Staršia 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 staršia prípravka
sa mal turnaj uskutočniť 8.–10. mája
2020 v Trenčíne aj za účasti našich
chlapcov. Turnaj mal mať celkovo 29
účastníkov, z toho osem družstiev z bratislavského regiónu, osem zo západoslovenského regiónu, štyri zo stredoslovenského a najpočetnejšie mali byť zastúpené družstvá z východoslovenského regiónu, ktorých malo byť deväť.
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 staršia prípravka,
ktorá sa počas krátkej histórie nášho
klubu, dokázala prezentovať na Turnaji o
Pohár Prezidenta (predtým Majstrovstvá
Slovenska) vždy kvalitným herným prejavom a v celoslovenskom meradle celkovým umiestnením na 5. mieste (2018),
9. mieste (2019) a 10. mieste (2017).
V tejto sezóne sme dokázali v kategórii
staršia prípravka vzhľadom na počet
hráčov a ich hernú kvalitu zostaviť dve
družstvá.
Naše družstvo staršej prípravky Galakti-

kos STARS bolo túto sezónu tzv. druhou
generáciou staršej prípravky. Družstvo tvorili hráči, ktorí túto kategóriu hrali prevažne
už druhú sezónu a dominovali bratislavskému florbalu hráčov do 11 rokov. Vyhrali ligu
staršia prípravka v bratislavskom regióne a
aj kvalitne obsadený turnaj na Morave. Na
majstrovstvách Slovenska by patrili určite
medzi favoritov.
V našom druhom družstve Galaktikos
KINGS, hrali hráči, ktorí boli zväčša o rok
mladší v kategórii (naviac v ňom dostávali
herný priestor aj naši mladší prípravkári Oli
a Dami) a skončili na fantastickom štvrtom
mieste spomedzi 13 tímov. Budúcu sezónu
budú v tejto kategórii zas oni patriť medzi
adeptov na víťazstvo v lige. Držíme im palce, nech tento tím charakterizuje silný tímový duch a nech spomedzi chlapcov vzídu
ďalšie talenty nášho klubu.“

Marián Polák
hlavný tréner družstva staršia
prípravka Galaktikos STARS a
prezident Galaktikos

- Marián Polák a Adam Jánošík -

Adam Jánošík
hlavný tréner družstva staršia
prípravka Galaktikos KINGS

Staršia prípravka

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Tréneri Vám predstavujú .....

Hráči Galaktikos KINGS (modré dresy): horný rad - zľava doprava:
Tomáš Svoboda (#97), Tomáš Sadloň (#57), Matúš Neumahr (#55), Juraj Labanc (#81), Filip Ščasný (#73), Róbert Košťál (#87),
Lukáš Nosál (#8), Tomáš Kišidaj (#79)
Hráči Galaktikos STARS (biele dresy): stredný rad - zľava doprava:
Tomáš Čilijak (#99), Viliam Šimočko (#9), Šimon Smilka (#67), Lukáš Pavlovič (#44), Oliver Čerešnák (#72), Marek Polakovič
(#15)
Brankári: spodný rad - zľava doprava:
Kristián Haľko (#17), Matúš Buriánek (#2), Michal Jánošík (#38)
Chýbajú na fotke: Matej Hanic (#56), Peter Prokeš (#90)
Realizačný tím:
Marián Polák (tréner Galaktikos STARS a prezident Športovej školy Galaktikos) , Adam Jánošík (tréner Galaktikos KINGS), Sebastián Jaseňák (asistent hlavných trénerov), Laura Ščasná (vedúca družstva)

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Viliam Šimočko
Ročník narodenia:
2009
Číslo dresu:
9

#9

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

Rozhovor s Vilim 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?
Asi najviac mi je ľúto za zápasmi a
skvelou atmosférou na MSR.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Naše umiestnenie som tipoval okolo štvrtého miesta. 
Na ktorého súpera si sa najviac
tešil a prečo?
Určite som sa tešil najviac na TrenStrana 3

čín, ako domáci tím. 
V prípade výborného umiestnenia
na MSR 2020, čím by si sa odmenil?
Pre mňa by bola najväčšia odmena, keby som išiel s bratmi na
bagetu do Bageterie Vevey v Trenčíne. 
Na čo si sa najviac tešil na MSR?
Na to, že budeme hrať veľa kvalitných zápasov.
Čo by si chcel odkázať svojim spoluhráčom a trénerovi?

