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Každý, kto sa s golfovým svetom stretne prvýkrát 
netuší, na čo sú teečka a feečka, rovnako to bolo aj 
v mojom prípade. Začiatky na recepcii Alpinky sa mi 
spájajú so študentským životom, keď som si privy-
rábala popri vysokej škole a práca na recepcii golfo-
vého klubu zapadla do môjho rozvrhu. Vtedy by som 
určite nepovedala, že zotrvám tak dlho a ani to, že 
sa z Alpinky stane môj druhý domov. Za tých 7 rokov 
som spoznala nespočetné množstvo ľudí, z ktorých 
sa mnohí stali mojimi priateľmi aj mimo clubhousu. 
Momentálne má GKAK takmer 500 členov a som rada, 
že o asi tretine viem, kedy prídu, ako sa majú, čo robia 
ich deti, akú kávu ráno pijú, či kde radi trávia (samo-
zrejme okrem Alpinky) svoj voľný čas.

Mojou vlastnou fi lozofi ou je, že nikto na Alpinke nemá 
svoju funkciu, ale každý vie, čo je jeho úlohou. Teší ma, 
že v posledných rokoch sa nám to naozaj darí presadzo-
vať aj v praxi. Vďaka práci v takto špecifi ckom prostredí, 
akým je golfové ihrisko, mám možnosť každý deň vidieť, 
čo všetko stojí za spokojnosťou našich členov. Touto 
cestou by som sa rada poďakovala chlapcom z ihriska, 
dievčatám a chlapcom z baru, recepcie a kuchyne. 
S menšími zmenami to spolu ťaháme už pár rokov 
a dovolím si tvrdiť, že úspešne. V neposlednom rade 
by som chcela poďakovať majiteľom GKAK - pánom 
Miškovovi, Valentovi a Ďuricovi za to, že mám svoj 
dream job, ktorý by som nevymenila za nič na svete.

Verím, že sa aj v najbližších sezónach budeme spolu aj na-
ďalej stretávať na chate - ako Alpinku všetci radi voláme.

Slávka Gabriková

Editoriál

Design: Stanislav Mlynár, Mlynár CREATIVE s.r.o., prepress: Gabriel Ribo, G & R, s.r.o.
Foto: Adrian & Daniel Forrai a z archívu Golfového klubu Alpinka.
Editor: Slávka Gabriková
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Pri každom veľkom výročí je dobré pripomenúť si 
začiatky, históriu či pekné i ťažšie časy, ktorými sme 
prešli. Preto sme vám na jednom mieste chceli pri-
niesť prehľad celej bohatej histórie miesta, na ktorom 
vzniklo naše ihrisko i náš golfový klub. 

História Alpinky

Dnešný rekreačný areál Alpinka sa rozprestiera približne 
v strednej časti takmer 17 km dlhého Čermeľského 
údolia. Začína sa pri odbočení štátnej cesty smerom 
na Jahodnú, križujúc trať Detskej železnice a končí 
v doline necelé 2 km ďalej severozápadným smerom. 
Táto lokalita bola miestom oddychu košických mešťanov 
od začiatku 19. storočia, ktorí boli ovplyvnení módnymi 
myšlienkami osvietenstva hlásajúceho návrat človeka 
k prírode. Tieto myšlienky na košickej Alpinke prežili 
dodnes, jej pôvodný účel sa však od toho dnešného 
podstatne líšil.

V 17. storočí v Čermeľskom údolí mesto vybudovalo 
tzv. Horný čermeľský mlyn s vodnou pílou a mest-
skú horáreň. Na konci 19. storočia prestala na mlyne 
pracovať vodná píla a v roku 1906 boli objekty mlyna 
prispôsobené pre potreby novozriadeného košického 
vodovodu ako strážny dom č. 2. Stará kamenná budova, 
ktorá dnes stojí vedľa nového obytného objektu pred 
vstupom na golfové ihrisko, je pozostatkom bývalého 
mlyna. Súčasťou dnešného golfového areálu je aj bývalá 
čermeľská hájovňa z 80. rokov 19. storočia, ktorá bola 
dlho posledným stálym objektom v doline a po roku 
1950 slúžila naposledy ako byt včelára štátnych lesov. S 
hospodárskym využitím údolia súvisí aj zriadenie parnej 
píly, ktorú v roku 1896 postavil obchodník s drevom 
Viktor Kircz s bratom Viliamom. Zatiaľ čo v roku 1898 
na píle pracovalo 150 robotníkov, pred prvou svetovou 
vojnou už poriadne nefungovala, a tak ju podnikatelia 
v rok 1911 prenajali mestu Košice. Tí v nej v rokoch 
1913-1915 spracovali niekoľko tisíc metrov kubických 
dreva z veternej kalamity, ktorá postihla mestské lesy 
2. apríla 1912. Súčasťou píly bolo niekoľko objektov na 
konci lúky, kde sa dnes rozprestiera areál chatiek. Od 
20. rokov minulého storočia slúžili ako hospodársky 
dvor mestských lesov, neskôr štátnych lesov a posledné 
z nich sa asanovali v roku 1984.

Čermeľská dolina bola od nepamäti poľovným revírom 
a bohatú činnosť v nej vyvíjala predovšetkým Košická 
poľovnícka spoločnosť, založená v roku 1885. V tom 
období tu poľovníci zvykli uloviť aj medveďa, rysa či vlka, 
v okolí údolia žilo množstvo divých svíň. Spolok si v roku 
1891 postavil poľovnícku chatu pod sedlom Repy, 

v severozápadnom ukončení doliny, pri prameni Bieleho 
potoka. Až do svojho zániku v roku 1937 bola chata kaž-
dý týždeň centrom poľovačiek. Ďalším spolkom, ktorý 
v doline vyvíjal svoje aktivity, bol Turistický kruh košic-
kého údolia, ktorý sa v roku 1898 rozhodol, že tu zriadi 
klimatické kúpele a vilovú osadu, no kvôli nedostatku 
fi nančných prostriedkov tieto ambiciózne plány na 
„ihličnaté“ kúpele koncom 19. storočia stroskotali.

V roku 1898 si dal Viktor Kircz neďaleko od svojej píly 
postaviť letovisko a loveckú vilu, ktorej dal meno Karola, 
podľa svojej manželky Karolíny. Od roku 1911 si budovu 
prenajal Košický poľovnícky spolok ako byt pre svojho 
zverdozorcu. Málo využitá budova vo švajčiarskom 
štýle, stojaca na okraji lúky a lesa, patrila od roku 1924 
Turistickému spolku priateľov prírody. Spolok mal vtedy 
vyše 600 členov, predovšetkým z radov živnostníkov a 
typografov, ktorí tu v roku 1925 otvorili prvú robotníc-
ku ubytovňu na Slovensku. V 12 izbách sa v nej mohlo 
ubytovať 40 hostí. Ubytovňa bola celoročne využitá a 
počas leta slúžila aj ako prázdninový tábor. V roku 1936 
tu betonársky majster Jozef Gurszky vybudoval bazén, 
napĺňaný potôčikom tečúcim z Malej kobylej doliny. 
Chátrajúci bazén zrušili v 70. rokoch a v roku 1983 ho 
zasypali rumoviskom zo zbúraných objektov bývalého 
papierového mlyna. Po vojne až do roku 1952 bývali 
v ubytovni bývalí lesní zamestnanci, až kým objekt nezís-
kali Východoslovenské strojárne pre potreby rekreácie 
svojich zamestnancov. 

Chata v Čermeľskom údolí sa verejnosti opäť otvorila 
v roku 1956, keď neďaleko nej zriadili zastávku Pionier 
bývalej Košickej pionierskej železnice. Nový vlastník, 
podnik Reštaurácie Košice, začiatkom 60. rokov nazval 
budovu Alpinka, podľa jej „alpského“ štýlu. Mnohí Koši-
čania ju však naďalej volali „zotavovňa“. Najnovšie dejiny 
Čermeľského údolia sa začali písať v roku 1996, keď tu 
na bývalých kosných lúkach ochranného pásma vodovo-
du začalo vznikať prvé košické golfové ihrisko.

Alpinka na golfovej mape Slovenska

Prvé golfové ihrisko na Slovensku vzniklo ešte v roku 
1909 v Tatranskej Lomnici. O päť rokov neskôr k nemu 
pribudlo nové ihrisko v Piešťanoch, obe ihriská však za-
nikli po príchode komunizmu po druhej svetovej vojne. 
V časoch totality bol totiž golf označovaný za nevhodný 
šport. Novodobá história golfu na Slovensku sa začala 
po rozpade Československa písať v Bernolákove, kde 
otvorili prvé 9-jamkové ihrisko v roku 1995. V tom čase 
sa zrodila i prvá idea golfu v Košiciach vďaka Františkovi 
Dabóczimu, ktorý sa s týmto športom zoznámil počas 

10 rokov Alpinky
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svojho života vo Fínsku. S pomocou vtedajšieho šéfa 
mestských lesov, p. Tomaštíka, našli nevyužité lúky na 
Alpinke. Areál dnešného golfového ihriska bol v tom 
čase husto prerastený trávou, kríkmi a lieskami, s osími 
hniezdami každých päť metrov. Na zarastené lúky na 
okraji Košíc sa vtedy prišiel pozrieť Jozef Munka, ktorý 
vtedy realizoval výstavbu ihriska v Bernolákove 
a odvtedy pomohol k výstavbe mnohých golfových 
ihrísk na Slovensku a v Čechách. Na Alpinke si „natrhal 
zopár kytičiek“, odobral vzorky pôdy a nakoniec skon-
štatoval, že výstavba golfového ihriska na tomto mieste 
bude možná. Košičania sa pustili do stavby nového 
ihriska, aj keď v tom období bolo na Slovensku registro-
vaných len 26 golfových hráčov. 

Prvé kosenie lúk na Alpinke začalo v júni 1996 a už na 
jeseň toho istého roku na tretej lúke (pri dnešných jam-
kách 4 a 5) vzniklo prvé odpalisko. Na novom ihrisku sa 
ofi ciálne začalo hrať v rokoch 1997/98, najskôr na 6 jam-
kách, ku ktorým o rok neskôr pribudli ďalšie tri. V roku 
2000 bolo znormované kompletné 9-jamkové ihrisko 
ako druhé golfové ihrisko na Slovensku. V tom čase sa 
tradovalo, že na Slovensku máme najdlhšie 18-jamkové 
ihrisko na svete: prvých 9 jamiek v Bernolákove, ďalších 
9 v Košiciach. „Dizajn ihriska sme navrhli spolu s Heňom 
Kuchárom. Zaujímavosťou z toho obdobia je, že sme 
mali iba ľavé palice. Všetci sme teda hrali na ľavú stranu. 
Chvíľu boli Košice určite mesto s najväčšou koncentrá-
ciou golfi stov-ľavákov na svete,“ spomínal si František 
Dabóczi pri 5. výročí založenia GKAK v roku 2011. Prvé 
golfové ihrisko na Alpinke však kvôli rôznym problémom 
chátralo v roku 2002 defi nitívne zaniklo. 

Nová Alpinka

História dnešného Golfového klubu Alpinka Košice 
sa začala písať v roku 2005, keď sa na lestisku v Prahe 
stretli daja priatelia Pavol Miškov a Peter Valent. „Vedeli 
sme, že tu boli položené základy golfového ihriska, 
ktoré schátralo. Dali sme si koňak a jednoducho sme sa 
dohodli, že postavíme košický golf na nohy a vybuduje-
me nové golfové ihrisko, také, aké nikde nie je. Predsta-
va bola jasná: využiť nádhernú scenériu Čermeľského 
údolia a vybudovať regulérnu deviatku s kvalitným špor-
tovým zázemím. Prírodné ihrisko s kvalitami umelého. 
Ako dnes už viete, nezostalo iba pri koňaku,“ spomínajú 
zakladatelia GKAK na začiatky golfového ihriska, ako ho 
dnes poznáme.

Nové ihrisko sa začalo budovať už v auguste 2005. Celé 
územie pôvodného ihriska bolo znovu úplne zarastené, 
a tak museli noví majitelia začať s kosením lúk. Do cesty 
sa im však postavili stĺpy s vedením vysokého napätia. 
Vďaka Jurajovi Sinayovi, vtedajšiemu rektorovi Tech-
nickej univerzity v Košiciach, sa podarilo toto vedenie 
zabudovať do zeme. Postupne sa začalo so zväčšovaním 

greenov, budovaním zavlažovacieho systému, rozšíre-
ním fervejí či minimalizovaním rafov. Provizórny most na 
prístupovej ceste sa musel demolovať a postaviť nový. 

Základný kameň nového clubhousu bol položený 
6.6.2006, presne 10 rokov po „prvom kosení“ Alpinky. 
Na jeho dizajne sa podpísal architekt a nadšený golfi sta 
Peter Margita. Slávnostné otvorenie clubhousu sa kona-
lo už 11. 10. 2006, aby golfový život na Alpinke mohol 
odštartovať už v zime na golfovom trenažéri. „Počas 
zimy a na jar v roku 2007 sme trávili veľa času pri riešení 
nášho rébusu - driving range. Čermeľské údolie nepo-
skytuje dostatočne veľký priestor na vytvorenie kvalit-
ného drivingu,“ písal v roku 2007 do golfovej ročenky 
Jozef Juhás. Zložitú situáciu vyriešil na niekoľko rokov 
kompromis - zasieťovaný driving range s rozmermi 
25 x 25 m, postavený vedľa parkoviska. 

Prvú skutočnú golfovú sezónu zažil GKAK v roku 2007. 
Slávnostné otvorenie prvej sezóny na znormovanom 
9-jamkovom ihrisku sa konalo 27. mája, hoci prvé 
loptičky sa na ihrisku odpálili už 1. apríla 2007 na akcii 
Prvoaprílový Drive. V prvej sezóne vzniklo na Alpinke 
niekoľko turnajov, ktoré sa hrajú dodnes: Trgoturs, 
O pohár prezidenta či tradícia HCP štvrtkov, ku ktorým 
neskôr pribudli aj utorky. V tomto roku sa do dejín zapí-
sali prví majstri GKAK Peter Kollár (so 172 ranami) 
a Soňa Jenčušová (so 218 ranami). Golfový klub sa 
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v tomto roku rozrástol na 108 členov, začala vychádzať 
pravidelná golfová ročenka a padol i prvý Hole in One, 
ktorý dal Vladimír Štefanik na jamke č. 9. 

Počas nasledujúcich rokov sa ihrisko na Alpinke neustále 
zlepšovalo, skrášľovalo a zdokonaľovalo podobným tem-
pom, ako mu pribúdali noví hráči. V roku 2008 získalo 
podporu generálneho partnera Mercedes-Benz a Alpin-
ka sa stala prvýkrát súčasťou celoslovenských golfo-
vých túr (Alianz, Mercedes). Počet turnajov sa do roku 
2008 zdvojnásobil a GKAK začal organizovať Otvorené 
Majstrovstvá Košického kraja. Prvý majstrovský titul si 
domov odniesli Jaro Tomčo a Elenka Hancinová, zatiaľ 
čo majstrami GKAK sa v druhej sezóne opäť stali Peter 
Kollár a Soňa Jenčušová. V roku 2008 sa na Alpinke 
prvýkrát konal detský golfový kemp a golfovú akadémiu 
s Tomášom Juskom absolvovalo 122 nových golfi stov.

V roku 2009 už golfi sti na Alpinku prichádzali po novej 
asfaltovej ceste, ktorá nahradila pôvodnú štrkovú. 
K trénerskému tímu na Alpinke sa pridal Milan Sopko, 
ktorý svoje golfové začiatky tiež absolvoval na košickej 
Alpinke, podobne ako Tomi Jusko. Priateľské súpere-
nie golfi stov z Tatier a z Košíc sa pretavilo do prvého 
ročníka Ryder Cupu, východniarskej verzie slávneho 
turnaja. Na nešťastie však Alpinkáči prvý duel s Tatran-
cami prehrali. Hráči GKAK začali Alpinku reprezentovať 
aj vo svete, keď Pavol Miškov s Dušanom Beňovičom 
postúpili do celosvetového fi nále Audi Quattro Cupu. 
Rok 2010 sa do histórie Alpinky zapísal najmä nečaka-
nými záplavami, ktoré odkrojili poriadne kusy ihriska 
okolo potoka, priniesli podmyté brehy či narušili statiku 
stromov. Následky záplav si vyžiadali významné terénne 
úpravy a priniesli množstvo vrások na čelá realizačného 
tímu golfového ihriska. V rovnakom roku však Alpinku 
prvýkrát navštívil i profesionálny hráč európskej túry 
Luis Claverie, ktorý naše ihrisko veľmi chválil. Alpinka 
v tomto roku získala i nového generálneho partnera, 
Moris Slovakia (Audi) a klub sa rozrástol o ďalších 
56 nových členov. 

Majstrami klubu sa postupne stali Yves Rouche, Tomáš 
Juhás či Martin Vasilenko a Soňa Jenčušová zostala 
neohrozenou majsterkou GKAK až do roku 2013. Vtedy 
skúsených golfi stov prekvapila najmladšia generácia 
talentovanej golfovej mládeže a titul majstrov klubu si 
odniesli 11-ročný Palko Mach a 16-ročná Viviana Vaľko-
vá. Hoci v roku 2014 titul opäť obhájil Martin Vasilenko, 
ženskou majsterkou sa stala len 11-ročná Tonka Zacha-
rovská, ktorá si za svoj neuveriteľný výkon vyslúžila aj 
titul „Tajfún Tonka“. Rok 2013 bol pre Alpinku rokom 
zmien, keď na miesto riaditeľa ihriska nastúpil dlhoročný 
golfi sta a niekoľkonásobný seniorský majster klubu Yves 
Rouche a Soňa Jenčušová na čas vystriedala na mieste 
sekretára GKAK Blanku Štefánikovú. Okrem nich však na 
ihrisko pribudla aj veľká novinka - klasický driving range 
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s 200 metrami otvorenej trávnatej plochy pod jamkou 
č. 8. Na mieste starého drivingu vznikli nové tréningové 
plochy - chipping area, bunkre a tréningové greeny. 
V roku 2014 alpinkovský clubhouse prešiel veľkou 
rekonštrukciou, keďže dovtedajšie kapacity už nestačili 
pre stále sa rozrastajúci počet hráčov. Okrem zväčšenej 
terasy s kapacitou 70 miest postupne pribudlo i detské 
ihrisko, nová „begáreň“ so skrinkami či väčší golfový 
obchod, ktorému musel ustúpiť starý golfový trenažér. 
Na jednotlivých jamkách pribudlo niekoľko noviniek 
a vylepšení, ktoré prispeli ku kvalite aj bezpečnosti ihriska. 

V roku 2015 reprezentoval Alpinku vo svete Tomáš 
Balint, ktorý sa kvalifi koval na svetové fi nále amatérske-
ho turnaja BMW Golf Cup International v Sydney. 
K miestu sekretára klubu a nášho obľúbeného maršala 
sa vrátila Blanka Štefániková, zatiaľ čo si manažovanie 
ihriska zobrala na starosť Slávka Gabriková. Majstrov-
ské tituly GKAK si opäť odniesli najmladší golfi sti Paľko 
Mach a Tonka Zacharovská. 

Mirka Germanová
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Milí návštevníci Golfového klubu ALPINKA Košice,
s radosťou sa pripájam ku gratulantom, ktorí chcú 
blahoželať k prvému okrúhlemu výročiu druhému 
najstaršiemu golfovému ihrisku na Slovensku. Som 
hrdý, že má sídlo na okraji metropoly Košického kraja 
a že som mohol veľmi zblízka sledovať jeho začiatky. 
Golfový klub oslavuje desať rokov, no ja si veľmi 
dobre pamätám aj pionierske roky ihriska, ktoré 
začalo vznikať skôr, v čase, keď som bol primátorom 
mesta Košice. Nadšenci, ktorí s myšlienkou prišli, 
videli od začiatku viac, ako iba lúky v krásnom Čer-
meľskom údolí. Po prvom nadšení a prvom nádychu 
prišli problémy a zdalo sa, že golfová Alpinka ostane 
len veľkým snom. 

Bolo treba veľa presviedčania a hľadania podpory, aby 
sa z predstavy stala skutočnosť. Bolo treba vybojovať 
veľa bojov, presvedčiť veľa ľudí, nájsť podporu. Ale pre-
dovšetkým bolo treba dať dokopy šikovných, rozhľade-
ných a silných ľudí, ktorí by dokázali presadiť dobrý 
zámer. Podstata všetkého stojí na ľuďoch a Golfový klub 
Alpinka mal to šťastie, že jeho myšlienku presadzovali 
nadšenci so špičkovými manažérskymi, ale predovšet-
kým ľudskými hodnotami na čele s Pavlom Miškovom 
a Petrom Valentom. Bez nich by sa dobrá vec nepodari-
la. Predovšetkým im patrí poďakovanie, pretože posta-
vili na nohy klub a vytvorili okolo seba tím kvalitných 
manažérov, špičkových trénerov, odborného personálu, 
ktorý sa stará o kvalitu trávnika. 

V dokonalej symbióze tak vznikol a desať rokov do-
zrieval klub, ktorý má všetky predpoklady silno žiariť 
na golfovej mape Slovenska. Poskytuje služby, ktoré 
oceňujú nielen domáci hráči ale aj tí, ktorí majú bohaté 
zahraničné skúsenosti z oveľa bohatších a luxusnejších 
miest. Určite na Alpinke nemôžeme konkurovať vo všet-
kom. Nedovoľujú to prírodné pomery, ale ani možnosti 
rozpočtu. Náš región stále cíti rozdiely. Vieme však 
konkurovať ľuďmi, ktorí dokážu robiť zázraky a práve 
obmedzenými prírodnými podmienkami. Veď kde inde 
môže hráč zažiť také silné objatie lesa, vôňu stromov 
a trávy, kulisu vtáčieho spevu a povzbudzovanie 
turistov, ktorí kráčajú v bezprostrednej blízkosti. Ťažiť 
z jedinečného, to je šikovnosť a prednosť ľudí, ktorí išli 
za svojou predstavou.

Mesto Košice i Košický kraj majú vďaka golfovému ihrisku 
a Golfovému klubu Alpinka poklad, ktorý zvyšuje ich hod-
notu v očiach špecifi ckej, ale silnej skupiny návštevníkov. 

Je lákadlom aj pre ľudí rôznych generácií, ktorí začínajú 
objavovať čaro športu, donedávna považovaného za 
neprístupný. Golf získava stále väčšiu podporu medzi 
ľuďmi, ktorí nemajú vysoké príjmy, ale hľadajú zaujímavý 
šport i životný štýl. To, že klub dáva priestor deťom, mla-
dým ľuďom, že nekladie prekážky „obyčajným ľuďom“, 
je jeho prednosť. Otvára dvere a má tak šancu osloviť 
mnoho ďalších nadšencov, ktorí dobrý chýr o tomto 
meste, mieste a ľuďoch budú šíriť ďalej. 

Želám všetkým, ktorí sa nakazili diagnózou GOLF, 
aby našli na Alpinke najlepšie miesto na pravidelné 
dopĺňanie životodarnej energie. Veľa krásnych dní 
a veľa víťazstiev!

JUDr. Zdenko Trebuľa

predseda Košického samosprávneho kraja

Žiara na golfovej mape
Zdalo sa, že golfová Alpinka ostane len veľkým snom
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Jubileum je vždy príležitosť na to zaspomínať si, 
prípadne posúdiť či začiatok, po ktorom sa proces 
rozbehol splnil očakávanie a s akým výsledkom. 
A keď bol človek priamo pri začiatku jubilujúcej akcie, 
sú spomienky o to emotívnejšie.

Bol som milo prekvapený, keď ma oslovili pred mno-
hými rokmi moji priatelia Paľo Miškov a Peter Valent s 
otázkou, či by som si vedel predstaviť možnosť pomôcť 
pri výstavbe golfového ihriska na Alpinke. Išlo o to, že 
na uvažovanom mieste bolo elektrické vedenie, ktoré 
prirodzene bránilo realizácii myšlienky etablovania 
golfového ihriska na tomto mieste.

Som človek, ktorého životné motto je „Ži a pomôž žiť“. 
Keď s prosbou prišli moji kamaráti za mnou neváhal 
som ani 5 minút a spojil som sa Dr. Petrom Birknerom, 
vtedajším členom predstavenstva VSE Košice. Milo som 
bol prekvapený jeho prvou reakciou, ktorá bola „Juraj, 

dass machen wir“ teda „Juraj urobíme to“. Táto krátka 
spomienka potvrdzuje fakt, že som to vlastne nebol 
ani ja čo pomohol v začiatku, ale bol to môj priateľ. Ale 
v živote to už tak býva a považujem to za najdôležitejšie, 
že pomôcť treba vtedy, keď je to treba. A v tom čase to 
bolo treba!

Som veľmi rád, že máme v Košiciach golfový klub Alpinka 
a že môžem byť jeho členom aj keď zatiaľ pasívnym! 
Je to pridaná hodnota pre športový a spoločenský život 
v meste Košice. Moja úcta v súčasnosti, keď si pripomí-
name jubileum jeho založenia, patrí všetkým, ktorí majú 
radi golf ale dnes hlavne tým, ktorí Vám všetkým 
umožnili tento krásny šport v Košiciach vykonávať.

Prajem Vám veľa hráčov, pekné slnečné dni, pohodu 
pri odpaloch a majte z golfu celý život radosť.

