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Na golfe sa mi najviac páči, že je to šport, do ktorého 

keď sa raz zamilujete, už od neho neodídete. Ste 

v prírode, v peknom prostredí, s príjemnými ľuďmi, 

kamarátmi lebo golfi sti sú takí. A práve na našej 

Alpinke sa vytvorila taká pravá golfová atmosféra.

Myslím si, že čo robí Alpinku Alpinkou je práve záslu-

hou našej Slávky, le bo Slávku Gabrikovú inak nevolá-

me. Šéfuje síce malému, ale pracovitému kolektívu, 

ktorí vytvárajú tú pravú golfovú atmosféru. A tú ťažko 

nájdeme niekde inde, je totiž výnimočná. A nesmiem 

zabudnúť na nášho tretieho partnera Petra Ďuricu, 

ktorý sa zamiloval do Alpinky a vytvoril niečo, čo sa 

veľmi ťažko hľadá na iných golfových ihriskách. Veď 

pritiahnuť na našu malú deviatku osobnosť, akou je 

Marek Hamšík, dnes už môžem povedať 7 násobným 

najlepším futbalistom roka, ako aj najlepším futba-

listom štvrťstoročia na Slovensku bol jeden geniálny 

nápad. Spojiť takúto udalosť s pomocou tím, ktorí 

to potrebujú a zorganizovať charitatívnu akciu, to je 

príznačné presne pre tohto muža s veľkým srdcom, 

pre Peťa Ďuricu. Neopomeniem aj ostatné sponzorské 

turnaje, ktoré  boli zvládnuté na profesionálnej úrovni 

a sponzori boli určite spokojní, že golf dopomohol 

k lepšej propagácii ich fi riem. 

Teším sa tiež rastúcemu počtu mladých nádejných 

golfi stov, takže o budúcnosť golfu v Košiciach sa 

nemusíme obávať. Veď niektorí výsledkami urobili 

dobré meno nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. 

Rok 2017 hodnotím ako veľmi dobrý a teším sa na 

nasledujúcu úspešnú sezónu 2018.

Peter Valent

Editorial
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Pri každoročnej tvorbe golfovej ročenky si deň po dni rekapitulujeme uplynulý rok na greene i mimo neho. Mnohé chvíľky, 

zážitky, situácie si dokážeme vybaviť okamžite, niektoré sa  nám občerstvia prezeraním fotografi í. A pri jednej z nich som 

pocítila emóciu, ktorá presne vystihla celú uplynulú golfovú sezónu na Alpinke. Bol to pocit radosti, zábavy, spontánnosti, 

dobrosrdečnosti, priateľstva, súdržnosti, pocit RODINY. A presne taký bol náš rok 2017. Zo srdca si želám pre vás, golfi stov 

a teda nás všetkých, pre našu golfovú rodinu vydarenú golfovú sezónu 2018. Nech sa všetko pozitívne, čo si môžeme želať 

nakumuluje nad naše milované golfové Čermeľské údolie. Ďakujem vám všetkým za vašu priazeň, úsmev, krásnu energiu, 

ktorou napĺňate toto prostredie. Každý jeden z vás je osobitý a v mojom srdci špecifi cky obľúbený. Ďakujem pánom majiteľom 

za možnosť existovať, žiť , pracovať, tešiť sa dennodenne v tomto fantastickom prostredí. Každé ráno keď sa od môjho stola 

rozhliadnem po panorame ihriska, poviem si, že ma v živote postretlo veľké šťastie a ja si to nesmierne vážim. Ďakujem.

Slávka Gabriková
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Golfi sti v slávnych futbalových dresoch a náš 

najúspešnejší futbalista, kapitán SSC Neapol Marek 

Hamšík na golfovom ihrisku. Aj takto to môže vyzerať, 

keď sa na Alpinke spojí láska k športu, zábava 

a ochota pomáhať. Jedným z najvýznamnejších 

charitatívnych turnajov sezóny 2017 bol Marek 

Hamšík Charity Golf Cup, do ktorého futbalista ve-

noval množstvo vzácnych kúskov zo svojej futbalovej 

zbierky. Výťažok 22 150 eur poputoval do futbalovej 

školy Jupie, ktorá vychováva mladé športové talenty 

v Banskej Bystrici. 

Slovenského reprezentanta a neapolskej futbalovej 

hviezdy sme sa opýtali, ako sa mu na Alpinke páčilo a kto 

ho presvedčil vymeniť na chvíľu futbalovú loptu za golfovú. 

Ako ste sa dostali ku golfu? Hrávate už dlho? 

Ku golfu som sa dostal pred desiatimi rokmi, keď som 

prestúpil do Neapolu. Vedľa nášho tréningového centra 

v Castel Volturno je 18 jamkové ihrisko. Prvé kroky 

v golfe som urobil pomocou môjho vtedajšieho trénera 

Edoarda Reju.

Pred pár rokmi sme Vás videli skúšať footgolf 

s klasickou futbalkou a kopačkami - vrátili ste sa ešte 

k nemu odvtedy? 

