
JE TO PRESNE TYP HRÁČA, KTORÝ DO 

BODKY NAPĹŇA DEFINÍCIU TALENTU 

 „Čilo prvýkrát zaujal na 
školskom tréningu, kedy zne-
nazdajky, spomedzi desať 
chaoticky pobehujúcich pr-
vostupniarov, začal kombino-
vať so spoluhráčom, s ktorým 
neskôr vytvorili prvý útok v 
ligovom družstve mladšej prí-
pravky. Je to presne ten typ 
hráča, ktorý do bodky napĺňa 
definíciu talentu. Dajte k nemu 
strelca a on mu prihrá vždy, 
keď je správny moment, dajte 
k nemu rozohrávača a on vždy 
bude stáť na tom kúsku pred-
bránkového priestoru, kde 
treba byť, aby nekompromisne 
skóroval. Čítanie hry, výber 
miesta, rozohrávka, obranná 
hra, to je to, čo ho zdobí, kaž-
dý turnaj, na ktorý ide s druž-
stvom, tréner môže počítať s 
medailou. Právom mu v Galak-
tikos patrí č. 99.“  

- Marián Polák - 

V rozhovore sa o Čilovi   
dozviete: 

 Jeho futbalovo-

florbalové začiatky 

 V čom by sa chcel ešte 

zlepšiť 

 Jeho športové vzory 

 Najkrajšie florbalové 

momenty 

 Čomu sa ešte popri 

florbalu venuje 

Staršia prípravka Galaktikos STARS ročník 2019/20 s trénerom Mariánom Polákom 

 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.  

 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. V každej kategórii máme ale hráčov, ktorí sú 

v niečom výnimoční a postupne si ich predstavíme....  

Dnes pokračujeme kapitánom Galaktikos STARS a hráčom mladších žiakov...  

...TOMÁŠOM ČILIJAKOM ...     

Zo zákulisia Športovej školy Galaktikos Bratislava     4/2020  apríl 2020 



 

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

šport? 

S florbalom som začal ako sedemročný v druhej triede. Predtým som od 

svojich 4,5 roka hrával futbal za FKP Dúbravka a tri roky som hral futbal 

a florbal súčasne. Bolo to dosť časovo náročné, prekrývali sa mi tréningy, 

zápasy, turnaje. Bavili ma obidva športy. Musel som sa rozhodnúť pre 

jeden šport. S hokejkou a loptičkou som sa hrával od malička a možno aj 

preto som dal prednosť florbalu pred futbalom. 

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

zo Slovenska a zo zahraničia a prečo? 

Zo zahraničných hráčov je to asi vynikajúci útočník Alexander Rudd, ktorý 

už ako 19 ročný začal hrať za švédsky národný tím, má dobrý backhand 

pri strele a veľmi dobré  prihrávky. Zo slovenských hráčov sa mi páči Lu-

káš Řezanina. 

Aký je tvoj florbalový sen? 

Chcel by som hrať vo švédskej lige, ktorá patrí k najlepším na svete 

a dosahovať čo najlepšie výsledky so svojim tímom v lige a na turnajoch. 

Rád by som raz vyhral majstrovstvá sveta vo florbale. 

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

strane, ktoré sú tvoje silné stránky vo florbale? 

Nikto nie je dokonalý. Stále je čo zlepšovať. Chcel by som sa zlepšiť vo 

všetkých herných činnostiach, hlavne v strele a mojou silnou stránkou 

myslím si, že je tímový duch, bojovnosť a hra do poslednej sekundy. 

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  

Čilov vynikajúci prehľad na ihrisku 

Čilo bol túto sezónu platným hráčom aj v staršej kategórii mladších žiakov - družstvo 
mladší žiaci s trénerom Sebastiánom Jaseňákom 

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: 
Tomáš Čilijak 

Vek: 

11 rokov 

Klub: 

Galaktikos Bratislava 

Kategória: 

Staršia prípravka / Mladší 

žiaci 

Číslo dresu: 

99 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Prezývka: 

Čilo 

Čilo je nekompromisný zakončovateľ, no aj vynikajúci nahrávač 

Ktorý moment z doterajšieho priebehu tvojej kariéry ti najviac utkvel 

v pamäti? 

Asi ligový zápas v kategórii mladších žiakov  v sezóne 2019/2020 proti 

Tsunami Záhorská Bystrica. Súper aj my sme hrali dobrý vyrovnaný zá-

pas. Bol to zápas v rýchlom tempe, raz sa hralo u nás, raz u súpera, pre-

javila sa bojovnosť a tímovosť mojich spoluhráčov. Mám rád ťažké zápa-

sy, zápasy s vyrovnaným alebo lepším súperom.  

Ako sa ti darí zladiť športové a školské povinnosti? 

Zatiaľ stíham školu aj šport. 

Čo hovoria na tvoju športovú kariéru rodičia? 

Moji rodičia ma v športe podporujú, chodia na moje zápasy, sú to dobrí 

fanúšikovia. Hovoria, že šport je zdravý.  

Venuješ sa aj iným športom alebo iba florbalu? 

Šport mám veľmi rád. Okrem florbalu si s radosťou zahrám aj futbal, volej-

bal, chodím na plávanie,  rekreačne bicyklujem a behám.  

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

na tréningy a trénerov? 

Mám tu veľa dobrých kamarátov, máme tu dobrých trénerov a po trénin-

goch cítim, že sa zlepšujem.  

 

Čilo v akcii - žiadna loptička pre neho 
nie je stratená 


