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16.4 Florbal 
 

 

Mladí florbalisti s medzinárodným úspechom 

 

Starší žiaci 1.FBC Florbal Trenčín vybojovali v medzinárod-

nej konkurencii na 3. ročníku turnaja Prague Floorball Cup 

počas prvého no-

voročného víken-

du 5. – 6. januára 

bronzové medai-

ly.  

Uspeli v kon-

kurencii 30 po-

predných tímov z 

Česka, Švédska 

a Slovenska. Ich 

tréner Patrik Bulko potvrdil, že ide o výnimočný úspech, pod 

ktorým sa podpísalo srdce a tímová práca. 

„Chlapci si siahli na dno svojich síl. Mnohokrát išli i cez 

bolesť. V klube nám rastie skvelá generácia a výnimočná partia. 

Zásluhu na úspechu má i hlavný tréner tejto kategórie - Marek 

Bulko. Rodičia vytvorili skvelú atmosféru, zdieľali s nami 

každú sekundu turnaja. Sám som veľmi zvedavý, kam až siaha 

sila tohto kolektívu.“  

Info 29.01.2019 

Pomocná evidencia 012/1/2019 

 

AS Trenčín novým florbalovým majstrom Slovenska  

 

Tsunami Záhorská Bystrica - FBK AS Trenčín 4:5 pp a 

sn (2:2, 2:2, 0:0 - 0:0, 0:1) v 5. zápase finále play-off. Góly: 

Gramblička 2, Kovaľ, Šteinhübel - Machara 2, Heleš, Klapita, 
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rozhodujúci nájazd Dávidek. Konečný stav série: 2:3, FBK AS 

Trenčín sa stal novým 

majstrom Slovenska vo 

florbale. 

Trenčania postúpili 

do vyraďovacích bojov 

z posledného ôsmeho 

miesta. Vo štvrťfinále 

vyradili Florko Košice, 

v semifinále víťaza zá-

kladnej časti z Nižnej. V oboch sériách rovnako ako vo finále 

vyhrali vždy posledný piaty zápas na súperových palubovkách. 

Juraj Matejka, tréner a kapitán FBK AS Trenčín: „Pred 

play-off sme získali významné posily a hlavnou z nich bol To-

máš Kafka v bránke. Prišli s ním víťazstvá ešte počas základnej 

časti, čo nám všet-

kým výrazne po-

zdvihlo sebavedomie 

a razom sme boli 

niekde úplne inde 

než predtým. Mys-

lím, že sme to nehrali 

v predĺžení na nájaz-

dy, pretože sme sa 

snažili rozhodnúť. 

Zároveň sme si verili 

a vedeli sme, že v 

prípadných nájazdoch máme v bráne veľkú istotu.“ 

Martin Kubovič, hráč Tsunami Záhorská Bystrica: „Podľa 

mňa sme boli vo finálovej sérii lepším tímom. Škoda, že sa 

nehrá na víťazný gól ako v hokejovej NHL.“ 

www.teraz.sk 22.04.2019 

Pomocná evidencia 296/1/2019 

http://www.teraz.sk/
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Juraj Matejka: Po českom titule získal aj slovenský 

 

Tréner a kapitán florbalistov AS Trenčín Juraj Matejka 

hodnotí majstrovskú sezónu. Po základnej časti ôsmy tím pre-

kvapil finálovým triumfom. 

Majstrovský titul ste už získali v českej extralige. Ten 

slovenský ste získali v rodinnom klube. 

Chutí lepšie?  

„Odviedli sme veľa poctivej práce, aby 

sme ho získali. Najmä play-off bolo veľmi 

náročné. Hrali sme maximálny možný 

počet pätnásť stretnutí. O to je pocit ví-

ťazstva krajší. Pre nás všetkých je prven-

stvo obrovským zadosťučinením. S úspe-

chom v Česku ho ťažko porovnávať. Aj 

vtedy som zažil úžasné momenty, ale už je 

to dávnejšie... Aktuálne sú čerstvé. Titul 

sme vyhrali nielen pre klub, ale aj mesto.“ 

Pred sezónou sa v klube hovorilo o pozíciách do štvrtého 

miesta. Po základnej časti ste skončili na ôsmej priečke. V 

čom hľadáte príčiny nelichotivého postavenia v tabuľke?  

