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Milí golfoví priatelia,

rok prvého veľkého jubilea našej Alpinky máme 
úspešne za sebou. Určite Vám všetkým priniesol 
mnoho prekrásnych zážitkov, vydarených golfových 
chvíľ a samozrejme aj veľa spoločných stretnutí 
s našimi členmi a hosťami kultúrneho 
a spoločenského života.

Naša Alpinka „dospela“ a všetkých nás už koncom 
marca privítala v tej najlepšej kondícii, akú sme 
doteraz mohli zažiť!

Všetkým Vám želáme do novej sezóny veľa športovej 
pohody a mnoho prekrásnych golfových dní v lone 
našej malej golfovej oázy menom Alpinka.

Pavol Miškov, Peter Valent, Peter Ďurica

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, Miroslava Germanová
Nepredajné. © 2017 Golfový klub Alpinka Košice
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Golfový klub Alpinka v júni 2016 oslavoval prvé veľ-
ké výročie. Desaťročnicu golfového ihriska oslávili 
golfi sti v skvelej nálade a v obrázkovo dokonalom 
počasí.

Golfi sti na Alpinke sú napriek príležitostnej súťaživosti 
jeden veľký tím. Na narodeniny klubu preto všetci do-
stali rovnaké tričká - páni sa zladili do modrej a dámy 
do lososovo ružovej farby. Narodeninový turnaj si užili 
golfové páry i rodiny, ktoré na slnkom zaliatom ihrisku 
vytvorili už tradične priateľskú atmosféru. 

Po úvodných pozdravoch, prípitkoch a povinnej 
„rodinnej“ fotke sa hráči rozpŕchli na ihrisko so 
svojimi fl ajtmi. Niekoľko generácií golfi stov si užilo 
texas scramble na plnej Alpinke, po ktorej sa opäť 
stretli na 19. jamke, aby oslavy 10. výročia klubu 
mohli pokračovať pri hudbe, jedle a neodmysliteľ-
ne i dobrých nápojoch. Na narodeniny Alpinky si 
golfi sti pripili šumivým vínom a niektorí zo stálych 

členov klubu dokonca pogratulovali originálnymi 
darčekmi. Alpinka takto dostala darčekový kôš plný 
kvalitného tokajského vína či jedinečné golfové 
„minijazierka“ s utopenými loptičkami (podobne 
ako v tom našom na 9. jamke). Nemohla chýbať ani 
originálna golfová torta, z ktorej mali najväčšiu 
radosť hádam naši najmenší golfi sti. 

Oslavy okrúhlych narodenín golfového klubu pokračo-
vali v uvoľnenom duchu s dobrou hudbou, koláčmi 
a grilovačkou až do večera. Okrem víťazov jednotli-
vých kategórií si golfi sti odniesli domov i ceny za súťaž 
Nearest to Pin a to Radoslav Jenčuš  a Longest Drive 
ženy Marta Nováčková. Longest Drive muži pokoril 
Miloš Kazimír. Hlavné ceny vyhrali dvojice Pavol 
Miškov + Michal Paška, Martin Tomaško + Ladislav 
Tomaško a Marek Lukáč + Peter Mozoľa. 

10 rokov Alpinky dopadlo na výbornú a my si do ďalšej 
dekády želáme aspoň toľko radosti z hry ako doteraz. 

Narodeniny GKAK
Alpinka oslávila desať rokov veselo a rodinne
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Jednou z najkrajších vecí na našej Alpinke sú do-
konalé zelené greeny, okolitý les a krásna príroda. 
Odpaľovanie z upravených odpalisiek a husto zaras-
tených fairwayí však nie je samozrejmosťou. O to, 
aby sa nám na Alpinke hralo tak dobre a pekne sa 
stará celý tím šíkovných ľudí. Starostlivosť o golfo-
vé ihrisko a trávniky je hotové umenie, a tak sme za 
vás vyspovedali jedného z nich, greenkeepera Maťa 
Makoviča.

Ako dlho pracujete na Alpinke ako hlavný greenkee-
per?
Na Alpinke pracujem od februára 2010. Predtým som 
pracoval 10 rokov na Táľoch, ale tam sme boli traja 
greenkeeperi, takže to bolo trošku inak rozdelené. Je 
tam aj väčšie ihrisko, takže tam bolo aj viac starostlivos-
ti. Jeden bol špecialista na stromy, stromové porasty, 

mal aj vysokú školu lesnícku. Ja som bol skôr na úpravy 
zeme, výsevy, a potom sme mali hlavného greenkeepe-
ra, ktorý sa staral hlavne o papierovačky, vybavovačky, 
objednávky atď.

Ako je to na Alpinke?
Tu sme štyria, ktorí sa staráme o ihrisko, o trávniky 
a mám ešte troch chalanov, s ktorými to spolu robíme. 
Bolo nás viac, ale pribudli nám nejaké stroje, ktoré nám 
dosť uľahčujú robotu, a tým pádom nás už toľko nemusí 
byť.

Máte každý svoju oblasť, ktorej sa venujete alebo 
robíte všetci všetko?
O závlahu, výživu a postrek trávnikov sa starám len ja. 
Sú to dosť háklivé veci a nedovolím si tým niekoho po-
veriť, lebo ak namiešate väčšiu dávku postreku, môžete 

Green z iného pohľadu
Greekeeper Martin Makovič: 
Najkrajšou odmenou je pre mňa, keď sú hráči spokojní
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tým zničiť ihrisko, nie je to sranda. Výživa je tiež dôležitá 
a ostatní chalani pomáhajú, s čím sa dá, napríklad kosia 
trávniky, ale nie je to len starostlivosti o ihrisko, ale aj 
službách. Majú na starosti driving, zbieranie loptičiek, 
pomáhajú mi v noci polievať, keď ich poprosím, lebo asi 
ako všetci vedia, my tu nemáme závlahu na fairwayách, 
musíme ich polievať doslova ručne hadicami. Závlaha je 
len na mužských odpaliskách a na greenoch.

Viete mi popísať, ako vyzerá váš bežný pracovný 
deň počas sezóny, keď sa tu hrá? 
Väčšinou prídeme na siedmu, pokiaľ sa nehrá nejaký tur-
naj, ktorý začína skôr. Vtedy musíme prísť už aj na šiestu 
- pol šiestu, aby sme stihli pokosiť greeny. Podľa nároč-
nosti turnaja aj valcujeme po pokosení, tým sa zrýchli 
kotúľanie loptičky. Meriame to, lebo vieme, ako to majú 
hráči radi, ale ľudia sú rôzni. Niekomu vyhovuje pomalšia 
hra na greenoch, niekomu rýchlejšia. Je ťažké vyhovieť 
všetkým, ale snažíme sa spraviť aspoň ten priemer, aby 
boli celý rok všetky greeny rovnaké. Raz mesačne je 
potrebné urobiť razantnú údržbu greenov aj odpalísk. 
Vtedy tá hra veľmi hráčom nevyhovuje, lebo buď piesku-
jeme, vypichujeme greeny alebo spravíme earthifi káciu, 
ale ja si myslím, že keby sme to nerobili, takú kvalitu 
ihriska nedosiahneme. A robia to na každom ihrisku, 
nerobíme to len my. Snažíme sa to robiť v čase, keď nie 
sú naplánované nejaké významné turnaje. Väčšinou sú to 
pondelky, lebo vtedy je aj menej hráčov. Snažíme sa hneď 
v prvé ráno mať pokosené greeny, lebo hráči nás tlačia a 

niekedy sa stane, že ledva pred nimi stíhame unikať 
s kosačkou. Potom je problém, keď začnú na jeseň mrazy, 
lebo musíme čakať. Najhoršie sú však asi letné mesiace 
kvôli závlahe. Vtedy to dá každému asi najviac zabrať, 
ale ja sa nesťažujem, je to dobrá robota.

Ráno teda začnete tým, že upravíte všetky greeny, 
prichystáte všetko na turnaj. Keď turnaj začne, 
vy sa stiahnete alebo stále robíte niečo tam, kde 
treba?
Máme prácu. O stroje sa treba intenzívne starať, sú to 
drahé stroje. Keby sme sa o nich nestarali, tak sa stále 
kazia. Potom máme na starosti služby ako rozvoz jedál 
a občerstvenia po ihrisku, pri tom sa striedajú chalani. 
Keď je turnaj za turnajom, tri dni za sebou, my musíme 
prísť po turnaji, pokosiť ihrisko, aby na ďalší deň bolo 
prichystané, čiže robíme do noci. Je to variabilné podľa 
počasia, podľa toho, koľko je turnajov, musíme sa vedieť 
prispôsobiť v každej situácii.

Ako vyzerá vaša práca na ihrisku po sezóne, keď sa 
ihrisko zatvorí?
Keď sa už zatvorí ihrisko, najdôležitejšie je pripraviť ho 
tak, aby čo najlepšie prezimovalo. Počasiu síce nerozká-
žeme, ale snažíme sa spraviť aspoň nejaký postrek na 
fairwayi, aby sa nevytvorila pleseň snežná. Pri greenoch 
to duplikujeme, lebo tam neexistuje, aby bola nejaká 
pleseň. Odpaliská tiež a snažíme sa urobiť aj earthifi ká-
ciu dutými hrotmi, vďaka čomu sa  lepšie odvodní green, 
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lepšie dýcha cez zimu, a potom to dlhšie trvá na jar, kým 
sa to všetko zatvorí, zacelí.

Keď je ihrisko pod snehom, je niečo, čo okolo toho 
musíte robiť alebo len čakáte kým sa sneh roztopí?
Nie je to pravidlo, že je tu toľko snehu ako bolo tento 
rok, ale naším hlavným nepriateľom sú bežkári. Nemô-
žeme im zakázať, aby sem chodili, ale môžeme odhrabať 
aspoň greeny a odpaliská, aby nám cez ne nechodili. 

Ako ste sa dostali k práci greenkeepera na 
golfových ihriskách? Je to dosť špecifi cká práca. 
Ja mám vyštudované úplne iné zameranie ako to, čo 
robím, ale zistil som, že ma to baví. V lokalite, kde som 
býval, nebolo veľa práce, takže som zobral to, čo sa 
naskytlo.

Odkiaľ pochádzate?
Z Brezna.

Takže ste mali blízko k Táľom.
Áno. Začal som robiť pre fi rmu, ktorá tam stavala 
ihrisko, takže som tam bol ešte pri výstavbe a robota sa 
mi zapáčila. Zistil som, že by som tam rád ostal praco-
vať. Bolo nás tam približne 100 brigádnikov, keď sa to 
začínalo stavať a ja som tam ostal ako jediný z nich na 
trvalý pracovný pomer. Na Táľoch je to iné v tom, že keď 

sa skončí letná golfová sezóna a začína zimná, sú tam 
lyžiarske vleky, takže sme prechádzali z golfového klubu 
pod lyžiarske vleky. Vlastnila to jedna spoločnosť. 

Učili ste sa o starostlivosti o trávnik za pochodu 
od ľudí, ktorí prišli na Tále alebo ste už mali nejaké 
zázemie?
Mal som dobrú šéfku, ktorá si všímala, že mám nejakú 
snahu, a tak ma posielala po rôznych školeniach 
a trávnikárskych kurzoch. Takto som napríklad absolvo-
val dvojročný kurz v Českých Budejoviciach, kde bola aj 
záverečná skúška a veľké množstvo školení zameraných 
na závlahy, starostlivosť o trávnik s chémiou či hnojivá. 
Odtiaľ mám veľa skúseností, no popri práci sa toho 
človek veľa naučí. Veľa skúseností sme si odovzdávali 
na školeniach medzi sebou. Jeden mal problém s tým, 
druhý s niečím iným, a tak sme si navzájom pomáhali. 
Keď to človeka baví, tak sa mu to vryje do pamäti 
a neskôr to zužitkuje.

Chodíte sa pozerať aj na iné ihriská v okolitých kra-
jinách alebo regiónoch, ako tam fungujú veci alebo 
sa niečím inšpirovať?
Veľa ihrísk som prešiel v Čechách, na Slovensku tiež dosť, 
v zahraničí ani nie, lebo to časové povinnosti nedovolili 
a nie som ani golfi sta, takže nebol dôvod navštevovať 
ďalšie ihriská.
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Čo je špecifi cké v starostlivosti o golfové ihrisko 
oproti iným športovým plochám? Na čo musíte dá-
vať najväčší pozor?
Niektorí ľudia si myslia, že existuje len jeden druh trávy, 
a to je veľký omyl. Je ich asi 100 druhov, každý druh má 
ešte svoje odrody a každá odroda má rada niečo iné. Je-
den druh trávnika má rád väčšie zamokrenie, druhý zas 
väčšie sucho, jeden viach tieňa, iný viac slnka a golfové 
ihrisko je špecifi cké tým, že ten terén je členitý. Niekto-
ré strany sú viac naklonené k slnku, iné sú zatienené, 

niektoré sú zakryté porastom, stromami a človek musí 
vedieť, čo tam dať, čo tam vysiať, aby to malo akú-takú 
šancu prežiť. Každý druh má rád napríklad inú výšku 
kosenia, pri každom druhu je to iné. 

Čiže aj každá fairway môže byť pokosená na inú 
výšku lebo je tam iná tráva?
Väčšinou máme štandardnú zmes na fairwaye, tam sú 
väčšinou kostrávy, psinčeky, a tie majú rady výšku tak 
od 14mm až do 16mm. Potom sú druhy určené na výsev 
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greenov, tam sú tiež psinčeky, ale sú to úplne iné odrody, 
aj kostrávy. Taká kostráva má rada minimálne 4mm - 
4,5mm výšku kosenia, ale psinček napríklad zvládne aj 
3mm. Psinček je drahé osivo, takže väčšinou sa robí taká 
zmes - 23-30% je psinček a zvyšok kostráva. Hráči majú 
radi, keď je green nižšie pokosený, lebo hra je rýchlejšia, 
ale zase green je potom náročnejší na údržbu a menej 
zvláda nápor chorôb. Takisto je dôležité pri výbere trávy 
aj pôdne pH. 

Stáva sa, že dostane trávnik nejakú chorobu, ktorá 
sa posúva? Napríklad viete od kolegov z Tatier že 
ich tam niečo napadlo a máte si dávať pozor?
Máme špecifi cké druhy chorôb, ktoré napadajú naše 
výškové polohy. Majú ich identické napríklad Tále, 
Alpinka, Lomnica a vlastne celé Slovensko. Vždy je taký 
rok, že sa jedna chodoba odzrkadlí na kadom ihrisku. 
Príde mesiac s vysokou vzdušnou vlhkosťou, a to podne-
cuje choroby, aby sa rozvíjali. To je najhoršie. Keď príde 
suchší mesiac, viem, že môžem trošku povoliť, lebo je 
menšia šanca, že sa rozvinie nejaká choroba. Medzi 
najčastejšie choroby na Slovensku patrí napríklad pleseň 
snežná, to je najväčší nezmar. Tá sa tvorí pod snehom, 
keď veľa snaží na jeseň dobre nepremzrne zem. Na tráve 
sa vytvoria také biele fľaky, povlak. Vyzerá to ako pavuči-
na, a to najviac degraduje trávnik. Potom je to napríklad 
hnedá škvrnitosť, to je tak v júni-júli, vtedy je najväčší 
nápor na túto chorobu, vtedy viem, že ju môžem očaká-
vať.

Jar a leto sú najťažšie, a potom príde zima...
Leto, jún, júl sú mesiace, kedy je najvyššia nočná teplota, 
a to je zlé. Vtedy môžeme očakávať chorobu a musíme 
len čakať a predvídať a urobiť niečo preto, aby sme elimi-
novali najväčšie škody.

Čo je na Alpinke špecifi cké oproti iným ihriskám? 
S čím sa tu najčastejšie potýkate?
Myslím, že je tu celkom solídna pôda, aj keď to tiež závisí 
od miesta. Napríklad na zadnej lúke je skôr štrkovitá, 
na strednej je zas iná - je to prírodné ihrisko. Nedá sa to 
porovnať s ihriskami, ktoré boli postavené od základov. 
Je to prírodné ihrisko a tak ho treba aj brať.