Nech sú zdraví a že sa vidíme v
novej sezóne. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Marek Polakovič
Ročník narodenia:
2009
Číslo dresu:
15

#15

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

Rozhovor s Marečkom 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?
Asi najviac mi chýbajú kamaráti,
tréneri, tréningy, ale aj súperi.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Naše umiestnenie som tipoval okolo šiesteho miesta. 
Na ktorého súpera si sa najviac
tešil a prečo?
Určite som sa najviac tešil na KošiStrana 4

ce, lebo sú dobrí a chcel by som
ich už poraziť. 
V prípade výborného umiestnenia
na MSR 2020, čím by si sa odmenil?
Ako odmenu som si prial Lego
Bugatti. 
Na čo si sa najviac tešil na MSR?
Najviac som sa tešil, že budeme
chodiť po večeroch po baroch. 

Čo by si chcel odkázať svojim spoluhráčom a trénerovi?
Že veľmi, veľmi dúfam, že sa uvi-

díme najneskôr na letnom florbalovom kempe. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Kristián Haľko
Ročník narodenia:
2009
Číslo dresu:
17

#17

Držanie hokejky:
Pozícia v družstve:
brankár
Prezývka:
Kiko

Rozhovor s Kikom 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?
Asi najviac mi je ľúto nedokončenej sezóny 2019/2020 a taktiež
mi chýbajú aj tréningy.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Naše umiestnenie som tipoval do
prvého miesta. 
Na ktorého súpera si sa najviac
tešil a prečo?
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Určite som sa tešil najviac na
Trenčín, lebo by to bolo super poraziť domáci tím. 
V prípade výborného umiestnenia
na MSR 2020, čím by si sa odmenil?
Pre mňa by bola najväčšia odmena, keby sme vyhrali turnaj. 
Na čo si sa najviac tešil na MSR?
Na kamošov a skvelú zábavu počas MSR.
Čo by si chcel odkázať svojim spoluhráčom a trénerovi?

Aby sme všetci trénovali a pripravili sa poriadne na novú sezónu.


ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Michal Jánošík
Ročník narodenia:
2010
Číslo dresu:
38

#38

Držanie hokejky:
Pozícia v družstve:
brankár
Prezývka:
Mišo

Rozhovor s Mišom 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?
Asi najviac mi je ľúto mi je za zápasmi a že nie sme spolu ako team.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Tipoval som, že by sme mohli
uspieť a prekvapiť, teda dosiahnuť
najlepší výsledok. 
Na ktorého súpera si sa najviac
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tešil a prečo?
Tešil som na Košice, aby sme ich
už porazili. 
V prípade výborného umiestnenia
na MSR 2020, čím by si sa odmenil?
Pre mňa by bola najväčšia odmena medaila a odmenil by som
sa novými brankárskymi rukavicami. 
Na čo si sa najviac tešil na MSR?
Tešil som sa na turnaj, na atmosféru a že budem na hoteli bez
rodičov. 

Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?
Chalani a tréneri, chýba mi spoločná atmosféra, musíme to vydržať a na jeseň sa znova stretneme. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Matúš Neumahr
Ročník narodenia:
2010
Číslo dresu:
55

#55

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

Rozhovor s Matúšom 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 kamošmi, s
ktorými je vždy super sranda a zábava. A čo mi najviac chýba? Asi
zápasy, to napätie kedy dáme
góóól, kedy nás tréner pochváli za
super akcie a hlučné povzbudzovanie rodičov.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Myslím si, že sme mohli byť na 4.
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mieste 
Na ktorého súpera si sa najviac
tešil a prečo?
Keď sme hrali proti silným družstvám, ako sú Snipers black alebo Tsunami Záhorská Bystrica a
predsa sme nad nimi zvíťazili,
alebo aspoň remizovali. 
V prípade výborného umiestnenia
na MSR 2020, čím by si sa odmenil?
Odmenil by som tak, žeby som
zašiel s chalanmi do McDonaldu.