„Nevydaril sa nám začiatok. Nebodovali sme v siedmich 

stretnutiach. Nemohli sme byť spokojní. Prehrávali sme väč-

šinou o gól a ďalší sme inkasovali do prázdnej brány počas 

power-play. Chýbalo nám troška šťastia. Aj preto sme sa roz-

hodli angažovať posilu z Česka brankára Tomáša Kafku.“ 

Kedy nabrali myšlienky na najvyššie priečky reálne 

kontúry?  

„Po angažovaní Tomáša Kafku som začal veriť, hoci tesne 

pred koncom základnej časti sme sa obávali, aby sme si 

štvrťfinále vôbec zahrali. Keď som ho mali v bráne, naše šance 

na tímový úspech výrazne stúpli.“ 

Aké bolo mentálne nastavenie tímu?  
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„Kafkovým príchodom sme boli pokojnejší. Počas jeho 

pôsobenia v bráne sme hrali o triedu lepšie. Naše výkony rástli 

každým stretnutím vo vyraďovacej fáze. S dobrými výsledkami 

a výkonmi rástla aj psychická stránka tímu. Play-off sme odo-

hrali na tri päťky. Všetci predviedli výborné výkony bez väč-

ších chýb. Chlapci predviedli úžasné nasadenie. V šatni sa 

vytvorila výborná partia. Bez nej by sa tímový úspech dosiah-

nuť nedal.“ 

Potrebovala kabína po rozpačitej základnej časti kabínu 

pred štvrťfinále upokojiť?  

„Áno. Značnú časť tejto úlohy priniesli české posily Filip 

Filipovič a Martin Rebro. Doplnili sme káder a zrazu sme 

dokázali vyhrať náročné stretnutia. Tieto momenty nám dodali 

silu a vieru, že dokážeme byť úspešní.“ 

Kedy vznikla myšlienka pritiahnuť do Trenčína jedného 

z najlepších brankárov florbalovej histórie Tomáša Kafku? 

„Kedysi sme obliekali rovnaký dres v Česku. Už vtedy sme 

sa rozprávali, že 

niekedy by sme ho 

zlanárili na Sloven-

sko. Pravidelne sa 

stretávame na let-

ných turnajoch.  

Hneď ako ohlásil 

ukončenie kariéry, 

oslovili sme ho.“ 

Vraj ste mali podporný tím zostavený z iných osobností 

českého florbalu.  

„Taktiku sme pripravovali viacerí. Išlo o starších a skúsenej-

ších hráčov. Komunikovali sme spolu, rozoberali videozáz-

namy. Na diaľku sme s nimi konzultovali, čo a ako hrať. Veci 

do seba zapadli ideálne.“ 

Rozhodujúcim momentom bol príchod brankárskej hviezdy Tomáša Kafku. 



888 
 

Počas základnej časti ste odohrali 22 stretnutí počas nie-

koľkých mesiacov. V play-off ste museli zvládnuť 15 v 

priebehu niečo viac ako mesiaca. Vládali ste fyzicky?  

„Na tréningoch sa fyzickej kondícii veľmi nevenujeme. Tá 

je na zodpovednosti každého jedinca. Máme však uvedomelých 

hráčov. Dávali si porcie v posilňovni a trénovali kondíciu. 

V žiadnom stretnutí sme neodišli kondične, takže sme boli do-

statočne pripravení.“ 

Po dvoch rokoch ste sa predstavili vo finálovej sérii opäť 

proti Tsunami Záhorská Bystrica. Vtedy ste prehrali 0:3 na 

zápasy. Poučila sa kabína z chýb a teraz ich zúročila vo svoj 

prospech?  

„Urobili sme pre úspech úplne všetko. Venovali sme sa 

videorozborom, tréningy sme prispôsobovali každému súperovi 

zvlášť. Nič sme nepodcenili. Oproti sérii spred dvoch rokov 

sme mali všetko prepracované do detailov. Nenapadá mi nič, čo 

by sme mohli spraviť ešte lepšie.“ 

Dokázali by ste percentuálne vyčísliť prínos Tomáša 

Kafku pre tím?  