Pracuje sa lepšie na takomto prírodnom ihrisku 
alebo na umelo postavenom?
Starostlivosť je určite jednoduchšia o poctivo postavené 
ihrisko. Dal by som niekomu skúsiť celý deň sedieť na ko-
sačke, keď je potom nesmierne rád, že z nej zíde. Dosť to 
cítime na chrbtici a ten nerovný terén dáva dosť zabrať 
aj kosačkám aj ložiskám. 

Čo bolo najzložitejšie, s čím ste sa za posledné roky 
na ihrisku vytrápili?
Jedného času nám dosť robili problémy diviaci. To sme 

vyriešili elektrickým ohradníkom a odvtedy máme pokoj. 
Ďalší problém su krtkovia. Vieme si s nimi rady, len to 
tiež niečo stojí.

Keď chodíte po ihrisku, dáva vám to podobný pocit 
kľudu a radosti z čistého vzduchu ako nám golfi s-
tom?
Najkrajšia odmena za dobre vykonanú prácu pre mňa 
je, keď vidím, že sú hráči spokojní. Vtedy netreba ani nič 
hovoriť, to ja na nich vidím. 

Ako vychádzate s nami hráčmi? Lezieme vám nieke-
dy na nervy, keď po sebe neodpratávame veci alebo 
nevypichujeme greeny? Trafi l vás už niekedy niekto 
loptičkou? 
No, trafi l ma, ale nie tu na Alpinke - na Táľoch. Bolo 
to dosť škaredé poranenie, ale bol to ohľaduplný hráč, 
nevšimol si ma spoza kopca, ja som si ho tiež nevšimol 
a ešte sa mi ospravedlňoval až domov cez telefón. Tu 
na Alpinke sme veľmi dobrí ľudia. Aj golfi sti, ktorí sem 
chodia, sú viac-menej stále tí istí domáci. Zdravia sa, sú 
slušní. Skôr si myslím, že tí, ktoré prídu z iných ihrísk, sú 
zvyknutí na inú kvalitu, a potom sú niekedy menej slušní.

A akí sme teda na Alpinke disciplinovaní? Ako sa 
staráme o trávniky? Čo za sebou nechávame po 
turnaji?
Tak sú viac discplinovaní golfi sti i menej. Dve kategórie. 
Väčšinou tí, ktorí sú tu denne, sa za sebou snažia vypi-
chovať greeny, lebo vedia, že tým, že si to oni za sebou 
neupravia, dávajú príklad aj druhým hráčom a oni potom 
hrajú na menej kvalitnej ploche. My to nestíhame robiť. 
Ja nemôžem zosadnúť z kosačky a za každým ísť vypi-
chovať greeny. A keď sa tomu mám venovať, keď kosím 
green, nestihnem ho pokosiť. Ak je na to čas, spravím 
to. Robí to aj marshall, no ich hlavnou robotou je na to 
práve upozorňovať hráčov.

Je ešte niečo dôležité, čo by sme o vašej práci mali 
vedieť? 
Myslím, že od roku 2010 sa tu vyselektoval kolektív, kto-
rý to tu baví. Boli tu ľudia, ktorí sem chodili viac-menej 
kvôli mzde. To bolo všetko. A myslím, že teraz nás to tu 
všetkých baví. Budeme sa snažiť, aby hráči boli z roka na 
rok viac a viac spokojní. Je to hlavne o fi nanciách. Vždy 
sa musíme zmestiť do nejakého budgetu, snažiť sa tlačiť 
ceny čo najnižšie, lebo je to fakt dosť drahé. Údržba 
ihriska, pohonné hmoty, je to strašne veľa peňazí. Musím 
poďakovať majiteľom, že tu za posledné roky dosť inves-
tovali do strojov, strojovhého vybavenia, čo bol problém, 
keď som sem nastúpil. Vtedy sme naozaj nemali s čím 
robiť. Ja som vtedy aj oľutoval, že som sem prišiel, lebo 
som strávil viac času pri pokazených strojoch ako na 
ihrisku. Postupne ako sa kupovali nové stroje, bolo vidno 
efekt.
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Aj v minulom roku sme už v duchu tradície organi-
zovali turnaj Mercedes Maxima Tour 2016. Tento 
turnaj je už neoddeliteľnou súčasťou sezóny na 
greene ihriska Alpinka. Tento ročník sa niesol v zna-
mení 3 postupových turnajov, ktoré začínali v máji 
a následne sa odohral každý mesiac jeden. Z každé-
ho postupového turnaja, postúpilo 20 hráčov (1-10. 
miesto v kategórií A a 1-10. miesto v kategórií B). 
Na fi nálový turnaj v termíne 20. 8. 2016 postúpilo 
teda nakoniec 60 hráčov. V rámci turnajov sme vždy 
vyhodnocovali aj doplnkové súťaže: NEAREST TO 
PIN, LONGEST DRIVE MUŽI, LONGEST DRIVE ŽENY.

Finále, ktorým sme symbolicky uzatvárali aj leto, 
sa nieslo predovšetkým v dobrej nálade a v duchu 
skvelých športových výkonov. Hráčov sme motivovali 
netradičnou hlavnou cenou, ktorou bol týždňový 
pobyt v Allegria Resort Stegersbach s neobmedze-
ným Green Fee. Ihrisko Stegersbach je známy svojím 
nádherným prostredím a zároveň špičkovými službami 
a preto sme veľmi radi, že sme našich hráčov mohli 
oceniť aj touto zážitkovou formou, okrem klasických 
materiálnych cien. Ocenení boli víťazi oboch kategórií. 
V kategórii A (STB 0 - 18,4) to bol Pavol Blaško 
a v kategórii B (STB 18,5 – 54) Jozef Sadiv. Týmto im 
ešte raz srdečne gratulujeme a pevne veríme, že sa 
na greene stretneme aj tento rok. Ako bonus sme vy-
žrebovali aj hráčov z oboch kategórií, ktorí túto cenu 
získali ako milé prekvapenie na záver, šťastlivcami boli 
Oxana Hirmanová a Gabriel Ondrovič.

Bodkou za celým turnajom bola záverečná after party, 
na ktorú boli pozvaní všetci účastníci turnaja. Znám-
kou dobrého turnaja je aj to, že sa po ňom hráči neroz-
pŕchnu, ale naopak ostanú a bavia sa ďalej. Vzhľadom 
na to, že nikomu sa z našej after party nechcelo odísť 
a zábava trvala do neskorej noci, hodnotíme tento 
turnaj na jednotku. Okrem toho sme sa v club house 
všetci presvedčili, že na Mercedes Maxima Tour 2016 
neboli len skvelí hráči, ale aj úžasní tanečníci a speváci.

Počasie nám už čoraz viac pripomína, že jar je za dve-
rami a s ňou myslíme aj na tohtoročný turnaj, ktorý už 
pre vás s radosťou pripravujeme. Opäť nebudú chýbať 
zaujímavé ceny, krásne autá a predovšetkým dobrá 
nálada. Tešíme sa na vás a vidíme sa na greene.

Ďakujeme za vašu priazeň.

MOTOR - CAR Košice s.r.o., MAXIMA BROKER, a.s.

Maxima Mercedes Tour
Kategória STB 0-18,4:
1. Pavol Blaško  73 STB
2. Peter Vaľko  71 STB
3. Ladislav Drábik  71 STB

Kategória STB 18,5-54:
1. Jozef Sadiv  76 STB
2. Ondrej Adamec  75 STB
3. Rudolf Harvan ml.  74 STB
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Sviatok práce oslavujú ľudia vo viac ako 80-tich 
krajinách po celom svete. Tento deň sa „oslavuje“ 
oddychom ľudí, na ktorých dozerá patrón všetkých 
pracujúcich , svätý Jozef.

Vo viac ako 80 krajinách oslavujú ľudia sviatok práce. 
Avšak, zatiaľ, čo sa sviatok oslavuje v Európe 1. mája, 
Američania ho oslavujú na konci leta a Austrálčania 
rôzne dni v mesiacoch marec, máj a október. Tento 
sviatok sa spája s veľkými protestmi a s rozdelením 
dňa na tri časti: 8 hodín práca, 8 hodín odpočinok, 8 
vlastné aktivity. Prvý máj je zároveň impulzným dňom, 
kedy rôzne reformné skupiny na celom svete presa-
dzujú zlepšenie pracovných podmienok. Tento deň 
by však mal prispieť, aby si zamestnávatelia uvedomili 
hodnotu zamestnancov a poskytli im dostatočné pod-
mienky na prácu a uznanie, ktoré si zaslúžia. Poďme sa 
pozrieť, ako sa oslavuje sviatok práce vo svete.

Európa
V Nemecku od roku 1933 je sviatok známy ako „Tag 
der Arbeit“ a vo Švédsku ho oslavujú od roku 1938. 
Vo Veľkej Británii, Belgicku, Chorvátsku, Portugalsku, 
Španielsku, Srbsku, Turecku, Taliansku a v Rusku, na 
Slovensku je Sviatok práce oslavovaný prvého mája. 
Oslavy prvého mája oslavuje vo Fínsku mladšia ge-
nerácia počas prvomájovej noci, počas dňa sa zvyknú 
„korunovať“ sochy v mestách a pri tejto príležitosti 
nosia študenti čiapky na hlavách v celej krajine. Nielen 
na Slovensku, ale aj v Nemecku sa zvyknú prvého mája 
stavať máje. Bulhari zakladajú ohne a preskakujú ich, 
pričom vydávajú rôzne zvuky, aby vystrašili hady.

Kanada a USA
Kým v Kanade oslavujú Sviatok práce 1. mája, v Spoje-
ných štátoch amerických považujú sviatok za ofi ciálny 
deň konca leta a oslavujú ho prvý pondelok v sep-
tembri, či už predĺženým víkendom s rodinou alebo 
stretnutím s priateľmi pri pikniku. Sviatok práce bol 
v USA spájaný s násilnými protestmi a preto ho prezi-
dent Grover Cleveland rozhodol presunúť a oslavovať 
v septembri, aby sa s týmto sviatkom nespájalo násilie.

Južná a Latinská Amerika
V Brazílii je Sviatok práce dňom, kedy sa každoroč-
ne upravuje minimálna mzda. V Argentíne je to deň 
ofi ciálne považovaný za dovolenkový. V Čile 1. mája 
oslavujú slávnosťami a manifestáciami.

Austrália
V Austrálii oslavujú tento sviatok v rôzne dni, v závis-
losti od štátov – niekde ho oslavujú v marci, v ďalších  
v máji alebo dokonca v októbri. V Novom a v Južnom 
Walese, v Južnej Austrálii a v okolí hlavného mesta 
ho oslavujú prvý pondelok v októbri. V Tasmánii a vo 
Viktórii majú Sviatok práce druhý pondelok v marci, 
zatiaľ čo v západnej Austrálii prvý marcový pondelok. 
Avšak na druhej strane v Queenslande a v Severnom 
teritóriu ustanovili prvý máj za sviatok, ktorý oslavuje 
zamestnancov. Dôvodom rozdielnych dní osláv 
v Austrálii je, že každý štát a územná správa vydávajú 
licenciu na určovanie dňa sviatku práce.

Nový Zéland
Na Novom Zélande oslavujú sviatok práce štvrtý 
pondelok v októbri.

Ázia
Hongkong, Pakistan, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, 
Vietnam majú ofi ciálne stanovený Sviatok práce. 
V Thajsku ho považujú za národný sviatok a v Indii sa 
tento sviatok nazýva Maharashtra. Jedine v Japonsku 
nie je tento deň považovaný za sviatok. V Číne naopak 
dostávajú zamestnanci tri dni voľna. Od roku 2008 si 
môžu zobrať jeden deň voľna v máji a dva dni v apríli 
a v júni. Na Filipínach bol Sviatok práce prvýkrát osla-
vovaný skôr ako na Slovensku a to v roku 1903. Prvý 
máj oslavujú aj na Havaji, avšak tento deň, nazývaný 
Lei Day, je považovaný za deň, kedy sa oslavuje ostrov-
ná kultúra a kultúra domorodých obyvateľov.

Afrika
Sviatok práce poznajú aj v Egypte a v Južnej Afrike.

Golfový klub Alpinka
Na Alpinke  oslavujeme  sviatok práce 1. Mája a to   
golfovým turnajom pod slnečným nebom.  Ponúkali  
sa pivo, párky, klobása, úprava HCP a dobrá nálada. Ví-
ťazom marshalka Blanka uviazala symbolické pionier-
ske šatky a potešili sa vtipnými chuťovkami v podobe 
retro darčekov. Kto zabudol na indulonu, voňavú vodu 
po holeni Pitranol, rumové pralinky, prášok na pranie 
NAMO, určite mu atmosféru 70. – 80. rokov minulého 
storočia pripomenuli výherné  balíčky.  V tento deň 
sa na Alpinke v žiadnom prípade nepracuje, ale užíva 
sa krásne slnečné májové počasie v kruhu golfovej 
rodiny.

Majáles Cup
Pivo párky a sviatok práce na Greene 
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STB 0-18,4 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 MOZOĽA Peter GKAK 02939 8,8 34 / 76 34 8,8
2 HUDÁK Patrik GKAK 09595 6,3 33 / 75 33 6,4
3 GOBL Dušan GKAK 09229 16,8 33 / 86 33 16,8
4 KOZÁK Ján GKAK 09256 9,1 33 / 78 33 9,2
5 VALENT Peter GKAK 01803 12,8 33 / 82 33 12,8 

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

1 ADAMEC Ondrej RMG 15687 54 41 / 102 41 35,0
2 BARNA Marek GKAK 14858 30,1 38 / 96 38 29,1
3 SELECKÁ Jana GKAK 06791 18,7 36 / 86 36 18,7
4 HANCINOVÁ Viera GKAK 02018 21,5 33 / --- 33 21,5
5 HARVAN Rudolf GKAK 10495 26,2 33 / --- 33 26,2
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www.maximabroker.sk

ROZUMIEME POISTENIU
NONSTOP asistencia pri poistných udalostiach

S NAMI SKROTÍTE SVOJE VÝDAVKY
NA POISTENIE

BUSINESS CENTRUM, Moldavská 10, Košice, (oproti Lidlu)
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Naše košické ihrisko máme všetci najradšej, tvorí 
predsa náš golfový „domov“. Z času na čas ale aj tak 
neuškodí zmeniť prostredie a ísť si naše vycibrené 
rany z Alpinky vyskúšať aj na iné ihriská. 
Alpinkáči sú vášniví golfi sti, ktorí bez svojej obľúbenej 
hry už asi ani nedokážu oddychovať. Golf je závislosť, 
a tak si ho so sebou berieme všade, kde sa pohneme. 
Tí najšikovnejší z nás sa na svetové ihriská dostanú 
vďaka prestížnym turnajom (ako náš talentovaný 
Pavol Mach, ktorý si zahral na turnajoch v Anglicku, 
Luxembursku či Českej republike), väčšinu z nás však 
ponáňa len láska ku golfu a spoznávaniu krásnych 
nových zákutí. 

Janka a Ďuso Seleckí (a korytnačka) a ich golfové 
dobrodružstvá v Turecku, Prahe a na Sliači

Valika a Miro Germanovci
Mexiko - Začia-
tok apríla 2016 
sme strávili 
v Karibiku. Hru 
na mexickom 
ostrove Cozu-
mel sme začali 
tradične - prípit-
kom pred hrou. 
A dávame dô-
kaz, že Mexiča-
nia sú vzrastom nižší, no usmievaví a spokojní ľudia.