Juraj (Bábo) Sinay

Majte z golfu radosť
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Milí golfoví priatelia,

dlho som rozmýšľal nad otázkou, či je doba 10 rokov 
dostatočne dlhá, aby sa urobila určitá bilancia, zhod-
notenie. V živote človeka je to len krátka perióda, ale
v histórii golfu v našom meste je to veľmi významné 
obdobie, ktoré zmenilo život mnohých z Vás. 

Golf zmenil aj môj život, moje myslenie, správanie, môj 
životný štýl. Môžem byť právom hrdý na to, čo sme spo-
lu s mojimi spoločníkmi Petrom Valentom a Petrom Ďu-
ricom v golfovom hnutí dokázali. Hrdí na Vás všetkých, 
milí golfi sti, ktorí spolu s nami tento golfový život žijete 
a rozvíjate ho všade okolo seba. Bez Vás by naša veľká 
golfová rodina nedokázala vychovávať nových a nových 
adeptov tohto prekrásneho športu, ktorý vládne celému 
športovému svetu. Ja som presvedčený, že priamym 
a úplne logickým pokračovaním nášho snaženia bude 
vybudovanie nového 18-jamkového golfového ihriska, 
ktoré ponesie hrdé meno Cassovia Golf & Country Club. 
Verím, že keď budete tieto moje úvahy čítať, základný 
kameň už bude slávnostne položený (6. 6. 2016) a v ro-
ku 2018 si budeme spoločne užívať prekrásne golfové 
chvíľky na novom ihrisku. Golfový klub Alpinka zostane 
v našich srdciach naveky zapísaný zlatým nezmazateľ-
ným písmom.

Na záver Vám všetkým prajem veľa zdravia a mnoho 
krásnych zážitkov spojených samozrejme s golfom 
a priateľmi.

Pavol Miškov, 
prezident GK Alpinka Košice

Základný kameň
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Milí golfi sti!

Keď sa ma dnes niekto opýta, pred koľkými rokmi 
sme začali s budovaním nášho ihriska, povedal by som 
zrejme že tak pred piatimi. Je to však už celých 
10 rokov a je tomu naozaj ťažko uveriť!

Prvá myšlienka keď som Paľa Miškova oslovil na spo-
luprácu pri budovaní ihriska, vznikla pred 11 rokmi v 
Prahe, keď sme sedeli na Staromestskom námestí pri 
pive a prvýkrát sme si na vybudovanie Alpinky podali 
ruky. Moje začiatky s golfom však neboli na ihrisku, ale 
na trenažéri, kde ma do tajov golfu zaúčal zanietený 
golfi sta Vlado Soták z Podbrezovej. Vtedy som dostal aj 
svoje prvé golfové palice. Úplne prvýkrát som sa však s 
golfom stretol v Kanade, kde sme boli s Paľom na výlete 
a náš spoločný priateľ Peter Friedman nám dal do ruky 
golfovú palicu a ukázal nám, ako sa odpaľuje. Tento mo-
ment je dokonca zachytený aj na videu a teším sa, ako 
ho raz Paľovi ukážem pri nejakej oslave. 

S humorom si spomínam na otázku, koľko golfových 
ihrísk máme na Slovensku. Najdlhšie 18-jamkové ihrisko 

na svete malo medzi 9. a 10. jamkou vzdialenosť 42 km, 
zatiaľ čo Slovensko vtedy malo len dve 9-jamkové ihriská 
- jedno v Košiciach, druhé v Bratislave. 
Keď sme začínali s budovaním ihriska, clubhouse bola 
jedna obyčajná maringotka a ponad niekoľko jamiek 
viedlo vysokonapäťové vedenie. Chcel by som preto 
znova poďakovať rektorovi Technickej Univerzity 
v Košiciach, pánovi Sinayovi, ktorý nám pomohol pri 
riešení vysokého napätia, ktoré sme napokon zakopali 
pod zem. Takisto patrí moja vďaka aj Petrovi Margitovi, 
ktorý nám pomohol pri realizácii projektu clubhousu 
a jeho premene z maringotky na krásnu budovu, ktorá 
je dnes naším druhým domovom. 

Golf je krásna hra, ktorá spája, vychováva ľudí a neustále 
nám prináša nové výzvy. Ak ju raz začnete hrať, nikdy 
vás už nepustí. Mojou najväčšou výzvou je hrať golf 
na rôznych ihriskách po celom svete. Najväčšiu radosť 
mi však spravilo, keď som presvedčil moju Gitku na golf 
a keď si spolu zahráme, pretože niekedy ju ten golf 
pohltí aj viac ako mňa. 

Peter Valent

Pred 11 rokmi v Prahe
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 2. 9. 2007 Vladimír Štefánik ml. jamka č. 9
 7. 8. 2008 Adam Kollár jamka č. 3
 26. 4. 2009 Peter Timko jamka č. 9
 2. 10. 2009 Pavol Miškov jamka č. 3
 26. 6. 2010 Richard Valent jamka č. 3
 20. 10. 2010 Vladislav Melničák jamka č. 3
 23. 9. 2011 Radovan Pundžák jamka č. 3
 23. 4. 2012 Igor Čerevka jamka č. 3
 17. 8. 2012 Dušan Polóny jamka č. 3
 17. 6. 2013 Ján Kozák jamka č. 3
 27. 8. 2013 Marek Dragula jamka č. 8

 5. 9. 2013 Ľubomír Král jamka č. 8
 22. 9. 2013 Vladimír Balun jamka č. 3
 25. 9. 2013 Ladislav Straka jamka č. 8
 27. 4. 2014 Peter Timko jamka č. 8
 20. 6. 2014 Alexander Varady jamka č. 9
 3. 7. 2014 Martin Vasilenko jamka č. 3
 27. 7. 2014 Jana Selecká jamka č. 8
 27. 7. 2014 Ladislav Drábik jamka č. 9
 10. 7. 2014 Pavol Mach jamka č. 8
 26. 4. 2015 Ladislav Drábik jamka č. 8

HOLE IN ONE
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Spomínam si ako sme na Alpinke pred 10 rokmi stretli 
pred našim novým clubhousom. Odtiaľ pochádza aj 
pamätná fotografi a zdobiaca stenu fotogalérie 
v clubhouse, na ktorej zakladatelia klubu prestrihu-
jú pásku na slávnostnom otvorení ihriska. Služobne 
starší golfi sti vtedy viedli vrelé debaty o tom, ako to 
tu niekedy vyzeralo, kde bola jamka číslo jedna a kde 
bola deviatka. Spomínali, že „fíčko“ si kupovali v sta-
rej unimobunke a cez ihrisko sa tiahli stĺpy elektric-
kého napätia... Bolo z nich cítiť neopísateľnú radosť, 
vzrušenie a nedočkavosť kedy budú môcť urobiť svoj 
prvý odpal.

Tí, ktorí s golfom iba začínali, alebo ešte len v mysli ko-
ketovali s myšlienkou, že možno začnú, im tíško závideli 
a trochu aj nerozumeli, o čom sa to vlastne tí golfi sti 
točia. Zdalo sa, že sa všetci dobre poznajú a že zdieľajú 

niečo, čo je pre negolfi stov zahalené rúškom tajomstva. 
Skrátka, že sú z jedného „klubu“, do ktorého sa asi vlast-
ne ani nedá dostať. Mnohým negolfi stom, či partner-
kám golfi stov sa zdalo takmer nedosiahnuteľné to rúško 
tajomstva odkryť. V hlavách sa vynárali sa otázky: Veď 
ja tomu nerozumiem, zapadnem tu? Nestrápnim sa pri 
prvom odpale? Naučím sa vôbec trafi ť loptičku? 
A čo je to to grécke písmeno „fí“ a prečo stále rozpráva-
jú o „pároch“ – veď párov je tu málo, a ešte aj o nejakých 
vtáčikoch – „birdie“???

Alpinka je a vždy bola veľmi ústretová a otvorená k 
začínajúcim golfi stom. Vy, ktorí ste začínali na Alpinke, 
ste mali možnosť osloviť golfového trénera, dnes sú na 
ihrisku k dispozícii traja. S ním ste prešli prvými golfo-
vými krokmi a získali zelenú kartu. Už počas kurzu ste 
sa zoznámili s ďalšími golfi stami a po jeho skončení ste 

Mojich 10 rokov s golfom
„Ani skvelá technika nie je golfi stom nič platná, 
ak sa plne nevyrovnajú so svojími mentálnymi bariérami“
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vyskúšali hendikepový utorok, štvrtok, alebo niektorý 
z víkendových turnajov. A už ste boli v tom. Po desiatich 
rokoch medzi sebou vidíme mnohých, ktorým vtedy vírili 
v hlave podobné myšlienky. Dokonca aj niektorých, ktorí 
zarputilo prehlasovali, že golf to teda nie je šport pre 
nich, lebo – a tu prichádzala takmer vždy jedna z dvoch 
nasledujúcich možností: a) golf nie je šport – len také 
prechádzanie sa a oni potrebujú niečo dynamickejšie, 
alebo b) golf je príliš „nóbl“ a hrajú ho len boháči, čo sa 
chcú ukazovať a nie je to šport pre „normálnych“ ľudí. 
Možno boli aj nejaké iné odpovede, ale všetci vieme, že 
dve spomínané sú iste najviac opakovanými predsudka-
mi o golfe a golfi stoch.

Mne sa medzičasom podarilo na Alpinke vyhrať nie-
koľko turnajov, začať program starostlivosti o golfové 
talenty, moja záľuba sa stala mojou prácou a stala som 
sa golfovou profesionálkou a dokonca sa mi dostalo tej 
cti – byť kapitánkou Golfového klubu Alpinka Košice. Vo 
svojej práci sa stretávam s vami, ktorí ste členovia Alpin-
ky – niektorí už celých 10 rokov, niektorí kratšie, ale ako 
golfový profesionál sa často stretávam aj s golfovými 
nováčikmi. Aj preto viem, že predsudky o golfe a golfi s-
toch stále existujú, rozširujú sa a príliš sa nezmenili. Jed-
nou z mojich úloh ako kapitánky klubu a aj ako golfovej 
profesionálnej trénerky je pomôcť tým, ktorí by možno 
chceli začať hrať golf, ale majú predsudky a obavy, aké 
som mala aj ja, keď som s golfom začínala.
Dosť teda spomienok. Rada by som našej Alpinke 
a všetkým členom zaželala mnoho ďalších úspešných 
sezón a poprosila všetkých vás, členov GKAK, aby ste 
k tomu tiež prispeli. Bola by som veľmi rada, keby sa 
nám v ďalších rokoch podarilo prilákať k tejto krásnej 
a neuveriteľne súťaživej hre ešte viac hráčov. Na golfe 
je krásne to, že ho môžu hrať ľudia akejkoľvek vekovej 
kategórie, môžu ho hrať malí aj veľkí, chudí aj obézni. 
Ľudia, ktorí nikdy nešportovali, ale aj bývalí či aktívni 
športovci. Krásne je aj to, že ak začnú golf hrať deti 
za rok, dva ho hrá celá rodina. Trávia spolu voľný čas, 
víkendy a dovolenky sa väčšinou odohrávajú v golfových 
destináciách.

Páve my – hráči golfu, členovia GKAK – môžeme veľmi 
prispieť k búraniu predsudkov a obáv začínajúcich 
golfi stov. Každý začínajúci golfi sta sa teoreticky naučí, 
ako sa na ihrisku správať. Ale všetci vieme, že prax je 
prax. Ak takýchto hráčov stretnete na Alpinke, spomeň-
te si, aké to bolo, keď ste začínali vy. Nebuďme zbytoč-
ne prísni a nepríjemní. Všetci sme začínali. Predbiehaj-
me, usmerňujme, vysvetľujme pravidlá dôsledne, ale 
priateľsky. Búrajme takto všetky predsudky a udržme 
na Alpinke aj do ďalších rokov domácku, priateľskú 
a otvorenú atmosféru, akú sme ju mali počas doteraj-
ších 10 rokov.

Soňa Jenčušová, kapitánka GKAK
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Alpinku by sme si dnes len ťažko vedeli predstaviť 
bez neustále dobre naladeného golfového „štamgas-
ta“ Petra Margitu. Málokto však vie, že designer 
Peter doslova vdýchol život aj nášmu clubhousu, 
ktorý navrhoval práve pred 10 rokmi. V našom roz-
hovore nám povedal o svojich golfových začiatkoch, 
obľúbených miestach na Alpinke, ale aj o niektorých 
z nespočetných golfových príhod, bez ktorých by 
Alpinka dnes nebola takým priateľským a zábavným 
miestom, ako ju poznáme.

Aké boli tvoje začiatky s golfom?
Ja som začal hrať minigolf na vysokej škole, v partii aj 
s Peťom Kollárom. Vtedy sa v podstate minigolf ešte len 
dostal do Československa. Vznikla tu prvá liga, pravidelné 
súťaže. My sme vlastne boli takí priekopníci golfu 
v Košiciach, celkom úspešná partia. Hrali sme prvú ligu, 
mne sa podarilo dostať do reprezentácie, mal som aj ne-
jaké úspechy. Ale je to úplne iný golf, je tu síce puttovanie, 
ale okrem toho názvu to veľa spoločného s golfom nemá. 
Keď sme ho prestali hrať, dostali sme sa k tomu, že v Ko-

šiciach existoval golfový klub. Išli sme si to skúsiť, a keďže 
sme boli dobrí v puttovaní a všetkých vtedajších golfi stov 
sme v ňom vybili, hovorili sme si, že teda vieme hrať golf. 
Figu borovú. Vôbec sme nevedeli hrať a kým sme sa dostali 
na green, naša výhoda z puttovania dávno zanikla, lebo to 
už boli dvojciferné čísla. Golf som teda začal hrať asi v roku 
2002.

Takže ste hrali golf ešte pred vznikom dnešnej Alpin-
ky?
Bol to iný klub, taký začiatočnícky predchodca dnešného 
klubu. Pamätám si clubhouse, ktorý bol viac o srdiečku, 
ako o fi nančných možnostiach. Vyzeral strašne, ale bol 
taký milý. Taká plechová búda oblepená kobercom, niečo 
hrozné. Ale bolo to o tom, že tí, ktorí to mali vtedy na 
starosti, chceli vytvoriť nejakú atmosféru. To ihrisko sa 
nedalo ani porovnať s dnešným stavom, bolo to 9-jamkové 
ihrisko, ale boli tam ešte elektrické stĺpy. Niekde sa nedalo 
ani hrať, lebo hlavne na sedmičke boli v ceste stĺpy. Neskôr 
to išlo do zeme, Paľo to vybavoval. S dnešnou podobou to 
naozaj nemalo nič spoločné. 

Peter Margita
Existuje veľa krásnych ihrísk, ale Alpinka je najkrajšia
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Ale bolo to také milé. Človek si tak namýšľal, že hrá veľký 
golf na veľkom ihrisku. Bolo to o pohybe v prírode, o tom, 
čo golf vlastne je. O priateľoch, ktorí sa dajú dokopy a idú 
si zahrať o nejaké pivká. 

Kto vás vtedy učil hrať golf? Boli tu už vtedy profesio-
nálni tréneri? Ako to vyzeralo?
Boli tu „tréneri“. Fero Daboczi bol taký priekopník golfu, 
ktorý žil pracovne dlhé roky vo Fínsku. Tam pričuchol ku 
golfu. Keď sme robili zelenú kartu, nič sme z nej nevedeli, 
všetko sme opisovali, nechápali sme význam zelenej 
karty, ale urobili sme si ju lebo museli. Mysleli sme si, že to 
je taký veľký vodičák na veľké ihriská... Čo sa týka trénerov, 
bol tam jeden pán, ktorého keby sme dnes porovnali s tým, 
ako hráme, tak každý z nás by asi mohol byť tréner. Bol tu 
aj jeden Austrálčan, ktorého som ja nezažil, on im tu dal 
také základy golfu, a potom sa to prenášalo z človeka na 
človeka. Ale to je tak, ako keď sa povie jedna veta a desiati 
ju zopakujú, až kým na záver nemá tá veta s tou pôvodnou 
nič spoločné. Asi o tom bol tréning golfu. 

Povedali ste si vtedy celá partia, že s tým teda treba 
niečo spraviť a dať tomu nejaký systém?
Chytilo nás to a urobili sme si taký vlastný svet. Mali sme 
vlastné súťaže... Jedna z takých veľkých bola, že sme hrali 
z 30 metrov, kto koľkými ranami trafí do elektrického stĺ-
pa. Hrali sme o veľké peniaze... Bola to taká improvizácia. 
Tie ferveje neboli v tom období veľmi hrateľné, tá fervej 
bola skôr rough a green bol skôr ako fervej. Ale aj tak 
sme si stále hovorili, že je lepšie byť na golfe aj za takých 
podmienok, než doma s ovládačom pred telkou. Zišli sa 
príjemní ľudia, išli sme potom na pivo. Tie začiatky sú teraz 
smiešne, keď si na ne spomíname, máme kopec príhod, ale 
tak nejako začínal golf v Košiciach.

Povedz nám teda niektoré z tých golfových príhod. 
Čo zaujímavé ste vtedy zažili?
Taká veľmi známa príhoda bola s Jarom Tomčom, ktorý 
bol v svojom golfovom rozkvete veľmi zažratý hráč a na-
chytali sme ho na tom, že som mu zavolal a povedal, že mi 
volali zo Šilheřovíc, lebo poznajú môjho brata z Prahy 
a pozvali ma na veľký golfový turnaj, kde bude hrať 
Montgomerie. Povedal som mu, že môžem so sebou 
zobrať jedného človeka, že má zavolať do klubovne 
v Šilhařoviciach. Tak im Jaro zavolal, povedal, že volá 
ohľadom toho turnaja s Montgomeriem, ktorý bude o dva 
mesiace. „No, pane Tomčo, to zavolejte o týden.“ Jaro tam 
teda volal každý týždeň, ale žiadny turnaj sa nekonal. Až 
to skončilo tým, že mu recepčná povedala: „Pane Tomčo, 
čo pořád s tým Montgomeriem máte?“ Tú vetu Jaro nikde 
nezabudne. A Jaro spravil ďalšiu krásnu príhodu, keď pove-
dal Ďurimu Schultcovi, ktorý bol tretí v Šilhařoviciach: „Po-
čuj Ďuro, volali mi zo Šilhařovíc, boli tam aj Poliaci, nejaký 
pán Kochansky, že dal protest proti tvojmu tretiemu mies-
tu, lebo si hral s nedovoleným driverom s trambulínovým 
efektom.“ Jaro mi hneď volal, že to mám Ďurimu potvrdiť, 
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keby sa pýtal. Samozrejme, že Ďuro mi zavolal a povedal 
mi, čo sa stalo. Tak mu hovorím: „Ty, no nechcel som ti nič 
hovoriť, ale ty si pálil strašné rany.“ Ďurimu to nedalo, po-
radil som mu, aby zavolal Milanovi Sopkovi st. a Milan mu 
povedal, aby sa skúsil obhájiť. Tak Ďuri zavolal do klubu, 
pýtal sa, či ma doložiť nejaký certifi kát od drivera a oni o 
ničom nevedeli. Vieš, golf je o tom, že ho nikdy nezačneš 
hrať pre samotnú hru. Stále ťa musí zlákať nejaká partia 
ľudí, s ktorými sa dobre cítiš. A či s nimi sranduješ v bare 
alebo na golfe, je v podstate jedno, je to taká spoločenská 
aktivita, spojená s pohybom na čerstvom vzduchu. Je to aj 
namáhavé, čo mnohí nevedia, nie je to len tak. 

Áno, golf vie byť celkom namáhavý, aj keď sa to 
ľuďom, ktorí ho nehrajú, často nezdá...
Áno, Adam Kollár začal hrať golf tak, že sa občas prišiel 
pozrieť na nás s Peťom Kollárom a hovorí: „Ježiš, to je taký 
nudný šport. Chýba mu dynamika, pohyb...“ Potom, keď za-
čal hrať sám, úplne zmenil názor. Svojho času sme chodili 
na Tále alebo do Tatier, kde som ich vozil, Adam sadol po 
turnaji do auta, zaspal už v areáli hriska a zobudil sa až v 
Košiciach, taký bol po turnaji unavený. 

Pamätáš si, kde si prvýkrát hral golf mimo Slovenska? 
To bola krásna príhoda. Boli sme v Maďarsku na ihrisku 
v Tate a hrali sme vo fl ighte myslím Pišta Hancin, Kollár 
a ja. Každý hral svoju hru a boli sme na nejakej jamke, kde 
Hancin išiel trošku iným smerom, ako my. Hovorili sme si: 
„Nedarí sa mu, preto od nás na tej jamke odišiel...“ Peťo 
sa ma spýtal, kadiaľ má hrať, tak som mu ukázal, že treba 
prehodiť tie stromy a bude na greene. Myslel si, že keď 
viem maďarsky, poznám aj maďarské ihrisko. Peťo dal 
krásnu ranu, prehodil ich a bol na greene. Hovorím si, keď 
to prehodil Peťo, dám to aj ja. Prehodil som, životná rana, 
dal som to na green. Pišta na nás kýve, nech ideme, my 
sme mu ukázali, že ide on, a on zase udrel a zas išiel od 
nás ďalej. Tak si hovorím, dokedy budeme na neho čakať, 
kým sa ku nám dostane. Keď sme sa tak pozreli na „naš“ 
green stáli tam dvaja Maďari a ukazujú, aby sme hrali z 
pred greenu. Nechápali sme, prečo by sme mali hrať spred 
greenu? Prišli k nám a vysveľujú, že to je ICH green. Tak my, 
absolventi čerstvých zelených kariet, sme urobili beztrest-
ný drop a hrali ďalej za Pištom. Hrozné. Chudák Pišta, my 
sme si mysleli, že triafa nejakým úplne iným smerom a on 
išiel celý čas dobre. Tí Maďari tam ešte aj teraz možno sto-
ja a čudujú sa, prečo hráme na ich green. Maďari... Vrcho-
lom bolo, ako sme sa na seba pozreli s Peťom a hovoríme 
si: „Čo s tým?“ On nevedel a ja, dodnes neznalý pravidiel, 
vravím, že to je asi beztrestný drop. Tak sme si mimo gree-
nu beztrestne dropli loptičky a hrali ďalej. Blanke to prosím 
radšej nedávaj čítať...

Každý, kto kedy hral na Alpinke, sa stretol s pokrikom 
„Kollár“. Ako táto celá „legenda“ vznikla? 
Kollár je jeden veľmi zlatý človek, ktorý má neskutočné 
šťastie v hre. Keď niekomu narazí v oute lopta do stro-

mu a odrazí sa späť do ihriska, všetci vo fl ighte povedia: 
„Fajn, dobre, tak to malo byť.“ Ale keď to robí loptička 
niekomu celý život, to vás už naštve. A tak vzniklo, že keď 
lopta išla mimo, všetci sme chceli byť ako Kollár, tak sme 
začali kričať „Kollár, Kollár“. Nepomôže to, ale on ani 
kričať nemusí, a tá lopta sa mu vráti. Ešte aj na trena-
žéri mu ten „Kollár“ funguje. Tak to vzniklo. Je to veľmi 
spontánne.. Už sme si hovorili, že by bolo krásne vidieť v 
telke nejaký turnaj PGA Tour, kde by Tiger Woods zakričal 
„Kollár“. Toto je naším cieľom. Zatiaľ je to len taká košic-
ká hláška, ale preberajú ju všetci, keď k nám prídu. S tým 
súvisí aj jedna krásna príhoda, ktorá sa stala vlani. Bol 
tu turnaj olympijských nádejí , my sme čakali, kým dohrá 
posledný fl ight a jedna kočka hovorí: „...A na jamke číslo 
7 som udrela mimo hriska, zakričala som ‚Kollár‘ 
a vrátilo sa mi to naspäť!“ Pri stole vtedy sedel Kollár. Tak 
sa jej pýtal, či vie, ako vznikol ten pokrik „Kollár“. Ona 
hovorí: „Hej, bol tu nejaký ujo, ktorý mal strašné šťastie...“ 
Tak som sa jej spýtal, či vie, ktorý to bol ujo. Povedala, 
že ten už zomrel, to bolo dávno. Peťo sa jej za to pekne 
poďakoval. Stretla sa so žijúcou legendou. Peťo bude dlho 
žiť a stále sa mu budú loptičky vracať, no je to spravodli-
vé..?, Raz som videl aj také rozvinutie tohto pokriku, bolo 
to na jamke č. 4, niekto odbil veľmi doprava na cestu. 
Peťo Kollár má syna Adama a ženu Zuzu, a ten golfi sta 
zakričal: „Kollár, Adam, Zuza!“ Asi si myslel, že vystupňuje 
účinok tohto „zaklínadla“. To len svedčí o tom, že golfi sta 
urobí všetko možné aj nemožné, aby sa mu darilo, ešte aj 
poverám začne veriť. Golf je taký magický. Keby mi žena 
povedala, že mám s ňou chodiť kilometre po kopcoch 
a v lese, ani by ma nehlo. Ale keď máš pred sebou tú bielu 
loptičku, tak do nej biješ a biješ, je ti jedno, či je vo vode, 
či na strome, len ideš za ňou. 

Pri golfe asi vydržíme všetko, keď nás to baví...
Vieš o čom to je? To je o láske. Je to droga. Už v sobotu 
sa tešíš na ďalšiu sobotu. To odhodlanie a ten handicap... 
Všetci tvrdíme, že nehráme pre handicap. To vtedy, 
ak hráme zle Pravda je tá, že hráme iba preto - sám seba 
zdolať, zničiť. Človek má pokazenú nedeľu, keď zahrá 
36 bodov, lebo si povie: „Nemohol som už dať tých 37?“ 
Sme tak detinsky smiešni, ale milo. 

