
„Turnaj o Pohár prezidenta Slovenského 

zväzu florbalu (bývalé Majstrovstvá SR vo 

florbale) je každoročným vyvrcholením 

súťaženia florbalovej mládeže na Sloven-

sku. V kategórii mladší žiaci sa mal turnaj 

uskutočniť 15.–17. mája 2020 v Trenčíne 

aj za účasti našich chlapcov. Turnaj mal 

mať celkovo 24 účastníkov, z toho po 7 

družstiev z bratislavského a východoslo-

venského regiónu, 6 zo západoslovenské-

ho regiónu, 4 zo stredoslovenského. 

Ako nám, tak isto, všetkým športovým 

klubom, ktoré sa venujú seriózne mládeži, 

prišlo nesmierne ľúto predčasné ukonče-

nie florbalovej sezóny 2019/20, a to aj v 

kategórii mladší žiaci, ktorí sa počas krát-

kej histórie nášho klubu, dokázali prezen-

tovať na majstrovstvách SR počas zatiaľ 

jedinej účasti tejto kategórie vo farbách 

Športovej školy Galaktikos pekným 5. 

miestom (2019). 

Túto sezónu 2019/20 vylepšili naši mladší 

žiaci minulosezónne 3. miesto v lige, keď 

získali strieborné medaile. Po slabšom 

začiatku sezóny sa chalani nakopli a začali 

hrať to, na čo reálne majú, čo potvrdzuje aj 

3.miesto z januárového pražského turnaja 

PFC 2020. 

Aj napriek odchodu dvoch našich kvalit-

ných hráčov, chalani ukázali, že najlepší 

tím je Galaktikos. V mladších žiakoch bola 

počas celej sezóny výborná atmosféra. Či 

už na tréningu, v šatni, zápasoch alebo aj 

mimo tréningov, chlapci sa bavili florba-

lom a všetci v tíme si výborne sadli. Zažili 

sme spoločne veľa zážitkov, na ktoré nikdy 

nikto z nás nezabudne.  

Skúsených hráčov doplnili talenty ročníkov 

2008, ktorí už mali s veľkým florbalom skú-

senosti z minulej sezóny a šancu v zápasoch 

dostali aj nové tváre. Dokonca aj traja hráči, 

ktorí nastupovali ešte aj za kategóriu staršej 

prípravky. 

Na majstrovstvách Slovenska by sme v tejto 

kategórii patrili medzi tie najlepšie tímy. Vo 

veľkom florbale 5 na 5 nie je nikdy nič úplne 

isté, no top 4 by bol celkom reálny cieľ.   

Individuálne sme sa až tak nepresadzovali, no 

keď sa v chalanoch zobudila tímovosť a chuť 

víťaziť, naša hra vyzerala akoby naši hráči 

boli od súpera starší o niekoľko rokov. V Tren-

číne by to nebolo len čisto o turnaji ale aj o 

zábave mimo ihriska, ktorú si vieme s chalan-

mi spraviť v priebehu chvíle.  

Ja ako ich tréner a kamarááát  týmto chlap-

com dôverujem v každom zápase a verím, že 

v tomto zložení absolvujeme ešte aspoň jeden 

turnaj.  Byť ich trénerom túto sezónu bolo 

super. Všetkým, ktorí sa zaslúžili o naše výhry 

a úspechy v tejto sezóne patrí veľká vďaka.   

Veľké poďakovanie patrí aj vedúcemu druž-

stva Ferovi Kastlerovi za obetavú, neľahkú a 

nie často viditeľnú, ale záslužnú prácu, ktorú 

spravil či už v komunikácii s rodičmi alebo 

tímovom zabezpečení. Aj vďaka nemu, druž-

stvo dosiahlo krásny úspech v lige a na turna-

ji Prague Floorball Cup 2020. 

 

- Sebastián Jaseňák - 

Sezóna 2019/2020 

Mladší žiaci 
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Sebastián Jaseňák 

hlavný tréner družstva  

mladší žiaci Galaktikos  



Tréner Vám predstavuje .....  