„Ťažko povedať. Miera jeho prínosu bola veľká. V bránke 

bol absolútnou istotou, no jeho plusy boli aj v taktickej vyspe-

losti. Usmerňoval obrancov aj útočníkov. Navigoval hráčov. V 

šatni nám dokázal perfektne pomôcť a povedať, čo a akým 

spôsobom by sme mali zlepšiť.“ 

V čom sú jeho výhody?  

„Je fyzicky obrovský, takže telom vykryje takmer celú brá-

nu. Má skvelé čítanie hry. Pozične vie, ako sa má postaviť. 

Dokáže predvídať. Vníma postavenie hráčov bez loptičky. Už 

dopredu vie, aká situácia môže nastať. Nič ho neprekvapí.“ 

A čo jeho morálne vlastnosti?  

„Nebol s nami dlhú dobu, ale každý ho rešpektoval. Všetci 

sme dobre vedeli, aké úspechy má za sebou. Trinásť českých 

titulov na jeho konte nie je náhoda. Má okolo seba vytvorenú 
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prirodzenú auru. Je rodeným vodcom. To sú atribúty, ktoré sa 

nedajú naučiť.“ 

Ako reagovala florbalová verejnosť na Slovensku na váš 

zisk titulu?  

„Písalo sa o ňom takmer všade. V minulosti vyhrali tímy, 

ktoré v základnej časti dominovali. Z ôsmej priečky sa prebiť 

až na vrchol bolo úžasné. Aj vďaka tomu sme zaujali. Ak by 

vyhral líder po základnej časti, nemalo by to až taký ohlas.“ 

Ozvali sa vám aj ľudia z Trenčína?  

„Venovali nám veľa statusov na sociálnych sieťach. Prijali 

sme množstvo gratu-

lačných sms správ. 

Prihlásili sa aj kama-

ráti, ktorí s nami ke-

dysi hrali.“ 

Majú Trenčania 

radi florbal?  

„Mesto je vo flor-

bale silné. Máme dva 

kluby, ktoré sú plné detí a z talentov tu vyrastajú zaujímaví flor-

balisti.“ 

Víťazstvom v extralige získavate možnosť nastúpiť v eu-

rópskom pohári. Už ste nad ním premýšľali?  

„Iba zbežne. Musíme si sadnúť a rozanalyzovať, či sa do ne-

ho zapojíme. Ide o finančne náročnú akciu.“ 

Organizovať turnaj by bolo zaujímavou prezentáciou 

pred celou Európou...  

„Kvalifikačný turnaj sme hostili pred dvoma rokmi. Diváci 

mohli vidieť výborné zápasy. Myslím si, že sme ho organizačne 

zvládli a dobre reprezentovali klub a florbal ako taký. Záleží 

najmä na finančnom zabezpečení.“ 

Slovenskú extraligu hráte viacero sezón. Aká je jej úro-

veň?  
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„Bola určite viac vyrovnaná ako v minulosti. Takmer každý 

mohol zdolať každého. Nemala vysloveného favorita ako v 

minulých ročníkoch, kedy prvá štvorka hrala o poznanie lepší 

florbal. V aktuálnom ročníku sa vyrovnanosť ukázala v play-

off. Vyraďovacie boje priniesli historicky najviac duelov. Série 

nekončili po treťom zápase.“ 

V čom vidíte najväčší rozdiel medzi slovenskou a českou 

extraligou?  

„Sme absolútni amatéri. Hráči prídu domov z práce a večer 

o siedmej alebo ôsmej sa stretneme na tréningoch. Veľakrát sa 

stane, že niekto príde unavený.“  

S akým rozpočtom na sezónu disponujete?  

„Približne 25 až 30 tisíc. So sponzormi je to náročné v kaž-

dom športe.“ 

www.sme.sk 23.04.2019 

Pomocná evidencia 297/1/2019 

 

Dorastenci 1.FBC Trenčín sa stali majstrami Slovenska 

 

V dňoch 3. - 5. mája sa v Mestskej športovej hale v Trenčíne 

uskutočnili majstrovstvá Slovenska dorastencov vo florbale. 

Osem najlepších slo-

venských tímov bolo 

rozdelených do dvoch 

kvalifikačných skupín. 