Jamajka - Podmienkou hry na Jamajke bolo, že 

musíme mať caddyho. Tak nás celou hrou sprevádzal 
usmievavý Emmet s červenými očami a my sme celý 
čas verili, že je to od piesku...
Španielsko - Ku golfu vedieme aj našich priateľov 

- hoci nie sú aktívni členovia Alpinky, pred letnou 
sezónou radi na ihrisku trénujú, a potom v Španielsku 
dokazujú svoje schopnosti. Spoločnú hru sme si užívali 
slnkom zaliatych ihriskách pobrežia Costa del Sol. 
V Španielsku sme sa minulý rok stretli aj s ďalšími 
kamarátmi z Alpinky - Seleckými, Nováčkovcami, Har-
vanovcami i s priateľom Števom Kozlom z GK Hron. 
Sicília - Začiatok septembra sme zažili na Sicílii - Etnu sme už 

v minulosti videli, no hrať priamo na jej úbočí sa nám podari-
lo až teraz. Helikoptéra za nami vozila hostí na vyhliadku. 

Alpinka vo svete



35

Marek Lukáč s priateľmi v Turecku a Španielsku

Jozef Sýkora
Švajčiarsko - Chcem sa s Vami podeliť o krásny záži-

tok, kde sme na potulkách za golfom čistou náhodou 
dostali k hre v prekrásnej prírode švajčiarskych Álp 
na ihrisku CRANS MONTANA. Pri šoférovaní som mi-
nul odbočku na ihrisko Sion, tak sme narýchlo hľadali 
iné ihrisko, aby sme sa nemuseli vracať 60 km. Náš 
golfový priateľ položil prst na mape na Crans Monta-
na, golfové ihrisko v nadmorskej výške 2931 m. Vrelo 
odporúčam, ak niekto zabudne včas odbočiť z diaľni-
ce, nech sa nevracia a nech ten správny prst na mape 
ukáže tu ideme hrať.

Martin Vasilenko & partia
Marbella, Španielsko - „Aj túto som stratil.“ 

Yves Rouche v Marbelle a Južnej Afrike
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S členskou kartou Golfového klubu
Alpinka, môžete aj naďalej využívať 

zľavy na naše služby 
pre seba a Vašich blízkych.

Aston Building, Werferova 1, Košice
tel.: 055/286 23 84, 055/286 23 94
e-mail: info@goldenkinnaree.sk
www.goldenkinnaree.sk

*Zľava sa nevzťahuje na akciové ponuky.
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cash
game

Poker Club Monte Carlo Košice
je NAJVÄČŠÍ pokrový klub na východe  Slovenska 

a jeden z NAJVÄČŠÍCH POKROVÝCH KLUBOV 
na celom Slovensku.

Kapacita klubu je 150 hráčov (15 stolov).

Club ponúka svoje služby pri:
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Krásny slnečný deň, Alpinka akosi 
opeknela, zrejme to bolo tým, že 
opäť hostila naše dámy na ich turnaji  
Ladies Cup. Ostych prvoturnajistiek 
opadol hneď zrána, keď ich ostatné 
golfi stky vrelo privítali pohárom 
šampanského. Pritiahnutie nových 
golfi stiek, zbavenie sa stresu 
z golfového turnaja a získanie no-
vých priateliek je hlavným cieľom 
Ladies Cup. Nehrajúce dámy si mohli 
vyskúšať líčenie, ako aj využiť pora-
denstvo tvárovej kozmetiky. Víťazky  
sa aj tento rok vozili počas celého 
víkendu na autíčku MINI Cooper 
od spoločnosťi Regnum Bavaria.

Ladies Cup

STABLEFORD HCP 0-24,0 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 17,2 37 / 84 37 16,9
2 HANCINOVÁ Viera GKAK 02018 21,5 36 / 89 36 21,5
3 SELECKÁ Jana GKAK 06791 16,6 35 / 85 35 16,6
4 ŠULÍKOVÁ Alexandra GKAK 12670 17,4 35 / 86 35 17,4
5 OROSZOVÁ Adriana GKAK 15292 23,2 33 / --- 33 23,2 

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

   
1 KOVACSOVA Andrea GCCH 13678 29,6 34 / 100 34 29,6
2 ŠIMKOVÁ Lenka GKAK 14918 25,9 33 / 100 33 25,9
3 KUZMIAKOVÁ Nicol LGK  01547 24,3 31 / 97 31 24,3
4 ŠULÍKOVÁ Jana GKAK 12173 34,4 30 / --- 30 34,4
5 KUZMIAKOVÁ Michaela LGK  10379 35,0 27 / 116 27 35,0 

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

   
1 LUKÁČOVÁ Renáta GKAK 05642 49 45 / 109 45 40
2 JUHÁSOVÁ Anna GKAK 10776 54 37 / 125 37 53
3 STRMEŇOVÁ Lenka GKAK 16265 54 35 / 131 35 54
4 BLAŠKOVÁ Marta GKAK 07866 47 33 / --- 33 47
5 LASTOMÍRSKA Viera GKAK 10597 38 24 / --- 24 38

NA RANY Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre 
   

1 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 17,2 84 / 37 84 
2 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 12,6 84 / 31 84 
3 SELECKÁ Jana GKAK 06791 16,6 85 / 35 85 
4 ŠULÍKOVÁ Alexandra GKAK 12670 17,4 86 / 35 86 
5 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 15,5 87 / 31 87

Ladies Cup I. 
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ŽENY STABLEFORD HCP 0-24,0 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 ZACHAROVSKÁ Antónia GKAK 13499 2,8 35 / 70 35 2,8
2 SELECKÁ Jana GKAK 06791 17,2 30 / 91 30 17,3
3 MELNIČAKOVÁ Adriana GKAK 07001 23,7 30 / --- 30 23,7
4 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 15,0 27 / 92 27 15,1
5 HANCINOVÁ Viera GKAK 02018 21,5 27 / --- 27 21,5 

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

   
1 ŠTEFÁNIKOVÁ Blanka LGK  03782 26,9 38 / 93 38 26,0
2 ŠEDÍKOVÁ Jana GCPEG 08039 36 37 / --- 37 35,5
3 TIMKOVÁ Soňa GKAK 10940 28,5 36 / 100 36 28,5
4 JERGOVÁ Renáta GKAK 12098 34,4 34 / 106 34 34,4
5 KOVACSOVA Andrea GCCH 13678 29,6 30 / 106 30 29,6 

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

   
1 JUHÁSOVÁ Anna GKAK 10776 53 32 / --- 32 53
2 STRMEŇOVÁ Lenka GKAK 16265 54 30 / 131 30 54
3 GÁBRIKOVÁ Sláva GKAK 11837 42 23 / 125 23 42 

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

   
1 VARADY Alexander GKAK 09502 13,7 39 / 77 39 12,8
2 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 10,1 39 / 73 39 9,5
3 SMEREK Ján GKAK 04750 18,4 39 / 82 39 17,5
4 SABOL Viktor GKAK 07875 16,6 38 / 81 38 16,0
5 ĎURICA Peter GKAK 07877 17,2 37 / 82 37 16,9 

  
MUŽI STABLEFORD HCP 18,5-54 (lim. 36) Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 

   
1 JUHÁS Tomáš st. RFMI 14379 26,2 36 / --- 36 26,2
2 ROŠÁK Marián GKAK 14708 34,0 33 / --- 33 34,0
3 ŠTOFKO Marián GKAK 09215 24,2 33 / --- 33 24,2
4 ŠVIGAR Vladimír RFMI 14587 35,0 30 / 112 30 35,0
5 ADAMEC Ondrej RMG 15687 26,0 28 / --- 28 26,0

Ladies Cup VS. Mens Cup
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Namiesto turnajov Interport sa 
od minulého roka rozhodli or-
ganizátori a priatelia zosnulého 
golfi stu Gabiho Lengyela venovať 
každoročný turnaj práve jemu. 
Prvý Memoriál Gabriela Lengyela 
sa uskutočnil …2016. Všetci jeho 
priatelia a kolegovia z golfového 
klubu i z práce si tam pripomenuli 
množstvo chvíľ, ktoré spolu 
na Alpinke strávili. 

Tento rok by Vlado Melničák chcel 
turnaj usporiadať v júni alebo 
v septembri. „Chceme si ho každý 
rok takto uctiť. Bol dobrý golfi sta 
a náš priateľ, chceli by sme založiť 
tradíciu turnajov, na ktorých bude 
Gabi stále s nami,“ povedal Vlado 
Melničák, ktorý má s Gabim Lengye-
lom množstvo krásnych spomienok. 

„Aj keď bol chorý a bol od nás starší 
o 11 rokov, vždy sa nám chcel vyrov-
nať. Na ihrisku chodil zásadne bez 
autíčka, vždy nám chcel dokázať, že 
ešte nepatrí do starého železa. Bol 
pre nás inšpiráciou. Aj keď som ho 
presviedčal, aby si niekedy zahral len 
deviatku, on odmietol, musel dohrať 
18-tku,“ spomína Vlado a opisuje, 
koľko času na golfe v posedných 
rokoch Gabi strávil s Ďurim Šulíkom. 

„Oni sa vždy naťahovali, kto dá dlhší 
drive - do lesa, na Alpinku, na Ban-
kov. Gabi miloval šport a golf našiel 
vlastne na ‚staré kolená‘, hral ho šesť 
rokov. Spojil prírodu, svoje obľúbené 
chalupárstvo s prechádzkou na golfo-
vom ihrisku,“ povedal Vlado, ktorý si 
spomína aj na krásne kostýmy, 
v ktorých Gabi s manželkou vyhrali 
cenu na retro turnaji. 

Memoriál Gabiho Lengyela
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Veselý golfi sta Vlado organizoval na Alpinke pravi-
delné turnaje Interport asi 9 rokov. Minulý rok ho 
však zasiahla smrť kamaráta, golfi stu Gabiho Len-
gyela, a tak sa spolu s ostatnými priateľmi z Alpinky 
rozhodli usporiadať turnaj na jeho počesť. Interport 
dá aj tento rok prednosť Memoriálu Gabiho Lengye-
la. Spoznajte s nami lepšie ďalšiu zo stálic na našom 
golfovom ihrisku, Vlada Melničáka. 

Ako si začal s golfom?
Ja som začal tak, že Američania z U. S. Steelu nám 
nevedeli dohodnúť termín na schôdzku, a niekto mi 
povedal: Vieš čo, začni hrať golf, a keď ich pozveš na 
určitý tee time, bude to možné. A to sa aj stalo. V kan-
celárii daného manažéra mi stále odpovedali: On teraz 
nemá čas, zavolajte o týždeň, dva, tri… No keď som 
mu zavolal, že ho chcem pozvať na golfový turnaj, 
o týždeň neskôr sme sa zrazu vedeli stretnúť. 

Takže si sa ku golfu dostal vlastne cez biznis?
Áno, povedali mi: Keď chceš robiť biznis s U. S. Stee-

lom a chceš sa s nimi stretnúť, musíš začať hrať golf. 
Tak sme začali hrať niekedy v roku 2007-2008, a po-
tom sa to samozrejme začalo nabaľovať. S golfom je 
to tak - buď ho miluješ alebo nenávidíš. Nedá sa hrať 
len napoly. Golf je životný štýl.

Aká teda bola prvá hra s manažérmi z U. S. Steel?
No, poviem ti pravdu, prvý turnaj je vždy taký, aký je. 
Roztrasú sa ti kolená ako pred skúškou… Ale po troch 
jamkách to opadlo. Dôležité je, že s tými Američanmi 
sme si potom mohli tykať, mohol som s nimi rozprá-
vať ako s priateľmi. A pri mojej žoviálnosti sme zostali 
priateľmi dodnes, nielen na golfe. Tak ako so všetkými 
ľuďmi, ktorých som stretol pri golfe. Kdekoľvek hrám, 
či už je to na Slovensku alebo inde a som s niekým 
vo fl ajte, po hre si ešte sadneme, porozprávame sa, 
uložím si ich číslo do mobilu, napíšem si k nim, čo 
robia (právnik, lekár, podnikateľ…) a oni si uložia mňa. 
A keď som v tej časti sveta a niečo potrebujem, tí ľudia 
mi stále dvihnú: Nazdar Vladíku, jak se máš? Oni sa 
zas ozvú mne, keď sú v Košiciach. A to sa stane len po 

Vlado Melničák
Golf musí hrať spolu celá rodina
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jednom stretnutí na golfe. Jedna hra a ste skoro takí 
veľkí kamaráti, akoby ste spolu bývali na internáte. Je 
veľmi pekné, že „golfová rodina“ drží takto spolu. Golf 
je veľmi spoločenská záležitosť. Zo začiatku som to 
bral veľmi športovo, staral som sa o handicap, teraz si 
ho viac užívam. 

Si ešte stále taký súťaživý?
Teraz už nie. Prvé 4 roky do štyridsiatky človek aj chce 
niečo dosiahnuť, a potom akosi zmení zmýšľanie Do 
štyridsiatky som chcel byť stále prvý, najlepší, no po-
tom som videl, že to nie je o tom. Je to hlavne o pek-
ných chvíľach s rodinou, s priateľmi, na peknom ihris-
ku, o srande, o tom, že všetci čakáme, kedy už príde tá 
hole in one…

Golf sa teda pre teba stal skvelým prostriedkom  
na stretávanie nových ľudí, priateľov, možno aj na 
prácu. 
Určite. Pracovné „rokovanie“ pri golfe je úplne iné, 
ako v kanceláriii. Je to oveľa uvoľnenejšie a hlavne je 
to aj o priateľstve. 

Golf je aj výbornou príležitosťou stráviť trochu času 
s rodinou. Hrávaš aj ty so svojimi najbližšími?
Samozrejme, inak by to nebolo ono. Buď budeme hrať 
ako rodina, alebo vôbec. Poznám veľa ľudí, ktorí sa aj 
kvôli golfu rozviedli - chlap bol celý víkend na golfe 
s priateľmi a rodina šla bokom. To je tragédia. My hráme 

s manželkou aj synom Adamom. S golfom si spájame 
už aj dovolenky - sme štyri rodiny s deťmi v podobnom 
veku, ktoré hráme golf a v lete už nejdeme k moru, ale 
ideme golfovať - do Česka, Rakúska, Slovinska. Oddých-
neme si viac, ako keby sme len niekde ležali na pláži. 
Ráno vstanem, o siedmej som na ihrisku a o jedenás-
tej už som v bazéne. Ale musím povedať, toľko párov 
a manželov, ktorí hrajú spolu ako na Alpinke, nemá 
hádam žiadne ihrisko. Máme určite aspoň 12-15 párov, 
ktorí spolu chodia hrať. Musí to byť životný štýl.

Golf teda hrá aj tvoj syn?
Áno, Adam hrá. Nechodí na turnaje, skôr si spolu zahrá-
me cez týždeň nejakú deviatku. Je veľmi šikovný, minu-
lý rok trénoval so Soňou, potom s Tomim. Boli sme hrať 
na Kanárskych ostrovoch a drajvuje už lepšie ako ja! 

Na Alpinke sme možno trochu výnimoční tým, akú 
tu máme rodinnú atmosféru, sme hrdí na svoje 
úspechy a držíme si navzájom palce…
Áno, a myslím, že nám to všetci závidia. My neriešime, 
kto čo robí, koľko má peňazí, jednoducho spolu hráme 
golf a tešíme sa z toho. Inde vo svete možno riešia, 
kto je ako oblečený, starajú sa len o seba, nevidíte tam 
také priateľské prejavy, je to trošku snobské… My si 
aj zakričíme - ja som tým známy, že si zanadávam, keď 
nedám pat a keď ho dám, oslávim ho bujarým pokri-
kom. Alebo Dragula - keď dá birdie na 8, počuť ho aj 
na 2. Aj o tom to je.
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Športová súťaživosť a s ňou zlepšovanie výkonnosti 
golfi stov každoročne smeruje k najvyššej športo-
vo-golfovej udalosti Majstrovstiev Golfového klubu 
Alpinka Košice na rany. Majstrovstvá 2016 sa konali 
v septembri počas dvoch víkendových dní. Zúčastni-
lo sa na nich 61 hráčov v dvoch hlavných kategó-
riách muži a ženy. Aj seniori mali svoje kategórie, 
v ktorých bojovali o seniorských majstrov.