Máš nejaký prehľad o tom, koľko ľudí si dodnes asi 
priviedol ku golfu? Jeden z najznámejších je asi Janko 
Kozák, ktorého si vraj golfom „nainfi koval“.
Janko je asi taký najslávnejší, ktorého som „ošalil“ 
a zlákal na golf. Z vďaky ma obehol v priebehu roka tak, 
že som sa mu ani na chrbát nestihol pozrieť. Ale on je taký 
športový typ, je veľmi zlatý pri tej hre, zanietený, víťazný 
typ. S ním je veľmi dobre vo fl ighte, ale musí sa mu dariť. 
A tú partiu okolo som pritiahol - Peter Ďurica, Varady, ešte 
pár ľudí, ktorí začali hrať, ale nechali to... Nepodarilo sa 
mi však prilákať nikoho z rodiny, ani dcéry, ani ženu. 
Manželka bola k tomu najbližšie, ale nikdy ju to tak nechy-
tilo. 
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Ty si bol hlavným architektom nášho clubhousu na 
Alpinke. Ako vznikal?
Paľo ma poprosil, že idú urobiť ihrisko a samozrejme, každé 
ihrisko musí mať nejaký clubhouse. Dlho sme sa 
o ňom rozprávali, bolo to pred 10 rokmi, keď nikto z nás, 
asi ani Paľo, netušil, aký rozmach tu golf naberie, čo sa 
týka členstva. Keďže človek je mierou všetkého, tak to aj 
bolo dimenzované. Pamätám sa, že sme vyhodnotili golfo-
vý shop tak, že čo tam treba, škoda priestoru, veď tam 
stačí, keď tam kúpime nejaké rukavice, teečka a nejaké 
loptičky. A pozrime sa, aká je potreba dnes. Tak sme urobili 
to minimum, čo sa dalo. Boli tam kadejaké problémy 
s elektrikou a stavebnými vecami. Nerobil som to sám, 
robil som to s ateliérom Petra Lopuchovského. Pri takýchto 
budovách je vždy prvoradá funkcia a až potom je dôležité 
to, ako to vyzerá. No dnes už vieme, že tam bolo treba 
viac šatní, úložného priestoru. Kvôli veľkým turnajom sa 
dnes rozšírila aj terasa... Keby to vznikalo dnes, určite by to 
vznikalo za iných podmienok, ale ja si myslím, že to splnilo 
cieľ. Paľo vtedy na začiatku stále nevedel, na koľko rokov si 
prenajme pozemky a postaviť niečo na cudzom pozemku je 
také kontraproduktívne. Takže si myslím, že by sme všetci 
golfi sti mali byť radi, že máme aspoň toto. Teraz vzniká 
nové ihrisko, kde budú nové kapacitné rozmery a požiadav-
ky už pri zadaní a ja len prajem novému ihrisku, aby raz aj 
ten clubhouse bol malý. Aby malo toľko členov, že sa tam 
nevojdu. 

Prečo je pre teba Alpinka výnimočná?
Som taký lokálpatriot, Košičan a beriem to, ako svoje do-
movské ihrisko. Nielen z pohľadu registrácie, ale aj srdca. 
Alpinka je nádherná. Na svete je tisíc krásnych ihrísk, ale 
Alpinka je najkrajšia. Na jeseň sme tam hrali jeden turnaj, 
to je také „gýčové“ obdobie, keď padajú listy... Zafúkal 
vietor a všetci, čo sme boli vo fl ighte, sme sa len dívali 
a hovorili sme si, že toto keby videl Jakubisko, zaplatí 
nezaplatiteľné, lebo to bol neskutočný pohľad. Máme tam 
skvelú partiu ľudí, čo tam chodia, je tam krásne. A o tom, 
že človek tam rád chodí, svedčí aj to, že tam hocikedy rád 
vybehne hoci len na obed. Keď sa chce aspoň nadýchať 
tej atmosféry, ktorá mu pripomína golf a veľa spomienok, 
ktoré má každý z nás. Alpinka okrem toho aj šetrí čas - 
keď máš poobede o piatej čas, môžeš si ešte zahrať golf. 
Alpinka je každým rokom krajšia a krajšia. Tak ako ženy sú 
stále krajšie a krajšie, dozrievajú, Alpinka je podobná. Cítim 
sa tam výborne. Je položená v krásnom údolí. Keď hráte 
jamku 9 a schádzate naspäť k ihrisku, je to pohľad ako 
z rozprávkového fi lmu.

Ktorá je tvoja obľúbená jamka?
Výkonnostne by som sa nerád vyjadroval k mojej hre v 
poslednom období a z toho titulu by som ani nepovedal, 
že mám nejakú obľúbenú jamku. Ale najkrajšia jamka na 
Alpinke je pre mňa celá Alpinka. Deviatka je nádherná, 
napriek tomu, že ma raz tak vytočila, že jedna z mojich 
palíc tam v jazierku odpočíva doteraz. Ale keď mám byť 

objektívny, je krásna. Je jednoduchá, a pritom tak náročná, 
vie človeka vytočiť. A o tom je golf. 

Máš na Alpinke ešte nejaké obľúbené miesta?
Svojho času bol na trojke taký dlhý konár, ktorý som často 
trafi l, a zrejme nie len ja. Tak chudák konár si to odniesol 
tak, že tam jednu sezónu už nebol. Nespadol sám. Ale 
myslím si, že je škoda ničiť takéto prekážky, lebo o tom je 
golf. O prekonávaní prekážok. Ako sám život. Keď tam nie 
je prekážka, jamka je jednoduchšia a napriek tomu, že nás 
tie prekážky rozčuľujú, patria tam. Okrem toho je krásne 
sedieť na terase pred Alpinkou, piť kávu a dívať sa, ako sa 
ostatní „trápia“. 

Ako by si zhodnotil prvých 10 rokov na Alpinke?
Zhodnotil by som ich ako veľmi príjemné trávenie voľného 
času. Keď si zoberieme, čo bolo predtým, než sa postavi-
lo to ihrisko a čo je teraz, Alpinka neskutočne rastie do 
krásy. Keď sa pozrieme, ako začala a aké sú dnes gree-
ny, fairwaye, aké sú tu služby, servis okolo toho, tak je 
v malom Alpinka imitácia veľkých ihrísk po svete, taká 
hračkárska, veľmi milá, útulná. To, čo sa nedá ovplyvniť, 
sú naše výsledky, ale možno by sme ani neboli takí šťastní, 
keby sme si každý turnaj zlepšovali handicapy. Aj zhoršené 
handicapy patria k ihrisku. Je sa tam kde vybúriť, vykričať, 
aj hodiť palicu a potom si ju z pokorou zobrať naspäť... 

Ako vidíš Alpinku o ďalších 10 rokov?
Hoci je to nereálne, bolo by fantastické, keby sa na Alpinke 
dala potiahnuť 18-tka. Asi sa veľmi rýchlo dočkáme novej 
18-tky, ale tá Alpinka má svoju históriu a svoje čaro, bola 
by možno viac očarujúca. Ale možno práve preto je taká 
krásna, že je len 9-tka. Tá 18-tka už by sa nedala hrať 
poobede o piatej a keď si ju chceme zahrať, otočíme sa 
dvakrát. Ja si myslím, že by stačilo, keby si urdžala svoju 
úroveň, naďalej prichyľovala tých, ktorí tam chodia hrávať. 
Alpinka vychovala kopec nových, dobrých hráčov a aj tí, 
ktorí k nám prídu, sú nadšení. Takých ihrísk je málo - také 
prímeststké a akurát pre všetkých, každý si tam nájde 
niečo svoje. 

Veľa z nás na Alpinke začínalo a zamilovalo sa do 
golfu. Máš k nemu aj ty špeciálny vzťah?
Áno, to je ako s prvou frajerkou. Ja mám stále, keď idem na 
golf, taký zvláštny pocit. Neopísateľné vzrušenie, nadšenie. 
Mnohokrát odchádzam sklamaný a hovorím si, že končím 
s golfom po tomto výkone, ale to človeka veľmi rýchlo 
prejde a povie si, že to znova skúsi. A možno to je aj vďaka 
Alpinke. Aj golfi sti, ktorí sem prídu hrať z iných klubov, ho-
voria, že Alpinka má svoje čaro. Zanadávajú si, že je ťažká, 
úzka, pričom sem prichádzajú s tým, že keď zvládli Tatry, 
tak Alpinka nemôže byť problém. No nie je to pravda.

Golf je v určitom smere aj spôsob života. Núti ťa 
neustále zlepšovať sa, stále ťa motivuje. Je to aj pre 
teba takáto „závislosť“?
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Je to dobre vymyslené. Asi pred piatimi rokmi sme boli 
v St. Andrews, bol to taký vydarený výlet. To mesto vonia 
golfom. Ľudia tam idú z práce o štvrtej-piatej v obleku, 
s bagom na pleci. Máme tam takú krásnu príhodu. Boli 
sme s Peťom Kollárom, Tomim Balintom a Lacom Sma-
tanom týždeň na golfe v St. Andrews. Vyšlo nám krásne 
počasie. Jedna z našich aktivít bola, že sme sa s Balintom 
stavili, že tam nenájdem človeka, ktorý má horší hcp 
ako ja. Ja som mal vtedy handicap okolo14. Tak sme sa 
náhodne okoloidúcich pýtali, koľko majú hcp. Všetci mali 
okolo 11, 6, nebola šanca. Prišli sme do jednej krčmič-
ky, kde bola šatniarka, ktorá mala asi 70 rokov a Balint 
hovorí: „Peťo, teraz máš šancu. Spýtaj sa jej, koľko má 
handicap!“ Prišli sme k nej, spýtal som sa a ona hovorí: 
„Jedenásť, ale netrénujem.“ Takže z tých, ktorých som 
oslovil, som zostal naozaj najhorší. Alebo sme boli na 
9-jamkovom ihrisku Musselburgh Links Golf Course, naj-
staršom ihrisku na svete, ktoré sa stále hrá, kde bol club-
house pôvodne „bordel“. Na 9. jamke stál chlapík, vyzeral 
ako čiastočný bezdomovec, a chippoval asi z 30 m na 
deviatku. Mal som približne pri ňom loptu a zahral som 
takú jednu z lepších rán v živote a skončil som nejakých 

5 metrov od jamky. Chlapík mi povedal, nech nehrám do 
vzduchu, nech hrám po zemi. Tak som sa na nňo pozrel 
ako tam stál v tých teplákoch, a pýtam sa ho, koľko máš 
hcp. Odpovedal, že 2. Vtedy sme sa lámali od smiechu. 
Nabudúce, keď tam pôjdem, už sa nebudem radšej pýtať 
nikoho. 

Na golfe sa počas sezóny stretávame aj každý 
víkend, mimo ihriska však toho o sebe navzájom 
často veľa nevieme. Čo robí Peter Margita, keď 
nehrá golf?
Keď nie som na Alpinke, kreslím, ťahám čiary, vymýšlam 
nejaké interiéry, tým sa živým v podstate celý život. Teraz 
robím takého project managera pre rezidenčné bývanie 
Lorinčík - Háje, kde skupina holandských investorov ide bu-
dovať 274 bytových jednotiek v rôznych formách bývania. 
Keď sa to bude predávať, budeme robiť nejaké interiéry. 
Hovorí sa, že najlepší obchod urobíš na golfe, tak sa teším 
na chvíľu, keď svoj najlepší obchod urobím na golfe, lebo 
zatiaľ k tomu nedošlo. Ale určite to raz bude. Ale keď tak 
rozmýšľam, jeden dobrý obchod som už vlastne urobil - 
začal som hrať golf...
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Majstri a majsterky klubu

MAJSTER KLUBU
2007 - Peter Kollár
2008 - Peter Kollár
2009 - Yves Rouche
2010 - Tomáš Juhás
2011 - Martin Vasilenko
2012 - Martin Vasilenko
2013 - Pavol Mach
2014 - Martin Vasilenko
2015 - Pavol Mach

MAJSTERKA KLUBU
2007 - Soňa Jenčušová
2008 - Soňa Jenčušová
2009 - Soňa Jenčušová
2010 - Soňa Jenčušová
2011 - Soňa Jenčušová
2012 - Soňa Jenčušová
2013 - Viviana Vaľková
2014 - Antónia Zacharovská
2015 - Antónia Zacharovská

Yves Rouche Viviana Vaľková

Peter Kollár
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Tomáš Juhás Soňa Jenčušová

Martin Vasilenko Antónia Zacharovská
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Naši majstri seniori

MAJSTER KLUBU SENIOR
2012 – Peter Valent
2013 – Yves Rouche
2014 – Yves Rouche
2015 – Ľubomír Král

MAJSTERKA KLUBU SENIOR
2012 – Gabriela Balunová
2013 – Viera Hancinová
2014 – Marta Nováčková
2015 – Valéria Germanová

Yves Rouche

Ľubomír Král  Peter Valent

Gabriela Balunová, Viera Hancinová, Marta Nováčková, Valéria Germanová
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Málokto z Alpinkáčov si už vie náš golfový klub 
predstaviť bez Blanky. Víta nás pred turnajmi, dáva 
nám dobré rady a neustále udržiava na Alpinke dobrú 
atmosféru, kvôli ktorej sa tam všetci radi vraciame. 
Kedy však naša maršalka začala hrať golf a čo robí, 
keď na nás práve nedáva pozor? 

Kedy a ako ste sa prvýkrát zoznámili s golfom? Čím si 
Vás získal?
Prvýkrát som golf začala hrať v 90. rokoch minulého sto-
ročia minulého tisícročia. Znie to hrozivo, ale bolo to čosi 
viac ako pred 20 rokmi. Moje deti začali hrať golf a ja som 
im robila servis. Bolo mi dlho na nich čakať, a tak som to 
vyskúšala aj ja. Moje prvé palice boli 6 železo, PW a putter. 
Niekedy mám pocit, že aj dnes by boli postačujúce, hoci 
mám bag plný palíc. Založil sa prvý golfový klub v Košiciach 
a ja som pre neho robila administratívne práce, teda niečo 
také ako sekretára klubu. Bolo to v čase, keď na Slovensku 
bolo registrovaných v Slovenskej golfovej únii okolo 600 
golfových hráčov. Boli to začiatky začiatkov vôbec golfu 
v Košiciach.

Ako ste sa dostali k práci marshallky na prvom golfom 
ihrisku v Košiciach?
V roku 2006 sa položil základný kameň dnešného Golfové-
ho ihriska Alpinka. V apríli 2007 som nastúpila do zamest-
nania ako sekretár novovzniknutého Golfového klubu 
Alpinka Košice. O športovú stránku golfu som sa začala 
starať, pretože si to vyžadovala situácia a nakoniec sa ona 
stala hlavnou náplňou mojej práce.

S príbehom GK Alpinka ste spojená od jeho úplne 
prvej sezóny a za posledných 10 rokov ste sa stali 
jeho neoodeliteľnou súčasťou. Ako si spomínate na 
začiatky Alpinky? 
Začiatky súčasnej Alpinky boli ako všetky začiatky plné 
ťažkostí, ale spojené s nekonečným entuziazmom ľudí. 
Mnohí z nich už na Alpinke nepracujú, ale bez nich by Al-
pinka nebola tam, kde je. Všetci sme jej venovali veľmi veľa 
času. Pamätám sa, že ferveje kosil Viktor na starej kosačke 
„Líze“. Ja som štartovala turnaje z odpaliska č. 7 kývnutím 
ruky. Výsledky som počítala ručne a potom ich po večeroch 
doma nahrávala do počítača. Vtedy sme všetci robili, čo 

Blanka Štefaniková
„Na ferveji som už našla aj zatúlané auto“
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bolo treba, bez ohľadu na funkcie v práci. Takže keď porov-
náte ako Alpinka začínala a kde je teraz, viete si predstaviť 
akou cestou prešla.

V čom je pre Vás Alpinka dodnes výnimočná? 
Asi je to odo mňa trúfalé, ale pre mňa je Alpinka naozaj 
výnimočná. Nielen preto, že je to naozaj kus krásnej kra-
jiny, ale hlavne preto, že je ako moje dieťa. Vidíte ho rásť, 
staráte sa o neho a aj keď vás niekedy sklame, viete, že sa 
máte radi, a to stačí.

Ktoré miesto na Alpinke máte Vy osobne najradšej a 
prečo?
Nemám obľúbené miesta na Alpinke, pretože každé je svo-
jim spôsobom krásne. Mám len obľúbené chvíle. Ráno, keď 
je všade ticho a ja pripravujem ihrisko na turnaj, pohľad 
na čerstvo pokosenú trávu, cigaretka s kolegami v tieni 
stromov, a predovšetkým radosť a spokojnosť ľudí. Znie to 
ako klišé, ale je to pravda.

Počas 10 rokov ste na Alpinke zažili takmer všetky 
turnaje. Ktoré boli a sú podľa vás najvýnimočnejšie? 
Za 10 rokov sa na Alpinke odohralo zhruba 1000 turnajov. 
Pre mňa je každý turnaj výnimočný a jedinečný. Ja ich rozde-
ľujem na športové a spoločenské. Tie športové mám radšej.

Alpinka za 10 rokov svojej histórie zažila veľa neza-
budnuteľných momentov. Ktoré boli pre Vás najzá-
bavnejšie či najprekvapivejšie?
Naozaj za 10 rokov sa na Alpinke udialo kadečo. Spome-

niem len úsmevné chvíle. Nezabudnuteľný longest drive 
na jamke č. 4, keď loptička skackala po ceste a nakoniec 
odskočila na fervej k 100- metrovému kolíku. Stretnutím 
tretieho druhu sa dá pomenovať aj pohyb auta na ferveji 
jamky č. 7. Na otázku „Čo tu pre Boha robíte?“ som dostala 
odpoveď „Chcem ísť do Košíc“. Pamätám si aj neobvyklé 
prerušenie turnaja, pretože na greene č. 1 sa opaľovala 
mamička s deťmi. Spomínam si na turnaj, keď padlo 
do 30 birdie. Asi to bolo spôsobené neďalekým rokovým 
vystúpením, pretože hluk bol taký veľký, že až zem dunela, 
a to doslovne.

Čo bolo od prvej sezóny, ktorú ste na Alpinke zažili 
až dodnes pre Vás na Vašej práci najťažšie a čo na nej 
naopak, máte úplne najradšej?
Najťažšia a zároveň najkrajšia na mojej práci je práca s 
ľuďmi. Už som to niekedy hovorila, ja sa snažím ku každé-
mu pristupovať rovnako a zároveň osobitne. Snažím sa byť 
objektívna, slušná a predovšetkým profesionálna. Niekedy 
to prinesie problémy a niekedy ocenenie. Taká je práca s 
ľuďmi.

Alpinka od svojho prvého roku prešla mnohými 
zmenami a rok čo rok sa v mnohom zlepšovala. Čo by 
ste na Alpinke ešte chceli vidieť, čo Vám dnes najviac 
chýba?
Alpinka tým, že je v horskom údolí, má svoje prirodzené 
limity. Vybudoval sa driving range a rozšírili sa cvičné 
plochy. Alpinka má všetko, čo má mať 9-jamkové ihrisko, 
dokonca aj krásny clubhouse.
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Ktorú alpinkovú jamku máte najradšej a ktorá je Vaša 
najmenej obľúbená?
Ako golfi stka nemám obľúbenú jamku, každá je svojim 
spôsobom jedinečná. Moja trouble jamka je č. 5. Je ľahká, 
nič tam nie je, a predsa každý môj odpal skončí vo vode, 
málokedy tam získam nejaký bodík. Proste je to v hlave, 
tak ako celý golf.

Akí (ne)disciplinovaní sú golfi sti na Alpinke? Stalo 
sa niekedy aj Vám, že Vás pri hre musel napomenúť 
maršall?

Existuje 34 golfových pravidiel a defi novaná etiketa golfu, 
tu nie je čo riešiť. Každý golfi sta nakoniec pochopí, že sa 
majú dodržiavať, či na Alpinke, alebo kdekoľvek na svete.
Pýtate sa, či aj mňa niekedy pri hre upozornil maršal. 
Samozrejme, veď som golfi sta a golfi sta v zápale hry robí 
chyby. Keď hrám, nie som rozvážny rozhodca stojaci mimo 
hry, ale hráč, ktorý sa hnevá, teší, rozpráva, aj keď golfové 
pravidlá veľmi dobre ovládam. Golf vie strhnúť aj mňa.

Čo pre Vás znamená golf? Prečo ho máte rada?
Pre mňa golf znamená predovšetkým prácu, zodpovednosť 
a veľmi veľa času stráveného na ihrisku a až potom relax. 
A prečo ho mám rada? No kto už nemá rád golf ?

Veľa z nás Vás pozná najmä ako našu marsharllku 
či kamarátku z clubhousu. Aká je však Blanka mimo 
ihriska? Čo robíte, keď sa práve nevenujete golfu? 
Cez sezónu mám veľmi málo času na rodinu, domácnosť 
a pre seba samotnú. Keď nie som v práci, som dcéra, 
matka, babička... Robím presne to, čo každá žena, nie som 
ničím výnimočná. Okrem golfu sa zaujímam o bylinkárstvo 
a som aj celkom dobrý domáci kutil v sukni. 

Ako by ste golf odporúčali ľuďom, ktorí si ho nikdy 
nevyskúšali? 
Veľmi jednoducho, príďte a vyskúšajte si to...

Mirka Germanová
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Pribaľte si so sebou na golfový 
trávnik skúseného partnera.  
Allianz - Slovenská poisťovňa vám 
už roky ponúka celoročné cestovné 
poistenie pre hráčov golfu.

www.allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222

CESTOVNÉ POISTENIE 
PRE HRÁČOV GOLFU

Hrajte s najväčším 
hráčom.
Vychutnávajte si pôžitok 
z hry vždy a všade.
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Golfový tréner a profesionál Tomi Jusko je už na 
našej Alpinke asi taký neodmysliteľný ako „záker-
né“ jazierko na deviatke. Počas celej sezóny nám na 
ihrisku rozdáva nielen dobré rady, ale i nespočetné 
úsmevy, vďaka ktorým mu stále veríme, že ho golfový 
život naozaj baví. Pri príležitosti 10. výročia GKAK 
nám prezradil, ako sa prvýkrát „zakrádal“ na Alpinku 
i čo má na golfe najradšej.

Kedy a ako si sa prvýkrát zoznámil s golfom? Čím si ťa 
získal?
Už ako puberťák keď môj šport bol lyžovanie, poškuľoval 
som po zvláštnych pánoch, ktorí hrali pre mňa vtedy túto 
záhadnú hru. Spomínal som to často rodičom, ktorí ma 
odmalička až dodnes s láskou podporujú v športe. Zado-
vážili mi golfovú výstroj, ktorá v tej dobe nebola žiadnou 
maličkosťou, za čo som im dodnes nesmierne vďačný.

Čo pre teba znamená golf? Prečo ho máš rád?
Golf mi zmenil život. Golfom žijem odkedy som ho začal 
hrať, zmenil aj okruh ľudí, s ktorými trávim čas, získal 

som veľa priateľov a známych, ktorých by som bez tejto 
nádhernej hry nespoznal. Dôvodov, prečo golf milujem, je 
priveľa na to, aby som ich rozpísal na pár riadkov, strán či 
ročeniek! :)

Kedy a prečo si sa rozhodol stať sa golfovým tréne-
rom? 
Golfovým trénerom som sa stal veľmi dávno (neviem 
presný rok, letí to rýchlo). A dôvod? Dôvod bol jednoznačne 
robiť to, čo ma baví a tráviť čo najviac času na ihrisku 
a s ľuďmi, korých mám naozaj rád. 

Čo máš na svojej práci najradšej?
Mňa teší, ak sú ľudia okolo mňa spokojní a usmievajú sa. 
Nepoznám lepší pocit, ako keď niekomu pomôžem a vidím, 
že odchádza z tréningu alebo z ihriska s úsmevom a iskrou 
v očiach. Myslím že nemusím ďalej vysvetlovať, veľa z vás 
určite vie, o čom hovorím! :)

Práca golfového profesionála sa zdá byť veľmi atrak-
tívna, ale v slovenských podmienkach asi nie je jedno-

Tomáš Jusko
„Alpinka je moje najobľúbenejšie miesto na svete“
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duchá. Sezóna trvá len približne pol roka, trénerov je 
stále viac, a tak sa musíte vedieť presadiť v konkuren-
cii... Čím ťa tvoja práca stále motivuje? 
Práca profesionála je celkovo ťažšia, ako sa naoko zdá. Je 
za ňou veľa tréningu, učenia sa a pozorovania. Skladá sa 
z viacerých aspektov, aj keď si to veľa ľudí a dokonca ani 
trénerov neuvedomuje. Áno, na Slovensku máme kratšiu 
sezónu, preto sa snažíme si ju predĺžiť, či už v indooroch 
alebo teplých krajinách. Konkurencia v golfe, tak ako vo 
všetkých oblastiach, rastie. Môj názor je, že sa treba 
neustále zdokonaľovať a konkurenciu nepocítite. 

Čo je najťažšia vec, ktorú sa každý golfi sta musí nau-
čiť?
Najťažšia vec, ktorú sa podľa môjho názoru každý dobrý 
golfi sta musí naučiť, je pokora. 

Keď sa snažíš niekoho zlákať na golf, čo im hovoríš? 
Ak chcem, aby som niekoho golfom očaril, pozvem ho na 
moje najobľúbenejšie miesto na svete, na Alpinku. 