Áno, vyskúšal som to. Je to zaujímavá hra. Keď bude 

možnosť, určite sa k nemu vrátim.

Marek Hamšík
Golfom som pomáhal prvýkrát
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Prečo ste sa rozhodli spojiť svoje charitatívne aktivity 

práve s golfom? Bol to Váš prvý charitatívny turnaj 

alebo ste ich mali už viacero? 

Ak sa dá, rád pomôžem. Zúčastnil som sa už viace-

rých charitatívnych turnajov. V rámci golfu to však bolo 

prvýkrát. Oslovil má Peťo Ďurica. 

Ako sa Vám páčilo na košickej Alpinke? Zaujala Vás 

niečím?

Bol som tu prvýkrát. Je to nádherný areál. Je blízko 

Košíc, ale človek tu nájde krásne prostredie, kde si 

môže oddýchnuť, zrelaxovať sa.

Cieľom turnaja bolo vyzbierať peniaze pre futbalovú 

školu, ktorá nesie Vaše meno. Sú práve toto aktivity, 

ktorým sa najradšej venujete vrámci pomoci a dob-

rovoľníctva? Chcete investovať do vzdelávania nových 

talentov? Alebo máte rozbehnuté aj iné charitatívne 

činnosti? 

Na väčšine charitatívnych akcií fi nančné zisky pomá-

hajú iným ľudom. Tentokrát to bolo opačne. Oslovil 

ma Peťo Ďurica, aby sme urobili dražbu mojich vecí 

a fi nancie pôjdu do mojej futbalovej školy. Ďakujem 

veľmi pekne za túto možnosť.

Na futbalovom ihrisku v reprezentácii Janko Kozák 

odovzdáva cenné rady svojim hráčom. Predpokladám, 

že asi aj na golfe má zatiaľ viac skúseností - odpo-

zorovali ste od neho pár dobrých tipov? Plánujete 

možno hrať viac vo svojom voľnom čase? 

Som naozaj rád, že som dostal takého golfovo zručné-

ho partnera. Od pána Kozáka sa mám  čo učiť, pretože 

ja som na golfovom ihrisku amatérom. Verím, že som 

mu nebol na obtiaž . Samozrejme, ak sa bude dať, rád 

si pôjdem zahrať golf.

Ako ste vybrali jednotlivé ceny do dražby? Čo všetko 

ste do nej venovali? 

Snažil som sa, aby som vybral ceny, ktoré majú 

svoju hodnotu, ktoré sú spojené s Neapolom. Okrem 

dresov to boli kapitánske pásky, kopačky, plaketa. 

Svoje dresy poskytli aj moji spoluhráči, najväčšie 

hviezdy SSC Pepe Reina, Lorenzo Insigne, 

Jose Callejón a Dries Mertens.
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Marek Hamšík si v rámci charitatívneho turnaja 

zahral v jednom fl ajte spoločne s reprezentačným 

trénerom Jánom Kozákom. Nielen z „dlhej chvíle“, 

cieľom bolo vyzbierať fi nancie pre detskú futbalovú 

školu Jupie. V špeciálnej dražbe sa napokon vyzbie-

ralo neuveriteľných 22 150 eur. Hamšík sa okrem 

toho stal čestným členom Golfového klubu Alpinka.

„Je to naozaj krásna suma a nikto z nás niečo také 
nečakal. Fantázia! Malým futbalistom v našej škole to 
určite pomôže a celkovo musím vyzdvihnúť príjemnú 
atmosféru, ktorá tu vládla,“ povedal Marek Hamšík, 

ktorý na greene značne zaostával sa trénerom Kozá-

kom: „Som naozaj rád, že som dostal takého golfovo 
zručného partnera. Mám sa od neho čo učiť, pretože ja 
som na golfovom ihrisku úplným amatérom. Golf som 
skúšal pred desiatimi rokmi, ale vtedy pritom aj ostalo. 
Ak však môžem spojiť príjemné s užitočným, tak som 
určite za.“

„Posledných sedem rokov sa venujem golfu pomerne 
aktívne. Ráno sa tu stretneme s kamarátmi, dáme si 
kávičku a potom si dve hodinky zahráme,“ prezradil 

Ján Kozák.

V špeciálnej dražbe sa vydražilo množstvo zaujímavých 

artiklov. Až štyritisíc eur zaplatil kupujúci za dres Ma-

reka Hamšíka v zlato-čiernej edícii či za jeho špeciálnu 

plaketu. Kopačka Mareka Hamšíka s menami jeho 

synov Chrisa a Lukasa vyšla jedného z kupujúcich na 

dvetisíc eur. V dražbe boli aj podpísané dresy Pepeho 

Reinu, Lorenza Insigneho, Josého Callejóna či Driesa 

Mertensa.