Víťazi Majstrovstiev GKAK 
na rany v roku 2016 sa stali
  

Majstrovstvá GKAK 2016 

Kategória muži na rany
1. Mach Pavol 130 rán 
2. Slobodník Dušan 138 rán 
3. Bálint Tomáš 150 rán 

Kategória ženy na rany
1. Zacharovská Antónia 140 rán
2. Selecká Jana 172 rán
3. Šulíková Alexandra 173 rán

Kategória seniori
1. Král Ľubomír 153 rán 
2. Kozák Ján 159 rán 
3. Varady Alexander 160 rán 
  

Kategória seniorky
1.  Selecká Jana 172 rán
2.  Novačková Marta 178 rán
3.  Germanová Valéria 181 rán



57



58



59



60



61



62

Uplynulý rok Janka Selecká nechala zo seba na 
greenoch to najlepšie. Odmenou jej bol titul 
seniorskej majsterky klubu. Manželia Seleckí sú 
na Alpinke stálicami, tak sme sa o našej novej 
majsterke rozhodli zistiť trochu viac. 

Minulý rok si na Alpinke vyhrala titul seniorskej 
majsterky klubu. Bol to najkrajší moment tvojej 
golfovej sezóny? Aký si mala golfový rok?
Určite to bol najkrajší moment mojej minuloročnej sezó-
ny. Skutočne platí, že v golfe je najdôležitejšia hlava. 
V klube sme seniorky úplne vyrovnané a bola to len otáz-
ka toho, ktorej vyjde lepší deň. A mne to vyšlo, nemala 
som žiadne očakávania a tešila by som sa, že to vyhrá 
hociktorá z nás, tak ako sa ony tešili so mnou. Celý môj 
golfový rok začal v pohode a tešila som sa z každého 
dobrého úderu. Ako hovorí naša marshallka Blanka, 
do akej koľajnice vstúpiš, v takej ideš, a tak to je asi aj 
s mojím vykročením do sezóny.

Kedy si začala s golfom a ako vyzerali tvoje golfové 
začiatky? (nejaké vtipné príhody?)
S golfom som začala tesne po znovuotvorení Alpinky 
pred 10 rokmi. Urobili sme si zelené karty a veľmi rýchlo 
nás to chytilo. Páčila sa mi atmosféra, ľudia v klube 
a všetko, čo ku golfu patrí. Zo začiatku som vôbec 
nechcela chodiť na turnaje, lebo som sa bála. Mala som 
neuveriteľný rešpekt. Na prvom turnaji som urobila vo 
vode cvičný švih, dostala som dve trestné rany a pamä-
tám sa na to dodnes. Boli dni, keď sa mi nedarilo vôbec 
nič a cestu domov som preplakala, že sa to asi nikdy 
nenaučím, ale potom zase vyšlo slnko a nevzdala som sa.

Prečo si si obľúbila zo všetkých športov práve golf?
Prečo golf? Odmalička som športovala, začínala som 
s basketbalom, a keď sme sa s rodičmi presťahovali 
z Prešova do Michaloviec, začala som hrať hádzanú, 
vtedy ešte za Odevu Michalovce. Kým deti rástli, veno-
vali sme sa hlavne im. A potom prišlo osudové stretnutie 
s golfom. Zamilovala som si ho a stále ma to drží. Našla 
som tu super priateľov, radosť z krásneho prostredia, 
neuveriteľné zážitky.

Golf je plný rituálov a tradícií. Ktoré sú tvoje obľú-
bené a prečo?
Tí, čo ma poznajú, vedia, že mám len jeden. Úsmev, tým 
začínam a aj končím každú hru. A možno ešte obľúbené 
ružové a modré týčka.

Alpinka je aj tvojím „domácim“ ihriskom. Čo máš 
na nej najradšej?
Alpinka je mojím domovským ihriskom a mojou veľkou 
srdcovkou. Poďakovanie za úžasnú atmosféru patrí 
majiteľom klubu, personálu, a samozrejme všetkým 
členom. Je dôležité, aby to všetko spolu fungovalo, aby 
tam potom človek našiel druhý domov. Je to, ako keď 
prídeme domov z dovolenky a povieme si, dobre bolo, ale 
doma je doma. Tak keď hráme hocikde vo svete, je fajn, 
ale keď prídem ráno na Alpinku, vidím ten krásny výhľad 
na les a zelené fairwaye, ľudí okolo seba, tak si poviem, 
že doma je doma.

Čo ťa na golfe dnes najviac fascinuje? 
Snáď všetko, čo k nemu patrí - ľudia, atmosféra, športové 
napätie, zelená farba, móda. Nekonečné ticho pri sústre-
dení a smiech.

Ako vyzerá tvoj tradičný rok s golfom? Kedy začínaš 
svoju sezónu, kedy a kde si ho najviac užívaš, čo ťa 
už naozaj prinúti odložiť palice na zimu? 
Golfovú sezónu začíname v marci niekde v teplej krajine, 
teraz napríklad v Španielsku. Vždy sa teším na partiu 
ľudí, v ktorej je aspoň toľko srandy ako dobrej hry. Celú 
sezónu sa snažíme hrať čo najviac, takže pri tom aj dosť 
cestujeme. Palice odkladáme, až keď nám oziaba prsty 
a začína zamŕzať tráva.

Aké máš doteraz najkrajšie golfové zážitky?
To je celkom ťažká otázka. Každé ihrisko má svoje čaro 
a je na ňom niečo výnimočné. Snáď golf v Zell am See. 
Krásna hra pod ľadovcom. Mám rada Španielsko, Turec-
ko, rakúske ihriská a minulý rok na jeseň sme si dali aj 
Karlovarskú túru v Čechách.

Odporúčaš golf aj svojim známym a priateľom, keď 
príde reč na šport?
Golf odporúčam určite všetkým známym. Je to super 
šport pre celú rodinu. Duško je môj veľký fanúšik a je 
skvelé, keď sa vieme aj o golfe rozprávať hodiny. Deťom 
niekedy ideme riadne na nervy.

Máš nejaký golfový sen, ktorý by si si raz chcela 
splniť?
Golfový sen si plním každý rok. Už ani nevieme dovolen-
kovať len tak, že ležíme na pláži, bez golfu to jednoducho 
nejde. Verím, že ešte dlho budeme takto aktívni a do mo-
jej zbierky klubových loptičiek, kde som hrala, pribudnú 

Janka Selecká
Existuje veľa pekných ihrísk, ale doma je doma
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ďalšie nové destinácie. Snom každého golfi stu je hrať 
na St. Andrews Old Course. Tak snáď nám to vyjde.

Golf je zaujímavá hra, ktorá nám raz ide úžasne, 
inokedy vôbec. Čo si hovoríš, keď tá loptička nie 
a nie letieť tam, kde potrebuješ? Ako sa dokážeš 
namotivovať?
Keď mi nelieta loptička, tak nepomôže žiadne rozčuľo-
vanie. Viem, že jednoducho je taký deň, moja hlava je 
niekde inde, nie na golfe. Trpezlivo dohrám a snažím sa 
nekaziť pocit z hry ostatným. Potom idem potrénovať, 
na odpalisku to lieta super. Prídem na ihrisko a loptičky 
opäť strácajú navigáciu.

Aký typ jamiek máš na ihriskách najradšej? Dlhé 
a rovné, trochu náročné do kopca či z kopca, 
zákerné, ktoré sú najväčšou výzvou, v lese/ s výhľa-
dom? 
Najradšej mám ťažké a komplikované jamky. Môj manžel 
sa zo začiatku zo mňa smial, že neprestrelím ani hadicu 
s vodou. Jednoducho som si povedala, že sa to nedá. 

Dnes sa nad tým smejeme. Moja najväčšia istota sú troj-
párovky (no dúfam, že som to nezakríkla).

Keby si si mohla vybrať kohokoľvek na svete, s kým 
by si si rada zahrala kolečko golfu?
Môj fl ajt snov? Určite Tiger Woods, Sergio Garcia a môj 
manžel, lebo vraj by som ho naštvala, keby som s nimi 
hrala bez neho.

Na golfe sme všetci kamaráti a športovci, často však 
nevieme, čo naši golfi sti robia, keď opustia ihrisko. 
Prezraď nám prosím, čo robí Janka Selecká, keď 
práve negolfuje.
V prvom rade som mama a manželka. Teším sa, že mám 
super rodinu, manžela, 3 deti a troch psíkov. Keďže deti 
sú už veľké a žijú samostatne, som rada, že hráme s 
Duškom golf. Vždy sa však teším, keď sme spolu, 
a vtedy ide aj golf bokom. Pracujem ako lekárnička, a tak 
ako všetko, aj svoju prácu sa snažím robiť v pare, teda 
naplno. Naučila som sa relaxovať na ihrisku. Takže 
po pracovnom týždni sa teším na víkend na greenoch.
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Hereckú a už tak trochu aj golfovú ikonu Milana Lasicu 
sme si mali možnosť užiť minulý rok aj v u nás doma 
na Alpinke počas turnaja, ktorý spoluorganizoval 
počas fi lmového festivalu Art Film. Teraz sme sa 
stretli v Bratislave na káve aj s jeho dlhoročným 
golfovým „parťákom“ Vladimírom Hrtkom, aby sme 
sa porozprávali o hre, ktorá nás všetkých spojila. 

Prečo ste sa rozhodli spojiť Art Film s golfom? Bolo to 
prvý krát čo ste mali takýto turnaj?
Nebolo to prvý krát. Keď bol Art Film v Trenčianskych 
Tepliciach, pri tejto príležitosti sme urobili pár turnajov 
v Piešťanoch. A teraz, keď sme sa presídlili do Košíc, 
tak to bola iniciatíva doktora Hrtka, že by sa mala táto 
tradícia golfového turnaja pri Art fi lme obnoviť a vybavil 
nám ihrisko Alpinka.

Aké je to pre Vás spojiť kultúru - umenie a fi lm 
so športom, ktorý máte tak radi?
Pre mňa je to ideálny relax, úžasný spôsob aktívneho oddy-
chu a ľutujem len, že som sa tomu nemohol venovať skôr, 
pretože tu neboli tie možnosti.

Áno, ihriská tu vyrástli až v posledných rokoch a až 
teraz sa golf na Slovensku začína trošku prebúdzať 
a možnosti pribúdajú.
Prebúdza sa to, skromne, ale predsa. Už teraz je okolo Brati-
slavy zopár ihrísk a pred pätnástimi rokmi tu bolo len jedno, 
v Bernolákove.

Kedy ste začali hrať golf?
Ja som začal aktívne hrávať, až keď som mal šesťdesiat 
rokov, čiže pred sedemnástimi rokmi. 

Tak to ste začali hrať ešte skôr, než na slovensku golf 
poriadne začal. Kde ste sa učili hrať ? V Bernolákove 
alebo niekde v zahraničí?
V Bernolákove a na Čiernej vode, kde bola taká tréningová 
lúka, a potom v Lozorne. 

Takže vy ste vlastne sledovali, ako sa golf na Sloven-
sku rozvíjal v podstate celú dobu. Robievate si golfové 
cesty po Slovensku, keď idete pozrieť nové ihriská, čo 
kde pribudlo alebo nemáte toľko času?

Áno, keď idem okolo, ako sa hovorí, tak navštívim ihrisko 
buď na Táľoch, v Tatrách alebo na Sliači.

Ktoré ihrisko je vaše obľúbené, taká srdcovka? Domá-
ce v Bernolákove, kde ste sa učili hrať?
Nie, do Bernolákova už roky nechodím, teraz som mal obľú-
bený Heinburg, to mám najbližšie z domu a Hrubú Boršu.

Ako sa Vám páčilo u nás na Alpinke?
Ja som tam raz bol niekedy v roku 2000, ale teraz sa mi to 
zdalo úplne iné ako vtedy, možno som si nepamätal dobre, 
ale je tam veľmi príjemné zázemie, ihrisko je také skromnej-
šie, ale sympatické.

Ako sa darilo Art Filmu v Košiciach? Páčilo sa Vám tam? 
Prídete naspäť aj tento rok?
Prechod do Košíc bol pre nás až prekvapivo úspešný, hoci 
sme dúfali, že to dobre dopadne, ale niektoré veci nás 
príjemne prekvapili. Je to 25. rok a druhý košický Art Film 
bude v júni. Sú tam dobré podmienky.

Prilákalo vás hlavne to?
Jedine to, lebo podmienky sú tam naozaj také, aké má festi-
val mať - sú tam kiná, to sa predčasom bohužiaľ nedalo. No 
je to festival, ktorý má stále väčšie ambície.

Čím si Vás golf získal zo začiatku? Kto Vás k nemu 
priviedol?
Priviedol ma k nemu priateľ, ktorý ma koncom 60. rokov za-
viedol na golfové ihrisko v Karlových Varoch, kde som prvý 
krát videl na vlastné oči golf a hneď som zacítil, že to bude 
šport pre mňa. Je to pohyb v kultivovanej prírode, zdôrazňu-
jem že pohyb, nie beh. No ako som už povedal, Karlove Vary 
boli priďaleko na to, aby som sa tomu pravidelne venoval. 
Takže som čakal 30 rokov, kým s tým budem môcť začať tu.

Aké ihriská máte všeobecne najradšej? Napríklad 
parkové, kde sa pekne poprechádzate, a keď rozkvitnú 
čerešne, tak to tam je také šarmantné?
Parkové ihriská sú príjemné, ale ja mám rád také ihriská, kde 
sú široké fairwaye, kde si môžem dovoliť nepresnosť, ktorú 
často mám vo svojej hre. Veľmi dôležité je pre mňa, a nielen pre 
mňa, ale aj pre golf, zázemie. Clubhouse, reštaurácia a priľahlé 
miestnosti. Myslím si, že to je pre golf dokonca až podstatné.

Milan Lasica
Slušné správanie na golfe 
je dôležitejšie ako prísne 
dodržiavanie pravidiel
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Keď už sme pri tom clubhouse a pri „devätnástej 
jamke“, je toto Vaša obľúbená golfová tradícia alebo 
zvyk ísť si po po hre sadnúť s priateľmi do clubhousu, 
porozprávať sa o hre a oddýchnuť si alebo máte aj iné 
golfové zvyky a tradície?
Ja hrám väčšinou s doktorom Hrtkom, či už v Heinburgu 
alebo v Borši alebo kdekoľvek inde, tak väčšinou si po hre 
dáme dobrý obed, kávičku a posedíme si trochu.

Golf je gentlemanský šport a Vy ste taká ikona tohto 
športu - rodený gentleman. Irituje Vás, keď na golfe 
stretnete niekoho, kto tú gentlemanskú časť hry až 
tak nedodržiava alebo sa stane, že niekto vyletí či 
stratí nervy?
Je pravda, že nie všetci golfi sti sa správajú tak, ako by sa 
mali správať na ihrisku. Asi to chce čas, kým si všetci uve-
domia, že je to trochu iné prostredie, než na aké povedzme 
boli zvyknutí.

Je podľa vás dôležité udržiavať si na ihrisku dekó-
rum?
Áno, ja myslím, že áno. Patrí to k tej hre, a tá hra má potom 
aj iný pôvab. Slušné správanie pri golfe je zdá sa mi dôleži-
tejšie ako prísne dodržiavanie pravidiel.

Aký ste Vy golfi sta? Ste pedant, ktorému veľmi záleží, 
aby dnes hral dobre alebo ste taký oddychový golfi sta, 
ktorý si ide vyslovene užiť pekné počasie?
Ja som golfi sta, ktorý hovorí, že keď mu to nejde, tak si 
vlastne uvedomuje, že to robí pre svoje zdravie a nie pre 
výsledok. Ale nakoniec ma vždy poteší, keď sa mi vydarí 
nejaká rana. Tá ambícia v človeku stále je, ale nedá sa pove-
dať, že by ma až tak veľmi trápilo, keď nehrám nejako podľa 
svojich predstáv.