Na čo si sa najviac tešil na MSR?
Tešil som na to, že vyhráme zápasy, že sa umiestnime na dobrom mieste, že nás tréner pochváli a na super zábavu s
kamošmi. 
Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?
Môj odkaz celému tímu znie:
Konečne už začnime sa stretávať, mať tréningy a zápasy!!! Už
sa neviem dočkať... 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Tomáš Sadloň
Ročník narodenia:
2010
Číslo dresu:
57

#57

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

Rozhovor s Tomim 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?
Asi najviac mi je ľúto mi je za kamarátmi a najviac mi chýba byť so
spoluhráčmi a trénermi.
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Tipoval som, že by sme sa mohli
umiestniť okolo tretieho miesta. 
Na ktorého súpera si sa najviac
tešil a prečo?
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No, najviac som sa tešil na Košice, minulý rok boli veľmi silní. 
V prípade výborného umiestnenia
na MSR 2020, čím by si sa odmenil?
Pre mňa by bola najväčšia odmena medaila, okrem nej vlastne ani
neviem čím by som sa odmenil... 
Na čo si sa najviac tešil na MSR?
Najviac som sa tešil pobyt so spoluhráčmi a potom aj na súperov.

Čo by si chcel odkázať svojim spo-

luhráčom a trénerovi?
Veľmi mi chýbajú spoluhráči aj
tréneri a rád by som sa s nimi
stretol na nejakom tréningu. Už,
aby to bolo! 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Šimon Smilka
Ročník narodenia:
2009
Číslo dresu:
67

#67

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

Rozhovor s Šimim 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?
Asi najviac mi je ľúto, že sme sezónu nedohrali. Chýbajú mi tréningy,
tréneri a zápasy proti súperom. 
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Tipoval som prvé miesto. 

Berries Modra, lebo to je vyrovnaný súper. 
V prípade výborného umiestnenia
na MSR 2020, čím by si sa odmenil?
Pre mňa by bola najväčšia odmena prázdniny u starých rodičov,
ktorých som už dva mesiace kvôli
koronavírusu nevidel. 
Na čo si sa najviac tešil na MSR?

Na ktorého súpera si sa najviac
tešil a prečo?

Keďže to mali byť moje prvé MSR,
tešil som sa na atmosféru, napätie, na všetko, na celý turnaj. 

Najviac som sa tešil na tím Blue-

Čo by si chcel odkázať svojim spo-
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luhráčom a trénerovi?
Trénerom by som chcel odkázať,
že sú veľmi dobrí a páči sa mi, že
sa spolu s nami tešia z každého
úspechu. Hráčom by som odkázal, aby aj naďalej do každého
zápasu išli naplno. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Oliver Čerešnák
Ročník narodenia:
2009
Číslo dresu:
72

#72

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

Rozhovor s Oličom 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?
Asi najviac mi chýbajú spoluhráči a
atmosféra na zápasoch. 
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Tipoval som prvé miesto. 
Na ktorého súpera si sa najviac
tešil a prečo?
Najviac som sa tešil na tím ATU
Košice, lebo sme chystali, že ich už
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konečne porazíme. 
V prípade výborného umiestnenia
na MSR 2020, čím by si sa odmenil?
Odmenil by som sa elektronickou
kolobežkou. 
Na čo si sa najviac tešil na MSR?
Oslava víťazstva v bare. Samozrejme nealko nápojom! 
Čo by si chcel odkázať svojim spoluhráčom a trénerovi?
Trénerom aj chalanom by som
chcel odkázať, že mi veľmi chýba-

jú a teším sa už na nich! 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Filip Ščasný
Ročník narodenia:
2010
Číslo dresu:
73

