ROZHOVOR S
KAPITÁNOM MLADŠEJ PRÍPRAVKY
Zo zákulisia športovej školy Galaktikos Bratislava

apríl 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

“Oliver spravil za rok trénova-

dosahovali výnimočné výsledky, keď doslova prevalcovali súperov v rámci brati-

nia v mladšej prípravke herný,

slavského regiónu a v šestnástich zápasoch po sebe nenašli premožiteľa.

ale aj morálno-vôľový progres aký vídavať v tejto kategó-

Dnes si už môžeme len domýšľať, akoby táto ich spanilá jazda pokračovala, keby

rii len málokedy a právom sa

sa uskutočnilo aj každoročné vyvrcholenie mládežníckych súťaží — Turnaj o po-

vyšvihol z pozície hráča, ktorý

hár prezidenta Slovenského zväzu florbalu (v minulosti Majstrovstvá SR), ktoré

zbieral ligové skúsenosti za-

sa malo hrať v máji v Trenčíne aj za účasti našich chlapcov.

hrievaním lavičky na lídra a

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

kapitána družstva! ”

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

- Marián Polák -

2019/20 nastúpil na ihrisko. Každý rok sa nám však vyskytnú jednotlivci, ktorí
viac či menej svojimi schopnosťami a florbalovými zručnosťami vyčnievajú, patrí
im pevne miesto v našej zostave a postupne si ich predstavíme.... Dnes začneme
kapitánom našej najmladšej kategórie....
OLIVEROM HALÁSOM...

V rozhovore sa
o Oliverovi
dozviete jeho:

Družstvo mladšej prípravky Galaktikos ročník 2019/20



Začiatky florbalu



Silné a slabé stránky



Športové vzory



Ďalšie športové plány



Kto je jeho najväčší
fanúšik

Mladšia prípravkazostava 2019/2020:
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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

Radosť po hetriku na PFC 2020

V akom veku si začínal s florbalom a prečo si si vybral/-a práve tento šport?
S florbalom som začal v druhej triede ako 7-ročný. Športová škola Galaktikos robila vtedy u nás na škole prezentáciu florbalového krúžku. Veľmi sa mi to vtedy zapáčilo. Na jednom z prvých školských tréningov si ma všimol tréner a zavolal ma
do ligového družstva. Moja mama nebola nadšená, keďže v tom čase som už
hrával hokej a chodil na break dance  Ale nakoniec som ju presvedčil...
Hráči v tvojom veku mávajú svoj športový vzor. Kto je tvojím vzorom zo Slovenska a zo zahraničia a prečo?
Mojim najväčším florbalovým vzorom je Kim Nilson a hokejovým Sydney Crosby.
Veľmi rád si však pozriem všetky florbalové, hokejové, futbalové a s rodičmi aj
basketbalové zápasy, zo všetkých najradšej však zápasy môjho najobľúbenejšieho NHL tímu Pittsburgh Penguins. Dokázal by som ich pozerať aj celé noci, keby
mi to rodičia dovolili 
Aký je tvoj florbalový sen?
Byť najlepším hráčom. Najprv najlepším hráčom v Galaktikos a potom možno raz
aj na Slovensku či na svete. Vždy, keď hrám, chcem byť proste najlepším
a chcem, aby moje družstvo vyhrávalo.
Na čom by si chcel ešte popracovať a teda zlepšiť sa a na druhej strane,
ktoré sú tvoje silné stránky vo florbale?
Myslím si, že moje silné stránky sú rýchlosť a blafáky. Rád vymýšľam nové akcie,
dávam góly a veľmi sa teším, keď po mojej nahrávke dá spoluhráč pekný gól.
Florbalom sa proste bavím, je to zábava. V čom sa mám zlepšiť mi musí povedať
tréner 
Prečo hrávaš s číslom 85 na drese?
Rozmýšľal som najprv, že si dám rovnaké číslo, ako môj hokejový vzor (87), no
chcel som byť originálny, tak nosím na drese číslo domu, kde bývam 
Ktorý moment z doterajšieho priebehu tvojej kariéry ti najviac utkvel v pamäti?

3. miesto SFC 2020

VIZITKA HRÁČA:
Meno, priezvisko hráča:
Oliver Halás
Vek:
8 rokov
Klub:
Galaktikos Bratislava
Kategória:
Mladšia prípravka / Staršia prípravka
Číslo dresu:
85
Držanie hokejky:
ľavé

Na florbale vznikajú veľké kamarátstva (s Damiánom a brankárom Lukášom)

Moja florbalová kariéra netrvá ešte dlho (od októbra 2018 – poznámka redakcie),
ale za ten čas som už zažil so svojimi spoluhráčmi veľa pekných florbalových momentov. Najkrajšie spomínam na turnaj Prague Floorball Cup 2020, na ktorom
som sa s mojimi o rok staršími spoluhráčmi umiestnil najvyššie zo slovenských
družstiev. Bola tam hlavne veľká zábava 
Ako sa ti darí zladiť športové a školské povinnosti?
Zatiaľ zvládam a stíham školu aj tréningy, aj keď tento rok to bolo popri florbalových, hokejových a futbalových tréningoch chvíľami náročné. Keď sa mi cez víkend niekedy stalo, že som mal naraz florbalový aj hokejový zápas, musel som sa
rozhodnúť a ísť tam kde som mal pocit, že som vtedy potrebnejší.
Čo hovoria na tvoju športovú kariéru rodičia?
Moji rodičia ma v športovaní podporujú, vozia ma na tréningy aj na zápasy, sú
mojim najväčším fanúšikom.
Venuješ sa aj iným športom alebo iba florbalu?
Áno, hrávam už od škôlky ľadový hokej za Hoba Bratislava, venoval som
v minulosti break dancu a tento rok som si vyskúšal aj futbal za FK Dúbravka.
Športovanie ma baví.
Aké sú to pocity, byť hráčom Športovej školy Galaktikos, čo hovoríš na tréningy a trénerov?
Supeeeeeer! Prial by som si, aby Galaktikos hralo raz najlepšiu ligu florbalu. A ja
za nich 