Vydražené predmety 

(všetky podpísané pôvodným majiteľom)
Dres brankára španielskej reprezentácie Giuseppe Reinu 

Kapitánska páska Mareka Hamšíka zo zápasu Neapol - Fiorentina 

Dres dres Mareka Hamšíka SSC Neapol 

Dres Mareka Hamšíka SSC Neapol 

Kapitánska páska Mareka Hamšíka zo zápasu Neapol - AS Rím 

Kapitánska páska Mareka Hamšíka zo zápasu Chievo - Neapol 

Kopačka Mareka Hamšíka 

Kopačka Mareka Hamšíka 

Kopačka Mareka Hamšíka 

Dres reprezentanta Talianska Lorenza Insigna Dres José Callejóna 

Kopačka Mareka Hamšíka s menami manželky a dcéry 

Kopačka Mareka Hamšíka s menami Hamšíkových synov Chrisa a Lukasa Dres druhého najlepšieho strelca talian-

skej ligy Mertensa 

Kopačka Mareka Hamšíka 

Dres Mareka Hamšíka - zlato-čierna edícia 

Špeciálna plaketa Mareka Hamšíka
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Jupie - futbalová škola 

Mareka Hamšíka
„Je to už 21 rokov, čo som v piatich rokoch obul 

prvé kopačky vo futbalovej škole JUPIE Banská 

Bystrica. Zišli sme sa výborná skupina malých 

chlapcov, ktorí futbal brali ako najkrajší a najprí-

ťažlivejší šport na svete. Nikdy nezabudnem 

na svoj prvý zahraničný turnaj v Nemecku, ktorí 

sme vyhrali bez straty bodu. Bola to pre nás 

všetkých obrovská motivácia do budúcnosti.

Profesionálny šport je veľmi náročný, vyžaduje od 

hráča maximálnu oddanosť  a disciplínu počas celej 

hráčskej kariéry. Na druhej strane vysoká kvalita 

a profesionalita klubu poskytuje možnosti pre jeho 

individuálny rast a rozvoj. Preto svoj vzťah ku 

klubu, kde som získal najdôležitejšie základy 

do mojej profesionálnej kariéry chcem prezento-

vať nielen svojim záujmom, angažovaním sa, ale aj 

podporou mládežníckeho futbalu, ktorému sa tu 

plne venujú a posúvajú ho vpred.

Vytvorenie futbalovej školy pod mojím menom be-

riem ako veľkú výzvu. Verím, že v spolupráci s Vami 

sa nám podarí vytvoriť tie najlepšie podmienky pre 

mladých futbalistov, z ktorých vyrastú ďalší talento-

vaní hráči, ktorí nám budú robiť dobré meno doma 

a v zahraničí.

Začínal som tu, vyrastal, silný vzťah nezapriem. Aj 

JUPIE vďačím za to, že som tam, kde som.“

Marek Hamšík

Futbalový klub JUPIE vznikol ako súkromná škola 
futbalu JUPIE v roku 1993. Fúziou súkromnej školy 
futbalu JUPIE  a FK Podlavice v roku 1997 vznikol 
FK JUPIE Banská Bystrica-Podlavice. V roku 2012 
za účelom skvalitnenia výchovy mladých futbalových 
talentov sa úspešne zrealizovala spolupráca s ŠK 
Badín, ktorý aktívne začal pracovať s mladými ta-
lentovanými futbalistami v roku 2003. Od 22. 6. 2014 
ofi ciálne začíname vystupovať ako JUPIE Futbalová 
škola Mareka Hamšíka. V súčasnosti  vo futbalovej 
škole pôsobí v kategóriáach od U8 až U19 desať 
mužstiev  a v kategórii  predprípraviek tri skupiny 
„pusiniek“. 

Vo futbalovej škole  vyrástlo už niekoľko hráčov, 
ktorí mu robia dobré meno doma aj v zahraničí. 
Marek Hamšík je oporou SSC Neapol a reprezen-
tácie SR - najmladší kapitán v jej histórii, Andrej 
Rendla je hráčom holandského prvoligového klubu 
Twente Ensched a Jakub Sylvestr, najnovšie hráčom 
druhobundesligového 1. FC Norimberk. Okrem toho 
klub úspešne reprezentuje množstvo hráčov 
v rôznych mládežníckych výberoch.  

Kvalitná práca s mládežou každoročne prináša 
svoje ovocie, nielen úspešným pôsobením našich 
mládežníckych družstiev v najvyšších regionálnych 
súťažiach, ale i nomináciou našich hráčov do mlá-
dežníckych reprezentácií SR. Mládežnícke mužstvá 
v kategórii U 8 až U 19 dosiahli v minulosti množstvo 
kolektívnych úspechov a ocenení. V súťaži starších 
žiakov sa chlapci prebojovali z najnižších súťaží až 
po 1. ligu, v ktorej hrajú aj v súčasnosti. Mladší žiaci 
sa v roku 2002 stali majstrami Slovenska v halovej 
sezóne Slovenského futbalového zväzu. V sezóne 
2011/2012 si starší dorastenci vybojovali účasť 
celoslovenskej prvej dorasteneckej lige. Množstvo 
víťazstiev a individuálnych ocenení na medzinárod-
ných a národných turnajoch (Venglošov pohár, Jupie, 
Cup, Senec a jeho priatelia, Ostrava cup) potvrdzujú 
správnu cestu napredovania Jupie FŠMH. 