Kedy si prvýkrát navštívil Alpinku a aké sú tvoje 
spomienky na začiatky v našom golfovom klube?
Alpinku som navštívil prvý krát tuším v roku 2000 a musím 
verejne priznať, že ako „čierny pasažier“ mimo otváracích 
hodín. Nemal som zelenú kartu a veľmi som si chcel zahrať 
na ozajstnom ihrisku, pretože dovtedy som síce trénoval 
na ihriskách, ale futbalových. Tieto golfové „nadrána“ boli 
obrovským zážitkom.
Okamžite po zoznámení sa s priekopníkmi košického golfu 
som stratil predsudky, ktoré som ako začínajúci hráč mal. 
Prijali ma medzi seba a všetko ma ochotne naučili. Často 
a veľmi rád na to spomínam. 

Na Alpinke si vychoval už doslova generácie hráčov - 
rodičov, deti, starých rodičov, postupne prichádzajú 
vnúčatá... Na ktorých hráčov máš najživšie spomien-
ky? Kto sa ti zaryl do pamäte a prečo?
Čas naozaj letí a som šťastný, že naša golfová rodina na 
Alpinke sa takto krásne rozrástla. Ľudí, ktorí mi prirástli 
k srdcu a veľmi mi v živote pomohli a pomáhajú je tak 
veľa, že nemá význam ich menovať. Ale ďakujem priatelia 
za všetko, je mi cťou zdieľať s vami túto hru v nádhernom 
klube na našej Alpinke.

Alpinka tento rok oslavuje 10 rokov od svojho založe-
nia. Ako sa za tých 10 rokov podľa teba zmenila? 
Za posledných 10 rokov na Alpinke došlo z môjho pohľadu 
k obrovským skokom vpred. Od kvality ihriska, cez kvalitu 
služieb pre hráčov a členov, dizajnu samotného ihriska, 
cvičných plôch a clubhousu. Moje ďakujem by som chcel 
povedať všetkým, ktorí sa o to pričinili. Našim majiteľom, 
bez ktorých by to nebolo možné, ale tak isto celému tímu 
pracujúcemu na ihrisku, ktorý odvádza perfektnú prácu, či 
už na ihrisku, alebo v clubhouse.
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V čom je podľa teba Alpinka výnimočná?
Alpinka je výnimočné ihrisko, pretože ho považujem za 
jedno z už mála prírodných ihrísk s minimálnym zásahom 
do prírody. Je veľmi technicky náročné a preverí aj naozaj 
skúsených hráčov. Pre mňa má aj jedinečnú atmosféru, 
ktorú nezažívam na žiadnom inom mieste.

Čo by si na Alpinke rád videl o ďalších 10 rokov?
O 10 rokov by som na Alpinke rád videl veľa hrajúcej 
mládeže a golfových nováčikov. Bol by som však rád, keby 
rodinná atmosféra, akú máme dnes v klube, zotrvala 
nielen o 10 rokov, ale navždy.

Ktorá alpinková jamka je tvoja obľúbená a prečo?
Jednoduchá odpoveď, jamka číslo 1, pretože máme celú 
hru ešte pred sebou! :)

Veľa „alpinkáčov“ má aj svoju najmenej obľúbenú 
jamku - niektorí preto, že im tam loptička lieta všade, 
kde nechcú, pre nepríjemné prekážky či dĺžku, ktorú 
svojimi ranami nevedia vždy odhadnúť. Máš aj ty 
takúto neobľúbenú jamku? 
Neobľúbená jamka by v mojej terminológii mala byť skôr 
nazvaná ako výzva. Na Alpinke je to určite jamka číslo 7.

Máš na Alpinke obľúbené miesto? Ak áno, ktoré 
a prečo?
Áno mám, jednoznačne je to terasa pred clubhousom. 
Priznajme sa, všetci tam radi vysedávame a konzumujeme 
dobroty. Nedá mi týmto sa zvláštne poďakovať aj skvelému 
tímu, ktorý sa o nás bezchybne stará počas celej sezóny.

Za desaťročie Alpinka vychovala desiatky nadšených 
golfi stov, no i novú generáciu talentovanej mládeže. 
Tešíš sa, že aj na našom malom ihrisku rastú nové 
golfové talenty? 
Samozrejme ma teší aj ako človeka, aj ako trénera, ak 
mladí z našej Alpinky dosahujú výsledky, za aké by boli radi 
hráči, ktorí sa na ihrisku doslova narodili a majú neporov-
nateľne lepšie pomienky na trénovanie. Na našu mládež 
v klube som pyšný, okrem toho, že z nich rastú cieľavedo-
mí, výkonnostní hráči, sú aj uvedomelí a dobre vychovaní, 
čo je veľmi dôležité. 

Čo je podľa teba najdôležitejšie pre prilákanie mláde-
že a mladých ľudí na golfové ihrisko?
Propagácia golfu a verejná mienka o golfe je ešte stále na 
Slovensku veľkým problémom. Ale vďaka rôznym projek-
tom a reklame sa to posúva pomaličky vpred. Veľmi sa mi 
páčia projekty osvety golfu na základných školách, či už 
cez telesnú výchovu alebo záujmové krúžky. 

Golf je zaujímavý v tom, že napriek akémukoľvek 
nášmu presvedčeniu sa nikdy zrejme nedostaneme 
do štádia, kedy by sme už nemali čo zlepšovať. 
Aj Tiger Woods hrá jeden turnaj dokonale a ten ďalší 

mu vôbec nevyjde... Čo si teda máme hovoriť, aby 
sme sa neprestávali motivovať a snažiť?
Kedže golfová populácia je tak veľká a rôznorodá, nechal 
by som to na každom hráčovi individuálne, pretože aj golf 
je hra o rozhodnutiach a je to aj jeho podstata. 

Akú radu dávaš všetkým svojim golfi stom? 
Moja rada určite znie: užívajte si každú golfovú hru, je to 
najkrajšia hra na svete!

Tomiho Juska všetci poznáme z ihriska, z odpaliska, 
z clubhousu... Aký je však Tomi Jusko mimo ihriska? 
Povedz nám, čo robíš, keď nerobíš.
Tomi Jusko je zvláštny tvor, rád trávi čas na golfe, a preto 
mu iného času veľa nezostáva. Aj mimo golfu je rád so 
svojou rodinou (často aj tou golfovou), svojimi blízkymi, rád 
sa smeje a má rád ľudí. Veľmi sa na vás všetkých teším 
v ďalšej 10-ročnici. 

Mirka Germanová
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REKORD IHRISKA

Antónia
Zacharovská

Vek 12 rokov 

HCP 4,0

Maxima Mercedes
Turkish Open 2015

12. 7. 2015

61 rán (-7)
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  JAMKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 RANY

  MUŽI (m) 283 284 101 357 258 207 423 162 115 2190 283 284 101 357 258 207 423 162 115 2190 4380

  ŽENY (m) 237 256 95 305 226 178 388 125 115 1925 237 256 95 305 226 178 388 125 115 1925 3850

  4 3 2 4 4 3 4 3 2  3 4 3 4 3 4 5 3 3 

  PAR 4 4 3 4 4 4 5 3 3 34 4 4 3 4 4 4 5 3 3 34 68

  HCP 9 3 15 5 13 17 1 7 11  10 4 16 6 14 18 2 8 12 
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babysitting, detský park Kids Zone
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Vážení priatelia golfu!

Aj keď naše ihrisko oslavuje už svojich 10 rokov, 
ja sám som naň nastúpil až v druhom polčase. Som 
veľmi vďačný mojim spoločníkom, Pavlovi Miškovovi 
a Petrovi Valentovi, ktorí ako prví prišli s myšlienkou 
výstavby golfového ihriska v Košiciach za to, že ma 
vzali pred piatimi rokmi po jej realizácii do svojho 
tímu. Týmto krokom sa z pre mňa dovtedy rekreačné-
ho športu stala súčasť každodenného života. Golf je 
mojou radosťou, vášňou, oddychom a najmä nabíjač-
kou pozitívnej energie.

Za celkovým výsledkom a podobou, akú za uplynulé 
roky naša Alpinka nadobudla, nestoja len traja ale 
skupina ľudí, ktorí ju doslova pestujú. Moja vďaka patrí 
celému personálu, podieľajúcemu sa na skvalitňovaní 

či samotného ihriska alebo služieb pre vás golfi stov 
a vytváraní tej povestnej rodinnej atmosféry, ktorá je 
Alpinke často pripisovaná.

Novým projektom, 18 jamkovým ihriskom chceme 
posunúť golf v Košiciach opäť do iného levelu. Alpinka 
bude však pre mňa navždy oddychová zóna, rodinná 
záhrada, v ktorej načerpám energiu, poteším dušu, 
jednoducho moja srdcovka.

Môj obľúbený golfový citát od Dave Hill-a je „Golf je 
najťažšia hra na svete a najľahšia, o ktorej sa dá rozprá-
vať. Tak si spolu naďalej užívajme hru na Alpinke.

Prajem Vám peknú golfovú sezónu.

Peter Ďurica

Moja srdcovka
Golf je nabíjačka pozitívnej energie
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*foto - showroom Michalovce

27.5.2016 - Black Stork - Veľká Lomnica
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JAMKOVKA
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 1. Mach Pavol 
w.o. Kozák Ján

Vasilenko Martin

Vasilenko Martin

Jerga Slavomír

Vasilenko Martin

w.o. Tribula Roland

Tribula Roland

Mozoľa Peter

Vasilenko Martin

Jerga Slavomír

Rouche Yves

Bálint Tomáš

Tribula Roland

Tomaško Martin

Mozoľa Peter

 16. Kozák Ján

 8. Král Ľubomír

 9. Vasilenko Martin

 4. Hudák Patrik

 13. Jerga Slavomír

 5. Gordan Miroslav

 12. Rouche Yves

 2. Bálint Tomáš

 15. German Miroslav

 7. Žoldák Jakub

 10. Tribula Roland

 3. Juhás Tomáš

 14. Tomaško Martin

 6. Mozoľa Peter

 11. Tomaško Ladislav

Zacharovská Antónia

Zacharovská Antónia

Vaľková Viviana

1. Zacharovská Antónia
Zacharovská Antónia

Halagovcová Katarína

Vaľková Viviana

Nováčková Marta

8. Fitzgeraldova Lenka

4. Halagovcová Katarína

5. Mozoľová Ingrid

2. Germanová Valéria

7. Vaľková Viviana

3. Nováčková Marta

6. Selecká Jana

Majstrovstvá GKAK na jamky 2015 - muži

Majstrovstvá GKAK na jamky 2015 - ženy
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S prvou myšlienkou zorganizovať veľký golfový turnaj 
Turkish Open 2015 prišli Peter Ďurica spolu s Katkou 
Tesfaye zo spoločnosti Maxima Broker - generálny 
partner Golfového ihriska Alpinka a Karol Šimko zo 
spoločnosti MOTOR - CAR Košice v zastúpení značky 
Mercedes - Benz. Tento nápad zaujal aj našich dvoch 
dlhoročných obchodných partnerov – spoločnosť 
Hoteli Krk a jej predstaviteľa Pavla Miškova a chala-
nov Maťa Vasilenka a Miloša Kazimíra zo spoločnosti 
Korida Slovakia. Týmto rozhodnutím zatraktívnili 
tradičné handicapové turnaje konajúce sa pod zášti-
tou spomínaných spoločností. Pre hráčov GKAK bola 
najväčším lákadlom účasť na fi nále Turkish Airlines 
Open v Tureckej Antalyi.

Turkish Open 2015
Najväčším lákadlom - účasť na fi nále Turkish Airlines Open

Golfi sti mali možnosť súťažiť 
každý 

utorok na HCP Korida Turkish Open 2015  
štvrtok na HCP Hoteli Krk Turkish Open 2015 
nedeľu na Maxima Mercedes Turkish Open 2015 

V sérii 20 kôl túry 
v troch kategóriach 

HCP 0 - 12 (hra na rany)
HCP 12,1 - 24 (hra na STB)
HCP 24,1 - 54 (limitný handicap pre vyhodnotenie 
36) hra na STB
Systémom zrátavania bodov

Poradie v kategóriách bolo 
vyhodnotené bodovým systémom 
v každej kategórii.

Do fi nále sa počítali body 
z 10 najlepších odohratých turnajov 
z 20 kolovej túry.

Do fi nálového kola postúpili 
10 najlepší hráči 
z každej kategórie.
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MAXIMA MERCEDES TURKISH OPEN 2015
 10 najlepších súčet 10
 a fi nále najlepších
HCP 0 - 12  
1. BÁLINT Tomáš 103 91
2. JERGA Slavomír 93 83
3. ZACHAROVSKÁ Antónia 90 90
HCP 12,1 - 24  
1. FORRAI Adrian 76 76
2. KAKALEC Peter 75 59
3. SÝKORA Jozef 72 64
HCP 24,1 - 54  
1. OLEJÁR Michal 92 74
2. BARNA Marek 70 54
3. TIMKOVA Soňa 66 54
SENIORI  
1. TKÁČ Ivan 64 64
2. SÝKORA Jozef 62 63
3. HANCINOVÁ Viera 58 59
  

HCP KORIDA TURKISH OPEN 2015

HCP 0 - 12  
1. MACH Pavol 59 49
2. ZACHAROVSKÁ Antónia 48 42
3. JERGA Slavomír 34 30
HCP 12,1 - 24
1. FORRAI Adrian 38 38
2. KELEMEN Ladislav 34 24
3. HALAGOVCOVÁ Katarína 31 31
HCP 24,1 - 54 
1. OLEJÁR Michal 41 31
2. HANCIN Jozef 30 30
3. ŠKREK Michal 17 9
SENIORI  
1. ROUCHE Yves 43 46
2. KRÁL Ľubomír 25 25
3. HALAGOVCOVÁ Katarína 20 20

HCP HOTELI KRK TURKISH OPEN 2015

HCP 0 - 12 
1. ZACHAROVSKÁ Antónia 59 49
2. JERGA Slavomír 43 35
3. ROUCHE Yves 32 32
HCP 12,1 - 24 
1. HANCINOVÁ Viera 37 27
2. ĎURICA Peter 35 29
3. SÝKORA Jozef 32 24
HCP 24,1 - 54 
1. HANCIN Jozef 30 22
2. OLEJÁR Michal 25 19
3. MIKOLAJ Pavol 25 15
SENIORI  
1. KRÁL Ľubomír 33 34
2. ROUCHE Yves 29 30
3. MASARYKOVÁ Helena 23 23

Na záver túry sa všetci účastníci odviazali pod taktov-
kou DJ-a Apa Egryho na after párty, ktorá bola záro-
veň rozlúčkovou párty s Aničkou Bežilovou z MOTOR 
– CAR Košice. Anke vďačíme za dlhoročnú spoluprácu 
pri organizácii všetkých turnajov Mercedes – Benz a v 
novej profesii jej prajeme veľa úspechov.

Celá akcia však mala aj charitatívny podtón. Dohromady 
sa vďaka spoločnostiam MOTOR - CAR Košice a Maxima 
Broker podarilo vydražiť dresy Petra Sagana a Alberta 
Contadora zo stajne Tinkoff  - Saxo v hodnote 6515,- eur. 
Táto suma bola rozdelená Krajskej neonatologickej 
neziskovej organizácii NOVORODENEC a pre projekt te-
lesne a zdravotne postihnutých detí zo spojenej škôlky 
na Opatovskej ulici v Košiciach – Rallye cesta do života. 
O vysokú účasť na turnajoch Turkish Open 2015 sa 
postarali ako členovia GKAK tak aj nedomovskí hráči. Na-
priek tomu, že sa počas sezóny mnohí videli na chvoste 
rebríčka, nestrácali odhodlanie, keďže vo fi nálovom kole 
mohli získať dvojnásobný počet bodov.
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Hlavným ťahákom Golfového klubu Alpinka v sezó-
ne 2015 boli pravidelné hendikepové turnaje. Pod 
názvom HCP Korida -Turkish Open, HCP Hoteli Krk- 
Turkish Open a Maxima Mercedes-Turkish Open sa 20 
utorkov, štvrtkov a nedieľ hrali turnaje, kde hlavnou 
cenou pre víťazov v jednotlivých kategóriách bol 
7-dňový letecký pobyt v Tureckom Beleku. A prečo 
práve Turecko? No nielen preto, že v októbri si tam 
viete zahrať golf v priaznivých klimatických podmien-
kach a na nádherných golfových ihriskách. Ale hlavne 
preto, lebo v tom čase sa tam konal jeden zo série 
prestížnych profesionálnych turnajov European Tour.

A tak, sa 18 golfi stov a niekoľko kedíkov vybralo 
24.10.2015 do rakúskeho Schwechatu, aby o 10.40 odle-
telo do teplučkého Beleku vychutnať si svoju výhru. Po 
prílete sme sa ubytovali v príjemnom hoteli Sentido Zey-
nep golf and Spa. A ihneď po vybalení a malom osvieže-
ní sme sa vybrali otestovať slanosť a teplotu mora. 
Prvý golfový deň sme mali teetime až o pol štvrtej 

popoludní na golfovom ihrisku Carya Golf Course. 
Zaujímavosťou tohto ihriska je, že sa na ňom dá hrať aj 
vo večerných hodinách pri umelom osvetlení. A tak sme 
si po prvýkrát mohli vyskúšať nočný golf. Najviac sme 
sa báli či nájdeme loptičku v rafe, alebo či vôbec uvidí-
me kam loptička letí, ale na naše prekvapenie to nebol 
žiadny problém. Problémom bolo skôr zvyknúť si na hru 
na gríne, najmä ako čítať grín pri umelom osvetlení. Ale 
po ťažšom začiatku sme si aj na to zvykli. Náš posledný 
hrací deň bol opäť na ihrisku Cary a pri umelom osvetle-
ní a problém s patovaním a čítaním už nemal nikto z nás. 
Ale jeden mimoriadny zážitok z tohto ihriska máme. Až 
dovtedy nikto z nás nekončil svoje 18-jamkové kolo po 
polnoci!

Druhé ihrisko, ktoré sme hrali bolo Lykia Links golf. 
Opäť, pre mnohých z nás golfová premiéra. Pretože 
zahrať si na typickom „linksovom“ ihrisku je mnohých 
golfi stov iba sen. Charakteristikou tohto ihriska je, že 

Účastníci zájazdu
Turkish Open 2015
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sa tiahne pozdĺž mora, podkladom je piesočnatá pôda, 
veľmi náročné pieskové bunkre a nenájdete tu skoro 
žiadne stromy. A ešte jedna maličkosť, ktorú tu určite 
nájdete - vietor.

Najľahšie ihrisko na nás čakalo na tretí deň. Pre Kaya 
Golf Course sú charakteristické typické borovicové 
stromy, ktoré sa bohato krížia s modrými jazierkami. 
Už z detských táborov je známe poučenie, že tretí deň 
je vždy najťažší, aj preto si mnohí z nás po náročných 
golfových a spoločenských večeroch dopriali aj trochu 
relaxu.

Návšteva prestížneho turnaja Europen Tour na nás ča-
kala v posledný deň. Na ihrisku The Montgomerie Maxx 
Royal sme mohli vidieť hviezdy ako Lee Westwood, Jan 
Poulter, Graeme McDowell, John Daly, Miguel Angel 
Jiménez, Rafa Cabrera-Belo. No asi najviac sme sa všetci 
tešili, že naživo uvidíme lídra svetového rebríčka golfi s-
tov Roryho McIlroya.

Myslím, že na tomto klubovom výlete v Turecku sa 
mnohým z nás stali naše golfové sny skutočnosťou. 
Zažili sme kopec srandy, golfových skúseností, prehĺbili 
golfové priateľstvá. Jedno veľké ĎAKUJEM posielame 
sponzorom tohto zájazdu a už teraz netrpezlivo čaká-
me, aké zaujímavé turnajové prekvapenia si pre nás 
pripravili na ďalšiu golfovú sezónu. 

Soňa Jenčušová
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Pri príprave tejto ročenky sa nám opäť potvrdilo akou 
neoddeliteľnou súčasťou nášho ihriska je aj značka 
Mercedes-Benz. Ako vnímate prepojenie golfu a znač-
ky Mercedes-Benz?
Mercedes-Benz je značkou, ktorá v sebe skrýva histó-
riu a hodnoty. Zároveň sa spája s luxusom a prestížou. 
Myslím, že sa zhodneme, že rovnaké hodnoty v sebe 
ukrýva aj golf. Pre mnohých ľudí je golf, či luxusné autá 
vášňou a preto je len prirodzené, že sa tieto dve sféry 
postupom času prepojili. Mercedes-Benz drží záštitu 
nad nespočetným množstvom turnajov po celom svete 
a prítomnosť našej hviezdy, či už priamo na ihrisku alebo 
ako patróna nad turnajom, sa už stáva úplne prirodze-
nou. S určitou nadsázkou by sme mohli povedať, že sa 
stáva 5. členom vo fl ighte. 
Tento trend s radosťou nasledujeme aj my tu na Sloven-
sku. V Košiciach máme silnú základňu golfových hráčov, 
ktorí sú zároveň našimi vernými zákazníkmi. Preto je 
pre nás veľmi príjemné stretnúť sa s nimi pri príležitosti 
golfových turnajov. Zároveň priznávam, že golf je aj 
mojou vášňou. Po zdravotných problémoch, ktoré mi 
znemožnili hrať naplno tenis sa pre mňa golf stal alter-
natívou, na ktorú dnes nedám dopustiť. Každý rok sa 
teším na otvorenie golfovej sezóny a na čas stráveným 
na greene. Golf sa pre mňa stal vášňou a užívam si ho za 
každých okolností. Ako sa hovorí, neexistuje nepriaznivé 
počasie pre golf, len zle oblečený golfi sta.

Golfové turnaje organizujete vždy na pôde golfového 
ihriska Alpinka a nás to veľmi teší. Je pre Vás toto pro-
stredie natoľko atraktívne, že sa k nemu opakovane 
vraciate?
Spolupráca s golfovým ihriskom Alpinka prebieha vždy 
na profesionálnej úrovni a my nevidíme dôvod na zmenu. 
Alpinka má svojich stabilných fanúšikov, ktorí sú tomuto 
ihrisku verní a my medzi nich určite patríme tiež. Naše 
zastúpenie je citeľné aj priamo na ihrisku, koniec koncov 
máme prenajatý reklamný priestor priamo na jednej z ja-
miek. V tejto spolupráci chceme určite pokračovať a pevne 
veríme, že táto spolupráca prináša výhody obom stranám. 
Golfová sezóna sa už blíži a my sa tešíme, že aj tento rok 
budeme môcť zorganizovať turnaj Maxima Mercedes, 
ktorý sa za posledné roky teší stále väčšej obľube u hrá-
čov, čo je pre nás dôkazom toho, že robíme správnu vec. 
Každý turnaj nám prinesie nové poznatky a skúsenosti 
a my sa snažíme každý rok zlepšovať a prinášať stále nové 
a atraktívne možnosti pre hráčov v rámci našich turnajov. 
Tento rok oslavujeme krásne 15. výročie založenia našej 
spoločnosti. Je to teda aj moment, kedy sa pozeráme 
spätne do minulosti a zhodnocujeme všetky naše aktivity. 
Som veľmi rád, že keď sa spätne pozriem na naše pôsobe-
nie, tak v ňom golf fi guruje ako jedna z našich kľúčových 
aktivít, ktorú obľubujú naši zákazníci a rovnako aj my.

Karol Šimko

Mercedes-Benz
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Pridajte sa k nám a využite naše skúsenosti

VŠETKO BEZPLATNE  
A POD JEDNOU STRECHO

POISTÍME všetky produkty - v každej poisťovni
PREHODNOTÍME Vaše poistenia

UŠETRÍME Vaše náklady
ZABEZPEČÍME kvalitné služby pri poistných udalostiach

...problémy riešime za Vás

Pridajte sa k nám a využite naše skúsenosti

VŠETKO BEZPLATNE  
A POD JEDNOU STRECHOU

POISTÍME všetky produkty - v každej poisťovni
PREHODNOTÍME Vaše poistenia

UŠETRÍME Vaše náklady
ZABEZPEČÍME kvalitné služby pri poistných udalostiach

...problémy riešime za Vás
ZABEZPEČÍMEÍMPP kvalitné služby pri poistných udalostiachné sl

...problémy riešime za Vás...problémy r  VÁŠ PARTNER V POISTENÍ AJ PRI HRE NA GREENE

CELOROČNÉ GOLFOVÉ POISTENIE  
ZA BEZKONKURENČNÚ CENU
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POISTENIE 

Poistenie podnikateľov 
1. Poistenie majetku (hnuteľný a nehnuteľný majetok, strojné a elektronické riziká, prerušenie prevádzky, 

colný dlh, plodiny a živočíšna výroba, poľnohospodársky majetok)

2. Poistenie zodpovednosti za škodu (prevádzková zodpovednosť, profesijná zodpovednosť, zodpovednosť 
cestného dopravcu, environmentálne riziká, zodpovednosť štatutárnych zástupcov a dozorných orgánov 
spoločnosti)

3. Ďalšie druhy poistení (bytové domy, stavebné a montážne, pohľadávky, právna ochrana...)

Poistenie občanov
1. Poistenie nehnuteľného majetku (poistenie bytu, rodinného domu, chaty, rodinného domu vo výstavbe)
2. Poistenie domácnosti
3. Poistenie zodpovednosti za škodu (z občianskeho života, z vlastníctva nehnuteľnosti, zodpovednosť za 

škodu pri výkone povolania)
4. Životné poistenie (kapitálové, investičné, rizikové) a úrazové poistenie (individuálne, skupinové)
5. Ďalšie druhy poistení (cestovné, golfové,...)