#73

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
center
Prezývka:
Fifo

Rozhovor s Fifom 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?
Asi všetko, chýbajú mi tréningy,
kamaráti a samozrejme zápasy.
Celú sezónu som sa tešil na majstrovstvá, 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 odhadoval do 5. miesta. 
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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 odmenil?
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 nestretnem ako Trenčín, Žilina, Košice. 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. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Juraj Labanc
Ročník narodenia:
2010
Číslo dresu:
81

#81

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
center
Prezývka:
Juri

Rozhovor s Jurim 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?
Asi zo všetkého najviac mi chýbajú
tréningy a zápasy. A samozrejme
kamoši. 
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Naše umiestnenie som odhadoval
buď 5. miesto alebo 8. miesto. 
Na ktorého súpera si sa najviac
tešil a prečo?
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Tešil som sa úplne na všetkých
súperov a na, že s nimi odohráme
dobré zápasy. 
V prípade výborného umiestnenia
na MSR 2020, čím by si sa odmenil?
Kúpil by som si vo florbalovom
obchode doplnky na florbal. 
Na čo si sa najviac tešil na MSR?
Na zápasy a nato, že si že si veľakrát za deň zahrám florbal.
Čo by si chcel odkázať svojim spoluhráčom a trénerovi?

Že ich všetkých pozdravujem a
že im odkazujem, aby boli všetci
zdraví a aby sa čo najskôr začal
už hrať florbal. 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Tomáš Svoboda
Ročník narodenia:
2010
Číslo dresu:
97

#97

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
center
Prezývka:
Tomi, Tomino

Rozhovor s Tominom 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 som sa tešil určite na
družstvo Žiliny, nakoľko sa mi
proti nej na turnaji v Bratislave
dobre hralo a aj darilo. 

majstrovstvách SR. Hrám florbal
len druhu sezónu a mohol som
tam byť druhýkrát s top spoluhráčmi, zažiť znova tú super atmosféru, nuž škoda že to nevyšlo 

Najviac mi chýba môj tím, čiže moji spoluhráči, ktorí zároveň aj kamaráti. 

V prípade výborného umiestnenia
na MSR 2020, čím by si sa odmenil?

Čo by si chcel odkázať svojim
spoluhráčom a trénerovi?

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

Nafarbil by som si vlasy na modro, lebo veď sme GALAKTIKOOOOOOS a išli by sme sa niekam
poriadne najesť, asi do McDonaldu. 

Naše umiestnenie som odhadoval
od 1. do 5. miesta. 
Na ktorého súpera si sa najviac
tešil a prečo?
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Na čo si sa najviac tešil na MSR?
Každý športovec by chcel hrať na

Buďte všetci zdraví!!! 

ŠPORTOVÁ ŠKOLA GALAKTIKOS

Tomáš Čilijak
Ročník narodenia:
2009
Číslo dresu:
99

#99

Držanie hokejky:
ľavé
Pozícia v družstve:
center
Prezývka:
Čilo

Rozhovor s Čilom 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 ľúto, že sa predčasne ukončila sezóna, tešil som sa na ligový
zápas proti BlueBerries Modra a na
Majstrovstvá Slovenska v Trenčíne.
Chýbajú mi tréningy, zápasy, turnaje a spoluhráči. 
Aké umiestnenie tvojho tímu si
tipoval, keby sa uskutočnili MSR
v Trenčíne?
Nemal som jasnú predstavu, ale
veril som, že sa môžeme čo najlepStrana 14

šie umiestniť.
Na ktorého súpera si sa najviac
tešil a prečo?
Tešil som sa na každého súpera,
rád hrám ťažké zápasy proti dobrým súperom napr. ATU Košice,
Grasshoppers Žilina, AS Trenčín...

V prípade výborného umiestnenia
na MSR 2020, čím by si sa odmenil?
Kúpil by som si psa – sibírskeho
huskyho, ak by mi rodičia dovolili...

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 možností trénujte, udržiavajte sa
v kondícii a už teraz sa teším na
budúcu sezónu. 
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