Kvalifi kovaná trénerská základňa a otvorený dialóg 
s  rodičmi nám pomáha vytvárať profesionálne 
podmienky na trénovanie, výchovu a prípravu 
športovcov, ktorí budú pripravení 
reprezentovať slovenský 
futbal doma 
i v zahraničí.

V súčasnosti  
JUPIE 
Futbalová 
škola Mareka 
Hamšíka 
v mládežníc-
kych kategó-
riách vychová-
va viac ako 300 
hráčov.
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Adrian Forrai

Náš obľúbený golfový fotograf Adrian je na Alpinke 

ako doma. Aj jeho manželka si to myslí. No nám to 

vôbec nevadí, povedzte? Vyspovedali sme ho teda aj 

za vás v nasledujúcom rozhovore. 

Adrian, na Alpinke ťa všetci poznáme ako nášho 

„dvorného“ fotografa, no nevieme veľmi, odkiaľ si 

prišiel.

Vlastne som ani odnikiaľ nemusel prísť, lebo Alpinka 
je tak blízko môjho bydliska, že stačilo priateľovi 
Mariánovi Štofkovi ma dokopať ku golfu. A na to mu 
tiež stačili iba 4 roky. Dnes síce neviem, prečo to robil, 
lebo odvtedy on trávi podľa mňa menej času na ihris-
ku. On asi iba za seba hľadal náhradníka. 

Čo robíš, keď práve nie si s nami na golfe?

No to je otázka „do živého“, lebo podľa mojej manželky 
Adelky nerobím nič iné. Asi som pre mnohých nepove-
dal nič výnimočné, lebo to aj oni doma počúvajú. Či?

Začal si skôr fotiť golf alebo ho hrať?

Moje fotenie začalo, keď si dobre pamätám, fotoapará-
tom BEIRETE asi pred 35 rokmi. Fotil som pionierske 
a iskričkové sľuby v Košiciach na Námestí oslobodi-

teľov. V základnej škole na Ťahanovciach sme mali 
fotokrúžok. Takže fotenie bolo pred golfom.

Aký máš vzťah ku golfu? Nemáš ho ešte dosť, keď 

s nami tráviš toľko času na všetkých turnajoch? 

Môj vzťah ku golfu je na diagnózu. Prečo? Stíham asi 
70-80 turnajov počas sezóny.

Čo ťa na fotení najviac baví a čo je naopak najťažšie?

Ja najradšej a najčastejšie fotím reportáž, a to samo 
osebe nie je jednoduché, lebo musím zachytiť neopa-
kujúci sa okamih. 

Pri fotení golfi stov musíš aj veľa pozorovať. Čo ťa na 

nich dokáže najviac prekvapiť?

Ľudia, ktorí ma poznajú a ktorí niečo vedia o mojom 
fotení vedia, že mojou výpoveďou vo fotke je zachytenie 
emócie. A to aj emócie tej najhlbšie utajenej 
vo fotografovanej osobe. Cez objektív pohľadom do očí 
sa otvorí cesta tak hlboko do človeka, že to niekedy až 
zamrazí. A to je to, čo ma fascinuje na fotení. 
No a fotografovanie na golfe mi dáva toľko príležitostí, 
kedy hráči na ihrisku žijú iba pre svoj golf, kedy nič 
nepredstierajú.

Najlepšie sa golf fotí v zlom počasí
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Láka ťa pripojiť sa ku golfi stom keď ich fotíš na tur-

naji? Alebo si rád, že si za objektívom a nemusíš sa 

stresovať súťažou?

Nie. Ja si užívam golf, keď ho hrám, ale aj keď fotím. 
Vyskúšal som si niekoľkokrát (iba kvôli Slávke) hrať aj 
fotiť súčasne, ale to je trápenie golfu, spoluhráčov a v ne-
poslednom rade aj techniky, ktorá tiež nie je najlacnejšia.

Je Alpinka pre teba príjemné prostredie na fotenie? 

Je to v krásnej prírode, no predsa len niekedy musíš 

fotiť v každom počasí, prísť na turnaje cez víkend, 

skoro ráno... 

Myslím, že fotenie dobrej partie ľudí, ktorá sa vedia 
zabaviť, aj poohovárať sa navzájom (haha), aj pohádať 
sa, ale nakoniec si spolu sadnúť, spolu si vypiť, zatan-
covať, zaspievať, je také – také na nezaplatenie. 
A TO JE JEDNO KDE – HLAVNE, ŽE NA ALPINKE! 

Každý, kto sa zamiluje do golfu, stihne časom zlákať 

na hru aj iných známych, rodinu a kamarátov. Stalo sa 

to už aj tebe? 

Joooj kamaráti dostávajú osýpky, keď ich začnem laná-
riť. Už na káve nesmiem túto tému ani otvárať.

Kedy sa najlepšie fotia golfi sti? Pred turnajom, počas 

hry alebo po nej, keď už si užívajú zaslúžený oddych 

na 19. jamke?