Mladší žiaci 
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Hráči Galaktikos mladší žiaci: 1.rad zhora - zľava doprava:  

Marek Benko (# 35), Alex Brat (# 96), Félix Svoboda (# 84) 

2. rad zhora- zľava doprava:  

Samuel Jaseňák (# 11), Lukáš Kossey (# 16), Roman Maršálek (# 42), Leo Volentics (# 14), Matej Lehocký (# 12), Tomáš Čilijak 

(# 99), Matúš Meszáros (# 40) 

3. rad zhora- zľava doprava:  

Alexander Schober (# 25), Matúš Šimočko (# 13), Jakub Naništa (# 21), Denis Kastler (# 33), Samuel Ftorek(# 22) 

Brankári: spodný rad - zľava doprava:  

Samuel Balogh (# 2), Jaroslav Selestiansky (# 1) 

Chýbajú na fotke: Filip Ščasný (# 73), Lukáš Šiška (# 32), 

 

Realizačný tím:   

Sebastián Jaseňák (hlavný tréner družstva mladší žiaci Galaktikos), Marián Polák (asistent družstva mladší žiaci Galaktikos), 

František Kastler (vedúci družstva) 



 

 

Samuel Jaseňák 

Rozhovor s Gmailom aj o MSR 2020.... 

dailu by sme mali, boli sme dobrý a 

silný tím.  

Na ktorého súpera si sa najviac tešil a 

prečo?  

Ja nemám vytipovaných obľúbených 

alebo neobľúbených súperov, hrám s 

každým preto, aby sme vyhrali a ku 

každému zápasu pristupujem zodpo-

vedne. Samozrejme s niekým, koho 

sme v minulosti obrali o postup, by to 

bolo super.  

V prípade výborného umiestnenia  na 

MSR 2020, čím by si sa odmenil?  

Veľkou oslavou so spoluhráčmi a 

trénermi, z víťazného pohára by som 

si dal zmrzlinu ako vždy a nasledujúci 

deň by som nešiel do školy.  

Na čo si sa najviac tešil na MSR? 

Na zápasy, ako budeme postupovať 

od zápasu k zápasu, až do boja o 

medaily. Ďalej na čas strávený so 

spoluhráčmi, sme super partia a 

vždy sa vieme zabaviť aj vo voľnom 

čase, keď nehráme. 

Čo by si chcel odkázať svojim spo-

luhráčom a trénerovi? 

Mrzí ma, že sme túto sezónu nemoh-

li dohrať, pretože bola dobre rozbeh-

nutá. Trénerom želám pevné zdravie, 

nervy a naďalej veľa dobrých a kva-

litných hráčov. A mojim spoluhrá-

čom hlavne nech sú zdraví a teším 

sa, keď sa začne trénovať.  

Florbalová sezóna 2019/2020 bola 

kvôli koronavírusu predčasne ukonče-

ná. Za čím ti je najviac ľúto a čo ti 

z florbalu najviac chýba?  

Najviac mi chýbajú samozrejme zápa-

sy, chceli sme ešte zabojovať. A samo-

zrejme ešte mi chýbajú kamaráti z 

tímu. S niektorými chodíme aj teraz 

hrať von florbal. 

Aké umiestnenie tvojho tímu si tipoval, 

keby sa uskutočnili MSR v Trenčíne?  

Myslím, že sme mali šancu, samozrej-

me všetko by záležalo na skupine, v 

ktorej by sme sa ocitli, ale určite by 

sme porazili všetkých a dostali sa mini-

málne do semifinále. Myslím, že me-
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#11 

 

Ročník narodenia:  

2007 

Číslo dresu: 

11 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Pozícia v družstve: 

obranca 

Prezývka: 

Samky, Gmail 



 

 

Matej Lehocký 

Rozhovor s Lehoťákom aj o MSR 2020.... 

tešil a prečo?  

Najviac som sa tešil na Tsunami 

Záhorská Bystrica, pretože sme 

vyrovnané tímy a hráme s nimi 

napínavé zápasy.  

V prípade výborného umiestnenia  

na MSR 2020, čím by si sa odme-

nil?  

Novou florbalovou hokejkou.  

Na čo si sa najviac tešil na MSR? 

Na všetko, ale asi najviac na to, že 

si zahráme zápasy s tímami, s 

ktorými sme ešte nehrali a ktorí 

by boli určite kvalitní. 

Čo by si chcel odkázať svojim 

spoluhráčom a trénerovi? 

Trénerom by som chcel odkázať, 

že ďakujem za to, čo som sa túto 

sezónu naučil a spoluhráčom, že 

ďakujem za to že sme sa nevzda-

li v ťažkých zápasoch a  držali 

sme spolu.  

Florbalová sezóna 2019/2020 

bola kvôli koronavírusu predčasne 

ukončená. Za čím ti je najviac ľúto 

a čo ti z florbalu najviac chýba?  

Najviac mi chýba, že si túto sezónu 

už nezahrám, a že sme nemohli 

zabojovať na MSR .  