Poistenie motorových vozidiel
1. Povinné zmluvné poistenie a rôzne druhy pripoistení (čelné sklo, živel, batožina, úraz)
2. Havarijné poistenie (mini kasko až po krytie all risk) s možnosťou pripoistení (čelné sklo, batožina, 

náhradné vozidlo, úraz a trvalé následky po úraze, náhrada spoluúčasti)
3. Poistenie finančnej straty

www.maximabroker.sk

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
info@maximabroker.sk

+421 908 347 794
+421 902 902 345

ČESKÁ REPUBLIKA
info@maximabroker.eu

+420 734 201 065

  VÁŠ PARTNER V POISTENÍ AJ PRI HRE NA GREENE
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Nežné pohlavie, krásne oblečenie a ikonické MINI sa 
spojili do obľúbeného projektu venovanému len a len 
dámam - Ladies Cup. Súťažilo sa pod horúcim slnkom 
s osviežujúcim Aperol Spritzom na stablefordové 
body v troch kategóriách. Prítomné dámy obliekol 
sponzor do luxusného golfového oblečenia značky 
Conte of Florence, každá bola obdarovaná kozmetic-
kým balíčkom Hartmann a zahviezdili farebné MINI 
Coopre pre výherkyne každej kategórie na víkend.

Ladies Cup
Dámy na Alpinke majú šťastie na tropické teplo
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STABLEFORD HCP 0 - 24,0 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 

1 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 14,7 37 / 81 37 14,4
2 ZACHAROVSKÁ Antóna GKAK 13499 2,7 36 / 69 36 2,7
3 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 20,8 35 / 89 35 20,8
4 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 14,1 33 / 86 33 14,1
5 GERMANOVÁ Valéria GKAK 06808 20,5 31 / 93 31 20,6

STABLEFORD HCP 24,1 - 36 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 NAGYOVÁ Ingrid GKAK 12597 29,5 43 / 91 43 26,0
2 BALUNOVÁ Gabriela GKAK 04966 26,8 38 / 93 38 25,9
3 MELNIČAKOVÁ Adriana GKAK 07001 24,2 33 / --- 33 24,2
4 FITZGERALDOVÁ Lenka GKAK 14918 28,9 31 / 103 31 28,9
5 MOZOĽOVÁ Ingrid GKAK 11828 25,2 27 / --- 27 25,3

STABLEFORD HCP 37 - 54 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 OROSZOVÁ Adriana GKAK 15292 54 55 / 105 55 35,5
2 DABOCZIOVÁ Alena GKAK 05125 54 54 / --- 54 36
3 ŠIMKOVÁ Karla GKAK 11780 53 31 / 130 31 53
4 GÁBRIKOVÁ Sláva GKAK 11837 54 29 / 150 29 54
5 HARBUĽÁKOVÁ Ivana RMG 14555 54 19 / 143 19 54

NA RANY Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre

1 ZACHAROVSKÁ Antónia GKAK 13499 2,7 69 / 36 69
2 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 14,7 81 / 37 81
3 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 14,1 86 / 33 86
4 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 20,8 89 / 35 89
5 NAGYOVÁ Ingrid GKAK 12597 29,5 91 / 43 91
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Dôkazom, že golf nemusí byť len o zábave a zlepšo-
vaní handicapov ale o konkrétnej pomoci tím, ktorí 
to potrebujú bol druhý ročník Charitatívneho turnaja 
Úsmev ako dar, ktorý organizuje spolu s Golfovým 
klubom Alpinka pán Radoslav Dráb.

„Je nám cťou i potešením, že ste už druhý rok po sebe 
prijali pozvanie nás a golfového ihriska zúčastniť sa 
charitatívneho golfového turnaju nesúceho názov našej 
organizácie - Úsmev ako dar. Teší nás, že aj vedenie 
golfového klubu zdieľa našu radosť z Vašej prítomnosti 
a ochotu si zahrať v prospech charity! 

Úspešne sa nám podarilo - a to aj vďaka mnohým z Vás 
- dokázať, že medzi nami sú stále dobrí ľudia, ktorí nám 
chcú pomôcť. Našli sa aj v Košiciach. Počas 2. ročníka 
Charitatívneho golfového 
turnaja sa vyzbieralo úžas-
ných 3 520,- EUR!

O to väčšiu radosť preží-
vame, že sme túto čiastku 
použili na dokončenie 
Krízového centra Dorka 
v Prešove, ktoré svojou 
novou kapacitou vie prijať 
ďalších 50 osôb z východ-
ného Slovenska v núdzi!

Naše krízové centrá po celom Slovensku sú totiž poľnou 
nemocnicou - podľa slov pápeža Františka - do ktorej 
prinášame zranených životom, rozličnými okolnosťami 
a ľuďmi, aby sme rany ošetrili, zotreli slzy a pomohli sa 
narovnať a vykročiť do života. Chceme sa Vám touto ces-
tou preto poďakovať a zároveň prosiť o Vašu priazeň do 
ďalšieho ročníka charitatívneho golfového turnaja, aby 
to, čo sme úspešne začali, malo aj svoje pokračovanie.
       
Aby sme mohli pomáhať aj naďalej, nepretržite, 24 ho-
dín denne, v ktorúkoľvek nočnú či dennú hodinu!

Aby každé dieťa malo rodinu ...naše centrá pomoci sú 
dôkazom veľkodušnosti a obetavosti dobrodincov 
a zanietených dobrovoľníkov. Preto vďaka patrí všet-
kým, ktorí priložili ruku k dielu. Naša činnosť a práca 
s rodinami a deťmi v núdzi je založená na rozvoji rodi-
čovských zručností, poznaní potrieb a pocitov i skúse-
ností detí a ich bezpodmienečnom prijatí, rozvíjaní 

a spoznávaní i posilňovaní ich identity, ako aj na úcte 
k biologickej rodine detí. To všetko robíme v zmysle 
Deklarácie práv Dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa, 
ako i pre ochranu rodiny a jej poslania v zmysle 
Charty práv rodiny. Pridanou hodnotou týchto projek-
tov pomoci projektu je v tom, že starostlivosť o týchto 
nám zverených klientov je zabezpečená aj prostredníc-
tvom tradičných kompletných tútorských rodín, ktoré 
vykonávajú koučing a mentoring klientov. Garanciou 
úspešnosti je úzka spolupráca so širokým odborným tea-
mom našej organizácie Úsmev ako dar.

Cieľom našich krízových centier je poskytovanie kom-
plexnej podpory pre osamelé tehotné ženy alebo 
rodičov s deťmi a pre mládež vychádzajúcu v dospelom 
veku z detských domovov a nefunkčných rodín, ktorí ne-

majú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych 
dôvodov užívať bývanie.
Pozornosť venujeme nielen na telesnú, ale aj duševnú 
a duchovnú zložku ich osobnosti, nielen bývanie a pra-
covnú terapiu, ale aj overené spôsoby vedenia a spravo-
vania svojho času ako je napr.:
- pomôcť objaviť vlastnú identitu a miesto v živote
- formovať v nich pozitívne hodnoty a návyky
- rozvíjať ich rodičovské zručnosti
- prehlbovať lásku ku vzdelaniu, k práci a k spoločnosti
- motivovať ich k zodpovednému prístupu k životu.

Milí priatelia Golfového klubu Alpinka! Držíme Vám aj 
v tomto roku palce a želáme veľa úspešných jamiek! 
Veríme, že práve niektoré z nich prinesú pomoc pre 
rodiny a deti v núdzi aj v tento rok!“

Radoslav Dráb
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar

Charitatívny turnaj
Druhý ročník Charitatívneho turnaja Úsmev ako dar 
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RANY Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre
   
1 ĎURICA Peter GKAK 07877 16,4 83 / 37 83  
2 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 9,8 84 / 28 84  
3 VALENT Peter GKAK 01803 12,3 85 / 29 85  
4 MAXIAN Maroš GKAK 11420 21,3 86 / 39 86  
5 LUKÁČ Marek GKAK 04739 14,3 87 / 32 87

STABLEFORD 0 - 18,4 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 ĎURICA Peter GKAK 07877 16,4 37 / 83 37 16,1 
2 LUKÁČ Marek GKAK 04739 14,3 32 / 87 32 14,3 
3 VARADY Alexander GKAK 09502 13,5 32 / --- 32 13,5 
4 SABOL Viktor GKAK 07875 16,2 32 / 88 32 16,2 
5 LANG Július GKAK 06356 15,8 31 / 88 31 15,8 

STABLEFORD 18,5 - 36 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 

1 MAURITZ Roland GKAK 14709 34,0 43 / 95 43 30,5 
2 MAXIAN Maroš GKAK 11420 21,3 39 / 86 39 20,1 
3 HANCIN Jozef, st. LGK  02013 24,7 37 / --- 37 24,3 
4 SCHMIDT František GKAK 11029 18,6 35 / --- 35 18,6 
5 TKÁČ Ivan GKAK 13500 22,9 32 / 94 32 22,9 

STABLEFORD 37 - 54 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
 
1 GÁBRIKOVÁ Sláva GKAK 11837 54 26 / 134 26 54 
2 JUHÁSOVÁ Anna GKAK 10776 54 23 / 143 23 54
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Úspešný reprezentačný tréner slovenského futba-
lového mužstva je jedným z tých členov GK Alpinka, 
bez ktorých si už naše ihrisko ani nevieme predstaviť. 
Ráno ho stretnete v clubhouse vychutnávať si horúcu 
kávu, cez víkendy si s ním možno zahráte v jednom 
z fl ightov na alpinkovských turnajoch. Ján Kozák má 
za sebou mimoriadne úspešnú sezónu, ktorá našich 
futbalistov dostala až na Majstrovstvá Európy 
a v golfe priniesla Jankovi hcp. O futbale aj o golfe 
nám porozprával pri šálke kávy pred začiatkom novej 
golfovej sezóny.

Tvoja sezóna 2015 mala dve časti: futbalovú a golfo-
vú. Ako ich s odstupom času hodnotíš?
Pre mňa je samozrejme prioritou futbal a golf je pre 
mňa relaxom. Futbalová sezóna mi skončila veľmi dobre, 
postupom na Majstrovstvá Európy do Francúzska, prvý-
krát v histórii samostatného Slovenska. Urobili sme ľuďom 
radosť, a to ma najviac teší. Teraz sa môžeme spoločne 
tešiť na šampionát. Čo sa týka golfovej sezóny, tak ja ten 
golf beriem skutočne ako relax. Chytil ma, som v spoloč-

nosti dobrých ľudí, v peknom prostredí. Najviac chodím na 
Alpinku, kde to mám najbližšie. Alpinka sa veľmi posúva 
dopredu, ihrisko je stále krajšie. Oddychujem v príjemnom 
prostredí, takže ma to napĺňa. 

Aké spomienky máš na golfovú sezónu 2015? Stihol si 
veľa turnajov popri všetkých futbalových pracovných 
povinnostiach? 
Stále si nájdem čas aj na golf. Už ráno, keď vstávam skôr, si 
dávam kávu na golfovom ihrisku, kde sledujem, ako vychá-
dza slnko, spievajú vtáčiky, to je niečo úžasné. A ešte keď 
si dáme s kamarátom prvú rannú „deviatku“, je to dobré. 
Odohral som dosť turnajov, keďže na to si stále nájdem 
čas. Ale aj turnaje beriem skôr tak, aby som bol v spoloč-
nosti kamarátov a ľudí, kde je taká rivalita, svojím spôso-
bom súťaživosť a adrenalín. Adrenalín si musím udržiavať, 
keďže tie kvalifi kačné zápasy sú veľmi náročné, človek má 
pocit zodpovednosti, a na to sa tiež musím pripraviť. 

Ktorý z minuloročných futbalových zápasov a golfo-
vých turnajov bol pre teba najviac výnimočný? 

Ján Kozák
Alpinka je môj tretí domov
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Pri futbalových zápasoch samozrejme vrcholila A kvali-
fi kácia, tú sme výborne rozbehli, získali sme 6 víťazstiev 
za sebou, takže sme boli na prvom mieste a bolo dôležité 
ju dotiahnuť do úspešného konca. To sa podarilo a bolo 
tam veľa ťažkých zápasov. Najťažší bol zápas s Ukrajinou, 
kde Ukrajina stále na nás tlačila, bolo potrebné jej útok 
odraziť, a tak sme sa vďaka remíze 0:0 dostali do výhodnej 
pozície, boli sme vo výhode. A pri golfových turnajoch - ja si 
vážim každý dobrý výsledok, uspokojí ma to, zasmejem sa. 
Ja to beriem skutočne ako relax.

Dá sa dnes povedať, že máš dnes tri domovy - jeden je 
doma s manželkou, druhý na futbalovom ihrisku 
a tretí na Alpinke?
Áno, s manželkou sme už 20 rokov bez detí, deti sa nám 
rozutekali, majú už svoje rodiny, takže dá sa to aj tak 
povedať. Veľa času trávim aj na Alpinke, a samozrejme ten 
futbalový je najdôležitejší, a tomu sa aj najviac venujem. 

V našej skupine na ME máme veľmi silné mužstvá, 
ktoré budú pre nás určite výzvou. Tešíš sa na tieto 
zápasy?
Samozrejme, treba počítať s tým, že kto postúpi na ME, má 
svoju silu a kvalitu. Ja rešpektujem každého súpera. Musím 
povedať, že Anglicko a Rusko sú veľké krajiny s veľkou 
tradíciou, majú dostatočný výber kvalitných hráčov, takže 
je to obrovská sila. Wales je približne taká krajina, ako 
my, ale disponuje tiež veľkým počtom kvalitných hráčov, 

ktorí hrajú v Reale Madrid, v Arsenali, Liverpoole či ďalších 
kvalitných hráčov v anglickej lige, takže máme v skupine 
zaujímavé mužstvá, ale o to ide - aby sme sa pokúsili s tými 
silnými mužstvami podať čo najlepší výkon a dosiahnuť čo 
najlepší výsledok. Ja sa na to teším. Teším sa na Majstrov-
stvá Európy. Túžil som po tom, pretože ako hráč som sa 
zúčastnil na ME v roku 1980 v Taliansku a teraz tam ako 
tréner idem prvýkrát. 

Budeš sa hráčom snažiť vytvoriť podobnú atmosféru, 
akú si sám zažil na ME ako hráč?
Je to veľmi rozdielne, keďže tam som bol ešte ako hráč, 
a teraz tam idem ako tréner, zodpovedný za výsledky 
aj za hráčov. Ale samozrejme, každé takéto podujatie 
človeku niečo dá. Vtedy som to vnímal tak isto. V roku 
1980 v Taliansku sme získali bronzové medaily a ľudia 
to nevnímali ako úspech. Štyri roky predtým chlapci 
v Belehrade získali zlaté medaily, takže sa nám už bronz 
zdal málo. A od tej doby sme vôbec nepostúpili. Ale to 
je futbalový život. Preto sa človek rád k tomu šampio-
nátu vracia. Samozrejme, teraz je to o niečom inom, ale 
teším sa. 

Sú si v niečom futbal a golf podobné? Majú podľa 
teba niečo spoločné?
Je to rozdielne - futbal je kolektívna hra, toto je indivi-
duálny šport. Ale aj tam je potrebné sa na to pripraviť, je 
potrebná maximálna koncentrácia na činnosť, ktorú človek 
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robí a takisto psychika zohráva v golfe ešte väčšiu úlohu 
ako vo futbale. Majú veľa spoločných atribútov, ale sú stále 
veľmi rozdielne. V golfe je človek odkázaný sám na seba 
a nikto mu nepomôže, musí sa s tým vysporiadať a keď sa 
dostane do problémov, musí sa z nich sám dostať. 

Alpinka tento rok oslavuje 10-ročné výročie. Pamätáš 
sa ešte, kedy si prvýkrát počul o golfe v Košiciach?
Ja som v tom čase pred 10 rokmi hrával popri futbale 
tenis, lebo sa mi zdal oveľa dynamickejší. Bol som mladší 
a potreboval som sa vypotiť a pod. Časom to tenisové 
ihrisko bolo väčšie a väčšie, prišli aj problémy s kolenami... 
Ja veľa ďakujem, a už som to aj viackrát povedal, že pri 
jednom stretnutí s golfi stami, na jednej večeri si ma dobe-
rali a hlavne Peťo Margita bol iniciátor toho, že som začal 
nakoniec hrať golf. On ma naštartoval a prvé stretnutia 
na Alpinke som mal tiež s ním a s Petrom Kollárom. Teraz 
sa ten okruh ľudí zväčšuje, čomu som veľmi rád, viac a viac 
ľudí hráva golf a musím povedať, že ten golf má niečo do 
seba. Je to pekný šport. 

Na Alpinke sa golfová komunita naozaj stále zväčšuje, 
ale aj omladzuje. Na golfe vidieť u nás stále viac detí 
a talentovanej mládeže. Teší ťa to?
Samozrejme. Na začiatku som tam mladého človeka nao-
zaj nevidel, a teraz máme na Alpinke veľmi talentovaných 
mladých hráčov, ktorí sa presadzujú, či už Paľko Mach ale-
bo Tonka. Je dobré, že tam máme aj zanietených trénerov, 
ktorí dávajú tie prvé údery, pracujú s tými mladými. Teší 
ma to aj preto, lebo keď človek príde do toho prostredia, 
cíti sa mladší. 

Na Slovensku odnedávna existuje aj nový šport, ktorý 
spája futbal a golf. Potešil by si sa, keby footgolf 
prišiel aj do Košíc?
Ja som presvedčený o tom, že footgolf príde do Košíc 
a nielen sem, keďže tých golfových ihrísk je už po Európe 
a po svete strašne veľa. Myslím, že footgolf vznikol aj kvôli 
tomu, že veľa ľudí hralo futbal, a tým pádom po skončení 
futbalovej kariéry alebo keď príde nejaké zranenie je to 
ideálna možnosť, ako si zas pre seba niečo nájsť. Ten 
footgolf, hoci nie je jednoduchý, bude zbližovať ľudí. Hrá sa 

rovnako v peknej prírode, môžu ho hrať malé deti 
s dospelými... Je to podľa mňa otázka času. Ja si myslím, 
že keď sa urobí veľké 18-jamkové ihrisko, ktoré by v Koši-
ciach bolo potrebné otvoriť, Alpinka by bola ideálne miesto 
popri tomto ešte aj na footgolf. Rozširuje sa to, v Amerike 
je to už veľmi rozšírené, takisto v Anglicku, v Južnej Ame-
rike, kde je veľa futbalových nadšencov, takže to príde aj 
sem. 

Chytil už footgolf aj nejakých slovenských futbalis-
tov? 
Samozrejme, aj môj syn bol teraz na Majstrovstvách sveta 
vo footgolfe v Argentíne. Skončil na 3. mieste ako najlepší 
Európan. Jeho to chytilo, takže viem, o čom rozprávam. 
Často sa o footgolfe rozprávame...

Prečo je podľa teba Alpinka výnimočná?
To prostredie - nie je tam naozaj nič umelé. To ihrisko je 
dané od prírody. Alpinka je svojská - každému sa zdá, že 
je ľahká, ale keď prídu iní hráči hrať na Alpinku, tak ťažko 
dosahujú dobré výsledky. Alpinka potrestá každý zlý úder. 
Je to zaujímavé ihrisko, technicky náročné, ale tá príroda 
je očarujúca. 

Máš na Alpinke nejakú obľúbenú jamku?
Čím dlhšie človek hrá golf, tým viac zisťuje, že sa musí 
veľmi sústrediť na každý úder. Ľahká ani ťažká jamka nee-
xistuje, človek iba musí byť sústredený a snažiť sa tie údery 
zvládnuť. Na tom malom ihrisku to nie je jednoduché. 
Ihrisko na Alpinke milujem, ale nemám obľúbenú jamku. 

Čo by si poprial Alpinke do ďalších 10 rokov?
Chodím tam už asi siedmy rok a stále sa to ihrisku zveľa-
ďuje, vylepšuje. Želám mu preto, aby majitelia zostali pri 
tom, aby nám hráčom vytvárali stále čo najlepšie podmien-
ky. Viem, že to nie je jednoduché, ale za tých 6-7 rokov 
sa urobil obrovský pokrok. Takže nech im to vydrží a aby 
sme my mali pekné prostredie, aby sme sa tam vo väčšom 
počte stretávali, aby sme sa tam dobre cítili a užívali si ten 
golfový život. 

Mirka Germanová
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V roku 2013 víťazstvo Paľka Macha vtedy ešte „chlap-
ca“ na majstrovstvách GKAK na rany sa stalo obrov-
skou senzáciou. Na majstrovstvách GKAK na rany 
2015 už patril Paľko k favoritom súťaže. Trojkolové 
majstrovstvá naozaj preverili odolnosť hráčov ako aj 
ich schopnosť podania vyrovnaných výkonov. Paľ-
ko podal excelentné a vyrovnané výkony v každom 
jednom kole majstrovstiev, dokonca sa v každom kole 
zlepšoval. Jeho výkony 65 rán (3 rany pod PAR ihris-
ka), 64 rán (4 rany pod PAR ihriska) a nakoniec neuve-
riteľných 62 rán (6 rán pod PAR ihriska) mu priniesli 
zaslúžený titul „MAJSTER“ GKAK na rany.

Majsterkou GKAK na rany 2015 sa podľa očakávania stala 
Tonka Zacharovská. Minuloročný titul obhájila obdivu-
hodnými výsledkami najmä v druhom a treťom kole. Jej 
výkony 81 rán, 63 rán (5 rán pod PAR ihriska) a 68 rán 
(PAR ihriska) jej priniesli opäť titul „MAJSTERKA“ GKAK 
na rany. Titul Seniorský majster GKAK na rany 2015 si 
svojimi výkonmi vybojovali Ľubomír Král s celkovým skóre 
224 rán a Germanová Valéria s celkovým skóre 256 rán.

Svet patrí mladým
Majstrovstvá GKAK na rany 2015

Báseň majstrov GKAK 2015

Tohto roku potvrdili,
že si vyhrať zaslúžili, juniori vaši.
Kvalitná hra nám ku cti slúži,
kto si majstra klubu viac zaslúži?

Golf vždy s chuťou radi hráme,
aj výsledky dobré máme.
Náš klub vzorne reprezentujeme,
vždy dobré výsledky z turnajov 
dovezieme.

Za podporu vám ďakujeme,
a tak vám teraz sľubujeme,
že vás nikdy nesklameme.

Hádam trochu zmeny 
a v hymne klubu viacej krásy,
to vám naša mladosť hlási!

Buď golfi sta celý život. 

HEJ! HEJ! HEJ!
     
Tonka Zacharovská
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1. Aká bola tvoja golfová sezóna 2015?
Ciele, ktoré som si vytýčila v golfovej sezóne 2015, sa 
mi podarilo dosiahnuť. Z mimo-alpinkovych golfových 
turnajov sa mi podarilo získať ocenenie Hráčka roka 
SR 2015. A v rámci nášho golfoveho klubu Alpinka sa 
mi podarilo obhájiť titul majsterka klubu. Celú sezónu 
som trénovala a zúčastňovala sa na všetkých možných 
golfových turnajoch, aby som skvalitnením mojej hry 
dokázala naše ihrisko bežne hrávať v pare alebo pod 
par. V sezóne sa mi to podarilo hneď niekoľko krát a na 
jednom z hendikepových turnajov sa mi podarilo zahrať 
nový rekord ihriska: -7. 

Na majstrovstvá klubu som išla s cieľom zahrať čo 
najlepšie 3 hracie dni. Zúčastnila som sa na trojdňovom 
turnaji v Šajdíkových Humenciach na Penaty, odkiaľ som 
hneď cestovala na majstrovstvá klubu Alpinka. Nevyspa-
tá, trocha unavená som hneď prvý deň nezvládla podľa 
mojich predstáv. Zahrala som 81 rán, čo je 13 nad par. 
Tento deň bol pre mňa oddychový a dokázala som v ňom 
načerpať energiu na ďalšie dva hracie dni. Hneď v ten na-
sledujúci som zahrala 5 pod par a tretí deň v pare ihriska. 
Takže môj cieľ hrať tri dni pod par mi celkom nevyšiel, ale 
nakoniec to bolo aj na niečo dobré. Po prvom hracom 
dni, keď som hrala +13, súperkám skrsla nádej stať sa 
majsterkami klubu. To ich prinútilo v ďalších dvoch hra-

cích dňoch podávať lepšie výkony. Vo fl ighte som hrala aj 
s Martou Nováčkovou, ktorá však nezahrala tento turnaj 
tak, ako som si myslela. Vynikajúce výkony počas celej se-
zóny ju predurčovali k tomu, aby bez problémov obhájila 
seniorskú majsterku klubu. Svoju hru však kazila pri put-
toch. Veľmi jej fandím, a preto ju v novej sezóne budem 
musieť asi častejšie ťahať na tréningový green, aby sme 
sa spoločne zdokonaľovali, lebo aj ja mám v puttovaní 
ešte veľké medzery. Valika Germanová bola tým pádom 
mojou najväčšou súperkou a kvalitnou hrou, no hlavne 
pevnými nervami sa jej podarilo získať titul seniorskej 
mejsterky klubu, k čomu jej blahoželám.