Čím horšie počasie, tým sa lepšie golfi sti fotia. Vtedy 
na golf chodia iba ozajstní pacienti. Takí golfi sti, kto-
rých na hru nie je potrebné nahovárať, im stačí výzva.

Más ešte niečo, čo by si chcel Alpinkáčom odkázať?

Mám dve golfové želania:
1) aby ste sa kvôli peknej fotke na golf čo najfarebnej-
šie obliekali
2) aby ste v tejto sezóne, keď sa vám podarí krásny 
pitchmark na greene opravili nie jeden, ten po svojej 
rane, ale ešte jeden, ktorý zabudol hráč pred vami.
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Maxima Mercedes Tour
Maxima Mercedes Golf Tour je túra pozostávajúca 

z troch postupových turnajov, kde sa súťaží v dvoch 

handicapových kategóriách Stableford HCP 0-18,4 

a Stableford HCP 18,5-54. Z každého turnaja 

a z každej kategórie postupuje do fi nálového kola 

10 súťažiacich. Konečné poradie určuje súčet 

najlepšieho výsledku z postupových turnajov 

a výsledku dosiahnutého vo fi nálovom kole. O tento 

formát je u golfi stov veľký záujem a to pre formu 

hry ako aj vysokú úroveň zo strany organizátorov. 

Profesionalita, hodnotné vecné ceny a v neposlednej 

miere aj veľkorysý catering, radí túto túru medzi 

najobsadenejšie turnaje sezóny. Zúčastnilo sa jej 

236 golfi stov, takže víťazstvo sa v silnej konkurencii  

muselo naozaj vybojovať.

STB 0-18,4 HCP postup fi nále spolu
1. Peter Margita 17,7 39 STB 36 STB 75 STB

2. Radovan Fejka 15,8 38 STB 36 STB 74 STB

3. Marta Novačková 14,7 36 STB 34 STB 70 STB

STB 18,5-54 HCP postup fi nále spolu
1. Marián Rošák 26 43 STB 35 STB 78 STB

2. Rudolf Harvan 23 36 STB 40 STB 76 STB

3. Marek Barna 19,3 35 STB 38 STB 73 STB
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„Snažíme sa byť kreatívni 

a prinášať stále niečo nové“
Skúsme sa na začiatok pozrieť trochu späť. Ako hod-

notíte Vaše pôsobenie na greene na ihrisku Alpinka?

Tak ako to zdôrazňujeme každý rok pri rozhovoroch 

pre túto ročenku, naša spolupráca s ihriskom Alpinka 

je veľmi dobrá, dovolím si dokonca povedať, že z roka 

na rok je lepšia a lepšia. Obe naše spoločnosti sa totiž-

to snažia o progres, snažíme sa byť kreatívni a priná-

šať stále niečo nové. Možno aj preto nám spolupráca 

ide tak dobre. Napríklad minulý rok sme sa rozhodli, 

že svet golfu začneme pomaličky spá-

jať aj s ďalšou našou značkou - znač-

kou Jeep. Zorganizovali sme úspešný 

turnaj, ktorý je tu tiež spomenutý. 

A pri organizovaní Mercedes Maxima 

Tour sa tiež snažíme prísť s novin-

kami, či nejakým osviežením tohto 

turnaja každý rok. Je to v podstate 

jednoduché - vieme, že ak by sme 

sa prestali posúvať, tak by naši fanú-

šikovia stratili záujem zúčastňovať sa 

našich turnajov. 

Z môjho marketingového hľadiska je 

tiež dôležité aby nás bolo na trávniku 

dostatočne vidieť a aby mali naozaj 

hráči pocit naša spoločnosť je súčas-

ťou golfového sveta, a to nie len počas 

našich turnajov.

V tomto chladnom počasí to tak zatiaľ 

nevyzerá, ale golfová sezóna sa blíži. 

Ako ste pripravení na tohtoročnú 

sezónu?

Samozrejme debata o tom, či organizujeme aj tento 

rok Mercedes Maxima Tour 2018 neprebehla vôbec, 

my to už naozaj berieme ako tradíciu, ktorú udržiava-

me. Tento rok to už koniec koncov bude 8. ročník. 

V tomto momente sme si odsúhlasili termíny jednotli-

vých postupových turnajov a fi nálový turnaj. V ďalšom 

kroku ideme pracovať na vizuáloch, pozvánkach 

a v neposlednom rade sa musíme dohodnúť na všet-

kých tých krásnych cenách, ktoré budú môcť hráči 

vyhrať. Môžem prezradiť, že prvý postupový turnaj 

bude v máji a ja pevne verím, že ako každý rok, bude 

oňho veľký záujem. Osobne sa naňho už veľmi teším, 

keďže Mercedes Maxima Tour je jeden z mojich obľú-

bených eventov, ktoré organizujeme. Atmosféra, ktorá 

na tomto podujatí vládne je naozaj nákazlivá a ja vidím 

aj na mojich kolegoch, že sa týchto turnajov veľmi radi 

zúčastňujú, hoci sami nehrajú golf.