Keď sa Vám nedarí a ste na turnaji, máte niečo, čo si 
poviete a vnútorne sa tak namotivujete?
Musím povedať, že veľmi na turnaje nechodím, nejako ma 
to neláka. Aj preto, že na turnajoch sa vždy čaká na tých 
hráčov, ktorí sú pred vami. Niekedy sa to nahrnie, takže viac 
čakáte ako hráte. Ja mám rád a niekedy sa mi to aj podarí, 
keď máte ihrisko len pre seba. Nerád čakám a keď človek 
vyjde z tempa, nemá to už taký pôvab.

Máte s priateľmi nejaké zvláštne golfové rituály? 
Také drobné povery možno mám, ale teraz si ani nespomí-
nam. Nikdy nemám dve loptičky v jednom vrecku.

Čo máte na golfe všeobecne najradšej? Pokoj ako ste 
hovorili lebo prechádzku v prírode?
Prírodu mám najradšej, lebo je tu príjemná prechádzka, 
a tá príroda nie je žiaden prales, ale kultivovaná, udržiavaná 
príroda. Na pohľad je pekná, na mnohých ihriskách sa 
môžete kochať výhľadom. Hlavne v Tatrách je najkrajšie 
pozadie. Na Táľoch sú krásne pohľady na niektoré jamky 

z odpaliska, a to už nehovorím o ihriskách kdesi pri mori. 
Sú to krásne zážitky.

Chodieva s Vami na golf aj manželka?
Manželka tiež hráva. Je to veľmi pekný program pre man-
želov, spolu si zahrať golf. Tam je dôležité, aby sa vzájomne 
nekritizovali. Je to pekné, keď sa vám podarí rana, že vás 
spoluhráči pochvália. Keď sa vám nepodarí, tak sú ticho. 

Chodievate aj na golfové výlety, dovolenky?
Áno, aj teraz o týždeň ideme do Talianska. Chodievame tam 
pravidelne na jedno ihrisko neďaleko Benátok. Chodieval 
som dosť často po Európe, dokonca som hral aj v Austrálii 
alebo na Jamajke. Teraz sa mi už nechce.

Kde sa Vám hrá alebo hralo najlepšie? Na čo si najviac 
pamätáte?
Krásne spomienky mám na ihriská na ostrove Hilton Head 
v Južnej Karolíne, v ktorej som bol asi dva krát, z toho raz 
skoro mesiac, a tak som si tie nádherné ihriská užil. Ale 
bol som aj v Škótsku, a to je pre golfi stov veľmi dôležitá 
destinácia. Tam som hral aj s pánom doktorom na jednom, 
ako oni tvrdili, najstaršom ihrisku, na ktorom vraj hrávala aj 
Mária Stuartová. Bolo to 9-jamkové ihrisko a zúčastnili sme 
sa turnaja, kde sme hrali s takými pôvodnými palicami 
zo začiatku 20. storočia. Bolo to také retro.

V akej klíme sa Vám všeobecne lepšie hrá? Niekde, 
kde máte slnko a modrú oblohu alebo Vám nevadí aj 
škótske počasie?
Mne vadí, keď prší, to mi prekáža viac ako vietor, a keby som 
si mal vybrať, tak by som si vybral počasie medzi 20 - 25°C, 
aby nebolo veľmi teplo ani veľmi chladno. Na väčší chlad je 
dobré oblečenie a dôležité je, aby nepršalo. Keď svieti slnko, 
môže byť aj 7 °C.

Kedy končievate golfovú sezónu? Hrávate aj v zime?
Keď sa dá, hrávame aj v zime. Túto zimu to veľmi nešlo, 
lebo bol všade sneh, ale sú ihriská, kde sa dá hrať celý rok. 
Priateľ mi hovoril, že aj v Báči sa dá hrať celý rok.

Nevadí Vám že mrznete, keď je do 10 °C?
Mám dobré oblečenie a predsa len sa hýbete, takže sa to dá 
vydržať.

Kedy budete mať prvú hru tejto sezóny? 
Na budúci týždeň v Taliansku. Tam býva už začiatkom 
marca aj 15 °C.

Viem, že zvyknete písať anekdoty a golfové príbehy. 
Inšpiroval Vás golf v práci aj niekde inde? Vymýšľali 
ste ja nejakú hru alebo knihu o golfe?
O golfe som písal do časopisu Golf Revue skoro 15 rokov, 
ale teraz som s tým už skončil. Všetko, čo som vedel o golfe, 
som napísal.
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Mareka Lukáča všetci poznáme ako veselého parťá-
ka z klubu. Pre svojich klientov a partnerov organi-
zuje každý rok originálny Orange Golf Cup, ktorý 
na Alpinke nebude chýbať ani túto sezónu. S golfom 
začal tak trochu v Dubaji, jeho srdcovkou je však 
naša košická Alpinka. 

Aký bol pre teba uplynulý golfový rok?
Golfový? Najťažší v celej mojej golfovej kariére, pretože 
som hral úplne máličko, nie podľa mojich predstáv ako to 
bolo aj po minulé roky. Ale čo sa týka turnajov, tak sme 
splnili všetko, čo sme chceli, vyšli fantasticky – aspoň 
podľa reakcií ľudí, takže som rád, že to takto dopadlo. 

Aké je organizovať golfové turnaje popri klasickej 
práci? Je to pre teba možno aj extra oddych popri 
robote alebo je to stále skôr stres navyše?
No, v podstate robím desiaty alebo jedenásty ročník a je 
to už skôr o nejakej rutine, kde už máme všetko nastave-
né a dolaďujeme už len detailíky, termíny a takéto drob-

nosti, pretože tie hlavné body a hlavné veci toho turnaja 
máme zvládnuté takmer na 100% aj vďaka ľuďom 
z Alpinky, takže je to úplne okej.

Čo pre teba znamená Alpinka? Chodievaš tam rád?
No samozrejme, Alpinka je môj domovský klub, tam som 

začínal s golfom. Na drivingu na Alpinke som zahral 
svoje prvé údery, takže Alpinka je pre mňa nielen relax, 
ale aj oddych medzi priateľmi, kamarátmi, známymi, 
zákazníkmi a vôbec ľuďmi, ktorí tam donášajú dobrú 
energiu, ktorú veľmi rád čerpám. 

Na Alpinke každý rok organizuješ turnaj Orange pre 
svojich klientov. Aká je presne tvoja funkcia 
v Orange?
Som manažér pre východné Slovensko pre korporátnych 
zákazníkov, teda pre tých najväčších. Masový market 
sa pokrýva v pobočkách v nákupných centrách a my sa 
zameriavame na korporátny segment.

Orange Golf Cup
Marek Lukáč: Golf hrám pre zábavu, nie pre výsledky
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Prečo si sa rozhodol začať s organizovaním aj golfo-
vých turnajov? 
No, jeden dôvod bol, že naša fi rma takto nastavená, 
vytvára takéto podmienky pre svojich zákazníkov. Aj 
vďaka tomu vieme takéto turnaje zorganizovať, vieme 
si ich nabudgetovať a je to taká malá odmena Orange 
zákazníkom, ktorých mám v starostlivosti. Je to hlavne 
fi remný turnaj pre mojich klientov.  Je to taká malá 
odmena za to, že sú u mňa, tvoria mi nejaký obrat, a ja 
sa im takto aspoň formou turnaja snažím odvďačiť za to, 
že sú lojálni.

Veľa Orange-ákov hráva golf? Stretávate sa nieke-
dy? 
No veľmi veľa, a viem to podľa toho, že záujem o náš 
turnaj je stále vyšší, ako je kapacita. Myslím, že je veľa 
Orange golfi stov, a to som veľmi rád.

Organizujete z Orangeu aj nejaké iné turnaje 
po Slovensku?
Áno, pre Orange zákazníkov z iného regiónu organi-
zujeme turnaj vo Vysokých Tatrách, a potom existujú 
turnajev rámci iných regiónov. 

Kedy si začal s golfom? 
S golfom som začal v roku 2005 tak, že som si z dlhej 
chvíle kúpil golfovú výstroj vrátane bagu, topánok 
a základných vecí s tým, že som ešte netušil, či to vôbec 
začnem aj hrať. 

Najprv si kúpil výstroj, až potom rozmýšľal o samot-
nej hre?
Najprv som kúpil si výstroj a potom som s Tomim Juskom 
naháňal asi dva roky zelenú kartu, lebo nám to akosi 
časovo nevychádzalo. Až potom prišiel prvý golfový 
zájazd z Orangeu do Turecka, kde bola podmienka zele-
nej karty, tak som potom tlačil na Tomiho ja, aby mi tú 
kartu vydal. Tak sme tento kurz zrýchlili a ja som úspeš-
ne zložil skúšky na zelenú kartu. Golf samotný hrám asi 
od roku 2008, presne si už ani nepamätám.

Prečo si sa rozhodol začať s golfom? Čo ťa inšpiro-
valo k tomu, aby si si kúpil výstroj? 
No, inšpirácia bola nasledovná. Bol som v Dubaji 
v obchodnom centre s kamarátom, ktorý fajčil, a keď 
sme sa plazili chodbami v tom nákupnom stredisku, on 
si odbehol zapáliť cigaretu. Oproti bol golfový obchod, 
tak som mu povedal: „Vieš čo, ja sa tam idem na chvíľu 
pozrieť.“ Vošiel som dnu a vyšiel som asi o pol hodinu, 
kamarát zatiaľ vyfajčil 4 alebo 5 cigariet a ja som prišiel 
totálne nabalený výpredajovým golfovým setom - ba-
gom, topánkami a kadečím. Predavať v obchode ma 
hneď postavil na puttovaciu zónu, či som ľavák alebo 
pravák, povedal, že som pravák a už mi všetko ponúkal. 

A ja, v dobrej vôli, som to všetko kúpil, takže som vyšiel 
z obchodu s tým, že som vôbec ešte netušil, čo ma čaká. 
Počul som o golfe, videl som to, ale vôbec som netušil, 
čo to obnáša. Takto som sa ja dostal do golfového sveta - 
kúpou tohto bagu, ktorý som neskôr aj využil. Bol to taký 
beginner, mal som ho veľmi dlho. 

Prišiel si z výletu z Dubaja s golfovým setom bez 
toho, aby si kedykoľvek predtým vôbec držal golfo-
vú palicu?
No, presne tak, a to som ešte vôbec netušil, čo to sú 
za poplatky, keď sa nesie bag lietadlom, takže všetky 
dôsledky som znášal časom. Potom prišli všetky ostatné 
poplatky - pre niekoho je to sranda , pre niekoho nie. 
V tom čase to boli peniaze na zelenú kartu, poplatky 
do golfovej asociácie a všetko, s čím je spojený celý 
golfový život, všetci asi vedia, o čom rozprávam.

Golf určite nie je najlacnejší šport. Ale aj tak nám 
robí obrovskú radosť, že? 
Určite, najmä to stretnutie s priateľmi, kamarátmi, 
známymi. Väčšinou si človek pri tréningu vyberie, s kým 
chce hrať, s kým chce tráviť tie 2-4 hodinky podľa toho, 
či hráme 9-tku alebo 18-tku. Niekedy je to aj priestor 
na zábavu, z čoho ja ťažím najviac, lebo je to úplný relax. 
Niekedy sa hovorí, že golf to aj biznis, keďže na golfe sa 
dá dobre porozprávať, prejsť s tým človekom… V kance-
lárii predsa nebudeme sedieť 4 hodiny, ale na tom golfe 
sa to dá. Ale hlavne to beriem ako relax, baví ma to. 
Neberiem to ako povinnosť alebo daň, že robím v takom 
biznise, kde je golf ratingovo vysoko nasadený a človek 
má ten pocit, že niečo vďaka golfu urobil. Pre mňa je to 
hlavne relax. 

Keď si prišiel na Alpinku, zistil si, že tvoji známi už 
hrajú golf alebo si si našiel nových priateľov 
na ihrisku? 
Je to taký mix. Veľa ľudí som poznal aj predtým a samo-
zrejme niekoľkých som ku golfu stiahol aj ja. Ide to tak 
jedno s druhým. Myslím, že na Alpinke nám závidia tú 
rodinnú atmosféru klubu, zatiaľ čo inde je to zväčša vo 
veľkej anonymite - je to aj názor iných ľudí, ktorí chodia 
po iných kluboch. Tá atmosféra nie je taká ako na Alpin-
ke, veľmi rád sa tam vraciam.

Stiahol si ku golfu aj svoju rodinu? 
Deti nie, ale manželka hráva.

Chodievate s manželkou na golfové výlety? Spájate 
si dovolenky už aj s golfom? 
Áno, aj keď to nie je tá hlavná podmienka výletu. Ale boli 
aj budú tripy, kde sa to dá takto spojiť. Tých akcií je straš-
ne veľa, je si z čoho vyberať.

Aké ste mali doteraz najkrajšie golfové zážitky? 
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Čo ti najviac utkvelo v pamäti? Turnaj, miesto, hra? 
Najviac si spomínam na turnaje, ktoré si nepamätám. To 
je u mňa vždy predzvesť dobrého turnaja, keďže u mňa 
je merítkom každého turnaja hlavne sranda a relax. 
Keď sa to všetko spojí, je to super. Golf je niekedy len 
zámienka, ako sa stretnúť s fantastickými ľuďmi, stráviť 
spolu nejakú chvíľu. A niekedy to vyjde aj na celý víkend. 
Napríklad veľmi milá akcia je, že sme sa dohodli, možno 
aj náhodou, na 3-dňovom turnaji. Vo štvrtok začíname 
v júni Orange-om, v piatok je Audi a v sobotu Trgotours, 
takže tam pláveme tri dni a sú to ždy nezabudnuteľné 
zážitky. Už neriešime ani tak golf, čomu je prispôsobený 
aj typ hry a aj výsledky.

Máš na Alpinke nejaké obľúbené miesto alebo 
jamku? 
Ani nie, golfi sti vedia, že aj tá najlepšia jamka sa vie 
kedykoľvek otočiť proti vám. Už charakter toho ihriska je 
horský, kaňoňovitý, takže celá tá oblasť je pre mňa totál-
ny relax. Niekedy sa tam rád len prechádzam. Charakter 
tohto ihriska je jedinečný možno v rámci celého Sloven-
ska. Možno preto sa tu niektorí hostia veľmi radi vracajú 
aj z iných regiónov, ale určite nie s tým, že tu idú zahrať 
výsledok. 

Užiješ si, keď sa niekedy ocitneš na veľkom ihrisku 
so širokými fairwayami?

My domáci Alpinkári máme výhodu oproti tým, ktorí to 
majú opačne. Alpinkári urobia lepšie výsledky na iných 
ihriskách ako tí, ktorí prídu hrať k nám. Samozrejme, 
široké fairwaye dávajú väčšiu voľnosť tomu úderu, krea-
tivitu, väčšie možnosti dopadových ploch pri drive, zatiaľ 
čo Alpinka je taká, že musíš tú loptičku položiť na určité 
miesto, lebo inak nevieš zahrať dobre. O to sme na tom 
lepšie.

Máš nejaké vlastné golfové rituály?
Keď stihnem, zvyknem si označovať loptičky 97-kou, 
to je moje číslo. Ale nejaký zvláštny rituál nemám, 
žiadneho maskota alebo niečo podobné. Nemám farbu 
trička na fi nálové kolo ako má Tiger. Všetko podraďujem 
tomu relaxu, takže keď chcem ísť relaxovať, tak hľadám 
možnosť zahrať si golf.