 V mužskej kategórii môj veľký obdiv patrí Paľkovi Ma-
chovi, ktorý dokázal zahrať všetky tri hracie dni pod par. 
Najväčšími súpermi počas turnaja, čomu sa určite všetci 
počudujete, pre mňa boli Tomáš Balint a Martin Vasilen-
ko. S nimi je vždy veľká sranda a súperenie. Najviac ma 
mrzí, že v súčte rán za všetky tri hracie dni ma Tomáš 
Balint porazil o jednu ranu. Čím mu tiež gratulujem, ale v 
novej sezóne mu na turnajoch nedarujem ani jednu ranu. 
Záverečné vyhodnotenie majstrovstiev klubu vo mne 
zachováva suché spomienky. Nie preto, že by mi od šťas-
tia nevyhŕkli slzy, ale preto, že na mojej hlave neskončilo 
vedro plné vody, za čo všetkým ďakujem a teším sa na 
novú, veselú, golfovú sezónu v roku 2016.

Tonka Zacharovská, majsterka klubu 2015
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Na záver by som chcela poďakovať Slávke Gabríkovej 
a Blanke Štefánikovej, ako dokázali bravúrne zvládnuť 
organizáciu majstrovstiev klubu. Ale nielen to, ale aj celá 
sezóna pod ich dohľadom prebehla bezproblémovo 
a veľmi korektne. Všetkým členom klubu chcem poďako-
vať za to, ako sa vedia so mnou vyblázniť pri hre a schuti 
nasmiať. Všetci sa ku mne slušne správajú a veľmi rada 
som si s hocikým z nich zahrala. Trénerská dvojica Tomi 
Jusko a Soňa Jenčušová sú mi už ako vlastná rodina 
a bez ich kritického pohľadu a odborných rád by som asi 
v golfe nedokázala tak napredovať. Pán Peter Ďurica aj 
tohto roku pre mňa spravil, ako sa hovorí, všetko, čo mi 
na očiach videl. Za to mu patrí veľké poďakovanie, tak 
ako aj pánovi Jánovi Švecovi, ktorý mi pomáha tiež 
v každom smere, aby som mohla dosahovať čo najlepšie 
golfové výsledky aj mimo ihriska Alpinky. Ďakujem aj 
Milanovi Sopkovi za to, že sa celú sezónu podieľal na 
tom, aby som Golfový klub Alpinka reprezentovala v 
peknom a vkusnom oblečení a ako sa hovorí, s kvalitným 
náradím. Všetkým vám ďakujem za podporu a sľubu-
jem, že aj v ďalšej sezóne sa budem snažiť dosahovať čo 
najlepšie výsledky. A samozrejme chcem aj poďakovať 
môjmu otcovi, že sa o mňa 24 hodín denne stará a ako 
poďakovanie mu nosím zo školy domov vždy výborné 
známky, aby videl, že aj vo vedomostnej úrovni chcem 
stále rásť a niečo dosiahnuť.

2. Čo pre teba znamená golf?
Aktívne trávenie všetkého voľného času. Pokiaľ sa práve 
neučím, neplávam, nekorčuľujem, nespím a nepomáham 
otcovi v záhrade, tak všetok voľný čas trávim na golfo-
vých ihriskách, kde som si našla veľa dobrých kamarátov, 
a kde je veľa zábavy. 

3. Prečo máš golf rada?
Hlavne preto, že golf je hra, kde ako jednotlivec bojujem 
sama za seba a len dobrým zvládnutím techniky hry 
a dobrou psychikou môžem dosiahnuť úspechy. 
No a samozrejme milujem pohyb a prírodu ako takú, 
dokáže ma nabiť obrovským množstvom energie. 

4. Ako si sa dostala ku golfu?
Ku golfu som sa dostala autom cez Čermeľské údolie na 
Alpinku, a zvyšok som došla pešo.
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1. Aký bol tvoj golfový rok 2015?
Každú golfovú sezónu sledujem , kedy už možno začať 
hrať . Preto ma tešilo, že golfový rok 2015 sme odštar-
tovali už začiatkom marca na krásnych ihriskách na juhu 
Španielska. Pripisujem tomuto štartu dobré naladenie 
prežiť čo najviac krásnych dní na ihrisku a na turnajoch. 
A tých bolo neúrekom! Za rok 2015 som sa zúčastnila 
ofi ciálne na 67 turnajoch.

2. Ktorý moment z minulej sezóny bol pre teba naj-
významnejší a prečo?
Počas minulej sezóny bolo viac významných momen-
tov, ktoré potešia každého golfi stu. Mňa potešil hneď 
začiatok sezóny, keď sa mi podarilo narušiť reťaz 
neúspechov z roku 2014 a, naopak, každým turnajom 
som si vylepšovala svoj HCP. Ten skutočný deň D prišiel 
neplánovane / alebo načas?/ práve na Majstrovstvách 
GKAK na rany a mne sa podarilo zahrať Alpinku hneď 
v prvý deň na 83 rán a zísť s HCP na 17,8. Všetky tri dni 
na majstrovstvách som podávala vyrovnané výkony 
a považujem to za svoj veľký úspech. A keďže som 
vekovo zapadla do kategórie Seniorka, tento výkon mi 
zabezpečil aj majstrovský titul.

3. Aké najzaujímavejšie zážitky si si odniesla z minulej 
sezóny?
Golf je pre mňa oblasť, kde sa „nabíjajú baterky“. Práca, 
ktorú robím, je psychicky náročná, a preto v golfe hľa-
dám možnosť vyvetrať hlavu a načerpať veľa energie.
Za golfom necestujeme len do Košíc, je fascinujúce, keď 
zistíme, že s ním vieme spojiť aj dovolenku v zahraničí. 
Krásnym momentom v minulej sezóne bolo stráviť ví-
kend s priateľmi v Ostraviciach a v Čeladnej, zahrať si na 
ihrisku kráľovnej v Kodani či zažiť „golfový orgazmus“ v 
letných mesiacoch v Španielsku. S príjemnými pocitmi sa 
mi spája každý príchod do clubhousu na Alpinke, kde sa 
vždy dodržiava tradičný rituál - ľudia sú k sebe milí a po-
hostinní... Vtedy máte pocit spolupatričnosti, a tomuto 
pocitu sa máločo vyrovná. 

4. Prečo miluješ golf? Čo pre teba znamená?
Každý človek prechádza životnými etapami, v ktorých 
si určuje priority. Ja som v mladom veku mala túžbu 
doštudovať, realizovať sa v práci, žiť s milujúcim partne-
rom, vychovať dobré deti. To všetko sa pomaly napĺňalo 
a bolo treba zaradiť do života aj niečo ďalšie. Som vďač-
ná osudu, že sa našli v mojom okolí priatelia , ktorí mňa 
a manžela vtiahli do golfového sveta, o ktorom sme 
predtým nič nevedeli. Mnohí tvrdia, že golf je vášeň. 
Ja ho považujem za činnosť, ktorá mi prináša radosť, 
zabezpečuje aktívny pohyb na čerstvom vzduchu, dáva 
príležitosť spoznávať nových ľudí, utužuje priateľstvá. 
Vďaka golfu som mala možnosť spoznať veľa čarokrás-
nych miest, kam by som sa inak asi nevyberala. Odkedy 

hrám golf, neviem, čo je nuda, mám vždy pocit, že svoj 
život žijem aktívne, nie len prežívam...

5. Ako si sa dostala ku golfu?
Golf som prvýkrát spoznala v roku 2008, keď sme prácu 
a rodinu dopĺňali častými stretnutiami s priateľmi. Vznikol 
z toho určitý stereotyp, a tak z podnetu priateľov vznikla 
myšlienka „urobiť si zelenú kartu na Alpinke“. Nič som 
o golfe nevedela, v živote som na golfovom ihrisku nebo-
la. No zažila som na sebe „zamilovanie sa na prvý po-
hľad“. Golf si ma našiel, vliezol mi pod kožu a nezunoval 
sa mi dodnes. Úprimne ma teší, že som sa stala hráčkou 
golfu, ktorá ho hrá pre potešenie. Verím, že mi to bude 
dopriate ešte veľa sezón a že k tomuto krásnemu športu 
dovediem aj svojho vnuka. Veľmi sa na tie chvíle teším! 

Valika Germanová, seniorská majsterka klubu 2015
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„Dôchodca sa bavká,“ sú slová, ktorými náš 
seniorský majster klubu 2015 Ľubomír Král 
opísal svoju golfovú vášeň. 
S úsmevom na tvári si každý deň tradične 
vypije svoju kávu na terase a vždy s dobrou 
náladou víta svojich spoluhráčov. Za tie 
roky ho všetci vnímame ako neoddeliteľnú 
súčasť našej alpinkovskej rodiny, keďže 
neraz svojim príchodom predbehol aj 
samotný personál. Deväť jamkové ihrisko 
„obehne“ aj trikrát a v zime ani náhodou 
nešetrí seba ani trenažér. Na každý turnaj 
počas sezóny je registrovaný personálom 
recepcie hneď na úvod sezóny a nezazna-
menáva jedinú absenciu. Ľubomír Král sa 
stal právoplatným členom nášho klubu v 
roku 2011 a práve v uplynulej sezóne sa 
mu podarilo získať spomínaný titul. To, 
či to bolo jeho hlavným cieľom vie len on 
sám, no štyri roky plné poctivých trénin-
gov, či už sám alebo so svojimi priateľmi 
Jánom Kozákom, Petrom Ďuricom, Ale-
xandrom Varadym, Pavlom Miškovom, či 
Petrom Valentom dokazoval, že golf ho 
naozaj baví. 

Ľubomír Král, seniorský majster klubu 2015
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1. Aká bola tvoja golfová sezóna 2015?
Začiatok sezóny mi veľmi nevyšiel podľa mojich predstáv. Ale 
po mesiaci hrania a chodenia na turnaje som sa postupne 
dostával do formy. Zahral som 34 kôl v rade pod 80 rán aj na 
ihriskách mimo Slovenska, s čím som veľmi spokojný. Počas 
sezóny ma najviac trápilo puttovanie. Bol som aj na mnohých 
reprezentačných turnajoch, na ktorých som nazbieral veľa 
skúseností. 

2. Na ktorý moment z minulej sezóny si najviac pamätáš?
Najviac si pamätám moment z posledného kola Faldo Series. 
Prvá deviatka mi nevyšla a zahral som +4, ale na druhej de-
viatke som zabojoval a dohral som ju na -4.

3. Aké boli tvoje najzaujímavejšie zážitky z minulej sezóny?
Najzaujímavejší moment sezóny bol v Turecku na Turkish 
Airlines Open. Na tomto turnaji som mohol vidieť najlepších 
hráčov sveta. Všímal som si každý detail, ktorý by pomohol 
mojej hre.

4. Ako si sa dostal ku golfu? 
Ku golfu som sa dostal prostredníctvom internetu, keď som 
sledoval golfové videá na YouTube. Vtedy som sledoval 
Tigera Woodsa, dnes ma viac zaujíma Rory McIlroy a najmä 
highlighty a najzaujímavejšie momenty ich hry. Zaujalo ma, že 
je to individuálny šport. Najviac ma na ňom baví krátka hra.

Paľko Mach, majster klubu 2015
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Písal sa rok 1997, keď majiteľ CK Trgoturs otvoril 
pri príležitosti osláv svojich 40. narodenín darček od 
svojho spoločníka - golfový bag Big Berhta. Tento 
darček bol pre neho dvojnásobným prekvapením, 
poprvé preto, že sa už dlhšiu dobu pohrával s myš-
lienkou začať hrať golf a po druhé, keď chytil jednu z 
golfových palíc, zistil, že golfové palice sú na pravú 
stranu, no on hrá na ľavú. Darček putoval na výmenu 
a skoro po roku sa začali písať golfové začiatky maji-
teľa CK Trgoturs - Ing. Pavla Miškova. 

Po rokoch trénovania v zahraničí sa v roku 2002 majiteľ 
CK Trgoturs rozhodol usporiadať prvý ročník golfového 
turnaja Trgoturs Golf Cup. Turnaj sa konal v Tatrách na 9 
jamkovom ihrisku systém hry TEXAS SCRAMBLE dvojíc 
na 9 jamiek. Tento turnaj bol výnimočný hlavne tým, 
že pre mnohých účastníkov to boli začiatky, niektorí 
držali golfovú palicu prvýkrát v živote, čo samozrejme 
prinieslo mnoho zábavných momentov, ako napríklad 
ohrozenie samotného fotoreportéra Pala Vojtaška. Do 

roku 2007 sa na tomto ihrisku konalo 5 ročníkov Trgo-
turs Golf Cupu. 

Významným medzníkom tradície Trgoturs Golf Cupu 
bol 6. jún 2006, kedy bol položený základný kameň 
nového golfového ihriska Alpinka Košice, na greenoch 
ktorého sa v roku 2007 konal 6. ročník Trgoturs Golf 
Cupu. Tradícia 9 jamiek, formy hry TEXAS SCRAMBLE 
dvojíc a cannon štart ostal zachovaný. Od tohto roku 
sa každý turnaj začína výstrelom z historického dela, 
ktorý sa ozýva celým údolím Alpinky. Záujem o účasť na 
Trgoturs Golf Cupe z rady klientov CK Trgoturs a členov 
Golfového klubu Alpinka Košice každým rokom rástol, 
a preto sme sa rozhodli pristúpiť k postupnému štartu, 
aby sme našim klientom a členom golfového klubu 
vyhoveli. 

Ako organizátor Trgoturs Golf Cupu by som rád spome-
nul niekoľko tradícii, ktoré sprevádzajú posledné ročníky 
nášho turnaja. 

Trgoturs Golf Cup
Víťaz platí a posledný sa kúpe v potoku
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Po vyhodnotení 11. ročníka Trgoturs Golf Cupu sa odo-
hratie 9 jamiek zdalo byť málo skupine 8 golfi stov, ktorí 
sa rozhodli zahrať ešte 9 jamiek na rany v jednom fl ajte. 
Samozrejme bez stávky by to nebolo ono, a tak sa do-
hodli, že víťaz platí celý účet za nealko a alko nápoje od 
začiatku hry až po jej koniec, predposledný umyje palice 
všetkým zúčastneným a najhoršie dopadne posledný, 
ktorý sa musí okúpať v potoku. Počas hry sú pravidlá 
miernejšie, dovolené je aj podpichovanie, avšak absolút-
ny kľud zavládne pri založení palice. Nakoľko mala táto 
forma hry úspech nie len u zúčastnených, ale aj u divá-
kov, ktorí netrpezlivo čakajú, ktorý hráč sa bude musieť 
vykúpať v potoku, ktorého teplota vody nie je boh vie 
čo, stala sa tradíciou, ktorá sa konala už v posledných 4 
ročníkoch.

Ďalšou, pomerne novou tradíciou je špeciálna cena za 
Hole in One na jamke č. 9, ktorou je letecký zájazd pre 
jednu osobu. Zvláštnosťou je, že ak žiaden hráč nezahrá 
jamku č. 9 na jeden úder, víťaz zájazdu sa žrebuje spo-
medzi všetkých zúčastnených. 
Neoddeliteľnou súčasťou Trgoturs Golf Cupu je skupi-

na Jánošik, ktorá ľudovou hudbou dotvára atmosféru 
našich turnajov. 

Na záver by som Vás chcel srdečne pozvať na 15. ročník 
Trgoturs Golf Cupu, ktorý sa bude konať dňa 25. 6. 
2016. V novej sezóne 2016 Vám želám peknú hru.

Peter Mozoľa

Výsledky Trgotours Golf Cup 2015

1. Tomáš Bálint + Ivona Beňovičová 33 rán
2. Ján Kozák + Anton Jura  34 rán
3. Bohumil Sák + Peter Mozoľa  34 rán

Nearest to pin: Peter Kollár 80 cm
Longest drive ženy: Terézia Kiňová
Longest drive muži: Marek Lukáč

Mimo súťaže dvojica profesionál Luis Claverie 
a Anna Bežilová zahrali 28 rán t.j. (-6 rán) 
pod pár ihriska.
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NAŠIM KLIENTOM ZABEZPEČÍME KOMPLEXNÝ POISTNÝ SERVIS:

„Za kvalitu vášho poistenia 
preberáme osobnú zodpovednosť.“

Spoločnosť Respect Slovakia je najväčším sprostredkovateľom poistenia 

a zaistenia na Slovensku. Poistením chránime najväčšie priemyselné 

riziká na Slovensku a spravujeme celkovo 210 tis. poistných zmlúv. 

Firemným klientom aj fyzickým osobám poskytujeme profesionálny servis 

prostredníctvom najširšej siete pobočiek a zastúpení.

•  Expertný audit existujúcich poistných zmlúv

•  Profesionálny risk management/riadenie rizika

•  Optimalizácia poistného programu

•  Organizácia výberového konania na poisťovateľa

•  Príprava a realizácia verejnej súťaže podľa zákona 523/2003 Z.z.

•  Vypracovanie textu poistných zmlúv a dodatkov

•   Vypracovanie prevádzkových manuálov – postup pri vzniku poistných       

udalostí a vyškolenie vybraných pracovníkov

•  Administratívny a likvidačný servis vrátane právneho poradenstva

•  Zamestnanecké produkty a stabilizačné programy

•  Vzdelávacie programy v oblasti poistenia

•  Priebežná aktualizácia poistnej ochrany klienta

•  Inovácie – vytváranie nových poistných riešení pre klientov podľa ich potrieb

VIS:

„Za kvalitu vášho poistenia 
preberáme osobnú zodpovednosť.“

    

b
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www.respect-slovakia.sk
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Jalapepa sa stala tradičnou menino-
vou oslavou na greene a neodmysli-
teľne patrí do turnajového kalendára 
Alpinky vždy na konci júna. 
Svoje sily si tu s priateľmi a spoluhráč-
mi merajú naši Jankovia, Lackovia, 
Petrovia a Pavlovia. Inak tomu nebolo 
ani v sezóne 2015.

JALAPEPA 2015
Meninová tradícia Výsledková listina

1. Tomaško Ladislav + Bálint Tomáš 31 rán
2. Kozák Ján + Král Ľubomír 32 rán
3. Miškov Pavol + Paška Michal 33 rán
4. Blaško Pavol + Richtárik Róbert 34 rán (7. jamka - 4 rany)
5. Valent Peter + Varady Alexander 34 rán (7. jamka - 5 rán)
6. Švec Ján + Zacharovská Antónia 36 rán
7. Nagy Ladislav + Schmidt František 37 rán
8. Adamov Ján + Krivda Jozef 41 rán
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Posledné lúče slnka prilákali v októbri ako golfi stov, 
tak aj milovníkov áut a dobrého jedla na naše ihrisko, 
kde po prvýkrát dcérska spoločnosť nášho obchodné-
ho partnera MOTOR - CAR Košice, KIA Motors Slova-
kia uskutočnila golfové podujatie spojené s domácou 
zabíjačkou. 

Turnaj sa hral na stablefordové body v dvoch kategó-
riách: HCP 0 - 18, 4 a HCP 18, 5 - 54. O usporiadanie 
turnaja a poradenstvo pri vystavených najnovších mo-
deloch automobilov značky KIA sa v spolupráci s tímom 
GKAK postaral Oliver Kobetič - vedúci predaja vozidiel 
značky KIA, MOTOR - CAR Košice.

MCKE KIA CUP 
„Zabíjačkové hody“

STB 0 - 18,4 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 FERENC Jaroslav GKAK 11419 15,9 38 / 80 38 15,3 
2 KOZÁK Ján GKAK 09256 9,4 37 / --- 37 9,2 
3 TIMKO Peter GKAK 06150 15,7 36 / 82 36 15,7 
4 ROUCHE Yves GKAK 06842 8,6 36 / 74 36 8,6 
5 BÁLINT Tomáš GKAK 08359 4,9 35 / 71 35 4,9 

  

STB 18,5 - 54 (limit. HCP 36) Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 ŽOLDÁK Vladimír GKAK 13721 31,0 39 / 99 39 29,5 
2 GALAMBOŠ Peter GCW 11699 35,0 32 / 109 32 35,0 
3 TIMKOVÁ Soňa GKAK 10940 29,3 32 / 102 32 29,3 
4 PALAI Marcel GKAK 03625 18,8 31 / 90 31 18,9 
5 JACKO Vladimír GKAK 10937 22,7 30 / --- 30 22,8
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Naša spoločnosť Motor-Car Košice spolupracuje s ihris-
kom Alpinka už niekoľko rokov. Túto spoluprácu pova-
žujeme sa veľmi úspešnú a hlavne prospešnú. Preto sme 
sa rozhodli, že našu spoluprácu rozšírime aj o značku 
KIA. Na ihrisku máme prenajatú jamku a v tomto roku 
sme zorganizovali aj turnaj MOTOR – CAR Košice KIA 
Cup, ktorý sa aj napriek tomu, že bol našou prvotinou, 
osvedčil a dostali sme naňho veľmi dobré ohlasy. Možno 
ste postrehli, že značka KIA sa angažuje v mnohých 
športoch a zakazníci ju následne prirodzene vnímajú ako 
“športovú” značku. Aj to nás presvedčilo, že má KIA vo 
svete golfu potenciál. Je pravdou, že táto značka 
sa s golfom doposiaľ spájala pomerne málo, minimálne 
na Slovensku. Nakoľko je však táto značka veľmi živá 
a vyvíja sa vo všetkých ohľadoch, chceli by sme jej 
pootvoriť dvere aj týmto smerom. Značka Kia je naozaj 
veľmi dynamická, má široký záber a preto má aj poten-
ciál osloviť naozaj každého. Tešíme sa, že týmto spôso-
bom môžeme so zákazníkmi značky KIA prežiť príjemný 
deň mimo showroomu, bonusom je pre nás to, že je to 
práve na greene ihriska Alpinka. Vidíme, že našich zákaz-
níkov si golf postupne získava. Teším sa na ďalší rok na 
tomto ihrisku a na turnaje, ktoré zorganizujeme.

Oliver Kobetič

KIA na greene
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Pestrofarebný, taký presne bol 9. ročník golfového turnaja 
Interport Cup 2015 . Predstavitelia fi rmy Interport Servis, Du-
šan Trnka a Vlado Melničák si zorganizovaním turnaja poctili 
svojich obchodných partnerov a priateľov spolu so svojimi 
polovičkami plnohodnotným golfovým turnajom so štyrmi ka-
tegóriami a vsadenými súťažami, skvelým programom a šted-
rým pohostením. Slnkom zaliate greeny lákali golfi stov podať 
kvalitné výkony, veď hralo sa o krásne kryštálové trofeje. 
Spoločnosť Interport každý golfi sta na Alpinke dobre pozná, 
pretože jamka č. 2 je nositeľom mena spoločnosti a každoročný 
turnaj je vďaka pánom Trnkovi a Melničákovi zárukou zábavy 
a pohody. Raut na golfovom ihrisku pokračoval večernou after 
party v Hoteli Roca, kde bolo aj slávnostné vyhodnotenie turnaja 
a odovzdávanie cien. 

Nearest to pin: Yves Rouche 2,17m
Longest drive muži: Ladislav Straka
Longest drive ženy: Gabriela Staníková

Interport Cup 2015

HCP 0 - 18,4 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 STANÍK Roman RFMI 07864 12,1 41 / 73 41 10,8
2 MELNIČAK Vladislav GKAK 06964 10,7 39 / 73 39 10,1
3 STANÍKOVÁ Gabriela RFMI 09258 13,4 38 / 78 38 12,8
4 LANG Július GKAK 06356 16,0 37 / 81 37 15,7
5 BÁLINT Tomáš GKAK 08359 5,4 35 / 72 35 5,4 

  

HCP 18,5 - 36 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 SCHMIDT František GKAK 11029 22,6 39 / 86 39 21,4
2 TRNKOVÁ Gabriela GKAK 05805 33,0 38 / 100 38 32,0
3 SÁDEL Peter GKAK 11108 27,2 38 / 92 38 26,2
4 HONOMICHL Tomáš Golf Club Alfrédov   27,0 35 / 96 35 27,0
5 LENGYEL Gabriel GKAK 07612 25,0 34 / 95 34 25,0 

  

RANY Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre 
   

1 BÁLINT Tomáš GKAK 08359 5,4 72 / 35 72  
2 MELNIČAK Vladislav GKAK 06964 10,7 73 / 39 73  
3 STANÍK Roman RFMI 07864 12,1 73 / 41 73  
4 JUHÁS Tomáš GKAK 05224 6,3 75 / 34 75  
5 JERGA Slavomír GKAK 10744 9,7 77 / 34 77 

  

PRO Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre 
   

1 JUSKO Tomáš GKAK 02009 PRO 67 / 34 67  
2 SOPKO Milan LGK  02037 PRO 70 / 33 70
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Turnaj O pohár prezidenta
  HRÁČ RANY

 1. BÁLINT Tomáš 63
 2. GERMAN Miroslav 64
 2. JERGA Slavomír 64
 4. KOZÁK Ján 67
 4. ZACHAROVSKÁ Antónia 67
 6. ROUCHE Yves 69
 7. MOZOĽA Peter 70
 8. KRÁL Ľubomír 71
 9. POLÓNY Dušan 72
 10. SABOL Viktor 74
 10. ŠIMKO Karol 74
 10. VARADY Alexander 74
 13. TIMKO Peter 76
 14. GORDAN Miroslav 77
 15. NOVAČKOVÁ Marta 78
 16. MASARYKOVÁ Helena 80
 16. SELECKÁ Jana 80
 18. SMEREK Ján 81
 19. FORRAI Daniel 82
 19. GERMANOVÁ Valéria 82
 19. HOFFMANN Tomáš 82
 19. STRAPEK Stanislav 82
 23. ĎURICA Peter 83
 23. HANCIN Jozef, st. 83
 23. MOZOĽOVÁ Ingrid 83
 23. SLOBODNÍK Dušan 83
 27. SÝKORA Jozef 84
 27. VALENT Peter 84
 29. HANCINOVÁ Viera 85
 30. LANG Július 87
 31. SCHMIDT František 89
 32. JAROŠČÁK Miroslav 90
 32. NAGY Ladislav 90
 32. SELECKÝ Július 90
 35. BILIK Jaroslav 91
 36. NOVÁČEK Viliam 92
 36. TIMKOVÁ Soňa 92
 36. TKÁČ Ivan 92
 39. HALAGOVCOVÁ Katarína 93
 40. FITZGERALDOVÁ Lenka 96
 41. HREHA Stanislav 114
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Valika a Miro Germanovci
Prečo je pre vás Alpinka výnimočná? 
Alpinka je prvé ihrisko, na ktorom sme zacítili prvý 
závan golfu. Na tomto ihrisku sme začali ako golfi sti v 
roku 2008 spoznávať, aký adrenalín dokáže vliať do žíl 
tento krásny šport. Alpinka je pre nás miestom, kde na 
konci týždňa môžeme naplno „vypnúť“. Krásna príroda, 
dobré služby v clubhouse a ideálna hra - to bola kombi-
nácia, z ktorej sme dokázali vyťažiť maximum pozitívnej 
energie. 