Nuž to nás privádza k ďalšej otázke... Pri tvorbe mar-

ketingového plánu je teda golf jeho silnou súčasťou?

Organizovanie eventov ako takých je veľmi podstatná 

časť našej marketingovej stratégie. Je to skvelý spôsob 

ako sa stretnúť s našimi zákazníkmi a upevniť náš 

vzťah s nimi. Je to spôsob ako im ukázať, že nám 

na nich záleží aj po kúpe vozidla 

a takisto je to tiež možnosť ako v uvoľ-

nenej atmosfére prebrať ich prípadne 

požiadavky, či potreby aby aj naďalej 

ostali spokojní s našimi službami. 

„V závere dňa“ by sme tak chceli 

vytvoriť niečo ako rodinu Motor-Car 

Košice. 

Samotná značka Mercedes-Benz 

je úzko spätá s golfom ako športom. 

Dokonca si myslím, že v zahraničí ešte 

výraznejšie než u nás na Slovensku – 

čo je však len otázkou času, nakoľko 

je tento šport čoraz viac populárny. 

Je to krásne vidieť aj v našom 

MB Store, kde je golfu vyhradená sa-

mostatná sekcia doplnkov, oblečenia 

a príslušenstva. Preto pre nás bolo 

veľmi prirodzené naladiť sa na túto 

vlnu a pokračovať v nej aj na regionál-

nej úrovni. Mercedes Maxima Tour sa 

stal skvelou príležitosťou ako priniesť 

našu hviezdu na green. Je v podstate 

jedným z 3 pravidelne sa opakujúcich sa eventov počas 

každého roka, takže je jedným z hlavných pilierov mar-

ketingového roku. Samozrejme našou snahou 

je aby bol každý turnaj na úrovni akú si značka 

Mercedes-Benz zaslúži a preto tomu venujeme aj 

patričnú pozornosť. Najlepším kritikom týchto turnajov 

je samotný náš pán riaditeľ, ktorý je vášnivý golfi sta. 

Zároveň si dáva naozaj záležať aby sme všetky akcie 

mali premyslené do posledného detailu, takže sám 

je garantom toho, že pri našich turnajoch sa snažíme 

urobiť tú najlepšiu robotu aká je v našich silách a mož-

nostiach a ešte o trochu viac.

Mirka Frankovská

marketingový manažér Motor Car Košice



22



23

ROČENKA GOLFOVÉHO KLUBU
ALPINKA KOŠICE



24



25

ROČENKA GOLFOVÉHO KLUBU
ALPINKA KOŠICE



26

S NAMI S ISTOTOU A BEZPEČNE
V PODNIKANÍ,
V OSOBNOM ŽIVOTE
AJ NA CESTÁCH

Business center Moldavská 10, Košice (oproti Lidlu)
+421 908 347 794  ∙  +421 902 902 348
info@maximabroker.sk
www.maximabroker.sk
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 24 hodinová asistencia pri poistných udalostiach

POISTENIE PODNIKATEĽOV

POISTENIE OBČANOV

POISTENIE  MOTOROVÝCH VOZIDIEL
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Jeep Compass Cup 2017
STABLEFORD +1-16,0 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 

   

1 GUZA Miroslav Sedin GC 16007 18,1 40 / 80 40 16,9 

2 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 14,4 34 / 83 34 14,4 

3 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 18,4 34 / 88 34 18,4 

4 VAĽKO Peter GKAK 04552 14,1 33 / 83 33 14,1 

5 JERGA Slavomír GKAK 10744 8,2 32 / 78 32 8,3 

  

HCP 18,6- 54 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 HRABČÁK Dávid RFMI 17129 29,5 44 / 89 44 25,6 

2 HARVAN Rudolf GKAK 10495 23,0 36 / 90 36 23,0 

3 TKÁČ Ivan GKAK 13500 23,7 36 / 92 36 23,7 

4 ŠARÁK Štefan GKAK 13307 22,8 33 / 95 33 22,8 

5 TOMÁŠÚ Otto GKAK 09961 21,1 32 / --- 32 21,1
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Jeep Compass 2,0 MultiJet ATX AWD
Americký JEEP patrí rozhodne k tradičným 

značkám, jej modely vždy patrili k najschopnejším 

v teréne. Doba sa však mení a k terénnym ikonám 

ako Wrangler alebo Cherokee pribudli v poslednom 

období civilnejšie verzie – Renegade a Compass. 

Terénne ikony však dnes necháme bokom, budeme 

sa venovať jednej z noviniek v triede stredne veľkých 

SUV, poslednému menovanému modelu Compass.

Jeep Compas v aktuálnom vydaní bol svetu predsta-

vený v druhej polovici roka 2016 na autosalóne v Los 

Angeles, k prvým zákazníkom v Európe však zavítal 

približne v polovici minulého roka. Novinka sa svojou 

dĺžkou a rázvorom náprav (4394mm/2363mm) radí 

k veľmi rýchlo rastúcemu segmentu kompaktných 

SUV, kde pôsobí Nissan Qashqai, ale aj noví zástup-

covia triedy Škoda Karoq a Seat Ateca. Compas však 

oproti väčšine konkurentov pôsobí robustnejším 

a masívnejším dojmom, k čomu mu pomáha vysoká 

stavba karosérie a dizajnové detaily, ktoré hovoria 

jasným hlasom – áno, toto je Jeep!