Dorastenci 1.FBC 

Trenčín zvládli zá-

kladnú skupinu bez 

zaváhania. Po víťazst-

vách s Nižnou (16:5), 

Spiners Bratislava (8:3) a ATU Košice (3:1) postúpili do 

semifinále z prvého miesta. V boji o finále sa stretli s Tsunami 

Záhorská Bystrica.  

http://www.sme.sk/
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Po úvodnom inkasovanom góle prevzali domáci kontrolu 

nad zápasom . Po jednoznačnom víťazstve 6:2 postúpili florba-

listi 1. FBC do finále. V zápase o zlato sa stretli s Florkom 

Košice. V mimoriadne napínavom dueli Trenčania v 59. minúte 

vyrovnali na 3:3 a 26 

sekúnd pred koncom 

strhol víťazstvo na 

stranu 1.FBC Tren-

čín Mayer. Pre do-

rastencov to bol už 

tretí majstrovský ti-

tul. 

„V úvodnom zá-

pase proti Nižnej sme si vysokým výsledkom spravili chuť do 

ďalších zápasov. S pokorou sme nastúpili do zápasu so Snipers, 

vediac, že je to zápas o postup do semifinále, ktorý sme zvládli 

strhnúť na svoju stranu. Posledný skupinový zápas proti ATU 

Košice bol oku diváka lahodiaci s množstvom šancí na oboch 

stranách. Neuveriteľná bojovnosť a najmä heroický výkon 

brankára Bánfiho nám zaistili prvé miesto v skupine. Zápas 

s Tsunami bol posledným pre našich dvoch slovenských repre-

zentantov Samuela Virgu a Tomáša Kvasnicu, ktorí nás potiah-

li, tak ako aj v predošlých zápasoch k víťaznému koncu. Finálo-

vý zápas s Florkom bol veľmi napínavý s množstvom šancí na 

oboch stranách. Obetavosť, bojovnosť a túžba zvíťaziť vyústila 

v obrat v zápase 30 sekúnd do konca gólom Mayera. Chceme 

poďakovať vedeniu klubu, rodičom a divákom za neuveriteľnú 

podporu, ktorá zohrala veľkú rolu na našej ceste za majstrov-

ským titulom,“ zhodnotil republikový šampionát tréner Jakub 

Kollár. 

Majstrovský kolektív: Samuel Bánfi, Július Farkaš, Mar-

tin Matejička – Jakub Repka, Tomáš Bulejčík, Samuel 

Halas, Boris Habánek, Patrik Chochula, Pavol Hlavatý, 
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Gabriel Královič, Maximilián Mayer, Filip Fürsten, Matej 

Galajda, Lukáš Kalafut, Filip Jantolák, Samuel Vraník, 

Timotej Bielik, Andrej Barčák, Matúš Hlava, Samuel 

Virga, Tomáš Kvasnica. Tréneri: Jakub Kollár, Dušan 

Ďurmek. 

www.sme.sk 16.05.2019 

Pomocná evidencia 335/1/2019 

 

Jan Holovka novým trénerom A mužstva 1.FBC Trenčín 

 

V ŠK 1. FBC Trenčín dochádza po dlhých rokoch k zmene 

vo funkcii trénera extraligového družstva mužov. Trénerské 

žezlo prevezme známy český odborník 

Jan Holovka. 

Jan Holovka, 44-ročný rodák z Ostra-

vy, je bývalým českým reprezentantom. 

Ako útočník štartoval na historicky 

premiérových Majstrovstvách sveta vo 

florbale, ktoré sa uskutočnili v roku 

1996 vo Švédsku. O dva roky následne 

odohral ďalšie zápasy na Majstrovstvách sveta v Českej re-

publike. 

Svoju trénerskú kariéru odštartoval v 1. SC Ostrava a pokra-

čoval ďalej v kluboch SK 1. FBC Třinec, FBC Ostrava, Pan-

thers Otrokovice, Torpedo Havířov, 1. MVIL Ostrava a Florko 

Košice. 

