
strana 37

štvrtok 14. mája 2020SPOLOČNÍK
do každého počasia šport

Keďže o florbal v Dolnom Kubíne 
zo strany detí sme stále cítili veľ-
ký záujem, tak sme začali pracovať 
hlavne s deťmi. V tom čase sa na-
skytla ponuka od pani riaditeľky 
ZŠ Janka Matúšku Márie Andriso-
vej, zriadiť športové triedy zame-
rané na florbal  a bedminton. Tejto 
spolupráci sme sa veľmi potešili a  
trvá dodnes. Postupne sme začali 
prihlasovať žiacke družstvá do zvä-
zových súťaží. Mužský tím sa opäť 
prihlásil do najnižšej súťaže s hráč-
mi, ktorí boli pri zrode florbalu v 
Dolnom Kubíne a doplneným o na-
stávajúcu generáciu. Túto ligu opäť 
vyhral a postúpil do prvej ligy, kde 
účinkoval ďalšie dva ročníky. Keď-
že starší hráči ukončili športové ka-
riéry, mužský tím sa zrušil na dlhé 
tri roky. V roku 2019 sa vychovala 
silná generácia a Žatva 90  sa opäť 
prihlásila do regionálnej súťaže 
mužov. Opäť sa jej podarilo postú-
piť do vyššej súťaže a budúci rok by 
sme sa mali predstaviť v prvej flor-
balovej lige.
Po celé roky fungovania sa nám po-
darilo preraziť aj  v žiackych a mlá-
dežníckych súťažiach, kde sme na 
Slovensku už etablovaným tímom a 
získali sme mnoho úspechov. Žiaci 
a mládežníci sa pravidelne zúčast-
ňujú reprezentačných výberov. Od 
roku 2008 sa pravidelne zúčastňu-
jeme aj najväčšieho turnaja na sve-
te CZECH OPEN v Prahe . 
Zakladajúci členovia už kariéru 
takmer všetci ukončili. Okolo roku 
2013 nám náhle skončila jedna celá 
mládežnícka generácia, čo bola v 
nasledujúcich rokoch pre mužský 
tím veľká rana. Títo hráči mali byť 
nasledovníkmi zakladajúcich čle-
nov.  V roku 2019 sme však tento 
deficit končene dobehli a z juniorky 
si môžeme mladými hráčmi doplniť 
mužský tím.

Kde je vaše domovské ihrisko, te-
locvičňa, v akom zložení pracuje 
výbor?
Domovské ihrisko je telocvičňa ZŠ 
Janka Matúšku. Predseda klubu 
Matúš Lakoštík, podpredsedovia 
Tomáš David, Juraj Lakoštík, ktorí 
sme zároveň aj tréneri. Kondičnými 
trénermi sú Tomáš Hutira, Tomáš 
Rusina a Jakub Luši.

Stal sa Dolný Kubín a váš klub 
zvlášť akýmsi pomyselným stre-
diskom,  centrom florbalu na se-

vere Slovenska?
V rozsahu početnosti hráčov sme 
asi v okolí najväčší. Centrum sme  
hlavne pre dolnú Oravu. Bašty Hor-
nej Oravy sú v mužských kategóri-
ách Nižná a v ženských Tvrdošín.

Občianske združenie Žatva 90 
Dolný Kubín. Projekty, zámery, 
čo sa podarilo urobiť?
Už dlhé roky v letných mesiacoch 
organizujeme podujatie Kubínske 
florbalové leto. Tento projekt je 
zameraný hlavne na vyhľadávanie 
mladých hráčov – talentov. Našim 
zámerom je mať prakticky každú 
kategóriu v ligách SZFB a vycho-
vávať hráčov pre mužský tím. Fun-
govať na vlastných odchovancoch. 
Veľkým cieľom je opäť hrať najvyš-
šiu súťaž. 
 
Najväčší podporovatelia, sponzo-
ri?
Mesto Dolný Kubín, CreatorShop, 
ESPEN, VAS SYSTEM, KRUPA 
KAJO, AZEM LUŠI, Maroš Gašpar, 
PALUAN, ale aj veľa ďalších našich 
podporovateľov. Pomáhajú nám 
tiež rodičia detí, napríklad s do-
pravou na zápasy, praním dresov a 
podobne. Všetkým patrí obrovská 
vďaka, pretože bez podpory či už 
finančnej, materiálnej, ale aj fanú-
šikovskej by to nešlo. 

 Kto všetko momentálne reprezen-
tuje váš klub, na čo sa zameriava-
te?
Máme 86 registrovaných hráčov 
v takmer všetkých kategóriách a 
okolo 60 detí v príprave na zare-
gistrovanie. Je to najmä dôsledok 
vynikajúcej práce trénera Juraja 
Lakoštíka a spolupráca so základ-
nou školou Janka Matúšku. Netre-
ba však zabudnúť ani na ďalších 
trénerov. Musíme spomenúť aj 
rozhodcov z radov našich členov, 
pretože kluby na Slovensku majú 
povinnosť ich mať v určitom počte 
podľa úrovne súťaže. Práca roz-
hodcov je stále v slovenskom flor-
bale slabo finančne ohodnotená a 
preto je to aj o ich ochote pomôcť 
klubu. Chceme sa pochváliť aj tým, 
že rozhodca z nášho klubu Ján Ku-
baščík, je regionálnym šéfom ko-
misie rozhodcov. 
 
Aký je podľa vás ďalší osud flor-
balu vo svete, Slovensku a tým pá-
dom aj  v Kubíne?

Je to rýchlo rozvíjajúci sa šport a 
hlavne finančne nenáročný. Mys-
lím si, že tento šport má pred sebou 
veľkú budúcnosť. Možno aj zara-
denie do programu Olympijských 
hier. Aj my sa snažíme, aby sa po-
zdvihla jeho úroveň tak v regióne 

ako aj na celoštátnej úrovni. 

Máte ešte dosť elánu do ďalšieho 
obdobia?
Samozrejme, že máme. Opäť 
hrajú muži. Máme dostatok hrá-
čov v žiackych a mládežníckych 

Vychovať hráčov pre reprezen-
táciu. Dosiahli sme toho už na-
ozaj veľa, ale chýba nám titul z 
Majstrovstiev Slovenska, aj keď 
viackrát sme ku nemu boli veľmi 
blízko a utiekol nám až vo finále.

kategóriách. Máme okolo seba 
veľa dobrých ľudí, ktorí nám 
pomáhajú. Radosť pracovať. 

Ciele do najbližších rokov?
Stabilizovať mužský tím v prvej 
lige a časom sa pokúsiť postúpiť 
do extraligy. V žiakoch a mlá-
dežníkoch každoročne bojovať 
na Majstrovstvách Slovenska. 

 Aká bude, resp. bola oslava 30 
výročia od vzniku klubu?
Chceme organizovať turnaj s na-
šimi družobnými tímami, kama-
rátmi zo Slovenska a Čiech. Samo-
zrejme chceme urobiť veľkú oslavu 
a stretnutie všetkých Žatvákov!!!

Stanislav Krakovský
foto Pavol Ľorko

Joj cup 27.11.2018.

Turnaj juniorov 6.10.2018

Turnaj Joj cup. 
Oravský Podzámok 15.10.2018


