vom 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...  

.....MICHAL JÁNOŠÍK...     

Zo zákulisia Športovej školy Galaktikos Bratislava     11/2020  máj 2020 



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

S florbalom  som začal v prvej triede na základnej škole a bolo to na školskom 

krúžku. Florbal ma veľmi baví, momentálne je to pre mňa najlepší šport. Aj môj 

starší brat Adam hrával florbal a mne sa to tiež zapáčilo.  

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 florbale som začínal ako hráč na školskom krúžku, až raz, keď tréner potrebo-

val nominovať brankára na klubový turnaj sa ma spýtal, či by som nechcel ísť a ja 

som sa rozhodol, že áno. No a odvtedy som bol už len brankár.  Lákalo ma 

strieľať aj góly, ale brankárom sa cítim najlepšie! 

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

venska a zo zahraničia a prečo? 

Mojim vzorom zo Slovenska je výborný mladý futbalový brankár ŠK Slovan Domi-

nik Greif a vzorom je preto, lebo už v mladom veku je výborným brankárom Slova-

na. A zo zahraničia? Mám rád Real Madrid a páči sa mi ich kapitán Sergio Ra-

mos. 

Aký je tvoj florbalový sen? 

Mojim veľkým snom je byť brankárom vo švédskej lige. Chcel by som tam hrať s 

mojim súčasným spoluhráčom Jurom Labancom.  

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, lebo som ešte mladý a potrebujem sa ešte 

vo veľa veciach zlepšiť. Myslím si, že mojou silnou stránkou je podržať mužstvo 

v závere zápasov a  taktiež aj pohyb nôh. 

Ktorý moment z doterajšieho priebehu tvojej kariéry ti najviac utkvel v pa-

mäti? 

Silným momentom bol pre mňa zákrok na pražskom turnaji, keď som v poslednej 

sekunde chytil ťažkú strelu a po zápase ma pochválil aj tréner súpera. 

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  

Mišo už vo svojom mladom veku zbiera skú-
senosti aj na medzinárodných turnajoch 

Mišo dokáže svojimi bravúrnymi brankárskymi zákrokmi podržal svoj tím - PFC 2020 a 
spoločná radosť po vyhratom zápase 

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: 
Michal Jánošík 

Vek: 

10 rokov 

Klub: 

Galaktikos Bratislava 

Kategória: 

Staršia prípravka  

Číslo dresu: 

38 

Pozícia v družstve: 

brankár 

Prezývka: 

Mišo 

Mišo sa vždy pred zápasom povzbudí spoločným pokrikom so svojimi spoluhráčmi 

Druhým silným momentom bol zápas 1/3/2020, keď ma tréner postavil do bránky 

za stavu 2:7 a my sme v záverečnej tretine zápas otočili a vyhrali 8:7. Výhru som 

venoval bratovi, ktorý mal v ten deň 18 rokov.  

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

v ťažkých zápasoch plne sústredeného na každú loptičku? 

Extra rituály zatiaľ nemám, ale tesne pred začiatkom zápasu sa chytím každej 

tyčky na bránke a poviem si „Vyhráme to“. 

Ako sa ti darí zladiť športové a školské povinnosti? 

Zladenie je jednoduché, keď sa chce, na všetko sa nájde čas 

Čo hovoria na tvoju športovú kariéru rodičia? 

Mojim rodičom ďakujem za každodennú podporu, vždy ma povzbudia a všetko so 

mnou prežívajú.  

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

ningy a trénerov? 

Páči sa mi klub Galaktikos, cítim sa tam dobre a príjemne. 

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

družstvom dosiahnuť, príp. tvoje individuálne ciele? 

Veľmi si želám, aby sme ako klub boli úspešní v nasledujúcej sezóne a veľmi by 

potešil úspech na turnaji. Mojim osobným cieľom je sa ešte zlepšiť a byť kvalitnou 

jednotkou môjho mužstva.  

Mišo musí byť ako brankár plne sús-
tredný celý zápas 