Hráš radšej na turnajoch alebo mimo nich?
Závisí to od situácie, niekedy človek chce vypnúť, tak si 
zahrá pomimo turnaja, ale uprednostňujem komerčné 
turnaje práve kvôli srande. Stretnem tam ľudí, ktorých 
chcem, a trávime spolu pod zámienkou golfu čas. Už roky 
nehrám handicapové turnaje, kde je tá rivalita trochu 
viac cítiť oproti  komerčnému turnaju. To je len znak 
toho, že golf mám už len pre radosť. 

Hovoril si, že hráš hokej, máš aj iné športy, ktorým 



79

sa venuješ mimo sezóny, keď sa už golf nedá hrať? 
V zime najčastejšie lyžujem v Tatrách, sem-tam zájdeme 
aj do Álp. Športy, ktoré sa robia automaticky a netreba 
pri nich rozmýšľať, ako behanie alebo plávanie, ma doslo-
va ubíjajú. Ja potrebujem pri športe tvoriť, preto ten golf 
rád hrám. Aj keď hráme to isté ihrisko niekoľko krát, 
stále je to iná hra a vždy je to kreatívne. Ja potrebujem 
rozmýšľať pri tom, čo robím . V rámci zdravia, keď mi 
dovolí, tak si zahrám aj tenis, hoci to nie je často.

Golf je taká zvláštna hra, pri ktorej ti to niekedy 
ide tak dobre, až ťa to samého prekvapí a niekedy 
zahráš pár jamiek a povieš si, že si zasa na začiatku. 
Čo si hovoríš, keď ti to vôbec nejde? Máš niečo, čím 
sa dokážeš namotivovať, upokojiť? 
Nie, posledné roky ma vôbec netrápi, keď mi to nejde. 
Myslím, že som na ten pocit dobre vsadil. Čím viac človek 
chce, tým je to horšie. Ja to mám ako zábavu, tak to 
neriešim. Samozrejme, dobrý výsledok vždy poteší. Kon-
com minulej sezóny som sa po 4-5 rokoch pohol trochu 

dopredu. Jedného dňa som sa zobudil, a nejak som to 
tak zahral.

Na aký handicap si sa dostal? 
Teraz mám nejakých 10 aj niečo. Dostal som sa aj na 
single 9,9,  ale o pár dní som bol naspäť. No neriešim to, 
nehrám golf kvôli tomu. Voči tomu športu je človek vždy 
na inej pozícií a musí cítiť pokoru, ktorú treba dať tomu 
športu. 

Zvykneš pozerať golf aj v telke?
Sem-tam áno, ale neviem robiť akýkoľvek šport celý rok. 
To platí o hokeji aj o golfe. Naposledy som hral v októbri 
a teraz je marec. 6 mesiacov som nehral ani von ani 
indoor, ani v telke som to nepozeral, aby som si od toho 
športu oddýchol, aby som sa na to viac tešil.

Takže robíš všetko sezónne? 
Vedel by som hrať aj celý rok, ale potom by už na jar 
nebolo také nadšenie a taká chuť začať znova s golfom.



80

RANY Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre 

1 BAŠISTA Martin LGK  04638 7,9 73 / 36 73 
2 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 10,6 76 / 36 76 
3 MAĎAR Miroslav LGK  03459 13,8 78 / 38 78 
4 BILIK Jaroslav GKAK 13865 20,2 79 / 44 79 
5 MELNIČAK Vladislav GKAK 06964 10,8 82 / 30 82 

  
PRO Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre 

   
1 CLAVERIE Luis REAL CLUN   PRO 68 / 33 68
  OF GOLF DE TENERIFE   

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

1 MAĎAR Miroslav LGK  03459 13,8 38 / 78 38 13,2
2 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 10,6 36 / 76 36 10,6
3 BAŠISTA Martin LGK  04638 7,9 36 / 73 36 7,9
4 LUKÁČ Marek GKAK 04739 10,6 30 / --- 30 10,7
5 MOLITOR Gabriel, st. LGK  01523 13,4 30 / 86 30 13,5 

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

   
1 BILIK Jaroslav GKAK 13865 20,2 44 / 79 44 17,3
2 MAXIAN Maroš GKAK 11420 18,6 38 / 83 38 17,9
3 VÁCZY Nicola RFMI 08189 16,5 33 / --- 33 16,5
4 LANG Július GKAK 06356 16,6 33 / 86 33 16,6
5 BLAŠKO Pavol GKAK 06378 18,1 33 / 88 33 18,1 

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

   
1 JAMNICKÝ František GKAK 06379 41 42 / 103 42 35,5
2 KATKOVČIN Tomáš GKAK 11446 29,4 37 / 100 37 28,9
3 VAĽO Peter RMG 09233 38 35 / 107 35 38
4 OVŠONKA Pavol LGK  01489 25,7 34 / 95 34 25,7
5 KALINÁČ Anton GKAK 11106 23,9 34 / 94 34 23,9

Orange Golf Cup
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Turnaj O pohár prezidenta
  HRÁČ RANY

 1.  JERGA Slavomír  63
 2.  DRAGULA Marek  64
 3.  HUDÁK Patrik  67
 3.  KOZÁK Ján  67
 3.  KRÁL Ľubomír  67
 6.  ROUCHE Yves  68
 7.  VARADY Alexander  69
 8.  POLÓNY Dušan  70
 9.  DRÁBIK Ladislav  72
 10.  BARNA Miroslav  74
 10.  MOZOĽA Peter  74
 10.  TIMKO Peter  74
 13.  MELNIČAK Vladislav  76
 13.  SELECKÁ Jana  76
 15.  TOMAŠKO Martin  77
 15.  TRIBULA Roland  77
 17.  BILIK Jaroslav  78
 18.  ZACHAROVSKÁ Antónia  79
 19.  FORRAI Adrian  80
 20.  HANCIN Jozef, st.  81
 20.  ŠIMKO Karol  81
 22.  HORŇÁK Ladislav  82
 22.  NOVAČKOVÁ Marta  82
 22.  SABOL Viktor  82
 22.  SELECKÝ Július  82
 26.  GERMAN Miroslav  83
 26.  HANCINOVÁ Viera  83
 26.  OROSZOVÁ Adriana  83
 29.  FORRAI Daniel  84
 29.  VALO Matej  84
 31.  MASARYKOVÁ Helena  85
 32.  MICHAJLO Marek  86
 32.  MOZOĽOVÁ Ingrid  86
 34.  ŠVEC Ján  87
 35.  MARGITA Peter  88
 36.  GERMANOVÁ Valéria  89
 36.  SADIV Jozef  89
 38.  JUHÁS Tomáš st.  91
 39.  VANÁTOVÁ Anna  95
 40.  TIMKOVÁ Soňa  96
 41.  BARNOVÁ Elena  98
 42. HARVAN Rudolf  99
 42.  JUHÁSOVÁ Gabriela  99
 44.  TKÁČ Ivan  104
 45. JUHÁSOVÁ Anna 117
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Slavo Jerga končil minulý rok s najväčšou trofejou 
v rukách - pohárom Prezidenta GKAK. Golf začal hrať 
pred 6 rokmi, no odvtedy s ním precestoval kus sve-
ta a venuje mu každú voľnú chvíľu. Zistite s nami, ako 
sa golf a Slavo spoznali a čo majú na sebe najradšej. 

Minulý rok si na Alpinke vyhral Pohár Prezidenta. 
Bol to najkrajší moment tvojej golfovej sezóny? 
Aký si mal golfový rok?
Rok 2016 nebol mojím najlepším. Bola to moja prvá 
sezóna, v ktorej som skončil s horším HCP ako som začal 
/7,4 – 10,0/. Ale HCP nie je všetko! Pripisujem to hlavne 
tomu, že som hral častejšie ťažšie ihriská mimo Košíc. 
Boli aj nejaké úspechy a Pohár Prezidenta GKAK bol asi 
môj doterajší vrchol. Mám rád formát „eklektik“, pretože 
to nie je len o momentálnej forme, ale hráč musí uhrať 
niekoľko dobrých kôl. Sklamaný som bol hlavne z maj-
strovstiev klubu, kde som chcel niečo uhrať v seniorskej 
kategórii , ale asi som chcel priveľmi.

Kedy si začal s golfom a ako vyzerali tvoje golfové 
začiatky? 

Niekedy v roku 2008 ma kamarát, ktorý prepadol golfu 
už skôr, vzal v Lomnici na ihrisko. Celkom sa mi to za-
páčilo, ale to bolo všetko. Ďalšie roky sme si to párkrát 
zopakovali, a keďže sa mi aj celkom darilo, tak som si 
povedal, že to skúsim. Kúpil som si palice, permanentku 
na trenažér a začal „trénovať“. Urobil som si zelenú 
kartu a v máji 2011 som sa vybral prvýkrát zahrať si 
Alpinku. Samozrejme sám. Po odohratí 9-tky som 
stretol fl ajt, v ktorom boli aj moji vtedajší zákazníci 
a dnes veľmi dobrí kamaráti Jožko Sýkora, Laco Drábik 
a Jano Valenčík. Slovo dalo slovo, a tak som s nimi 
otočil ešte 18-tku. Pár dobrých rád, pár vydarených 
úderov a ochorel som. Diagnóza: „GOLF“.

Prečo si si obľúbil zo všetkých športov práve golf? 
Dokážem sa pri ňom veľmi dobre zresetovať. 
Niekedy síce človek odchádza z ihriska frustrovaný, 
ale častejšie prevládajú tie pozitívne emócie. Hrával 
som futbal, hokej, tenis, lyžujem, ale golf je asi jediný 
šport, v ktorom sa ešte dokážem zlepšovať. Voľakedy 
sme často chodili na turistiku, a teraz robím turistiku 
s loptičkou. 

Slavomír Jerga: Golf je asi jediný šport, v ktorom sa môžem 
stále zlepšovať
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Golf je plný rituálov a tradícií. Ktoré sú tvoje obľú-
bené a prečo?
Mal som rituál, že pokiaľ sa mi s nejakou loptičkou darilo, 
tak som s ňou hral aj niekoľko turnajov, kým som ju ne-
stratil. Tomi Jusko mi nedávno vysvetlil, o koľko metrov 
prichádzam, ak hrám s obohratou loptičkou, a tak som 
od toho upustil.  

Alpinka je aj tvojím „domácim“ ihriskom. Čo máš na 
nej najradšej? 
Alpinka, tým že je malá, je jedinečná svojou atmosférou. 
Tu sa turnaje začínajú dávno pred prvým odpalom a kon-
čia nie po vyhlásení výsledkov, ale po poslednom putte 
v puttovacej súťaži, po poslednom nápoji. Uplynulé roky 
som tu zažil mnoho nádherných chvíľ, úspechy aj prehry, 
spoznal som veľa úžasných ľudí. 

Čo ťa na golfe dnes najviac fascinuje? 
Že v ňom môžu spolu hrať 10 aj 70-roční.  

Ako vyzerá tvoj tradičný rok s golfom? Kedy začínaš 
svoju sezónu, kedy a kde si ho najviac užívaš, čo ťa 
už naozaj prinúti odložiť palice na zimu? 
Sezónu začínam hneď, ako  sa otvorí prvé ihrisko na 
Východe. Najviac času trávim na Alpinke a končím, keď 
zatvárajú ihrisko, alebo mi hrozí strata single HCP. 

Aké máš doteraz najkrajšie golfové zážitky?
Jednoznačne sem patrí účasť na majstrovstvách sveta 
SKI&GOLF v Rakúsku v roku 2015. Super akcia, 250 
účastníkov z celého sveta. Ďalej to boli Turkish Airlines 
v Beleku, PRO-AM Caff e del Doge v Taliansku, slovenské 
fi nále Mercedes, Audi a BMW túry. 

Odporúčaš golf aj svojim známym a priateľom, keď 
príde reč na šport?
Samozrejme, každému tvrdím, nech začnú čím skôr, aby 
to neskôr neľutovali.

Máš nejaký golfový sen, ktorý by si si raz chcel 
splniť?
Snáď ako každý golfi sta snívam o hole in one, chcel by 
som uhrať ešte aspoň raz Alpinku pod par a vyhrať titul 
seniorského majstra.

Golf je zaujímavá hra, ktorá nám raz ide úžasne, 
inokedy vôbec. Čo si hovoríš, keď tá loptička nie 
a nie letieť tam, kde potrebuješ? Ako sa dokážes 
namotivovať?
Snažím sa pristupovat ku každej jamke ako keby bola 
prvá a zabudnúť na predchádzajúcu.

Aký typ jamiek máš na ihriskách najradšej? Dlhé 
a rovné, trochu náročné do kopca či z kopca, záker-
né, ktoré sú najväčšou výzvou, v lese/ s výhľadom? 
Kedže väčšinu času trávim na Alpinke, tak skôr kratšie 
a náročnejšie, ale už sa snažím častejšie  hrávať aj dlhé 
ihriská s ťažšími greenmi. 

Keby si si mohol vybrať kohokoľvek na svete, s kým 
by si si rád zahral kolečko golfu a prečo?
Miguel Angel Jimenez - je to môj rovesník a pohoďák.

Na golfe sme všetci kamaráti a športovci, často však 
nevieme, čo naši golfi sti robia, keď opustia ihris-
ko. Prezraď nám prosím, čo robí Slavko Jerga, keď 
práve negolfuje  
Pracuje, aby mohol opäť golfovať. 
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15. ročník golfového turnaja Trgoturs Golf Cup 
v sezóne 2016 bol v znamení osláv 25. výročia 
založenia cestovnej kancelárie TRGOTURS.

Hostiteľom turnaja bol majiteľ cestovnej kancelárie 
TRGOTURS Pavol Miškov a zároveň spolumajiteľ 
Golfového ihriska Alpinka. Turnaj je očakávanou  
spoločenskou akciou, ale športová súťaživosť rezonuje 
v každom účastníkovi. Hrací systém je tradične texas 
scramble dvojíc. Pozvaní hostia sa zišli z rôznych kútov 
Slovenska. O víťazovi rozhodol rozostrel na 9. jamke. 
Ten sa musel opakovať neuveriteľných päťkrát, kým 
svoje víťazstvo potvrdila dvojica Tomaško Martin 
a Makula Marek, pred dvojicou Zvaríková Alena 
a Jurko Peter.

Aj tohto roku v „turnaji“ po turnaji (rany mínus han-
dicap) išlo predovšetkým o to neskončiť  posledný. 
Nehralo sa o víťaza, ale o to, že posledný sa kúpe 
v potoku za clubhousom a predposledný umýva 
spoluhráčom palice. Aj tu sa potvrdilo, že najväčšia 
radosť je škodoradosť ...

Trgoturs Golf Cup 
25. výročie CK

Výsledky Trgoturs Golf Cup 2016

1. Tomaško Martin a Makula Marek  32 rán
2. Zvaríková Alena a Jurko Peter  32 rán
3. Paška Michal a Čižmár Rastislav  33 rán

Nearest to pin: Makula Marek  jamka č. 3
Longest drive ženy: Kiňová Lili  jamka č. 4
Longest driva muži: Mozoľa Peter  jamka č. 4
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V sobotu 3. 9. 2016 spozorneli nielen fanúšikovia 
golfu. Na deväťjamkovom ihrisku na Alpinke sa 
uskutočnil INGEMA PASEO GOLF CUP 2016. Išlo 
o otvorený golfový turnaj, takže prihlásiť sa mohli 
amatéri i profesionáli.

Na ihrisku sa nakoniec stretlo 41 hráčov a v príjemnej 
atmosfére aj počasí si zmerali svoje sily.

Dizajnová hlavná výhra
Už zo samotného názvu možno usúdiť, že za celým 
turnajom stála práve dvojica spoločností INGEMA 
a PASEO Development. Prirodzene, nešlo o náhodu, 
skôr o príjemný vedľajší výsledok spolupráce. Tá vznik-
la práve pri realizácii spoločných projektov. Jedným
z nich je Villa Kalvária, kde PASEO Development fi gu-
ruje ako investor stavby a spoločnosť INGEMA ako
dodávateľ obkladov, dlažieb a taktiež nábytku 
na mieru. 