Compass sa svojim vzhľadom jednoznačne hlási 

k rodine Jeep. Tradičná maska chladiča so siedmymi 

otvormi a úzke predné svetlomety odkazujú na väčšie-

ho brata Grand Cherokee. Mimochodom, predné svet-

lomety sú v štandarde halogénové, v najvyššej verzii za 

príplatok ponúkajú xenónovú technológiu s automatic-

kým prepínaním stretávacích a diaľkových svetlometov. 

Zaujímavo pôsobí ozdobná chrómová linka, ktorá sa 

tiahne vrchnou líniou bočných okien, kde v zadnej časti 

plynulo prechádza na spodnú hranu okna batožino-

vého priestoru. Tento detail vynikne zvlášť v tmavých 

odtieňoch karosérie. Praktické je aj oplastovanie po 

celom obvode karosérie v spodnej časti, vďaka čomu 

sa majitelia nemusia báť ani častejších výletov do teré-

nu. Pokiaľ ide o disky, tie môžu byť v rozmere 16 až 19 

palcov. Náš testovací kúsok obúval 18-palcové sivé lia-

tinové disky, ktoré sú vhodným kompromisom pri jazde 

po asfaltových cestách, no zvládnu aj jazdu v stredne 

náročnom teréne a ako bonus výborne vyzerajú.

Interiér najvyššej výbavy Limited ponúka vysoký 

štandard komfortných, ale aj bezpečnostných prvkov 

výbavy, či už v sériovom, alebo príplatkovom vyhoto-

vení. Rozmaznávať vás môžu elektricky nastaviteľné 

sedadlá čalúnené perforovanou kožou s trojstupňovým 

vyhrievaním a ventiláciou, bezkľúčové odomykanie, za-

mykanie a štartovanie vozidla, automatický parkovací 

asistent s možnosťou paralelného a kolmého parko-

vania, adaptívny tempomat s nastaviteľnou citlivosťou, 

predkolízny brzdový asistent, monitorovanie mŕtveho 

uhla alebo asistent upozorňujúci na nechcené vybo-

čenie z jazdného pruhu s možnosťou aktívnej korekcie 

smeru. V zimnom období poteší vyhrievaný volant, mi-

mochodom, s naozaj príjemne hrubým vencom, vďaka 

čomu sa príjemne drží a zabezpečuje bezproblémovú 

ovládateľnosť Jeepu nielen v teréne, ale aj na diaľnici. 

Interiér je možné príjemne presvetliť, stačí si vybrať 

dvojdielne panoramatické strešné okno. 

Z praktických skúseností musíme vyzdvihnúť príkladné 

odhlučnenie interiéru, či už od motorickej časti, alebo 

od rôznych zvukov od podvozka. Je vidieť, že konštruk-

téri venovali celkovému odhlučneniu kabíny dostatok 

času, vďaka čomu si môžete o to viac vychutnať zvuk 

špičkového audiosystému Beats s výkonom 506 W 

s deviatimi reproduktormi a subwooferom. Príjemným 

detailom je aj veľký 7“ farebný TFT displej na prístro-

jovom paneli, ktorý zobrazuje množstvo údajov palub-
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ného počítača. Okrem tradičných parametrov zaujme 

údaj o teplote prevodovky alebo hodnota aktuálneho 

nabitia akumulátora. Stredovej konzole dominuje 

gigantická, až 8,4“ obrazovka multimediálneho systé-

mu UConnect s dotykovou obrazovkou a navigáciou. 

Trendové sú aj široké možnosti nastavovania rôznych 

parametrov vozidla pomocou dotykovej obrazovky, 

okrem iného aj klimatizácie, vyhrievania a ventilovania 

predných sedadiel.

Jeep Compass ponúka jeden benzínový a dva naftové 

motory, avšak celkovo až päť výkonnostných verzií. Naf-

tovým základom je motor 1,6 MultiJet (88 kW/120 k, 320 

Nm), štandardne dodávaný so 6-stupňovou manuálnou 

prevodovkou. Najpredávanejším motorom v ponuke je 

2,0 MultiJet dostupný s výkonom 103 kW/140 k, 350 Nm, 

alebo v silnejšej verzii, ktorá produkuje 125 kW/170 k, 

380 Nm. Benzínovú motorizáciu zastrešuje štvorvalec 

1,4 MultiAir, opäť dostupný vo verziách 103 kW/140 k, 

230 Nm, alebo 125 kW/170 k, 250 Nm. Všetky motorizá-

cie ponúkajú na výber medzi 6-stupňovou manuálnou, 

alebo 9-stupňovou automatickou prevodovkou. My sme 

si vyskúšali naftový štvorvalec 2,0 MultiJet s výkonom 

140 koní a 9-stupňovým automatom.