Od roku 2011 pôsobil ako tréner slovenskej mužskej flor-

balovej reprezentácie. S národným tímom Slovenska sa v roku 

2012 umiestnil na 8. priečke, čo je historicky najlepšie umiest-

nenie slovenských florbalistov na svetových šampionátoch.  

http://www.sme.sk/
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Od roku 2016 prevzal mužskú reprezentáciu Poľska, kde 

pôsobí ako hlavný tréner aj v nasledujúcom dvojročnom cykle 

pred majstrovstvami sveta vo Fínsku, ktoré sa uskutočnia v zá-

vere roku 2020. S 

poľskou reprezentá-

ciou sa predstavil na 

dvoch majstrovstvách 

sveta (2016, 2018) a 

taktiež na Svetových 

hrách v roku 2017. 

Štvornásobný maj-

ster slovenskej extra-

ligy mužov ŠK 1.FBC 

Trenčín spája svoje fungovanie s veľmi úspešným florbalovým 

odborníkom, ktorý disponuje trénerskou B licenciou Českej 

florbalovej únie. 

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo angažovať trénera Ho-

lovku, trénera s 19-ročnou trénerskou praxou, do nášho klubu,“ 

povedal  Ivan Piovarči, športový riaditeľ ŠK 1. FBC Trenčín. 

„Mohol si vyberať z viacerých ponúk. Teší nás, že si vybral 

našu organizáciu.“ 

www.1fbctrencin.sk 05.06.2019 

Pomocná evidencia 423/1/2019 

 

 

Prípravka 1.FBC Trenčín priviezla víťazný pohár 

 

V dňoch 14. - 16. 6. sa uskutočnil v Nitre 11. ročník turnaja 

o Slovenský pohár vo florbale. Staršia prípravka ŠK 1.FBC 

Trenčín ukázala v silnej konkurencii svoj herný progres a do 

Trenčína priviezla víťazný pohár. 

Info 25.06.2019 

Pomocná evidencia 474/1/2019 

http://www.1fbctrencin.sk/
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Krajské majstrovstvá ovládli trenčianske školy 

 

V pondelok 9. decembra sa v Mestskej športovej hale na 

Sihoti v Trenčíne uskutočnilo finálové kolo 13. ročníka flor-

balového turnaja O pohár predsedu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja (TSK). Organizátormi turnaja boli TSK, Športový 

klub 1. FBC Trenčín a Krajské centrum voľného času v Tren-

číne.  

Na turnaji sa po druhýkrát predstavila aj dievčenská 

kategória. Celkovo sa ho zúčastnilo 6 chlapčenských a 4 diev-

čenské tímy. V 

kategórii chlap-

cov obsadilo na 

turnaji 1. miesto 

Gymnázium Ľ. 

Štúra Trenčín, 

ktoré vo finále 

porazilo súpera 

z SPŠ Dubnica nad Váhom 4:2 . V súboji o tretie miesto bola 

úspešnejšia SOŠ Dubnica nad Váhom, ktorá si poradila s 

Gymnáziom Prievidza 2:1. Stretnutie o piate miesto rozhodla 

vo svoj prospech SOŠ Myjava po víťazstve 4:2 nad SOŠ Prie-

vidza. 

Medzi dievčatami boli najúspešnejšie študentky Obchodnej 

akadémie v Trenčíne, ktoré vo finále zdolali Gymnázium 

Dubnica nad Váhom po nájazdoch 2:1. Na 3. mieste sa 

umiestnili hráčky z výberu Obchodnej akadémie Považská 

Bystrica. Tie porazili v súboji o bronz Gymnázium Prievidza 

4:2. 

Víťazné družstvo chlapcov z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. 

http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
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Najlepším brankárom chlapčenskej časti turnaja bol Alex 

Súder (SOŠ Dubnica), najlepšou brankárkou sa stala Barbora 

Pagáčová (Gymná-

zium Dubnica). Me-

dzi strelcami sa s 10 

gólmi najviac darilo 

Šimonovi Masárovi 

(Gymnázium Tren-

čín) a 9-gólovej Va-

nese Vráblovej. Naj-

lepším hráčom po-

dujatia sa stal Peter 

Leitmann z dubnickej SPŠ. Medzi dievčatami to bola Slávka 

Papierniková z víťaznej Obchodnej akadémie Trenčín. 

www.sme.sk 19.12.2019 

Pomocná evidencia 935/1/2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

Víťazkami florbalového turnaja sa stali študentky trenčianskej Obchodnej akadémie. 

http://www.sme.sk/