Golfové podujatie odštartovalo rozdelením hráčov do 
fl ajtov a ofi ciálnym otvorením turnaja. Skupinky sa 
pobrali na prvý odpal a loptičky už lietali vzduchom. 
Pri deväťjamkovom ihrisku bolo potrebné prejsť 
všetky jamky dvakrát. Na turnaji sa nakoniec darilo 
Marekovi Dragulovi, ktorý sa nakoniec stal víťazom. 
Odmenou pre neho bola trofej, ktorú z dreva zhotovil
remeselník Daniel Švéda špeciálne pre túto príležitosť. 
Jej dizajn symbolizuje list z loga PASEO Development
a delfín, symbol spoločnosti INGEMA, to všetko, samo-
zrejme, pokryté plátkami zlata.

Zábava aj pre negolfi stov
Nie všetci zúčastnení boli skúsení golfi sti, na Alpinke 
sa stretli aj dizajnéri a architekti týchto dvoch spoloč-
ností. Do turnaja sa síce nezapojili, ale určite sa nenu-
dili. Organizátori pre nich pripravili golfovú akadémiu. 
Okrem základných pravidiel sa naučili patovať, dokon-
ca si vyskúšali aj správny odpal. A vyzeralo to tak, že 
mnohí z nich by sa golfu mohli kľudne venovať. Aj pre 
nich boli pripravené rôzne mini súťaže, v ktorých si 
mohli zasúperiť proti svojim kolegom z fachu. Vyhrali, 
samozrejme, všetci zúčastnení, a to získanými skúse-
nosťami a príjemne strávenou sobotou.

Práci sa nakoniec nevyhli
Pred samotnou akadémiou prišlo aj na prácu - pravda, 
nie každodennú. Ceruzky a počítače ale ostali odlože-
né. Išlo o predstavenie unikátnej vínnej pivnice značky
RAXI. Na Slovensku sa nachádzajú iba štyri, z toho dve 
v projekte spoločnosti PASEO Development - Villa 
Kalvária. Milovníci vína si tam ozaj prídu na svoje, vino-
téka je zabudovaná v podlahe a pôsobí ako estetický 
doplnok miestnosti. Okrem toho zvyšuje možnosť 
využitia priestoru. Nemusíte sa ani báť zvýšenia spot-
reby energií, na udržanie teploty slúži izolácia okolia. 
Ak máte záujem o takúto vymoženosť, musíte ale bý-
vať na prízemí, inak by susedia pod vami neboli veľmi 
nadšení. Ak ste ale vášnivým zberateľom vína a hľa-
dáte bývanie, poprípade zariaďujete domácnosť, 
máte sa načo tešiť. 
Svoje predstavy môžete začať realizovať návštevou 
predajného miesta PASEO Development na
Mäsiarskej 72 v Košiciach, kde si viete v spolupráci 
s architektom a dizajnérmi spoločne navrhnúť bývanie
podľa svojich predstáv.

Dve spoločnosti na ihrisku
Lúče slnka, skvelá atmosféra v nádhernom prostredí
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STABLEFORD +1-16,0 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 DRAGULA Marek GKAK 11262 11,8 40 / 74 40 10,8
2 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 9,5 37 / 74 37 9,3
3 ROUCHE Yves GKAK 06842 9,3 35 / 76 35 9,3
4 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 12,8 33 / 83 33 12,8
5 HALAGOVEC Flávius LGK  06480 6,8 32 / 76 32 6,9 

  
STABLEFORD 16,1-23 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 

   
1 SELECKÝ Július GKAK 06790 21,1 39 / 85 39 19,9
2 ŠTOFKO Marián GKAK 09215 23,0 36 / --- 36 23,0
3 MIKOLAJ Pavol GKAK 14121 20,5 36 / 88 36 20,5
4 SELECKÁ Jana GKAK 06791 17,5 33 / 88 33 17,5
5 GAJDOŠ Andrej GKA 13274 17,6 32 / 89 32 17,7 

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

   
1 MARTINIAK Juraj RMG 16062 54 40 / 121 40 50
2 KUČMAŠ Slavomír GKAK 10528 30,5 39 / 95 39 29,0
3 TKÁČ Ivan GKAK 13500 24,1 34 / 93 34 24,1
4 BALOG Stanislav GKBO 08014 25,4 32 / 96 32 25,4
5 MICHAJLO Michal GKAK 11973 49 32 / --- 32 49

INGEMA PASEO GOLF CUP
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„Pre štedrého hľadanie toho, komu by daroval, je 
väčšou radosťou, než darovanie samo.“

 A práve preto sa aj tento rok opäť  spojili dve 
organizácie, Golfový klub Alpinka a Radoslav Dráb – 
Úsmev ako dar, aby spolu oslávili nezištnou pomo-
cou ľuďom, ktorí sú v núdzi, desať rokov existencie 
Golfového ihriska Alpinka. 

Sme radi, že aj my, naša charitatívna organizácia mohla 
byť súčasťou vážnej životnej kapitoly Vášho golfového 
ihriska – jeho 10. výročia!

Desať rokov je aj v živote detí už dôležitý vek. Prichá-
dzajú v tomto veku rozvojové momenty, nové potreby, 
ďalšia etapa života. Rovnako aj v našej organizácii 
datujeme rok 2006 a nasledujúcich 10 rokov za 
veľmi dôležitých, najmä 
v budovaní siete krízových 
centier Dorka v najmenej 
rozvinutých regiónoch 
Slovenska.

Za posledných 10 rokov 
sme vďaka našim spolu-
pracovníkom, ich usilovnej                             
a svedomitej práci  mohli 
pomôcť v mnohých kon-
krétnych rodinách v núdzi, 
detských domovoch, 
v rôznych projektoch zameraných na zmiernenie chu-
doby či ohrozenia rodín.

Vďaka takmer 300 dobrovoľníkom pôsobíme v mno-
hých detských domovoch a krízových centrách, 
kde cez rôzne aktivity budujeme perspektívne vzťahy 
s opustenými deťmi. I keď čísla nepovedia všetko, pred-
sa ich zopár uvedieme. Spolu so sieťou našich krízových 
centier Dorka sme v roku 2016 pomohli 368 rodinám, 
v ktorých vyrastá 678 detí, poskytli sme pomoc 232 
mladým dospelým po odchode z detského domova 
a 122 náhradným rodinám so 147 deťmi. Do našich 
vzdelávacích aktivít sa zapojilo 2116 ľudí. Všetkých 
našich aktivít sa v roku 2016 zúčastnilo 11 000 detí!

Jedna stará židovská múdrosť vraví: „Keď niekto za-
chráni jeden život, je to, akoby zachránil celý svet.“ 
V každodennej realite sa stretávame s mnohými po-

trebami núdznych. No nie všetky dokážeme naplniť. 
Pomôcť hoci len jednému dieťaťu, dať mu lásku 
a zázemie rozhodne nie je málo. Podporiť rodinu 
v ťažkej situácii a zabrániť tak odobratiu detí do detské-
ho domova je veľká vec. Povzbudzujeme preto aj Vás, 
milých čitateľov Golfovej ročenky. Nechajte sa týmito 
riadkami inšpirovať a konajme spolu dobro aj naďalej. 
Aj vďaka tomu môže byť život o trochu krajší.

Minuloročný výťažok už III. ročníka Charitatívneho 
golfového turnaja priniesol nielen viac ako trojtisíceu-
rový výťažok v podobe priamej pomoci, ale aj mnoho 
ďalších darov od mnohých Vás, vďaka ktorým sme 
mohli priniesť radosť desiatkam detí či dokončiť naše 
ďalšie krízové centrum – Sociálny dom sv. Norberta 
v Jasove. Sme radi, že podujatie osobnou účasťou 
podporili aj známe tváre - Ady Hajdu či Peter Cmorík.
              

Na záver chceme úprimne poďakovať všetkým Vám, 
tým, ktorí s nami neúnavne spolupracujú pri napĺňaní 
hesla: „Aby každé dieťa malo rodinu“. Bez ich nezištnej 
obetavosti by sme nemohli robiť to, čo robíme 
a neboli by sme tam, kde sme. Aj vďaka Vám – našim 
partnerom, spolupracovníkom, podporovateľom 
a sponzorom môžeme byť spoločne priateľmi detí, 
ktorým chýba to najpodstatnejšie, bezpečné prijatie 
vo vlastnej rodine. 

Tešíme sa už teraz na stretnutie s Vami v roku 2017, 
kde budeme aj vďaka Vám hľadať podporu a riešenia pri 
budovaní Sociálneho centra Vincentínum v Košiciach 
– Šaci, ktoré môže dať po jeho dokončení strechu nad 
hlavou a domov ďalším šiestim ohrozeným rodinám!
                                                                                                  
Radoslav Dráb
Spoločnosť Úsmev ako dar

Charitatívny turnaj
Tretí ročník Charitatívneho turnaja Úsmev ako dar 
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JAMKOVKA
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 1. Mach Pavol 
Mach Pavol

Mach Pavol

Mach Pavol

Jerga Slavomír

Mach Pavol

Vasilenko Martin

Vasilenko Martin

Dragula Marek

Kozák Ján 

Jerga Slavomír

Tomaško Martin

Slobodník Dušan

Vasilenko Martin

Bálint Tomáš

Dragula Marek

 16. Ďurica Peter

 8. Kozák Ján

 9. Varady Alexander

 4. Král Ľubomír

 13. Jerga Slavomír

 5. Tomaško Martin

 12. Bilik Jaroslav

 2. Slobodník Dušan

 15. Kollár Peter

 7. Vasilenko Martin

 10. German Miroslav

 3. Bálint Tomáš

 14. Ferenc Jaroslav

 6. Hudák Patrik

 11. Dragula Marek

Nováčková Marta

Šuliková Alexandra

Šuliková Alexandra

1. Zacharovská Antónia
Halagovcová Katarína

Nováčková Marta

Melničaková Adriana

Šuliková Alexandra

8. Halagovcová Katarína

4. Nováčková Marta

5. Germanová Valéria

2. Selecká Jana

7. Melničaková Adriana

3. Šuliková Alexandra

6. Masaryková Helena

Majstrovstvá GKAK na jamky 2016 - muži

Majstrovstvá GKAK na jamky 2016 - ženy
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 19. 5. 2016 Adriana Oroszová jamka č. 9
 26. 6. 2016 Maxian Maroš jamka č. 3
 1. 9. 2016 Peter Mozoľa jamka č. 8
 30. 9. 2016 Pavol Miškov jamka č. 3
 28. 10. 2016 Viktor Sabol jamka č. 3

HOLE IN ONE
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HCP 0-12 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 KOZÁK Ján GKAK 09256 8,9 72 / 38 72 8,5
2 POLÓNY Dušan GKAK 10595 11,7 75 / 38 75 11,2
3 JERGA Slavomír GKAK 10744 9,1 78 / 33 78 9,2
4 MOZOĽA Peter GKAK 02939 9,9 78 / 33 78 10,0
5 ROUCHE Yves GKAK 06842 9,2 79 / 32 79 9,3 

  
HCP 12,1- 24 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 

   
1 HORŇÁK Ladislav GKAK 14387 21,7 40 / 84 40 20,1
2 VARADY Alexander GKAK 09502 13,6 36 / 80 36 13,6
3 SABOL Viktor GKAK 07875 16,5 32 / 88 32 16,6
4 KOVACS Zoltán GCCH 13624 22,6 31 / 96 31 22,6
5 HANCINOVÁ Viera GKAK 02018 21,5 30 / 95 30 21,5 

  
HCP 24,1- 54 (Limit HCP pre vyhodnotenie 36) Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 

   
1 TIMKOVÁ Soňa GKAK 10940 28,5 34 / 99 34 28,5
2 NÉMETHOVÁ Lucia GKAK 13694 28,8 33 / --- 33 28,8
3 ROŠÁK Marián GKAK 14708 34,0 33 / --- 33 34,0
4 HREHA Stanislav GKAK 07878 24,4 32 / 97 32 24,4
5 ADAMOV Ján GKAK 10447 29,5 31 / --- 31 29,5

MARTELL CUP

Nápad zorganizovať golfový 
turnaj Martell Cup vznikol 
u nášho prezidenta Paľa 
Miškova absolútne spontán-
ne a to na základe plnej 
špajze darčekov v podobe 
koňakov od svojich priateľov 
a známych. A keďže komoru 
treba občas vyprázdniť, 
aby sa mohla znova naplniť, 
prečo nie pri takej milej 
udalosti akou je koňakový 
HCP turnaj Martell Cup. Prvý 
ročník mal veľký úspech, 
pretože značkový koňačik sa 
nie len degustoval ale 
aj vyhrával.

Vo vložených súťažiach fi gu-
rovali na pozícii Nearest to 
Pin – Roland Tribula, Longest 
Drive  muži – Zoltán Kovács 
a Longest Drive ženy – Ingrid 
Mozoľová.

MARTELL CUP 2016
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JALAPEPA CUP 2016
Výsledková listina

 1. Peter Margita + Tomáš Bálint  32 rán
 2. Peter Mozoľa + Roberts Gets  32 rán
 O víťazstve rozhodol Peter Margita pri rozstrele 
na jamke č. 9.

 3. Ján Smerek + Alexander Varady  33 rán 
 4. Pavol Miškov + Michal Paška  33 rán
 5. Peter Timko + Jozef Sýkora  33 rán
Poradie týchto troch dvojíc rozhodli HCP jamiek.

 6. Peter Ďurica + Karol Šimko  34 rán
 7.  Peter Valent + Marek Lukáč  35 rán
 8. Pavol Blaško + Róbert Richtárik  35 rán
 9. Peter Vaľko + Dorián Merešš  35 rán
 10. Peter Šebesta + Pavol Fiala  41 rán
 11. Ján Adamov + Jozef Krivda  45 rán
 12. Ján Švec + Adrián Forrai  45 rán



107



108

Každoročne sa koná jeden z najväčších amatérskych 
golfových turnajov na svete BMW Golf Cup Interna-
tional. Golfi sti sa snažili prebojovať na fi nále 
v Dubaji cez sieť regionálnych turnajov a národného 
fi nálového kola v Penati Golf Resort v Šajdíkových 
Humenciach. Spoločnosť  BMW Regnum Bavaria 
usporiadala na Golfovom ihrisku Alpinka dva regio-
nálne turnaje. Víťazi týchto turnajov priamo postú-
pili do národného fi nálového kola usporiadaného 
v Penati Golf Resort. Dubaj na dosah mala Marta 
Novačková, keď ju od víťazstva delil jediný stable-
fordový bod.

BMW GOLF CUP 
INTERNATIONAL
Organizácia turnaja
V Slovenskej republike sa uskutočnuje rada kvalifi -
kačných turnajov, ktoré usporiadavajú autorizované 
predajne partnera, dealeri BMW. Víťazi národného 
fi nálového turnaja postupujú do svetového fi nále 
BMW GOLF CUP INTERNATIONAL.

