
SRDCIAR A LÍDER, KTORÝ DOVIEDOL 

GALAKTIKOS K TITULU MAJSTROV SR 

 „Prvý "naozajstný" kapitán, 

srdciar a líder, pod ktorým 

Galaktikos započal éru úspe-

chov a víťazstiev... “  

- Marián Polák - 

V rozhovore sa o  
SAMKYM dozviete: 

 Od prvého momentu je 

rád, že hrá florbal 

 O športových vzoroch 

 Že hrdo nosí na drese 

logo Galaktikos 

 Jeho najkrajšie florbalo-

vé momenty 

 Že s bratom na lavičke 

to nie je jednoduché 

Mladší žiaci Galaktikos vynikajú tímovým prejavom hry  

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

na florbalovej scéne. Ligová sezóna bola síce kratšia z dôvodu opatrení na zamedzenie 

šírenia koronavírusu, no aj to stačilo našim mladším žiakom na zisk druhého miesta 

v bratislavskej lige. No cesta k striebru nebola easy ... 

 Naša kategória mladších žiakov, kde dal hlavný tréner Marián plnú dôveru mladému 

trénerovi Sebimu nezačala úplne najlepšie... Prvé dva zápasy mladší žiaci prehrali (0:9 so 

Snipers Bratislava, 4:5 Tsunami Záhorská Bystrica), no tento počiatočný neúspech ich nija-

ko neodradil, priam naopak, začali ešte viac makať na tréningoch. Následne chlapci spolu 

s trénerom vytvorili naozaj silný kamarátsky kolektív, keď vyhrali nasledujúcich desať zápa-

sov v rade!!! Vďaka tejto víťaznej šnúre si vybojovali zaslúžené druhé miesto 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 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 

srdcom bojovník, ozajstný líder a prvý „naozajstný“ kapitán“, ktorý nám odštartoval éru na-

šich klubových úspechov.... 

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

... SAMUEL JASEŇÁK ...     

Zo zákulisia Športovej školy Galaktikos Bratislava     10/2020  máj 2020 



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

S florbalom som začal v mojich siedmych rokoch, keď pán tréner Polák prišiel do mojej 

1.B s ponukou trénovať florbal na našej škole. Hral som už v tom čase hokej, ale pre-

svedčil som našich doma, aby mi to dovolili. Tento šport som si vybral preto, lebo je to 

rýchly šport a podobný hokeju. Mám rád tímové športy. Hneď pri prvom zápase som 

vedel, že som sa rozhodol správne.  

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

ska a zo zahraničia a prečo? 

Zo zahraničia je mojím športovým vzorom hokejista Morgan Rielly z Toronta Maple 

Leafs a mojím florbalovým vzorom zo Slovenska je určite Martin Kubovič-bol to prvý 

florbalista, ktorého som spoznal. Páči sa mi jeho hra, hlavne jeho rýchle strely a tiež 

jeho nájazdy.  

Aký je tvoj florbalový sen? 

Chcel by som hrať florbal, kým to budem stíhať popri hokeji, a určite by som si prial byť 

znova Majstrom SR s celým tímom Galaktikos. A možno budem prvý hokejista, ktorý 

bude hrať aj florbal za reprezentáciu Slovenska a môj brat bude jej tréner   

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 jednoznačne chcel na kondičke a na streľbe ťahom. Moje silné 

stránky sú tímovosť, čítanie hry, streľba zápästím a vodcovské kvality.  

Ktorý moment z doterajšieho priebehu tvojej kariéry ti najviac utkvel v pamäti? 

Najčerstvejšie určite zápas v lige s Tsunami Záhorská Bystrica z 25.1.2020, kde nám 

bol vylúčený môj brat a náš tréner Sebastián. Necelé dve minúty pred koncom zápasu 

dal v našom oslabení 5 proti 3, gól Denis na 2:2, a asi 50 s. pred koncom, po výmene 

loptičky so Samom Ftorkom, som sa rozbehol a dostal sa až k bráne, kde som 

to forhandom zavesil pod hornú žrď. Zápas sme vyhrali 3:2. Tešil som sa, že som to 

dokázal, pre brata a pre celý tím, po skončení som musel utekať do Hamuliakova na 

hokejový zápas s Viedňou, kde ma v poslednej tretine vylúčili pre moju prchkú povahu 