Aké umiestnenie tvojho tímu si 

tipoval, keby sa uskutočnili MSR 

v Trenčíne?  

Tipoval by som asi piate miesto, 

ale rád by som dopadol s tímom 

ešte lepšie.  

Na ktorého súpera si sa najviac 
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#12 

 

Ročník narodenia:  

2008 

Číslo dresu: 

12 

Držanie hokejky: 

pravé 

Pozícia v družstve: 

pravý útok, obrana 

Prezývka: 

Lehoťák, Maťo 



 

 

Matúš Šimočko 

Rozhovor s Matúšom aj o MSR 2020.... 

No jasné, že najviac som sa te-

šil na ATU Košice.  

V prípade výborného umiestnenia  

na MSR 2020, čím by si sa odme-

nil?  

Ani neviem čím, nič mi nechýba. 

Stačilo by mi, že si veľa a dobre 

zahrám.  

Na čo si sa najviac tešil na MSR? 

Na všetko, ale najviac na množ-

stvo kvalitných súperov, zápasov a 

zábavu so spoluhráčmi. 

 Čo by si chcel odkázať svojim 

spoluhráčom a trénerovi? 

Nech sú všetci zdraví!!   
Florbalová sezóna 2019/2020 

bola kvôli koronavírusu predčasne 

ukončená. Za čím ti je najviac ľúto 

a čo ti z florbalu najviac chýba?  

Asi najviac mi je ľúto, že sme ne-

dohrali celú sezónu a najviac mi 

chýbajú zápasy. 

Aké umiestnenie tvojho tímu si 

tipoval, keby sa uskutočnili MSR 

v Trenčíne?  

Odhadoval som, že sa umiestnime 

do 4. miesta.  

Na ktorého súpera si sa najviac 

tešil a prečo?  
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#13 

 

Ročník narodenia:  

2007 

Číslo dresu: 

13 

Držanie hokejky: 

pravé 

Pozícia v družstve: 

center 

Prezývka: 

Matúš 



 

 

Leo Volentics 

Rozhovor s Leošom aj o MSR 2020.... 

Tsunami Záhorská Bystrica, lebo 

sa mi s nimi najlepšie hrá.  

V prípade výborného umiestnenia  

na MSR 2020, čím by si sa odme-

nil?  

Ako odmenu by som prijal dva 

týždne hracích tréningov, teda 

takých, žeby sme hrali iba florbal 

bez iných tréningových aktivít.  

Na čo si sa najviac tešil na MSR? 

Najviac som sa tešil na spoločné 

večery, ako sa zabávame pri TV a 

na mobiloch.  

Čo by si chcel odkázať svojim spo-

luhráčom a trénerovi? 

Ani neviem, čo by som odkázal, 

nemám čo odkázať...  

Florbalová sezóna 2019/2020 

bola kvôli koronavírusu predčasne 

ukončená. Za čím ti je najviac ľúto 

a čo ti z florbalu najviac chýba?  

Nie je mi to veľmi ľúto, popravde 

sme si aspoň oddýchli.... 

Aké umiestnenie tvojho tímu si 

tipoval, keby sa uskutočnili MSR 

v Trenčíne?  

Ja som tipoval umiestnenie nášho 

tímu aspoň také 3. miesto.  

Na ktorého súpera si sa najviac 

tešil a prečo?  

Ja osobne som sa najviac tešil na 
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#14 

 

Ročník narodenia:  

2008 

Číslo dresu: 

14 

Držanie hokejky: 

pravé 

Pozícia v družstve: 

ľavý útok 

Prezývka: 

Leoš 



 

 

Jakub Naništa 

Rozhovor s Kubelinom aj o MSR 2020.... 

tešil a prečo?  

No jasné, že najviac som sa te-

šil na susedov Tsunami Záhorská 

Bystrica. Je to vždy bojovný zápas, 

ktorý sa končieva tesným výsled-

kom .  

V prípade výborného umiestnenia  

na MSR 2020, čím by si sa odme-

nil?  

Nová hokejka by bodla. Ale odme-

nou by bol aj dobrý pocit.  

Na čo si sa najviac tešil na MSR? 

Na všetko, ale asi najviac na vý-

bornú atmosféru. 

Čo by si chcel odkázať svojim 

spoluhráčom a trénerovi? 

Vydržať - zasa budeme spo-

lu!!!   

Florbalová sezóna 2019/2020 

bola kvôli koronavírusu predčasne 

ukončená. Za čím ti je najviac ľúto 

a čo ti z florbalu najviac chýba?  

