
SPOLUHRÁČMI REŠPEKTOVANÝ A 

UZNÁVANÝ 

 „Po odchode minuloročné-
ho kapitána starších žiakov, 
bol na začiatku sezóny medzi 
spoluhráčmi zvolený na tento 
post práve Paťo. Oddaný hráč 
klubu sa postupne vypraco-
val spomedzi hráčov poobed-
ného krúžkového tréningu na 
kapitána ligového družstva 
našej najstaršej kategórie. Je 
rešpektovaný v kabíne a keď 
niečo hovorí hráčom pred za-
čiatkom stretnutia, má to váhu. 
Má pred sebou veľký poten-
ciál, aby sa ešte zlepšoval, 
hráči typu ako Paťo, ktorí vyni-
kajú rýchlosťou a veľ-
kou kondíciou majú dokonale 
našliapnuté, aby sa v neskor-
šom veku stali ťahúň-
mi juniorských aj seniorských 
tímov. Treba spomenúť, že je 
pravidelným účastníkom let-
ných kempov, kde nemalou 
mierou prispieva k dobrej ná-
lade a atmosfére."   

- Marián Polák - 

V rozhovore sa o  
Patrikovi dozviete: 

 Prečo začal s florbalom 

 Prečo najradšej spomí-

na na turnaj v Nitre 

 Že nemá športové vzory 

 Ako hodnotí tréningy 

Galaktikos 

 Aké má ciele a plány do 

budúcej sezóny  

Družstvo starší žiaci Športovej školy Galaktikos, 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 kapitána starších žiakov, ktorý vyniká rýchlosťou a vynikajúcou kon-

díciou. Spoluhráčmi rešpektovaný a uznávaný... 

Aj taký je hráč Športovej školy Galaktikos, kapitán starších žiakov...  

... PATRIK HAHN ...     

Zo zákulisia Športovej školy Galaktikos Bratislava     8/2020  apríl 2020 



 

 

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

šport? 

Keď som mal deväť rokov, veľa mojich kamarátov hrávalo florbal, tak som 

to chcel skúsiť tiež. Predtým som hrával futbal, ale na florbale sa mi hneď 

na začiatku páčilo, že sa to hrá v škole a chodia tam moji spolužiaci.  

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

zo Slovenska a zo zahraničia a prečo? 

Nemám žiaden športový vzor, podľa mňa vždy budú lepší aj horší hráči, 

každý však svojou trochou prispieva k výsledku. Najmä v kolektívnych 

športoch, akým je aj florbal... 

Aký je tvoj florbalový sen? 

Nemám vyslovene florbalový sen. Nemyslím si, žeby to bolo nutné, hrám, 

pretože ma to baví.   Mojim cieľom je neustále sa zlepšovať a dať do 

toho v danom momente všetko.  

Na čom by si chcel ešte popracovať a teda zlepšiť sa a na druhej 

strane, ktoré sú tvoje silné stránky vo florbale? 

Popracovať by som určite chcel na technike s hokejkou a na streľbe. Moje 

silné stránky sú asi rýchlosť a kondícia... 

Ktorý moment z doterajšieho priebehu tvojej kariéry ti najviac utkvel 

v pamäti? 

Najradšej si spomínam na turnaj v Nitre. Bola tam výborná atmosféra na 

ihrisku aj mimo neho. Malo to vysokú úroveň a boli sme tam bez rodičov. 

 

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  

Paťo sa chce neustále zlepšovať a v 
danom športovom momente dáva zo 
seba všetko 

Keď Patrik hovorí niečo spoluhráčom, má to váhu a rešpektujú ho  

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: 
Patrik Hahn 

Vek: 

14 rokov 

Klub: 

Galaktikos Bratislava 

Kategória: 

Starší žiaci 

Číslo dresu: 

6 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Prezývka: 

Paťo 

Rýchlosť a vynikajúca kondícia je len zopár silných stránok, ktorými Patrik disponu-
je. Je to veľmi komplexný hráč, s veľkým potenciálom. 

 

Ako sa ti darí zladiť športové a školské povinnosti? 

Úplne bez problémov. Zatiaľ všetko stíham, necítim, že by som bol 

v časovej tiesni... 

Čo hovoria na tvoju športovú kariéru rodičia? 

Moji rodičia sú radi, že sa niečomu aktívne venujem. K športu majú pozi-

tívny vzťah a vo florbale ma podporujú.  

Venuješ sa aj iným športom alebo iba florbalu? 

V zime sa veľmi rád venujem lyžovaniu, baví ma najmä carvingový 

štýl.  V lete najmä bicyklovaniu, jazdím na horskom aj na cestnom bicykli, 

pomerne veľké vzdialenosti.  

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

na tréningy a trénerov? 

Športová škola Galaktikos je super, máme tu dobrý kolektív a tréningy aj 

tréneri sú tiež super.  

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

svojim družstvom dosiahnuť, príp. tvoje individuálne ciele? 

Chcel by som, aby sme sa ako tím dostali do prvej polovičky tabuľky 

a pokiaľ by to nevyšlo tak aspoň vyhrať tú druhú.  

Paťo je pravidelným víťazom atletických 
a cyklistických súťaží na letnom florba-
lovom kempe 