(vraj nešportové správanie) do konca zápasu  

Ale nezabudnuteľný moment je tiež z Majstrovstiev Slovenska v roku 2016, keď hrali 

pieseň od Queen - We are the champions a držal som v rukách pohár, ako kapitán 

tímu, za prvé miesto. Tomu však predchádzal náročný finálový zápas s Dolným Kubí-

nom, kedy sme po 1.tretine prehrávali 0:4, nakoniec sme dokázali vyrovnať po druhej 

tretine na 4:4 a po tretej tretine sme vyhrali 10:4, a stali sa Majstrami Slovenska.  

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  

Samky bol naozajstný kapitán, srd-
ciar a líder 

Samuel hrá florbal celým svojim srdcom. Od prvého zápasu vedel, že rozhodnutie 
hrať florbal bolo správne  

Mladší žiaci - 

zostava 2019/2020: 

1  Jaroslav Selestiansky 

2  Samuel Balogh 

11  Samuel Jaseňák   

12  Matej Lehocký  

13  Matúš Šimočko  

14  Leo Volentics  

16  Lukáš Kossey  

21  Jakub Naništa  

22  Samuel Ftorek  

25  Alexander Schober 

28  Róbert Košťál  

32  Lukáš Šiška 

33  Denis Kastler 

35  Marek Benko 

40  Matúš Meszároš 

42  Roman Maršálek 

73  Filip Ščasný 

84  Félix Svoboda 

96  Alex Brat 

99  Tomáš Čilijak 



VIZITKA HRÁČA: 

Meno, priezvisko hráča: 
Samuel Jaseňák 

Vek: 

12 rokov 

Klub: 

Galaktikos Bratislava 

Kategória: 

Mladší žiaci 

Číslo dresu: 

11 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Prezývka: 

Samky 

Samky je rád, že je súčasťou Galaktikos a je pre neho potešením, že môže nosiť 
dres s logom tohto tímu  

Ako sa ti darí zladiť športové a školské povinnosti? 

Niekedy je toho naozaj veľa, niektoré hodiny kvôli tréningom vymeškávam, ale v škole 

mi vychádzajú v ústrety a zatiaľ sa mi to darí zvládať a mať dobré známky. 

Čo hovoria na tvoju športovú kariéru rodičia? 

Moji rodičia ma podporujú, a držia mi palce v každom zápase, či už na hokeji alebo 

florbale a nielen oni aj celá moja rodina.  

Venuješ sa aj iným športom alebo iba florbalu? 

Venujem sa hlavne hokeju, ale vždy keď mi to povinnosti na hokeji dovolia (ja viem, že 

to nie je často), hrám aj florbal. Som rád, že aj tréneri aj chlapci v tíme mi vždy dávajú 

šancu zahrať si s nimi. Tiež rád chodím von s kamarátmi hrať futbal. 

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

a trénerov? 

Som rád, že som súčasťou Galaktikos, je pre mňa potešením, že môžem nosiť dres 

s logom tohto tímu, a vždy som rád, keď môžem za tento klub nastúpiť, bojovať 

s mojimi spoluhráčmi o dobrý výsledok. Vážim si každého trénera v klube od začiatku 

mojej florbalovej kariéry, či už to bol pán tréner Mišo, hlavný tréner Marián, alebo 

v tejto sezóne môj brat, aj keď to s ním bolo niekedy náročné  

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

družstvom dosiahnuť, príp. tvoje individuálne ciele? 

Na toto neviem presne odpovedať, keďže na hokeji je to časovo náročné, ale budem 

sa snažiť nájsť si čas aj na florbalový tréning, aby som mohol vždy, keď to pôjde po-

môcť a byť čo najčastejšie súčasťou tímu. Dúfam, že aj v lige aj na Majstrovstvách 

Slovenska potom dokážeme zopakovať naše úspechy z r. 2016. 

Každopádne, aj keby mi to nevyšlo, určite budem držať palce všetkým kategóriám 

Športovej školy Galaktikos.  

Samky ako kapitán v roku 2016 na 
Majstrovstvách SR doviedol svoj tím k 
titulu a Galaktikos získal zlaté medaily 