Asi najviac mi je ľúto, že sme ne-

dohrali celú sezónu. Chýba mi 

športovanie v hale. 

Aké umiestnenie tvojho tímu si 

tipoval, keby sa uskutočnili MSR 

v Trenčíne?  

Odhadoval som, že postúpime to 

štvrťfinále a potom by to už bolo 

otvorené.  

Na ktorého súpera si sa najviac 
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#21 

 

Ročník narodenia:  

2008 

Číslo dresu: 

21 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Pozícia v družstve: 

obranca 

Prezývka: 

Kubelino, Kubec 



 

 

Samuel Ftorek 

Rozhovor s Samčom aj o MSR 2020.... 

prečo?  

Najviac som sa tešil na Tsunami Zá-

horská Bystrica bieli, pretože boli  v 

ligových zápasoch veľmi silní a mohli 

sme si znovu zmerať sily. Tak ako 

celú ligovú súťaž sme boli veľmi vy-

rovnaní, na MSR by sa ukázalo kto je 

lepší,  aj keď v lige sme ich nakoniec 

zdolali.  

V prípade výborného umiestnenia  na 

MSR 2020, čím by si sa odmenil?  

V prípade úspechu by som sa odmenil 

určite nejakou novou čepeľou na ho-

kejku a chcel by som to osláviť aj s 

mojimi spoluhráčmi, trénermi a rodi-

nou.  

Na čo si sa najviac tešil na MSR? 

Najviac som sa tešil, že budeme 

bez rodičov len s trénerom Sebim, 

so spoluhráčmi a  kamošmi  (Alex, 

Deno, Čilo) a že sa umiestnime 

medzi najlepšími tímami z celého 

Slovenska.  

Čo by si chcel odkázať svojim spo-

luhráčom a trénerovi? 

Trénerom aj spoluhráčom by som 

chcel odkázať, aby boli všetci zdra-

ví, ak budeme doma všetci poctivo 

trénovať, tak verím tomu, že ďalší 

rok to bude ešte lepšie ako túto 

sezónu a kľudne môžeme skončiť 

v lige aj na MSR na prvom mies-

te  

Florbalová sezóna 2019/2020 bola 

kvôli koronavírusu predčasne ukonče-

ná. Za čím ti je najviac ľúto a čo ti 

z florbalu najviac chýba?  

Najviac mi určite chýbajú moji kamoši, 

pravidelné tréningy a zápasy proti neja-

kým silným tímom, aby sme si opäť 

zmerali sily.  

Aké umiestnenie tvojho tímu si tipoval, 

keby sa uskutočnili MSR v Trenčíne?  

Myslím si, že naše umiestnenie by bolo 

v TOP 6. Netipoval by som prvé miesto 

aj keby to bolo super, ale môj tip bolo 

3. miesto.  

Na ktorého súpera si sa najviac tešil a  
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#22 

 

Ročník narodenia:  

2008 

Číslo dresu: 

22 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Pozícia v družstve: 

pravý útok 

Prezývka: 

Ftoreček, Samčo, Evžen 



 

 

Denis Kastler 

Rozhovor s Denom aj o MSR 2020.... 

Mám rád ťažšie zápasy, lebo v 

nich sa vieme poriadne vyheco-

vať. Určite by som si rád zahral s 

ATU Košice a Dolným Kubínom.  

V prípade výborného umiestnenia  

na MSR 2020, čím by si sa odme-

nil?  

Asi by som si doprial novú hokej-

ku alebo florbalové tenisky.  

Na čo si sa najviac tešil na MSR? 

Na atmosféru, chalanov, dobrých 

súperov a radosť z výhry.   

Čo by si chcel odkázať svojim spo-

luhráčom a trénerovi? 

Že sa na nich už veľmi teším a že 

ďalšiu sezónu to dáme!!!  
Florbalová sezóna 2019/2020 

bola kvôli koronavírusu predčasne 

ukončená. Za čím ti je najviac ľúto 

a čo ti z florbalu najviac chýba?  

Chýbajú mi spoluhráči, tréneri a 

tréningová a zápasová atmosféra.    

Aké umiestnenie tvojho tímu si 

tipoval, keby sa uskutočnili MSR 

v Trenčíne?  