Kvalifi kačné turnaje
O postup do národného fi nále majú možnosť hrať 
len hráči s aktívnym HCP 0- 28,0 a to v deň zahájenia 
turnaja.
Hráči postupujú z kvalifi kačných turnajov z kategórií:
 muži I. HCP 0-12,9
 muži II. HCP 13,0-28,0
 ženy HCP 0-28,0

 hráč s najvyšším počtom brutto stableford bodov
   Turnaje sa hrajú vo formáte stableford s výpočtom 
   HCP

Národný fi nálový turnaj 
BMW GOLF CUP INTERNATIONAL
 do národného fi nálového turnaja sa kvalifi kujú hráči 
   z turnajov usporiadaných dealermi BMW
 o postup do svetového fi nále majú možnosť hrať 
   len hráči s aktívnym HCP 0-28,0 v deň zahájenia 
   národného fi nálového turnaja

Národné fi nále sa hrá v týchto kategóriach:
 muži I. HCP 0-12,9
 muži II. HCP 13,0-28,0
 ženy HCP 0-28,0
 spoločná HCP28,1-54

Postupové kategórie do svetového fi nále:
 muži I. HCP 0-12,9
 muži II. HCP 13,0-28,0
 ženy HCP 0-28,0

Svetové fi nále 
BMW GOLF CUP INTERNATIONAL
 svetové fi nále sa hrá vo všetkých troch postupových 
   HCP kategóriách ako národné fi nále
 každý golfi sta sa môže zúčastniť svetového fi nále len
   1x za život
 hráči sa zúčastňujú svetového fi nále bezplatne 
   a majú možnosť si so sebou zobrať nehrajúci 
   doprovod

BMW GOLF CUP
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Spoločnosť SWAM a WIVI Multisport Jahodná rozší-
rila svoju ponuku služieb o multifunkčný simulátor. 
Jeden zo športov, ktorý sa na tomto simulátore dá 
hrať je aj golf. Modrené technológie vysokorých-
lostných kamier simulátora prinášajú reálny zážitok 
z tohto športu. Systém je narhnutý pre plne realis-
tickú golfovú hru a profesionálny tréning s detail-
nou videoanalýzou švihu, úderu a parametrami letu 
loptičky.
Majitelia spoločnosti Ján Švec a Gabi Varga, aktívni 
golfi sti a  Golfového klubu Alpinka Košice, sa rozhodli 
usporiadať golfový turnaj a zároveň medzi golfi stami 
spropagovať tento simulátor.
Golfový turnaj SWAM WIVI GOLF CUP sa hral na 
stablefordové body v dvoch kategóriách. Zaujímavé 
ceny v podobe členstva v SWAM WIVI a hry na tomto 
novom simulátore podnietili golfi stov ku skvelým 
výkonom.

SWAM WIVI GOLF CUP
Výsledková listina

kategória HCP (0-18,4)
1. Varady Alexander 38 STB 
2. Vaľko Peter               38 STB  
3. Mozoľa Peter            37 STB
  
kategória HCP (18,5-54, s lim. HCP 36)
1. Švigar Vladimír     43 STB
2. Štofko Mariám      39 STB
3. Juhás Jozef             38 STB

Z horských bicyklov s elektromobilami sa tešili 
víťazi vložených súťaží, Štofko Marián za nearest 
to pin, Zacharovská Antónia a Mozoľa Peter za 
longest drive.
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Pavol Mach
Paľko Mach je už niekoľko rokov nepochybne jed-
nou z najväčších hviezd nášho domovského klubu. 
Fantasticky nás reprezentuje nielen doma, ale aj 
na celom Slovensku a najnovšie aj v Európe, kde žne 
jeden úspech za druhým. Náš vlastný malý Tiger si 
minulý rok opäť odniesol domov pohár majstra náš-
ho klubu a spolu s Tonkou Zacharovskou potvrdil, 
že golfová mládež nám všetkým ide príkladom. 
„Golfový rok 2016 bol pre mňa celkom uspešný,“ hovorí 
skromne 15-ročný Paľko, ktorý v minulej sezóne vyhral 
hádam všetko, čo sa dalo. „Splnil som všetky svoje pred-
savzatia. Podarilo sa mi vyhrať SKGA Touru v kategórii 
muži, Faldo Series, Majstrovstá Slovenska na jamky 
a pomohol som nášmu tímu postúpiť do divízie 1 medzi 
najlepšie tímy Európy.“  Paľkova skromnosť mu nedovo-
lí povedať, že svojim víťazstvom sa prvýkrát v histórii 
Slovenského golfu zaslnil o postup Slovenska 
do divízie I. S priamym postupom na Majstrovstvá 
Európy Chlapci U18 do Španielska.
„V individuálnom hodnotení som skončil druhý za Írom 
s výsledkom - 2. Počas sezóny som nazbieral veľa skúse-
ností na rôznych zahraničných turnajoch,“ hovorí mladý 
talentovaný golfi sta, ktorý nezaháľal ani počas zimy. 
„Počas zimnej prípravy sa chcem zdokonaliť v technike, 
a tak dosiahnuť lepšie výsledky ako v minulom roku. 
Nakoniec by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí ma 
podporovali a hlavne GKAK.“
Okrem mnohých golfových zážitkov si Paľko Mach 
určite bude pamätať aj na Majstrovská Slovenska 
v hre na jamky, keď sa stal najmladším víťazom tohto 
turnaja v histórii vôbec a za svoje víťazstvo si okrem 
ceny vyslúžil i „kúpačku“ v jazierku. 

Nominácie na turnaje 2017
 20/4/2017-23/4/2017 EUROPEAN OLYMPIC HOPES
   TROPHY 2017 Kaskáda GC, Česká republika
 28/6/2017 – 30/6/2017 MAJSTROVSTVÁ  EURÓPY
   (individuálne Muži) Walton Heath Golf Club, Anglicko
   (Len jeden muž zo Slovenska sa môže zúčastniť 
   na tomto turnaji.)
 12/7/2017-15/7/2017 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 
   DIVÍZIA - MUŽI Zala Springs Golf Resort Maďarsko
 11/7/2017-15/7/2017 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 
   CHLAPCI U18 La Manga Club Španielsko
 27/7/2017-29/7/2017 EUROPEAN YANG MASTERS 
   U16 Oslo Golf Club Nórsko
 11/10/2017-12/10/2017 ČESKOSLOVENSKÝ POHÁR 
   Sedín GC

Majster GKAK 2016
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„Otec a syn, poniektorí spolu súperia, iní zas naopak 
sa dokážu od seba učiť. Sú si jeden druhému inšpirá-
ciou a obaja tak vo svojom živote „rastú“. Objavujú 
vlastnú cestu, ktorá sa môže na prvý pohľad zdať, 
že idú cestou toho druhého.
Pán profesor založil svoju kliniku OFTUM v roku 1995, 
kedy jeho syn Tomáš práve dospieval a pretože sa 
od malinka stretával s medicínou (obaja rodičia dok-
tori) bolo mu toto prostredie prirodzené a k študiu 
si vybral odbor medicínu. Keď ho v roku 1996 opero-
val jeho vlastný otec a odstránil mu stredné vysoké 
dioptrie (-4), očarila ho táto životná skúsenosť natoľ-
ko, že chcel ísť v otcových šlapách a stať sa očným 
chirurgom. Učil sa od najlepšieho a veľmi rychle sa 
aj on stal v obore očnej chirurgie špičkovým lekárom.
Momentálne sa OFTUM pýši klinikami v Košiciach, 
v Prahe a v Astane. A čím sa otec inšpiroval od syna? 
Hlavne v trávení voľného času. Odreagovať sa spolu 
chodia na golf, kde ho práve syn, MUDr. Tomáš Juhás 
ml priviedol. Táto medzigeneračná súhra v profesnom 
a súkromnom živote úplne vnáša do každodennosti 
pokoj potrebný ku všetkému, čo je potrebné robiť 
s plným nasadením, zodpovednosťou a láskou.

OFTUM
Laserová chirurgia oka OFTUM sa svojím štandar-
dom radí k najlepším v Európe a v strednej Ázií.

Založili ju Košičania, profesor oftalmológie Tomáš Ju-
hás a doktor oftalmológie Tomáš Juhás ml., otec a syn, 
ktorí sú slovenskou oftalmologickou špičkou. Pôsobia 
v rámci Slovenska, Čiech a v Kazachstane. OFTUM sa 
zameriava na korekciu dioptrických chýb pomocou 
excimerového a femtosekundového laseru, odstraňuje 
a lieči šedý a zelený zákal. Je lídrom na Slovenskom 
trhu, ale nezaostáva ani Čechách a v strednej Ázií. 
Pracuje so špičkovou technológiou a operuje najdo-
konalejšou metódou laserovej korekcie dioptrických 
chýb v súčasnosti: ReLEx SMILE – najmodernejšia tech-
nológia. Táto inovácia prináša bezkonkurenčné výhody 
a to: žiadnu bolesť počas a ani po operácii, okamžité 
ostré videnie, minimálnu práceneschopnosť a to všet-
ko bez rezu na rohovke. Okrem Slovenskej klientely 
OFTUM operuje aj mnoho pacientov zo zahraničia, 
pre ktorých je operácia na Slovensku neporovnateľne 
lacnejšia ako v zahraničí. Na otázky odpovedá profesor 
oftalmológie, Tomáš Juhás st.

Tomáš a Tomáš Juhásovci
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Pán profesor, vieme, že laserové operácie sa už 
vykonávajú dlhšiu dobu. Aký je rozdiel medzi ope-
ráciami, ktoré sa vykonávali tak pred vyše 20 rokmi 
a týmito súčasnými? A ako tento rozdiel pociťuje 
pacient?
Keď sme začínali v roku 1995 s laserovými operáciami 
excimerovým laserom fi lozofi a operácií bola rovnaká 
ako dnes ale boli to prvé excimerové lasery, ktoré pra-
covali rádovo pomalšie, ešte na multizonálnom prin-
cípe i keď výsledky boli veľmi dobré. Vývoj išiel rýchlo 
dopredu a dnes pracujeme s oveľa sofi stikovanejšími 
laserovými prístrojmi, dá sa povedať 4. generácie, 
kde pacienti dnes majú po operáciách komfortnejšie 
videnie.

Ktoré poruchy videnia sa dajú korigovať refrakčnou 
chirurgiou a pre ktoré táto operácia nie je vhodná? 
(krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus) 
Myopia, hypermetropia a astigmatizmus. A aké 
dioptrické chyby odstraňujete vo Vašej privátnej 
klinike OFTUM?
Korigovať refrakčnými lasermi možno už všetky známe 
dioptrické chyby ako ste spomenuli krátkozrakosť, ďale-
kozrakosť a astigmatizmus. Využívaním spojenia femto-
sekundového a excimerového lasera možno riešiť všetky 
tieto refrakčné chyby.

Sú nejaké vekové obmedzenia? 
Vekové obmedzenia sa menia, pretože nové lasery pracu-
jú tak jemne, rýchlo a bezbolestne, že napr. aj 14 ročné 
deti ich znášajú veľmi dobre. No a pokiaľ pacient nemá 
senilné zmeny na očiach tak aj v šesťdesiatke je pacient 
vhodný na takúto operáciu.

Robí sa aj predoperačné vyšetrenie, ktoré by mohlo 
prípadný zákrok vylúčiť?
Predoperačné vyšetrenie sa robí vždy pretože pacient 
o refrakčnú chirurgiu musí byť vhodný na túto operáciu 
a musí spĺňať podmienky ako je napr. hrúbka a zakrivenie 
rohovky, stav samotného oka a celkový zdravotný stav.

Našich čitateľov bude určite zaujímať či je operácia 
bolestivá, a hlavne, či má bolesti po operácii. Robí 
sa zákrok pri lokálnej alebo celkovej anestézii?
Operácia sa robí v kvapkovej anestézii a je absolútne 
bezbolestná. Pacient cíti iba, že sa ho dotýkame a to iba 
na začiatku. Potom už robí všetko laser a to je proces 
bezbolestný, rýchly a presný. Ak sa pacient podrobí ope-
rácii, ktorá je teraz najmodernejšia, tak okrem toho, že 
samotná operácia je bezbolestná tak aj pooperačný prie-
beh je bez bolesti. Takýto pacient už po dvoch hodinách 
môže pozerať televízor alebo čítať časopis. Na druhý deň 
môže šoférovať a ísť do práce.
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Je nutné nejaký čas po operácii dodržiavať šetriaci 
režim? Napríklad televízia, čítanie, monitor počítača ...
Pri metóde ReLEx SMILE, sa pacient môže zaradiť do bež-
ného života takmer okamžite po operácii. Po takzvanej 
bezdotykovej operácii metódou Non Touch alebo Lasek 
je pooperačný priebeh mierne bolestivý, pacient pociťuje 
mierne rezanie oka a do práce je schopný ísť asi až po 
4 dňoch, je to individuálne.

Má pacient záruku, že po operácii sa mu zrak opäť 
nevráti do pôvodného stavu? Nemôže sa stať že 
po čase sa mu zrak opäť začne zhoršovať?
Ak je operovaná refrakčná chyba stabilná tak aj po ope-
rácii je stav na celý život stabilný pokiaľ nepríde časom 
potreba nosenia okuliarov na čítanie. Ale napr. ak by 
sme operovali 18 ročného pacienta s dioptriami -10.0 
na dioptriu 0, tak štatistiky dokazujú, že jeho krátkozra-
kosť sa po desiatich rokoch môže v malej miere vrátiť. 
Ale aj toto je individuálne, pretože to súvisí z rastom 
a dospievaním mladých ľudí. Samozrejme u nestabilných 
dioptrických chýb nemožno čakať stabilný výsledok lase-
rovej operácie, ktorá zmení iba aktuálny stav. 

Určite naši čitatelia nevedia, že aj Váš syn je špičko-
vý odborník na laserové operácie očí, ktorý dokon-
ca túto operáciu sám ešte v minulosti podstúpil. 
Ako sa Vám spolupracuje so synom. Operujete 
spoločne? 
Je to pre otca niečo fantastické , keď môžete svoje skúse-
nosti predať synovi a vaša snaha padne na veľmi úrodnú 
pôvodu. Jeho záujem asi vznikol vtedy, keď som mu pred 
20 rokmi operoval krátkozrakosť -4.5 dioptrií na oboch 
očiach. Odvtedy nenosí okuliare a vidí na 120%. A že je 
špičkový očný chirurg? Bol by som zlým učiteľom, keby 
som nevychoval takého nasledovníka, ktorý musí byť 
zákonite lepší ako jeho učiteľ. 

Ste laserová chirurgia, ktorá pôsobí najmä v Koši-
ciach. A ďalej pokračujete na západ až do Prahy, 
prečo práve PRAHA?
Praha je moja srdcová záležitosť. Som absolventom 
Karlovej univerzity z roku 1979 a aj tzv. veľký doktorát 
DrSc. som dosiahol v roku 2001 na tejto univerzite. Mám 
tam dobrých priateľov a vlastne ide o splnenie výzvy, 
ktorá prišla zo zahraničia.
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Kto koho nahovoril na golf? Otec syna alebo 
naopak?
Syn otca a trvalo to 7 rokov, zlomil ho až voucher na 
zelenú kartu u Svojich Jencusovej, ktorý som dal rodičom 
na Vianoce, po prvom vydarenom švihu sa z otca stal 
klasický golfový pacient. Totálna závislosť. :-)

Čo vám tento šport dáva a čo naopak berie?
Dáva mi poznanie ako ďaleko má človek k dokonalosti 
a cez golf som spoznal úžasných ľudí. Berie mi čas.

Aké máte v budúcnosti golfové ambície?
Niekedy mám ešte také chvíľkové poblúznenie byt najlep-
ší golfi sta, keď sa potom vrátim do reality tak asi najväč-
šou ambíciou je priviesť moje deti ku golfu. Samozrejme, 
ešte raz sa stanem majstrom klubu, to je len otázka času 
:-)

V čom je pre vás Alpinka výnimočná?
Na Alpinke som prvýkrát zacítil vôňu golfového rezňa 
po dobrej rane, prvýkrát zahral birdie, prvýkrát zažil 
opojenie z víťazstva na turnaji, zapísal sa do zoznamu 
majstrov klubu. Je navždy v mojom srdci.

Aká je podľa vás spojitosť medzi vašim hoby - golf 
a vašim povolaním?
Snaha vykonať zamýšľané čo najdokonalejšie. Či už sa 
jedná o golfovú ranu alebo operáciu oka. Úžasný pocit, 
keď sa to podarí presne podľa plánu.

Opýtali sme sa:
Tomáš Juhás ml.
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Rekord ihriska
Tomáš Jusko,  12. 6. 2016, Peugeot France Tech Golf Tour 1
58 rán (-10), 6x Birdie, 2x Eagle
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10. Košický golfový ples
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