Ktorá je vaša obľúbená jamka a prečo?
Valika: Tvrdia, že Alpinka je náročné ihrisko, hra na ňom si 
vyžaduje presnosť úderov. Ja som nikdy nemala dlhé rany, 
no práve priame a presné údery mi na Alpinke pomáhajú. 
Nemám vyslovene obľúbenú jamku, no teší ma, keď poko-
rím jamku číslo 3 na par.

Miro: Jediný päťpar - jamka číslo 7. Je to „dospelá“ jamka, na ktorej potrebuješ zvládať všetko - odpal z tee, dlhé železo i 
krátku hru s patom. Zakaždým je to výzva. Nádherná!

Čo by ste chceli popriať nášmu GK k 10. narodeninám?
To, čo by sme popriali aj desaťročnému dieťaťu: Za desať rokov si sa naučilo zvládať základné požiadavky okolia, 
získalo si rešpekt medzi dospelými, vytvorilo si zázemie, vypestovalo vzťahy, prekonalo si bežné „detské“ choroby 
bez vážnych dôsledkov. Prajeme si, nech toto „desaťročné dieťa“ pokračuje vo svojom ďalšom golfovom živote tak, 
aby robilo radosť členom svojej rodiny, zužitkovalo doterajšie skúsenosti a čo najskôr dozrelo do krásnej „dospelej“ 
osemnástky! 

Martin Vasilenko
Prečo je pre teba Alpinka výnimočná? 
Pretože som tu zahral svoju prvú golfovú ranu a zamiloval 
si golf ako taký. A už navždy to bude môj domovský klub 
a domovské ihrisko.

Ktorá je tvoja obľúbená jamka a prečo?
Na Alpinke určite jamka číslo 9, málokedy tu trafím greeen 
:)

Čo by si chcel popriať nášmu GK k 10. narodeninám?
Aby z nej nikdy nevymizla „domáca“ priateľská atmosféra.

Veľká golfová anketa
Golfový klub Alpinka oslavuje, a s ním majú dôvod na oslavu i všetci skalní členovia, ktorí v Čermeľskom údolí vy-
tvorili za 10 rokov veľkú golfovú rodinu. V unikátnej ankete sme sa ich spýtali na to, čo majú na Alpinke najradšej i 
na ich obľúbenú jamku. 
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Slavomír Jerga
Prečo je pre teba Alpinka výnimočná? 
Pre úžasnú atmosféru pred, na a po turnajoch, a pre kolek-
tív ľudí, ktorý tam chodí.

Ktorá je tvoja obľúbená jamka a prečo?
6-ka. Je to skórovacia jamka a zahral som tam svoj prvý 
„eagle“.

Čo by si chcel popriať nášmu GK k 10. narodeninám?
Jednoznačne množstvo nádherných turnajov.

Tomáš Hoff man
Prečo je pre teba Alpinka výnimočná? 
Pre tú peknú prírodnú scenériu a množstvo veľmi milých 
a priateľských členov klubu. Proste skoro ako rodina.

Ktorá je tvoja obľúbená jamka a prečo?
Na toto neviem jednoznačne odpovedať, celá Alpinka je 
jedna veľká výzva.

Čo by si chcel popriať nášmu GK k 10. narodeninám?
Aby prijímala do svojich radov ďalších takých úžasných 
ľudí, ako sú tu dnes a aby sa už konečne zahájila a zdarne 
ukončila výstavba nového ihriska.

Tomi Bálint
Prečo je pre teba Alpinka výnimočná? 
Môžete postaviť najdrahšie ihrisko na svete a mať v klu-
bovni na toaletách zlaté kľučky, bez tých správnych ľudí 
sa však nevytvorí magnet, ktorý ich pritiahne. Za tých pár 
rokov, čo hrám golf, Alpinka bola pre mňa výnimočná prá-
ve priateľskou, až rodinnou atmosférou. Ak jej to ostane, 
ostane aj na mojej mape výnimočných klubov. Pre mňa nie 
je až tak dôležité “kde”, ale “s kým”.

Ktorá je tvoja obľúbená jamka a prečo?
Vzhľadom na priestorové limity sa Alpinka nemôže uchá-
dzať o popredné miesta v ročenkách dizajnových skvostov. 
Jamky majú zväčša podobný smer, obtiažnosť, charakter 
alebo dĺžku... A predsa je každá iná. Všetkých deväť jamiek má pre mňa svoje čaro a v mojom rebríčku sú vysoko, ak nie naj-
vyššie. Toto prostredie, tieto jamky ma naučili okrem iného najmä golfovej pokore a som im za to vďačný :-)

Čo by si chcel popriať Alpinke k 10. narodeninám?
Správnych ľudí. Na ihrisku, v údržbe, vo vedení... Alpinke želám to, čo jej závidia všetci - ľudí, atmosféru. Nie spomínané zlaté 
kľučky, ani miliónový redizajn a už vôbec nie “heliport pre vyvolených“. Alpinka má charakter, je skromná a hodnotná záro-
veň, preto jej želám priazeň ľudí, ktorí majú charakter a skutočnú hodnotu. Všetko NAJ, GK Alpinka Košice! 
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Peťo Semeš
Prečo je pre teba Alpinka výnimočná? 
Alpinka bola aj je pre mňa výnimočná kvôli prostrediu, v 
ktorom sa nachádza, výnimočnosti ihriska zasadeného do 
viac-menej neporušenej prírody. Tým sa Alpinka pre mňa 
stáva jedinečnou... A aj kvôli dlhému obdobiu, ktoré som 
tam strávil.

Ktorá je tvoja obľúbená jamka a prečo?
Ťažko povedať, ktorá je moja obľúbená... Všetky sú svojím 
spôsobom zaujímavé, či na to pozerám z pohľadu hráča 
alebo z druhej strany starostlivosti o jamky. Každá jedna 
má svoje čaro, výhody aj nástrahy. Takže pre mňa všetkých 
9 jamiek.

Čo by si chcel popriať Alpinke k 10. narodeninám?
Čo by som zaprial k peknému 10. výročiu? Veľa nových zanietených hráčov tohto úžasného športu, pokračovanie v narastajú-
cej profesionalite ihriska a veľa priaznivého počasia pre golfi stov a aj samotné ihrisko.

Martin Tomaško
Prečo je pre teba Alpinka výnimočná? 
Pretože sa tam cítim ako doma a spoznal som tam plno 
super ľudí. Začal som tam s golfom a mám odtiaľ kopec 
krásnych zážitkov.

Ktorá je tvoja obľúbená jamka a prečo?
Najobľúbenejšiu jamku nemám, pretože každú z tých devia-
tich som veľakrát rovnako pokašľal. Ani jedna z nich teda 
nie je moja obľúbená.

Čo by si chcel popriať Alpinke k 10. narodeninám?
Ostaň taká, aká si. Nemeň sa.

Jozef Sýkora
Prečo je pre teba Alpinka výnimočná? 
Preto, že je to krásne prírodné ihrisko posadené v prekrás-
nej scenérii lesoparku v prímestskej časti Košice. Krásna 
príroda, zeleň, žiaľ, až na tie jesenné lienky (mrchy jedne).

Ktorá je tvoja obľúbená jamka a prečo?
Jamka č. 4, pretože som tam stratil najviac loptičiek (a pri 
tejto jamke je stále občerstvenie, takže je to fakt Jamka 
„nambr 1“)

Čo by si chcel popriať Alpinke k 10. narodeninám?
Aby nám to spolu, mám na mysli personál a hráčov, kla-
palo tak, ako doposiaľ. Príjemná rodinná hracia pohoda 
– atmosféra, veľa úsmevov na tvari hráčov, obojstrannej 
spokojnosti. No a aby sa podarilo vybudovať tak dlho oča-
kávanú 18-tku ako druhé ihrisko Alpinky v Družstevnej. 
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Janka Selecká
Prečo je pre teba Alpinka výnimočná?
Alpinka je pre mňa výnimočná svojou rodinnou atmosfé-
rou. Možno to tak vnímam preto, že krátko na to, ako sme 
boli pozvaní na otvorenie golfového ihriska, sme si urobili 
zelené karty a stali sme sa jeho súčasťou. Mám veľmi rada 
moju golfovú alpinkáčsku rodinu.

Ktorá je tvoja obľúbená jamka a prečo?
Tak to je veľmi ťažká otázka. Keď poviem ktorú, tak sa na 
nej budem trápiť celú sezónu :). Nie, vážne. Je to jamka č. 
8. 27.7.2014 sa mi na nej totiž podarilo na prezidentskom 
turnaji zahrať Hole in one. Radosť celého fl ajtu bola neu-
veriteľná. Valika Germanová bola môj zapisovateľ, Jožko 
Hancin a Vladko Balun. Bolo to ozaj úžasné a prajem to 
zažiť každému golfi stovi. Teší ma prvenstvo v ženskom Hole in One na Alpinke. Už len čakám na nasledovníčky.

Čo by si chcela popriať Alpinke k 10. narodeninám?
Alpinke prajem k výročiu dobrých ľudí okolo, počnúc majiteľmi, cez celý úžasný personál a veľkú golfovú rodinu. Prajem jej, 
nech vychováva čo najviac mladých a úspešných reprezentantov v golfe, nech všade vedia, že naša Alpinka je síce malá, ale 
srdcom obrovská.

Július Selecký
Prečo je pre teba Alpinka výnimočná? 
Golfové ihrisko je umiestnené v úžasnom kúte prírody. 
Je to areál s príjemnou rodinnou atmosférou.

Ktorá je tvoja obľúbená jamka a prečo?
Najradšej mám jamku č. 1. Málokedy tam zahrám par, 
ale keď sa to podarí, tak mám o to väčšiu radosť. 

Čo by si chcel popriať Alpinke k 10. narodeninám?
Alpinke prajem, nech si zachová svoju rodinnú a priateľ-
skú atmosféru, ktorú nám závidia, ale určite prajú všetci 
golfoví návštevníci. 

Ladislav Tomaško
Prečo je pre teba Alpinka výnimočná? 
Ihrisko na Alpinke je výnimočné svojím tvarom, profi lom, 
náročnosťou a svojou rodinnou atmosférou na ihrisku, ale 
najmä v clubhouse.

Ktorá je tvoja obľúbená jamka a prečo?
Jamka č. 5. Na prvý pohľad je to ľahká jamka, ale opak je 
pravdou.

Čo by si chcel popriať Alpinke k 10. narodeninám?
Ďalších 10 rokov krásneho golfu a zážitkov medzi priateľ-
mi.
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Každoročne konajúce sa regionálne kvalifi kačné kolá 
spoločnosti BMW, ktorá organizuje jeden z najväčších 
amatérskych golfových turnajov na svete BMW Golf 
Cup International zorganizoval na golfovom ihrisku 
Alpinka náš partner BMW Regnum Bavaria. Golfi stom 
organizátori umožnili kvalifi kovať sa do národného 
fi nále v Penati Golf Resort v Šajdíkových Humenciach 
a odtiaľ na svetové fi nále v Juhoafrickej republike v 
marci 2016, ktoré svojou účasťou poctila aj jedna z 
najväčších golfových legiend - Colin Montgomerie.

Kvalifi kačné turnaje BMW Regnum Košice Golf Cup a 
BMW Regnum Bavaria Golf Cup zorganizoval zástupca 
spoločnosti Štefan Rusnák. „Golfové ihrisko Alpinka sme 
si pre svoje golfové aktivity zvolili aj tento rok preto, lebo 
sme partnerom jamky č. 5 a medzi golfi stami na Alpinke 
máme mnoho majiteľov vozidiel značiek BMW a MINI.“

BMW Golf Cup

A muži STB 0 - 12,0 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 JERGA Slavomír GKAK 10744 8,5 34 / 76 34 8,5
2 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 10,0 33 / 79 33 10,1
3 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 11,2 33 / 80 33 11,3
4 BARNA Miroslav RFMI 07920 6,4 32 / 77 32 6,5
5 ROUCHE Yves GKAK 06842 9,9 29 / 82 29 10,0 

  

B muži STB 12,1 - 28 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 MICHAJLO Marek GKAK 10527 14,6 42 / 76 42 12,8
2 SÝKORA Jozef GKAK 04571 17,2 38 / 81 38 16,6
3 ŠKREK Michal GKAK 06739 25,2 33 / --- 33 25,2
4 VALENT Peter GKAK 01803 13,0 31 / 86 31 13,1
5 KALINÁČ Anton GKAK 11106 25,4 31 / --- 31 25,5 

  

C ženy STB 0 - 28,0 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 ZACHAROVSKÁ Antónia GKAK 13499 2,6 37 / 67 37 2,5
2 VINNAIOVÁ Andrea LGK  03691 13,5 34 / 82 34 13,5
3 TAKÁČOVÁ Beáta LGK  02004 17,9 30 / --- 30 18,0
4 VINNAIOVÁ Sára LGK  06749 3,7 29 / 77 29 3,8
5 DADULÁKOVÁ Paula LGK  02045 15,2 28 / 91 28 15,3 

  

E mix STB 37 - 54 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 MRÁZKO Slavomír RMG 12072 40 44 / --- 44 34,0

BMW Regnum Košice Golf Cup
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A muži STB 0 - 12,0 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 11,2 40 / 74 40 10,4
2 MOZOĽA Peter GKAK 02939 8,1 35 / 76 35 8,1
3 ROUCHE Yves GKAK 06842 9,3 35 / 76 35 9,3
4 KAZIMÍR Miloš GKAK 06743 11,9 32 / 82 32 12,0
5 BARNA Miroslav RFMI 07920 6,6 32 / 76 32 6,7 

  

B muži STB 12,1 - 28,0 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 SÁDEL Peter GKAK 11108 26,3 43 / 86 43 23,5
2 KALINÁČ Anton GKAK 11106 25,5 40 / --- 40 23,9
3 VARADY Alexander GKAK 09502 15,6 39 / 79 39 14,7
4 MAXIAN Maroš GKAK 11420 22,8 39 / 87 39 21,6
5 OLŠAVSKÝ Emanuel GKAK 05050 22,9 35 / 91 35 22,9 

  

C ženy STB 0 - 28,0 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 15,3 40 / 78 40 14,1
2 ZACHAROVSKÁ Antónia GKAK 13499 2,6 31 / 74 31 2,7
3 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 14,6 26 / --- 26 14,7
4 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 20,7 23 / --- 23 20,8

D mix STB 28,1 - 36 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 MRÁZKO Slavomír RMG 12072 34,0 36 / 104 36 34,0

BMW Regnum Bavaria Golf Cup
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Orange Cup

RANY Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre 
   

1 VASILENKO Martin GKAK 06742 4,3 73 / 33 73  
2 BÁLINT Tomáš GKAK 08359 5,4 77 / 33 77  
3 KOZÁK Ján GKAK 09256 9,6 78 / 35 78  
4 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 11,1 80 / 33 80  
5 ŠIMKO Karol GKAK 07046 17,7 81 / 41 81 

  

PRO Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre 
   

1 JUSKO Tomáš GKAK 02009 PRO 73 / 28 73  
2 SOPKO Milan LGK  02037 PRO 85 / 18 85  

STABLEFORD 0 - 14,8 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 KOZÁK Ján GKAK 09256 9,6 35 / 78 35 9,6 
2 MICHAJLO Marek GKAK 10527 14,5 34 / --- 34 14,5 
3 MIŠKOV Pavol GKAK 01594 13,7 34 / 82 34 13,7 
4 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 11,1 33 / 80 33 11,1 
5 VASILENKO Martin GKAK 06742 4,3 33 / 73 33 4,3 

  

STABLEFORD 14,9 - 23,2 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 ŠIMKO Karol GKAK 07046 17,7 41 / 81 41 16,2 
2 BLAŠKO Pavol GKAK 06378 19,4 40 / --- 40 17,9 
3 KOLESÁR Ladislav LGK  03051 17,4 36 / 84 36 17,4 
4 VIŠŇOVSKÝ Jozef GCP 02325 20,6 33 / 95 33 20,6 
5 SÝKORA Jozef GKAK 04571 18,2 33 / 90 33 18,2 

  

STABLEFORD 23,3 - 54 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 ŠKREK Michal GKAK 06739 28,6 44 / 88 44 24,9 
2 JAMNICKÝ František GKAK 06379 47 42 / 110 42 41 
3 SELECKÝ Július GKAK 06790 26,7 37 / 93 37 26,2 
4 LENGYEL Gabriel GKAK 07612 25,1 33 / 95 33 25,1 
5 MIKOLAJ Pavol GKAK 14121 29,8 33 / 103 33 29,8

Každoročný golfový turnaj Orange Golf Cup organi-
zovaný tímom spoločnosti Orange na čele s Marekom 
Lukáčom vyšiel na výbornú. Krásne slnečné počasie 
potešilo organizátorov i pozvaných hostí. Hráči boli 
rozdelení ako v každom ročníku do troch kategórií 
a hrali systémom stableford o hodnotné ceny veno-
vané mobilným operátorom Orange. Víťaza máme 
tak isto v kategórií na rany a Orange Golf Cup každo-
ročne odmenil aj v kategórií Nearest to Pin a to Pavla 
Miškova a v kategórii Longest drive Karola Šimka.
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Tento jubilejný desiaty rok je plný bilancovania, 
a preto krátko bilancujeme aj náš klubový juniorský 
program Alpinkáčik, ktorý organizujeme od roku 
2009. Keď si pozerám fotky z prvých ročeniek mno-
hé mi vyčarili úsmev na tvári, pretože na deťoch je 
najlepšie vidieť ako ten čas letí. Deti, pre ktoré bol 
vtedy iba golf o „gúľaní si loptičiek do jamky“ vyrástli 
na švárnych mužov a krásne ženy. Keď sa ma vtedy 
niekto opýtal či z nich môže niekto golfovo prekvapiť, 
videla som pred sebou dlhú cestu. Ale netrvalo dlho 
a naši Alpikáčikovia sa začali objavovať na pamätnej 
tabuli majstrov a majsteriek klubu, či získali význam-
né výsledky v celoslovenských juniorských golfových 
súťažiach.

Najradšej by som spomenula mená všetkých detí, ktoré 
mi prešli rukami, ale najväčšiu chuť trénovať, najviac 
odhodlania a trpezlivosti a najviac si zaslúžia byť spome-
nutí majsterka klubu v roku 2013 Vivka Vaľková, Patrik 
Hudák tretí na majstrovstvách klubu v roku... no a medzi 
najväčšie talenty a hviezdy nášho klubu bezpochyby pat-
ria Tonka Zacharovská, ktorá bola majsterka klubu v ro-
koch 2014, 2015 a Paľko Mach majster klubu roku 2013 
a 2015. Poslední spomínaní získali aj ocenenia Hráč roka 
2014, 2015 v rámci celej SKGA. Tonka a Paľko už majú 
dva roky aj miesto v slovenskej juniorskej reprezentácii.

Do prvého kempu sa nám pred siedmymi rokmi prihlá-
silo 15 detí. O rok neskôr sme mali 22 detí no a v roku 
2011 ich v prvom turnuse bolo 28 a v druhom 19. Záu-
jem o tieto kempy bol naozaj obrovský. Keďže kapacita 
9 jamkového ihriska je obmedzená a s pribúdajúcimi 
deťmi pribúdali aj dospelí golfi sti, museli sme pre väčší 
pocit bezpečia a pohodlia všetkých golfi stov prejsť na 
model s menším počtom detí, ale s väčším množstvom 
termínov. V roku 2015 mal Alpinkáčik 6 turnusov a preš-
lo nimi takmer 50 detí.

Okrem kempov na Alpinke organizujeme dlhoročne 
detské golfové krúžky a samozrejme aj individuálne 
tréningy pre deti a juniorov. Z mnohých, ktorí na Alpinke 
golfovo rástli, nie všetci ihneď zahviezdia na klubových 
majstrovstvách, ako tí, ktorých sme už spomenuli. 
Spomedzi mnohých, ktorí ešte veľký úspech vo svojej 
golfovej kariére nezaznamenali, ale ich tréningový prí-
stup je príkladný môžeme spomenúť Lenku Fitzgeraldo-
vú, Danielku Hudákovú, Anku Štofkovú, Sašku Šulíkovú, 
Mira Gordana, Daniela Forraia, Adama Melničáka, Chrisa 
Šafára, Kika Zozuliča či Jakuba Žoldáka. Vďaka svojej 

húževnatosti a pracovitosti sa vypracovali na výborných 
golfi stov a nepotrvá dlho, kým sa presadia aj v súťaž-
nom golfe.

Dnes, nevieme predpovedať, či z niektorých našich 
juniorov sa stanú hviezdy na PGA tour, alebo či sa stanú 
majstrami Slovenskej republiky, ale jedno už vieme 
určite. Golf ich naučil disciplinovanému správaniu, naučil 
ich už v tomto veku pohybovať sa medzi dospelými, nau-
čil ich nahlas a zdvorilo pozdraviť, byť čestný k sebe aj k 
ostatným. Toto sú vlastnosti a zručnosti, ktoré uplatnia 
nielen na golfovom ihrisku, ale aj vo svojom, veríme 
úspešnom, osobnom a pracovnom živote. A to je dobrá 
vizitka nášho klubu i programu Alpinkáčik.

„Alpinkáčikovia“
Golf ich naučil byť čestný k sebe aj k ostatným



106



107



108

Once in a lifetime - Raz za život. Tento headline doko-
nale vystihuje pointu najväčšieho golfového turnaja 
pre amatérov - BMW Golf Cup International - World 
Final. Amatérsky hráč golfu nemá mnoho príležitostí 
zažiť takto profesionálne pripravené podujatie. Netý-
ka sa to len samotného turnaja. Starostlivosť nemec-
kej automobilky začína už pár mesiacov pred odle-
tom, keď vám poštár zazvoní pri dverách a doručí ako 
pozornosť travel bag na palice vo fi remných farbách. 
Moje meno je Tomáš Bálint, som členom GK Alpinka 
Košice a bolo mi dopriate postúpiť na svetové fi nále 
v austrálskom Sydney. Je to skutočne zážitok na celý 
život. Každý amatérsky hráč golfu má šancu sa tam 
dostať - samozrejme, Raz za život :-)

Čas minulý: Z Alpinky do Sydney

Na to, aby sa golfi sta - amatér dostal na svetové fi nále 
BMW Golf Cup International, musí postúpiť z jedného 
z kvalifi kačných turnajov a napokon vyhrať národné fi ná-
le vo svojej krajine. Na týchto podujatiach platí rovnaký 
hrací systém ako na svetovom fi nále - muži hrajú 
v dvoch hcp kategóriách 0 - 12,9 a 13 - 28 a ženy v jednej 
0 - 28 na stabelford. Mal som to šťastie, že na kvalifi kácii 
na Alpinke som zahral ihrisko v páre a na národnom fi ná-
le na Penati - Heritage výsledok +1. Až počas samotné-
ho vyhlasovania víťazov som sa dozvedel, že pocestujem 
na svetové fi nále do Sydney.
Od tohto momentu amatérsky hráč golfu je kontakto-
vaný ľuďmi z BMW, vypĺňa rôzne dotazníky, formuláre, 
vrátane štatistík posledných 10 výsledkov na ofi ciálnych 

turnajoch… Práve z týchto výsledkov na jednotlivých 
ihriskách sa špeciálne kvôli BMW Golf Cup International 
vyratúva hráčovi hendikep. Tým sa majú minimalizovať 
špekulácie so zadržiavanými hcp. Mne (žiaľ i našťastie) 
záver sezóny išiel nad očakávania - na Alpinke, Black 
Storku či Penati som hral výsledky okolo páru. Takže 
pre svetové fi nále v marci 2015 mi bol vyrátaný hcp 1 
(reálny som mal 4,4).

Prvá vec, ktorú som v rámci prípravy na tento turnaj 
musel postúpiť, bola už v poradí 4. operácia pravého 
kolena. Po rehabilitáciách som sa na Sydney pripravoval, 
žiaľ, len na trenažéri. Zákon schválnosti, týždeň pred 
odletom som schytal chrípkový vírus s teplotami a ešte 
v lietadle spoločnosti Emirates som na trase Budapešť 
- Dubaj - Sydney spolu okrem palubného menu konzu-
moval aj antibiotiká. Môže vás to mrzieť, ale nie hnevať, 
pretože cestujete za niečím absolútne výnimočným. 