Myslím, že sme tento rok hrali veľ-

mi dobre, takže podľa mňa by sme 

skončili najhoršie na 3. mieste  

Na ktorého súpera si sa najviac 

tešil a prečo?  
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Ročník narodenia:  

2008 

Číslo dresu: 

33 

Držanie hokejky: 

pravé 

Pozícia v družstve: 

obranca 

Prezývka: 

Deno, Dendo 



 

 

Marek Benko 

Rozhovor s Marekom aj o MSR 2020.... 

Zo všetkých súperov som sa naj-

viac tešil na Snipers Bratislava 

čierny, lebo chcem odvetu.  

V prípade výborného umiestnenia  

na MSR 2020, čím by si sa odme-

nil?  

Novou hokejkou.  

Na čo si sa najviac tešil na MSR? 

Na všetko, no najviac na zápasy a 

na kvalitných súperov.  

Čo by si chcel odkázať svojim spo-

luhráčom a trénerovi? 

Nech na sebe makajú, aby boli 

stále dobrí!!!  
Florbalová sezóna 2019/2020 

bola kvôli koronavírusu predčasne 

ukončená. Za čím ti je najviac ľúto 

a čo ti z florbalu najviac chýba?  

Najviac mi je ľúto, že nemám teraz 

kde trénovať. A zo všetkého naj-

viac mi chýbajú zápasy.   

Aké umiestnenie tvojho tímu si 

tipoval, keby sa uskutočnili MSR 

v Trenčíne?  

Ja som tipoval umiestnenie do 4. 

miesta.  

Na ktorého súpera si sa najviac 

tešil a prečo?  
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Ročník narodenia:  

2007 

Číslo dresu: 

35 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Pozícia v družstve: 

ľavý útok 

Prezývka: 

Marek 



 

 

Filip Ščasný 

Rozhovor s Fifom aj o MSR 2020.... 

Na ktorého súpera si sa najviac 

tešil a prečo?  

Určite na ATU Košice, máme im 

čo vrátiť.  

V prípade výborného umiestnenia  

na MSR 2020, čím by si sa odme-

nil?  

Už len samotné umiestnenie by 

bola odmena, z každého turnaja 

si túžim odniesť zlatú medailu. Tá 

je pre mňa najväčšia odmena. A 

inak by som to nechal na rodičov, 

vždy mi vymyslia nejakú odmenu. 

 

Na čo si sa najviac tešil na MSR? 

Na zápasy a nato, že si zahrám 

proti súperom, ktorých v BA ne-

stretnem ako Trenčín, Žilina, Ko-

šice. Sú to veľmi kvalitné tímy. A 

tiež na niektorých hráčov z iných 

tímov, za tie roky sa už poznáme 

a sme tak trochu kamoši.  

Čo by si chcel odkázať svojim 

spoluhráčom a trénerovi? 

Že už začnime trénovať, aby sme 

vyhrali majstrovstvá o rok.  

Florbalová sezóna 2019/2020 

bola kvôli koronavírusu predčasne 

ukončená. Za čím ti je najviac ľúto 

a čo ti z florbalu najviac chýba?  

Asi všetko, chýbajú mi tréningy, 

kamaráti a samozrejme zápasy. 

Celú sezónu som sa tešil na maj-

strovstvá, kde si zahráme proti 

lepším tímom ako máme v našej 

lige. 

Aké umiestnenie tvojho tímu si 

tipoval, keby sa uskutočnili MSR 

v Trenčíne?  

Naše umiestnenie by som odhado-

val do 5. miesta.  
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Ročník narodenia:  

2010 

Číslo dresu: 

73 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Pozícia v družstve: 

pravý útok 

Prezývka: 

Fifo, Fifi 



 

 

Félix Svoboda 

Rozhovor s Feldom aj o MSR 2020.... 

Na ktorého súpera si sa najviac 

tešil a prečo?  

Určite na ATU Košice, aby sme im 

oplatili minuloročnú prehru.  

V prípade výborného umiestnenia  

na MSR 2020, čím by si sa odme-

nil?  

S mojim bratom (Tomáš - hráč 

staršej prípravky) sme sa dohodli, 

že ak donesieme domov medailu, 

tak si nafarbíme vlasy na modro. 

Máme doma taký zvyk, že ak má-

me nejaký dôvod na oslavu, ide-

me celá rodina niekam do reštau-

rácie a spoločne to oslávime.  

Na čo si sa najviac tešil na MSR? 

Že by som sa tam vôbec dostal a 

mohol by som na MSR hrať, ne-

viem koľko krát takú príležitosť 

ešte dostanem. Tešil som sa na 

zábavu s chalanmi, ktorú by sme 

zažili nielen na ihrisku ale aj mi-

mo neho. Boli by to moje posled-

né majstrovstvá v kategórii mlad-

ších žiakov.  

