Mladšia prípravka

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Sezóna 2019/2020
„Turnaj o Pohár prezidenta Slovenského
zväzu florbalu (bývalé Majstrovstvá SR
vo florbale) je každoročným vyvrcholením súťaženia florbalovej mládeže na
Slovensku. V kategórii mladšia prípravka
sa mal turnaj uskutočniť 1.–3. mája
2020 v Trenčíne aj za účasti našich
chlapcov. Turnaj mal mať celkovo 17
účastníkov, z toho štyri družstvá z bratislavského regiónu, štyri zo západoslovenského regiónu, tri zo stredoslovenského a šesť z východoslovenského regiónu.
Ako nám, tak isto, všetkým športovým
klubom, ktoré sa venujú seriózne mládeži, prišlo nesmierne ľúto predčasné
ukončenie florbalovej sezóny 2019/20,
navyše v prípade, keď sme v regionálnych ligách dominovali až v troch kategóriách.
Jednou z nich bola mladšia prípravka,
ktorá sa počas krátkej histórie nášho
klubu, dokázala prezentovať na Turnaji o
Pohár Prezidenta (predtým Majstrovstvá
Slovenska) celkovo 4x so sumármi výsledkov: 1., 3., 5. a 9. miesto. Tento
rok, po opätovnej dominancii v bratislavskom regióne, sme sa my tréneri ako aj
hráči a rodičia opäť tešili na pekný turnaj, ktorý mal byť v Trenčíne a nebudem
skrývať ambície, chceli sme odtiaľ priviezť nejaký z cenných medailových kovov.
Ja ako tréner, ktorý sa tejto kategórii
venujem už 7 rokov po sebe, som mal

silný vnútorný pocit, že toto je jeden z historicky najlepších tímov mladšej prípravky,
hlavne čo sa týka tímovej sily.
Mal dve líderské hráčske osobnosti - kapitána Oliho a Damiho, čo je vždy lepšie ako
keď je družstvo postavené len na jednom
vodcovi, od zápasu k zápasu lepšiaceho sa
brankára Lukyho, ďalších nesmierne skúsených hráčov ako Jakuba, Filipa a Haba,
silné osobnosti Dávida a Juraja a chlapcov
bojovníkov, z ktorých každý vyniká nejakou
silnejšou stránkou, Čekyho - streľba z prvej,
Ronyho - výborná kondícia, Lukáška - nečakaná prihrávka a presná streľba, Olivera pohotová streľba a Gugyho - výborné pokrytie loptičky.
Tento tím sa v novom formáte ligy, v ktorom sa neustále konfrontoval len s ťažšími
súpermi, vyformoval na ašpiranta na titul
Majstra Slovenska. Žiaľ toto sa už nikdy
nedozvieme, ako by to dopadlo, druhá šanca však príde najneskôr o 2 roky, kedy sa
bude konfrontovať na slovenskej scéne v
kategórii staršia prípravka. Ja ako tréner,
chcem byť určite pri tom, pretože tomuto
hráčskemu zloženiu nesmierne verím.
Veľké ďakujem za "narodenie" tohto tímu
patrí vedúcej družstva Zuzane Halásovej,
taktiež všetkým rodičom hráčov a podporovateľov mladšej prípravky.
Len spoločnými silami sme mohli zažiť túto
parádnu a nezabudnuteľnú sezónu!"

- Marián Polák -

Marián Polák
hlavný tréner družstva mladšia
prípravka a prezident Športovej
školy Galaktikos

Mladšia prípravka

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Hlavný tréner Vám predstavuje .....