Z mínusovej zimy na konci februára som pristál v Syd-
ney, kde sa teplomer šplhal k tridsiatke. Napriek tomu, 
že som sa veľmi tešil, môj zdravotný stav a časový posun 
sa podpísal pod celkovú nepohodu počas prvých dní. 
Nemal som chuť ísť ani na driving, len spať a zbaviť sa 
slabosti a dozvukov choroby. Počas prvých troch dní do 
začiatku turnaja sa telo aklimatizovalo, ale golfu na dri-
vingu som veľmi neublížil. Pár rán. Pár švihov. Rozhodne 
sa to nepodobalo na hráča s hendikepom 1. 

Nemecká automobilka na účastníkoch podujatia von-
koncom nešetrila: letenky v triede business class, 

Raz za život!
Ako sa dá postúpiť z Alpinky až na svetové fi nále 
BMW Golf Cup International v Sydney
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shuttle servis - 40 nablýskaných áut so šoférmi, špičkový 
hotel v bezprostrednej blízkosti ikonickej Opera Syd-
ney a očarujúceho mosta Harbour, úžasný program pre 
hráčov a sprievodné osoby, rôzne darčeky, drobnosti, 
ústretovosť… Full servis 24 hodín. 

Sydney, 1. tréningové kolo:

Dnes cvičné kolo na St. Michaels. Je marec a ja som na 
golfovom ihrisku po prvýkrát od októbra. Slušných 83 
rán. Čakal som väčšiu hrôzu. Nádherné ihrisko obmýva-
né oceánom z troch strán. Neuveriteľná fauna a fl óra. 
Mám blbý pocit, že ma po celý čas niekto sleduje. Kon-
krétne, jeden bizarný vták. Dohrám jamku a on preletí 
so mnou ku ďalšiemu odpalisku. A keby len to! Vkuse 
vydáva zvuky, akoby plakalo nejaké zabudnuté dieťa 
v okolitom buši. Takže je jasné, kto je zodpovedný za 
niektoré ohyzdné rany. Ihrisko má mnoho jamiek dead 

or alive. Kto sa bojí vtáka, alebo hrať driverom - volí krat-
šiu a väčšiu istotu z odpaliska, musí rátať s tým, že rany 
do greenu budú mať 200 a viac metrov. Permanentne tu 
fúka, ale marcový teplomer ukazuje 25°C. 
A je tu večer. Veľkolepá Opening ceremony & Players 
dinner priamo oproti Opera house a pod Harbour 
bridge. Ešteže v príhovore šéf marketingu BMW Globe 
povedal, že všetci sme tu víťazi. Okrem bizarného 
vtáka…Chvalabohu!!!

Sydney, 2. tréningové kolo:

Dnes sme hrali druhé - posledné tréningové kolo na 
legendárnom New South Wales golf course. Už chápem 
prečo je tak vysoko vo svetovom rankingu TOP ihrísk. Je 
neuveriteľné!!! Nádherné. Okrem greenov a bankrov má 
hlavu aj pätu. Je natoľko namyslené, že nič neodpúšťa. 
Hraj, alebo choď kadeľahšie! Hráme zo zadných odpalísk 
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a aj po dlhom drajvri to máme na PAR 4 “kus cesty” ku 
vlajke. Vetrík nás núti preratúvať metre a kalkulovať 
smer. Vpravo a vľavo husté kríky a divočina s hadmi. 
V miestnej príručke golfi stu sa jasne píše - loptu radšej 
nehľadaj, riskuješ život. Greeny sú obsypané bankrami. 
Rátam ich a tu je výsledok: presne „milión“. Hlboké 
a nekompromisné. V jednom z nich (v hĺbke asi -3m) 
trávim svoju mladosť a po 5. rane z piesku odchádzam s 

úpalom. Od miestneho člena sa dozvedám, že do redi-
zajnu a výstavby bankrov klub investoval (a teraz pozor) 
5 miliónov AUD!
Summa summarum: dnes som zahral 1x easy eagle, 
2x lucky birdiky, pár párov, plejádu urazených bogey 
a zopár ozaj veľmi urazených dabláčov… Zajtra ideme 
na to, World Final, ZAČÍNAME! 

World fi nal, New South Wales golf course, 1. kolo:

Moderátor v obleku - šéf BMW Golf Cup International 
na odpalisku č. 1. S mikrofónom, základnými údajmi 
o hráčovi. Vedľa odpaliska stoja ľudia, diváci, nablýskaný 
vyčančaný bavorák. Ak zahrám socket, zbohom čelné 
sklo a hanba na celý world (a aj fi nal). “Please welcome, 
Tomas Balint, Slovakia”. Chvalabohu, trafi l som loptu. 
Mimo ľudí, mimo bavoráka. Cítím sa víťazne.
Vo fl ajte rezonuje téma upravených hendikepov. Nieko-
mu upravili (znížili) o pár desatiniek, niekomu o riadne 
celé čísla. Mnohým nechali ich pôvodne hcp. Vzišlo to 
zo štatistík posledných 10 dosiahnutých výsledkov na 
turnajoch. Keďže sa tu hrá na stablefordy, je to neza-
nedbateľný prvok. Hrám s Talianom a Američanom. 
Obaja majú hcp nezmenené, teda 0, resp. 1, ale frfl ali 
na drasticky znížené hcp ich kolegov v národnom tíme. 
Nepodstatné! Prvý zahral 34, druhý 29 stb. Ja s mojím 
„životným“ hcp 1 som nazbieral 25. Možno som zvyknu-
tý na lepšie fordy, ale okolnosti sú aké sú. Som celkom 
spokojný. Na 4 jamkách som sa viac venoval papagájom, 
ako bodovaniu. Utešujem sa tým, že som dlho nehral 
a zajtra to bude lepšie. Tých papagájov tam bolo viac 
než u nás vrabcov. 

World fi nal, St. Michaels golf course, 2. kolo:

Ak chcem postúpiť do 3. fi nálového kola, musím zahrať 
okolo páru - vtipné. Ale pokúšam sa. Driver je bezchyb-
ný, dlhý, končí zvyčajne na ferveji, proste paráda. To 
sa ale o železách a ranách do greenu povedať nedá. 
Žiadne výhovorky na silný vietor. Zahral som +11, t.j. 

1 birdie, 8 párov, 7 
bogey, jeden double a 
keďže na poslednom od-
palisku som sa tentokrát 
venoval foteniu s miest-
nym jašterom, tak som 
to zavŕšil tripple bogey. 
Reálne, s tým čo mám 
(ne)natrénované som 
na viac asi nemal. S hcp 
1 som nazbieral 27 stb. 
Poniektorí priniesli do 
clubhousu aj 9 stb, mnohí 
pod 20stb! Ale niektorým 
išla karta aj okolo 40. Ale, 
víťazmi sme boli všetci. 
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Deň s legendou: Colin Montgomery

BMW pozvalo pre tohtoročný World Final legendu sve-
tového golfu a člena Siene slávy Colina Montgomeryho. 
My, účastníci turnaja, sme s ním mali golfovú kliniku. 
Hral 4 jamky a my s ním. Plece pri pleci. Rozprávali sme 
sa, pýtali kedykoľvek a čokoľvek. Bol fantastický. BTW 
na 4 jamkách dal 2 birdie, zvyšok v páre. Pri každej rane 
dával cenné rady, nezabudol na vtipné historky. Priletel 
ráno, poobede mal s nami kliniku, večer odovzdával 
ceny víťazom World Final. Na druhý deň ráno odlet 
naspäť do Glasgowa! Musel to byť naozaj zaujímavý ho-
norár, odbehnúť si takto na opačný koniec planéty. Jeho 
čas v Sydney bol rozdelený na minúty. O to viac teší, že 
sme stihli prehodiť nie málo viet na ihrisku i v hoteli 
a slávny Monty podpísal 2 karty pre GK Alpinka, pre 
plánovaný GK Cassovia a 6 loptičiek, ktoré som neskôr 
rozdal záujemcom - zberateľom na Slovensku. 

Epilóg:
Vážení a milí rekreační hráči a nadšenci golfu. BMW Golf 
Cup International je hodný titulu najväčšieho amatér-
skeho turnaja. Jeho výnimočnosť dotvára profesionalita 
organizátora, jeho štedrosť a ústretovosť. Luxusná veče-
ra národných tímov na vrchole mrakodrapu v otáčajúcej 
sa reštaurácii, alebo večerno - nočná párty na snobskej 
3. poschodovej presklenej jachte, jedlá svetovej ku-
chyne, doplnkové programy ako plavba na plachetnici, 
lezenie po vrchnej konštrukcii slávneho Harbour bridge 
(len pre odvážnych, keďže helikoptéry lietali pod nami!) 
a množstvo ďalších zážitkov. Napriek tomu všetkému, 
všade dobre, ale na Alpinke najlepšie :-)

Cesta domov: 
Sydney - Dubaj 12 039 km (14h 30min)
Dubaj - Budapešť 4 012 km (6h 15min)
Budapešť - Košice 266 km (2h 51min)
Košice - Alpinka 7 km (11min)

Tomáš Bálint, Sydney



112

220x280_vwfs.indd   1 23.3.2016   11:07



113

www.vwfs.sk SME JEDNOTKA VO FINANCOVANÍ VOZIDIEL.
* Poistenie - poistné produkty sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES Maklérska s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO 35 835 583, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro,  
   Vložka č. 26476/B, zapísaná v registri finančných agentov NBS pod č. 159100 pre sektor poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent nevýhradnej povahy na základe zmlúv s viacerými poisťovňami.

KAŽDÝ ŠTVRTÝ VODIČ 
NA SLOVENSKU FINANCUJE AUTO

 S NAMI. PRIDAJTE SA.

220x280_vwfs.indd   1 23.3.2016   11:07



114

Husacie a kačacie hody

STB 0 - 18,4 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 DRÁBIK Ladislav GKT 01065 11,3 34 / 79 34 11,3 
2 ZACHAROVSKÁ Antónia GKAK 13499 2,7 32 / 74 32 2,7 
3 DRAGULA Marek GKAK 11262 13,8 31 / 85 31 13,8 
4 TIMKO Peter GKAK 06150 15,8 30 / 89 30 15,8 
5 POLÓNY Dušan GKAK 10595 13,9 29 / 87 29 13,9 

  

STB 18,5 - 54 (limit. HCP 36) Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 ŠEBESTA Peter GKAK 12290 43 32 / --- 32 43 
2 OROSZOVÁ Adriana GKAK 15292 34,9 31 / 113 31 34,9 
3 VARGA Gabriel THE NEW GOLF CLUB   19,2 30 / 94 30 19,2 
  ST. ANDREWS
4 JUHÁS Tomáš st. RFMI 14379 30,8 29 / 105 29 30,8 
5 FORRAI Adrian GKAK 14122 24,0 29 / 98 29 24,0 

  

PRO Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre 
   

1 JUSKO Tomáš GKAK 02009 PRO 75 / 27 75

Posledné víkendy sezóny sa na Alpinke mlsalo a to vo 
veľkom štýle. Jeseň prináša s ochladením chute na 
niečo výdatné a chutné akým sú nepochybne husacie 
a kačacie hody. A keď hovoríme hody tak pohostenie 
bolo naozaj hojné. 
Tematickými raňajkami sme začali hneď ráno a nechý-
balo ani niečo na zahriatie. Golfové výkony sme oslávili 

špecialitami šéfkuchára Roba Koväryho, ktorý sa o pote-
šenie z jedla staral po celú sezónu. 
Na svoje si prišli aj milovníci talianskej kuchyne na 
golfovom turnaji Italian Cuisine Golf cup. Víťazi turnajov 
dvoch kategórií si podelili krásne tematické darčeky, 
ktoré si veríme určite užili aj vo vlastnej kuchyni spolu 
s rodinou.

Kačka Cup
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STB 0 - 18,4 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 SLOBODNÍK Dušan GKAK 12161 13,9 37 / --- 37 13,6 
2 MELNIČAK Vladislav GKAK 06964 10,5 37 / --- 37 10,3 
3 KOZÁK Ján GKAK 09256 9,2 35 / 77 35 9,2 
4 VARADY Alexander GKAK 09502 13,7 33 / --- 33 13,7 
5 VAĽKO Peter GKAK 04552 13,6 32 / 85 32 13,7 

  

STB 18,5 - 54 (limit. HCP 36) Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 OLEJÁR Michal GKAK 13926 23,3 33 / 94 33 23,3 
2 TOMÁŠÚ Otto GKAK 09961 24,7 32 / 98 32 24,7 
3 NAGY Ladislav GKAK 12598 23,9 32 / 95 32 23,9 
4 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 19,7 29 / 95 29 19,8 
5 JERGOVÁ Renáta GKAK 12098 34,2 28 / 112 28 34,4

Huska Cup

STB 0 - 18,4 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 BÁLINT Tomáš GKAK 08359 4,2 32 / 73 32 4,2 
2 MELNIČAK Vladislav GKAK 06964 10,3 31 / 81 31 10,3 
3 FERENC Jaroslav GKAK 11419 15,4 30 / 90 30 15,4 
4 BLAŠKO Pavol GKAK 06378 18,1 29 / 92 29 18,1 
5 LANG Július GKAK 06356 16,2 29 / --- 29 16,2 

  

STB 18,5 - 54 (limit. HCP 36) Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 TREMBULÁK Stanislav GKAK 10283 35,2 41 / --- 41 32,7 
2 JENČUŠ Radoslav LGK  04043 21,0 35 / 89 35 21,0 
3 LASTOMÍRSKA Viera GKAK 10597 42 34 / 107 34 38 
4 FORRAI Adrian GKAK 14122 24,1 33 / 95 33 24,1 
5 MAXIAN Maroš GKAK 11420 18,6 32 / 89 32 18,6

Italian Cuisine Golf Cup
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Halloween
November na Alpinke bol odetý v Halloweenskej 
maske. S prichádzajúcou zimou ožila magická 
atmosféra posledného turnaja sezóny 2015. Alpinku 
ovládli strašidlá, duchovia, zombíci, kostričky 
a piráti.

Halloweenska párty prebudila z večného spánku zom-
bíkov, golfové boty si obuli kostlivci i alpský pár v kroji 
dirndl a zraz si dali čarodejnice s pirátmi. 
Radosť a zároveň zmiešané pocity navodili podivíni 
z rodiny Adamsovcov Wednesday Addamsová a Pugsley 
Addams. Nad celou partičkou držal ochrannú ruku nemi-
losrdný Che Guevara so štvornohým priateľom Falcom. 
Absurdné zoskupenie postáv z minulosti, budúcnosti, 
z iného sveta alebo zo seriálu si zahralo 9 jamiek Texas 
scramble dvojíc.

Prvé miesto s počtom bodov 23, 16 získala dvojica 
v krásnom kroji Dušan Gôbl a Valéria Kelšová. Druhé 
miesto obsadili Adamsovci Lenka Fitzgeraldova a Adam 
Melničák s počtom bodov 25, 43 a na treťom mieste 
s počtom 25, 97 skončili civilisti Galvin Green Dušan 
Polóny a Marián Rošák.

Zúčastnení však nesúťažili len v golfe. Tí, ktorým sa 
nedarilo na ihrisku si mohli vylepšiť nedeľu v súťaži 
o najlepšiu masku, čo využil Michal Škrek, ktorý získal 
ocenenie za najlepšiu halloweensku premenu. Jeho 
výzor zraneného zombie golfi stu vystrašil a pobavil celý 
klub. V kategórií najlepšia dvojica sme ocenili dva páry, 
kostlivca Helenku Masarykovu a černokňažníka Yvesa 
Roucha a roztomilých kostlivcov manželov Melničákov-
cov. Krásna veselá akcia ukončila golfovú sezónu 2015. 
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9. Košický golfový ples
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Na 9. Golfovom plese v Košiciach sa v hoteli Bankov 
predstavila česko - slovenská módna návrhárka Jitka 
Klett. Predstavila svoju aktuálna kolekciu na obdobie 
Jeseň/Zima 2015/2016 s názvom „Infi nity“.

Ako ste sa dostali k móde? 
Bola to trochu náhoda. Od detstva som sa venovala 
kreatívnej tvorbe. Tú si všimli moji rodičia a učitelia na 
základnej škole a odporučili mi strednú odevnú školu. Mala 
som zrejme šťastie na dobrých a vnímavých kantorov okolo 
seba. Dieťa v 12-tich rokov väčšinou 
ešte nevie, čo chce v živote robiť. No 
cit pre estetiku a módu bol v mojom 
prípade zrejme neprehliadnuteľný. Na 
strednej škole som už počas štúdia vy-
nikala a vynikáme dnes už s mojím nie 
malým tímom aj naďalej.

Na trhu fungujete už neuveriteľ-
ných 22 rokov. Kde všade pôsobíte?
V Košiciach a v Prahe mám dva exkluzív-
ne módne salóny kde sa zameriavame 
na šitie originálnych modelov na mieru 
s precíznym a individuálnym prístupom 
ku každej klientke. Mimo iných aktivít 
aktuálne zakladám ďalšiu z mojich 
spoločností v Dubaji. Pred rokom sme 
taktiež vytvorili našu novú líniu Jitka 
Klett „Ready to wear“. Sú to odevy 
vytvorené pre obchodnú sieť po celom 
svete v limitovaných množstvách.

Ktoré úspechy považujete vo Vašej 
kariére za najväčšie?
Máme za sebou viaceré medzinárodné 
úspechy po celom svete. Patria medzi 
ne prezentácie v Spojených arabských 
emirátoch (Dubaj a Abu Dhabi), v Bej-
rúte, New Yorku, ale naše modely sme 
úspešne odprezentovali aj na fashion 
weekoch v Harbine (Čína), Istanbule 
či Moskve, Paríži, Prahe a taktiež aj v 
Košiciach. Takisto sme sa objavili na ti-
tulných stranách prestížnych módnych 
magazínov na Blízkom východe čo je 
pre východoeurópskeho návrhára veľká 
česť. Ako najväčší profesný úspech však 
vnímam skutočnosť, že sme dnes úžas-
ný medzinárodný tím ľudí, ktorí milujú 
svoju prácu, rešpektujú sa navzájom 
a spoločne vytvárame produkt, ktorý 
napĺňa nás a našich klientov.

Ako zvyknete oddychovať? Hráte golf?
Rodina je pre mňa v mojej hierarchii hodnôt tým 
najdôležitejším. Žijem už dlhé roky v Prahe s manželom 
a dvoma deťmi. Voľný čas trávime s deťmi na koňoch, 
lyžiach, bicykloch v prírode, pri mori. V golfe sme začia-
točníci no sme nadšení, hrajeme s manželom často s 
rodinou, priateľmi no tiež aj s obchodnými partnermi. 
V Českej republike je v okolí Prahy veľké množstvo golfo-
vých ihrísk na vysokej úrovni. Často ale hrajeme golf aj 
v zahraničí.

Jitka Klett
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V ten deň sama príroda chcela, aby všetko vyzeralo 
tak, ako si golfi sta želá. Bolo pod mrakom, ale príjem-
ne teplo a hlavne bol piatok. Pred clubhousom v ten 
deň bolo zaparkovaných päť vyleštených áut značky 
KIA. Podľa typu sa dalo usúdiť, že to nebudú bežní 
hráči, ale že si vyšla von zahrať „verchovka“ (taký bol 
ruský výraz pre elitu). 

Hneď pri stole na terase bolo jasné, kto bol boss. Na 
sebe všetko značkové, človek by povedal, že visačky len 
teraz odpáral a vedľa neho bag so zlatými palicami – 
proste ťažký kaliber. 

V rukách už celá skupinka otočila druhý pohár whisky s 
ľadom a podľa zápalu, akým sa spolu bavili, bolo vidieť, 
že je to akási pracovná porada. 

- Dušan, nevieš, kedy títo šikmookí majú títajm? – zakričal 
barman na Dušana, študenta vysokej školy, ktorý si v 
klube privyrábal ako caddy.

- Ešte si dajú dvakrát a myslím, že ani nevstanú z kresla, - 
dodal barman Jožko veselo nalievajúc ďalšiu rundu.

- Idú o 20 minút a ja robím caddyho zlatým paliciam. Je 
to nejaký šéf, ktorý prišiel na kontrolu rovno z Kórey, 
zapálil si Dušan cigaretu. Vedel, že najbližších pár hodín 
si nezapáli a tak vychutnával každý vdych. 

Po ďalšom kole s whisky sa konečne Kórejčania pozd-
víhali. Každý okrem bossa zobral svoj bag a pobrali sa 
smerom k prvej jamke. 

- Drž mi palce, - zakričal Dušan, kráčajúc so zlatými palica-
mi na chrbte, barmanovi. Poznal už ješitnosť kórejských 
hráčov a niekedy ho prekvapovalo, ako sa vedia do krvi 
pohádať kvôli centimetru, či stratenej loptičke. 

Pri jamke si všetci teatrálne povymieňali score karty a 
začali sa precvičovať s palicami. Medzitým boss založil 
do bagu už asi piatu loptičku, čo sa tak ťažko rozho-
doval, s ktorou hrať. Nakoniec padla voľba na krikľavo 
oranžovú. 

Dušan si prezrel handicapy prítomných a zistil, že boss 
má HCP 54.

- Tak to mám aspoň chvíľu času, kým tí traja poodpaľujú, 
- pomyslel si. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď boss 
suverénne ako prvý vybral týčko a puntičkársky naň po-
ložil malý pomaranč. Dušan už už chcel vykríknuť, že on 
nemá ísť prvý, ale v poslednej chvíli si zahryzol do jazyka. 

- Veď nie sme na súťaži a budem sa 
interesovať len do výšky platu. Ja 
mám nosiť bag a podávať palice. 
Tak sa nebudem starať, nech si 
robia, čo chcú.

To už boss švihal cvičné údery zla-
tým drajverom, ktorý sa sem tam 
zaleskol v lúčoch slnka. Vyzeral 
akoby sekal trstinu kdesi na kubánskych plantážach.

Konečne sa rozkročil pri loptičke a potriasol rozkročený-
mi nohami ako kohút, keď si natriasa perie.

- No už preboha švihni, očami tlačil bossa Dušan, lebo tu 
budeme do večera. Náprah a ... švih. Už pri náprahu sa 
ozval potlesk jedného zo spoluhráčov a pri švihu tlieskali 
už všetci. Všetci očami sledovali oranžádu. Tá letela asi 
40 metrov a dopadla niekde tesne za ženské odpaliská. 

- No ja sa tu poskladám, - pomyslel si Dušan so skrývaným 
smiechom. Radšej sa otočil a tváril sa, že hľadá týčko. 
Od duseného smiechu ho len tak nadhadzovalo. Ale na 
tvárach ostatných nebolo vidieť žiadny náznak smiechu, 
či pobavenia. 

S kamennou tvárou sa pripravil na odpal druhý zo sku-
piny. Prásk! Loptička skončila v blízkom lese. Tretí akože 
nechtiac, zhodil loptičku drajverom z týčka a štvrtý pre 
istotu odpálil deviatkou. Ak by to nebolo podozrivé, bol 
by ochotný ísť aj paterom, len aby jeho rana nedopadla 
pred bossovu. Štvrtá rana teda letela krásne vysoko, 
až niekde Pánu Bohu do okien a dopadla tesne pred 
ženské odpaliská. Bolo vidieť, že štvrtému hráčovi sa 
viditeľne uľavilo. Bol rád, že mu rana nevyšla. 

- You must buy beer for everybody, - lámanou angličtinou 
Dušan vysvetľoval štvrtému naše slovenské zvyky v 
golfe. Kto strelí pred ženské odpalisko, proste kupuje 
všetkým pivo.

- It’s very good tradition, - pritakal Dušanovi rozjarený boss.

- Veď práve. Keď to takto pôjde, tak sa na konci všetci ože-
riete, - nedával si Dušan servítku pred ústa.

Či už tak alebo onak, na celom fl ajte bolo vidieť úľavu. 
Boss vyhral prvý odpal, všetci boli spokojní a samozrej-
me najviac boss. Pretože u Kórejčanov platí nepísané 
pravidlo – ak hráte s bossom, nikdy sa nesnažte vyhrať.

Katka Halagovcová

Golf po kórejsky
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Projekt Cassovia Golf
& Country Club
Vážení členovia GK Alpinka Košice!

Dovoľte, aby sme Vám, ako prvým, odprezentovali 
mapu - plán pripravovanej realizácie výstavby 
golfového projektu Cassovia Golf & Country Clubu.

Územný plán obce Družstevná pri Hornáde ráta v jej 
extraviláne s golfovým areálom. Ten je vzhľadom na svoj 
členitý charakter priam predurčený na výnimočný, kreatív-
ny dizajn. Areál s rozlohou takmer 80 hektárov počíta s 
18 - jamkovým ihriskom s celkovou dĺžkou 6 210 m, cvič-
nými plochami (driving range, putting a chipping green). 
V najnižšom bode je plánovaný polder/jazero. 

Výnimočným benefi tom golfového rezortu by mal byť 
na kopci situovaný clubhouse, odkiaľ bude možné vidieť 
dianie na všetkých (!) 18 jamkách. Exkluzivitu ihrisku 
zaiste pridá aj plán vybudovania (alternatívneho) 
odpaliska priamo zo strechy samotného clubhousu, 
pričom zážitok z takejto rany by znásobovalo prevýšenie 
- 27 metrov! Dizajnérom golfového ihriska je Jonathan 
Davison (autor Penati - Heritage). 

Držte palce, aby sme čím skôr mohli realizovať tento 
výnimočný projekt.

Realizačný team Cassovia Golf & Country Club