Čo by si chcel odkázať svojim 

spoluhráčom a trénerovi? 

Aby prežili pandémiu všetci 

v zdraví, aby sme sa čo najskôr 

stretli a začali spolu trénovať 

a hrať.   

Florbalová sezóna 2019/2020 

bola kvôli koronavírusu predčasne 

ukončená. Za čím ti je najviac ľúto 

a čo ti z florbalu najviac chýba?  

Najviac mi je ľúto, že pri tak dobre 

rozbehnutej sezóne sme ju nemoh-

li dohrať do konca. Chýbajú mi tré-

ningy, napätie v  zápasoch 

a spoluhráči.  

Aké umiestnenie tvojho tímu si 

tipoval, keby sa uskutočnili MSR 

v Trenčíne?  

Naše umiestnenie by som odhado-

val od 3. do 5. miesta.  
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Ročník narodenia:  

2007 

Číslo dresu: 

84 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Pozícia v družstve: 

pravý útok, center 

Prezývka: 

Felda 



 

 

Alex Brat 

Rozhovor s Alexom aj o MSR 2020.... 

Tešil som sa na všetkých silných 

súperov, no najviac na Martin.  

V prípade výborného umiestnenia  

na MSR 2020, čím by si sa odme-

nil?  

Asi tak klasicky, išiel by som s 

kamošmi do KFC alebo do McDo-

naldu.  

Na čo si sa najviac tešil na MSR? 

Najviac som sa tešil na atmosféru 

turnaja a ešte aj na kopec srandy 

na ubytovaní.  

Čo by si chcel odkázať svojim spo-

luhráčom a trénerovi? 

Teším sa už na tréningy a veľa 

zdravia Vám všetkým!!!  
Florbalová sezóna 2019/2020 

bola kvôli koronavírusu predčasne 

ukončená. Za čím ti je najviac ľúto 

a čo ti z florbalu najviac chýba?  

Zo všetkého najviac mi chýbajú 

moji spoluhráči.  

Aké umiestnenie tvojho tímu si 

tipoval, keby sa uskutočnili MSR 

v Trenčíne?  

Naše umiestnenie som tipoval tak 

do 3. miesta. Veril som, že prine-

sieme medailu.  

Na ktorého súpera si sa najviac 

tešil a prečo?  
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Ročník narodenia:  

2007 

Číslo dresu: 

96 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Pozícia v družstve: 

obranca 

Prezývka: 

Alex, Bracháč 



 

 

Tomáš Čilijak 

Rozhovor s Čilom aj o MSR 2020.... 

Veril som, že sa môžeme čo naj-

lepšie umiestniť, 3.miesto by sme 

mohli mať.  

Na ktorého súpera si sa najviac 

tešil a prečo?  

Tešil som sa na každého súpera, 

na každý zápas. Chcel som si za-

hrať proti dobrým súperom z iných 

regiónov, s ktorými sa v našej lige 

nestretávam.  

V prípade výborného umiestnenia  

na MSR 2020, čím by si sa odme-

nil?  

Kúpil by som si psa – sibírskeho 

huskyho, ak by mi rodičia dovoli-

li... 

Na čo si sa najviac tešil na MSR? 

Na všetko, atmosféru, zápasy, 

srandu... 

Čo by si chcel odkázať svojim 

spoluhráčom a trénerovi? 

Buďte všetci zdraví, podľa mož-

ností trénujte, udržiavajte sa 

v kondícii a už teraz sa teším na 

budúcu sezónu.  

Florbalová sezóna 2019/2020 

bola kvôli koronavírusu predčasne 

ukončená. Za čím ti je najviac ľúto 

a čo ti z florbalu najviac chýba?  

Je mi ľúto, že sa predčasne ukonči-

la sezóna. Tešil som sa na ligový 

zápas proti Tsunami Záhorská Bys-

trica, na Majstrovstvá Slovenska 

v Trenčíne a na neligový turnaj Slo-

venský pohár. Chýba mi všetko, čo 

môže športovcovi chýbať - tréningy, 

zápasy, turnaje a spoluhráči.  

Aké umiestnenie tvojho tímu si 

tipoval, keby sa uskutočnili MSR 

v Trenčíne?  
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Ročník narodenia:  

2009 

Číslo dresu: 

99 

Držanie hokejky: 

ľavé 

Pozícia v družstve: 

center 

Prezývka: 

Čilo, Čajlos 
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