Hráči :
Horný rad zľava doprava: Ivan Čekan (#12), Ronald Kaňa (#14), Oliver Trutz (#2), Juraj Šimo (#13), Dávid
Horváth (#5), Lukáš Sarič (#6), Jakub Kopačka (#58), Oliver Halás (#85), Lukáš
Habán (#9), Damián Ďurovič (#98), Lukáš Haluska (# 3)
Spodný rad:

Lukáš Andráši (#1)

Chýba:

Filip Butowski (#7)

Realizačný tím:

Marián Polák (hlavný tréner a prezident Športovej školy Galaktikos)
Adam Jánošík (asistent trénera)
Zuzana Halásová (vedúca družstva)

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Lukáš Andráši
Ročník narodenia:
2011
Číslo dresu:
1

#1

Držanie hokejky:
Pozícia v družstve:
brankár
Prezývka:
Luky

Rozhovor s Lukym aj o MSR 2020....
Florbalová sezóna 2019/2020
bola kvôli koronavírusu predčasne
ukončená. Za čím ti je najviac ľúto
a čo ti z florbalu najviac chýba?
Ľúto mi je, že sa sezóna skončila
pred odohraním všetkých ligových
zápasov. Myslím, že by sme so šnúrou víťazstiev pokračovali až do
konca.  Chýbajú mi spoločné
tréningy s chalanmi a trénerom.

Na čo si sa najviac tešil do Trenčína?
V Trenčíne mala byť najväčšia
radosť z vyhraných zápasov a
zo spoločných chvíľ strávených
s kámošmi.

V prípade 1. miesta by to bola
medaila pre všetkých hráčov, ale
aj pre trénera, velikánsky zlatý
pohár do zbierky Športovej školy
Galaktikos.

S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?

Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?

Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?

Na ihrisku, aj mimo neho si rozumiem celkom fajn so všetkými
spoluhráčmi a nesmiem zabudnúť
aj na trénera.

Naše umiestnenie na MSR by som
tipoval na 1. alebo 2. miesto 

V prípade úspechu alebo umies-
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tnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?

Tréner a chalani: buďte zdraví
a držte sa. Čoskoro sa vidíme.


ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Oliver Trutz
Ročník narodenia:
2011
Číslo dresu:
2

#2

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
ľavý útok
Prezývka:
Oli

Rozhovor s Olim aj o MSR 2020....
Florbalová sezóna 2019/2020
bola kvôli koronavírusu predčasne
ukončená. Za čím ti je najviac ľúto
a čo ti z florbalu najviac chýba?
Chýbajú mi tréningy a turnaje. A
najviac ľúto mi je za kolektívom a
atmosférou. 
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Tipoval som 2. miesto, ale v kútiku
duše som myslel na 1. miesto. 
Na čo si sa najviac tešil do Trenčína?
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Na atmosféru turnaja.
S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?
Na ihrisku si najviac rozumiem s
Lukášom Habánom (chodíme
spolu aj do jednej triedy v škole) a
mimo ihriska s Jakubom.
V prípade úspechu alebo umiestnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?
Odmenou by boli medaile, putovný pohár a oslávil by som v mojej
obľúbenej reštaurácii Dynasty.

Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?
Nech sú všetci zdraví a udržujú
sa v kondícii. Za rok budeme
majstri!!! 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Lukáš Haluska
Ročník narodenia:
2012
Číslo dresu:
3

#3

Držanie hokejky:
pravé
Pozícia v družstve:
pravý útok
Prezývka:
Luky

Rozhovor s Lukym aj o MSR 2020....
Florbalová sezóna 2019/2020
bola kvôli koronavírusu predčasne
ukončená. Za čím ti je najviac ľúto
a čo ti z florbalu najviac chýba?
Ľúto mi je za kamarátmi, za tréningami, no a najviac za turnajom v
Trenčíne. Bol by to môj prvý turnaj.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Jednoznačne 1. miesto. 
Na čo si sa najviac tešil do Trenčína?
Do Trenčína som sa najviac tešil
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na zápasy, išiel by som na svoj
prvý turnaj a hneď takýto!
S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?
Mimo ihriska sa zabávam najradšej s Lukášom Habanom a na
ihrisku si rozumiem s Damiánom
Ďurovičom.
V prípade úspechu alebo umiestnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?
Ako odmenu by som si zahral hokej na playstatione. 

Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?
Že ich mám všetkých rád a že sa
už na nich veľmi teším. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Dávid Horváth
Ročník narodenia:
2011
Číslo dresu:
5

#5

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
pravý útok
Prezývka:
Dávid

Rozhovor s Dávidom aj o MSR 2020....
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 už asi nebudeme hrať do konca sezóny zápasy.  A najviac, úplne najviac mi
chýbajú kamaráti a dávanie gólov.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
1. až 4.miesto. 
Na čo si sa najviac tešil do Trenčína?
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Na všetko na majstrovstvách, ale
hlavne na zápasy.
S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?
Najviac si rozumiem s Ivanom
Čekanom na ihrisku a s Lukášom
Saričom mimo neho.
V prípade úspechu alebo umiestnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?
Najväčšia odmena by bola oslava
s celým tímom a najviac by som
si prial pizzu so spoluhráčmi, tak

ako naposledy. 
Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?
Pozdravujem všetkých a dúfam,
že sa čo najskôr uvidíme! 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Lukáš Sarič
Ročník narodenia:
2011
Číslo dresu:
6

#6

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
ľavý útok
Prezývka:
Gugy

Rozhovor s Gugym aj o MSR 2020....
Florbalová sezóna 2019/2020
bola kvôli koronavírusu predčasne
ukončená. Za čím ti je najviac ľúto
a čo ti z florbalu najviac chýba?
Najviac ľúto mi je za tréningmi a
následne aj za zápasmi.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Samozrejme prvé. 
Na čo si sa najviac tešil do Trenčína?
V Trenčíne som sa najviac tešil na
zápasy, ale aj na rozdelenie do
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jednotlivých ovocných skupín. 
S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?
Na ihrisku, aj mimo si asi najviac
rozumiem s Dávidom.
V prípade úspechu alebo umiestnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?
V prípade dobrého umiestnenia by
ma potešila medaila a odmenil by
som sa asi možnosťou hrať sa
celý deň na tablete. 
Čo by si chcel odkázať svojim spo-

luhráčom a trénerovi?
Aby sa nám všetkým aj naďalej
darilo tak dobre ako doteraz.
Všetci mi chýbate a už sa na vás
teším. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Filip Butowski
Ročník narodenia:
2012
Číslo dresu:
7

#7

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
ľavý útok/brankár
Prezývka:
Buto

Rozhovor s Butom aj o MSR 2020....
Florbalová sezóna 2019/2020
bola kvôli koronavírusu predčasne
ukončená. Za čím ti je najviac ľúto
a čo ti z florbalu najviac chýba?
Najviac mi chýbajú majstrovské
zápasy, pretože vždy je na ploche
dobrá partia a baví ma oslavovať
každý strelený gól.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Netrúfam sa porovnávať s konkurenciou, ale bez placky by odtiaľ
nechcel odísť žiaden z nás, všakže
chalani?! 
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Na čo si sa najviac tešil do Trenčína?
Na to, že budeme všetci pokope a
to aj s prespávačkou. 
S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?
Jednoznačne s Lukym Habánom,
trávime spolu veľa času aj mimo
ihriska.
V prípade úspechu alebo umiestnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?
Prial som si ten najväčší pohár,

aký sa dá získať. 
Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?
Asi iba toľko, že partia okolo trénerov bola najlepšia a veľmi mi
chýbajú tréningy a zápasy. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Lukáš Habán
Ročník narodenia:
2012
Číslo dresu:
9

#9

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
pravý útok
Prezývka:
Luky

Rozhovor s Lukym aj o MSR 2020....
Florbalová sezóna 2019/2020
bola kvôli koronavírusu predčasne
ukončená. Za čím ti je najviac ľúto
a čo ti z florbalu najviac chýba?
Chýba mi celý florbal (zápasy, tréningy, partia), no najviac mi chýba
brankár Lukáš.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Dúfal by som, že 1. miesto. 
Na čo si sa najviac tešil do Trenčína?
Na to, že sa budem hrať
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s kamošmi, že ich zase uvidím
a že budeme partia spolu.
S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?
Najviac si rozumiem s Butom na
ihrisku aj mimo neho, hráme spolu aj hokej, takže sa dobre poznáme.
V prípade úspechu alebo umiestnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?
Vlastný pohár, taký ktorý by som
si mohol vziať aj k sebe domov.

Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?
Že mi veľmi chýbajú a dúfam, že
sa skoro zase uvidíme
a začneme spolu trénovať. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Ivan Čekan
Ročník narodenia:
2011
Číslo dresu:
12

#12

Držanie hokejky:
pravé
Pozícia v družstve:
ľavý útok
Prezývka:
Čeky

Rozhovor s Čekym aj o MSR 2020....
Florbalová sezóna 2019/2020
bola kvôli koronavírusu predčasne
ukončená. Za čím ti je najviac ľúto
a čo ti z florbalu najviac chýba?
Je mi to veľmi ľúto, lebo som sa
tešil na Majstrovstvá Slovenska
v Trenčíne a na turnaj v Brne. 
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Myslím, že sme veľmi silný tím
a skončili by sme prvý. 
Na čo si sa najviac tešil do Trenčína?
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Najviac som sa tešil, že by som
bol so svojimi spoluhráčmi. Myslím, že sme dobrá partia.
S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?
Najviac si na ihrisku i mimo neho
si rozumiem s Dávidom a Ronym.
V prípade úspechu alebo umiestnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?
Chcel by som postúpiť na Majstrovstvá sveta alebo Európy
mladšej prípravky. 

Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?
Odkázal by som im, že mi veľmi
chýbajú a veľmi si želám, aby bol
korona-vírus fuč, aby sme sa
mohli opäť stretnúť na tréningoch a zápasoch. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Juraj Šimo
Ročník narodenia:
2011
Číslo dresu:
13

#13

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
pravý útok
Prezývka:
Juro

Rozhovor s Jurkom aj o MSR 2020....
Florbalová sezóna 2019/2020
bola kvôli koronavírusu predčasne
ukončená. Za čím ti je najviac ľúto
a čo ti z florbalu najviac chýba?
Najviac mi chýbajú zápasy
a tréningy a je mi ľúto, že sa nemôžeme s chlapcami vidieť. 
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
1. miesto 
Na čo si sa najviac tešil do Trenčína?
V Trenčíne som sa najviac tešil na
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zápasy a na hotel bez rodičov. 
S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?
Na ihrisku s Kubom a Ivanom a
mimo ihriska s Kubom.
V prípade úspechu alebo umiestnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?
Prial by som si, aby sme išli opäť
na spoločnú pizzu, tak ako naposledy a odmenou by bola medaila.
Čo by si chcel odkázať svojim spoluhráčom a trénerovi?

Že nech sú zdraví a dobre hrajú
florbal. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Ronald Kaňa
Ročník narodenia:
2011
Číslo dresu:
14

#14

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
pravý útok
Prezývka:
Rony

Rozhovor s Ronym aj o MSR 2020....
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 za spoluhráčmi,
za tým, že nemôžme byť spolu. A
chýbajú mi samozrejme najviac oni
a ešte aj zápasy.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Určite by sme skončili v Trenčíne
prví!!! 
Na čo si sa najviac tešil do TrenčíStrana 12

na?
Najviac som s do Trenčína tešil na
zápasy. 
S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?
Najviac si rozumiem s Ivanom
Čekanom, chodíme spolu aj do
školy.
V prípade úspechu alebo umiestnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?
Odmenil by som sa novou hokejkou a novou loptou. 

Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?
Ďakujem trénerovi za tréningy a
spoluhráčom odkazujem, robte
kliky, drepy, brušáky a trénujte
všade, kde sa len dá. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Jakub Kopačka
Ročník narodenia:
2011
Číslo dresu:
58

#58

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
center, ľavý útok
Prezývka:
Kubko

Rozhovor s Jakubom aj o MSR 2020....
Florbalová sezóna 2019/2020
bola kvôli koronavírusu predčasne
ukončená. Za čím ti je najviac ľúto
a čo ti z florbalu najviac chýba?
Chýbajú mi úplne všetci, ale najviac tréneri.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Naše umiestnenie na MSR by som
tipoval na 3. miesto. 
Na čo si sa najviac tešil do Trenčína?
Do Trenčíne som sa najviac tešil,
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že budeme na hotely bez rodičov,
no a samozrejme aj na florbal. 
S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?
Na ihrisku, aj mimo neho si najviac rozumiem s Ronaldom a Jurkom.
V prípade úspechu alebo umiestnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?
Živým chameleónom. 
Čo by si chcel odkázať svojim spoluhráčom a trénerovi?

Tréner a chalani budujte si imunitu a teším sa na vás po koronavíruse. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Oliver Halás
Ročník narodenia:
2011
Číslo dresu:
85

#85

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
center, ľavý útok
Prezývka:
Oli

Rozhovor s Olim aj o MSR 2020....
Florbalová sezóna 2019/2020
bola kvôli koronavírusu predčasne
ukončená. Za čím ti je najviac ľúto
a čo ti z florbalu najviac chýba?

Na čo si sa najviac tešil do Trenčína?

Chýbajú mi všetci kamoši z florbalu, tréner, tréningy, zápasy, výhry,
no úplne najviac mi chýba Dami. 
A najviac ľúto mi je to, že sme mali
šancu vyhrať Majstrovstvá Slovenska. Škoda... 

Na celý turnaj, atmosféru, na zápasy a ešte aj na hotel bez rodičov.  Na tomto turnaji som bol
už minulý rok, ale vtedy som hral
florbal ešte len veľmi krátko. Tento rok by som si ho viac užil... Bol
to super turnaj, pekná hala a hrali
sme kvalitné zápasy.

Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?

S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?

Prvé miesto. Tešil som sa hlavne
na ten veľký pohár. 

Na ihrisku si najviac rozumiem s
Damiánom, Jakubom
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a brankárom Lukášom. Mimo
neho s Damiánom. Dami vraví,
žeby chcel u nás aj bývať. 
V prípade úspechu alebo umiestnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?
Novou hokejkou.
Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?
Už mi veľmi chýbate, vy všetci
moji spoluhráči aj tréneri a už sa
na vás teším. Aj zápasy aj všetko
okolo florbalu. Verím, že už sa
čoskoro všetci vidíme. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Damián Ďurovič
Ročník narodenia:
2011
Číslo dresu:
98

#98

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
center, pravý útok
Prezývka:
Dami

Rozhovor s Damim aj o MSR 2020....
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 môj spoluhráč a
super kamoš Oliver Halás a najviac
ľúto mi je to, že nehráme zápasy.

Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Samozrejme 1. miesto 
Na čo si sa najviac tešil do Trenčína?
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Dúfal som, že vyhráme a že si
potom kúpim novú florbalovú hokejku.
S kým si z družstva najviac rozumieš na ihrisku a s kým mimo
neho?
Na ihrisku s Olim Halás, Lukym
Andrášim a Jakubom Kopačkom,
a mimo ihriska najviac s Olim
Halásom a s Lukym Andrášim.
V prípade úspechu alebo umiestnenia na MSR 2020, čo by si si
prial alebo čím by si sa odmenil?
Odmenil by som sa novou hrou na

X-Box 
Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?
Odkazujem všetkým, nech sa
majú všetci dobre a ostanú zdraví a nech veľa trénujú, aby nezabudli hrať florbal. 