Poďme konečne jazdiť. Hneď v úvode musíme vyzdvih-

núť ideálnu súhru naftového motora 2,0 MultiJet 

a 9-stupňovej automatickej prevodovky. Pri pohodo-

vom tempe prebieha radenie rýchlostí naozaj hladko 

v čo najnižších otáčkach, čo sa odzrkadlí na výbornej 

spotrebe paliva. Tá sa počas testu pohybovala od hod-

noty 5,9 l/100 km na okresných cestách, cez 7,6-litrový 

mestský priemer až po diaľničnú hodnotu 8,8 l/100 km.

Deväť prevodových stupňov sa na prvý pohľad môže 

zdať príliš, avšak softvér prevodovky takmer vždy zvolí 

ideálny prevodový stupeň. Navyše sa pri prudkom zjaz-

de v kopcovitom teréne, ale aj na bežných asfaltových 

cestách môžete spoľahnúť na intuitívne podradenie 

prevodovky a brzdenie motorom. Prevodovka po krát-

kom povele na plynový pedál preradí na vyššiu rýchlosť 

a plynulej jazde tak nič nebráni. Pozitívne hodnotíme 

aj silu naftového motora s maximálnym výkonom 103 

kW/140 k a krútiacim momentom 350 Nm. Compass 

tak dosahuje veľmi solídnu dynamiku, o čom svedčí aj 

zrýchlenie z nuly na stovku za 9,9 sekundy.

Na chvíľku sa zastavíme aj v teréne. Rozbahnené lesné 

cesty zvláda Compass podľa očakávania s absolútnym 

prehľadom. Pri rozlete po nespevnených cestách v 

rýchlostiach nad 50 km/h Vás nezastaví hluk od pod-

vozka, ani „uskákaná“ jazda – bude to intuitívny pohľad 

na tachometer, ktorý vám podvedome povie „spomaľ“, 

hoci takéto tempo Jeepu vôbec neprekáža. V ťažších 

podmienkach sme okrem svetlej výšky takmer 21 

centimetrov využili možnosti  elektricky ovládaného 

systému pohonu 4x4 s názvom Selec-Terrain. Systém 

ponúka okrem automatického režimu AUTO aj tri ďalšie 

– SNOW (Sneh), MUD (Blato) a SAND (Piesok). V našom 

prípade sme si úplne vystačili s automatikou, pri ostat-

ných režimoch systém prekalibruje nastavenie prefe-

rencie prednej alebo zadnej nápravy, systémov ABS 

a ESP a prispôsobuje tak jazdu aktuálnym podmienkam. 

Pár dní strávených s novým Jeepom Compass mali 

rozhodne svoje čaro. Po celý čas nám imponoval jeho 

majestátny vzhľad, v pohodlnom interiéri s množstvom 

komfortných a bezpečnostných funkcií sme si ihneď 

našli svoje miesto. Compass je presne ten typ auta, 

s ktorým sa vám po dlhom pracovnom dni jednoducho 

nechce rovno domov. Pri testovacích jazdách som sa 

niekoľko krát sám prichytil, ako si bežnú cestu schvál-

ne predlžujem rôznymi terénnymi vložkami a lesnými 

cestami, ktoré kompaktný Jeep zvládal bravúrne. 

Jeep Compass by som si vďaka jeho univerzálnym 

vlastnostiam rozhodne vedel predstaviť vo svojej 

garáži. A čo vy?
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Na historicky prvom turnaji pre deti a mládež na 

východnom Slovensku sa zúčastnilo 22 mladých 

golfi stov a golfi stiek, ktorí si zmerali svoje sily.

Na slnkom zaliatej Alpinke sa na konci septembra 

stretlo 22 najmenších golfi stov do 16 rokov, ktorí si 

vyskúšali súťažiť na troch alebo 9 jamkách. Na jedi-

nečnom turnaji boli vítaní úplní začiatočníci i skúsení 

hráči, ktorí súťažili v troch rôznych kategóriách. 

Jedinou ofi ciálnou podmienkou účasti bol úsmev 

a dobrá nálada.

A tá deťom na Alpinke rozhodne nechýbala. 

Na odpaliskách sa vystriedali všetky vekové kategórie, 

najmladší golfi sta na ihrisku mal dokonca len 3 roky. 

Začiatočníci si mohli vyskúšať hru na troch jamkách, 

skúsenejší golfi sti zas súťažili v hre na deviatke. Cie-

ľom turnaja, ktorý organizoval obľúbený tréner Tomáš 

Jusko, bolo spropagovať juniorský golf a podporiť 

mládež v športe, ktorý na Slovensku stále nie je veľmi 

rozšírený. Deti sú podľa neho výborní žiaci, rýchlo sa 

učia a k tréningu pristupujú podctivo. „Meradlom toho, 
ako sa im darilo na turnaji, sú usmiate tváre detí počas 
celého dňa, najmä po vyhodnotení, keďže každý hráč 
bol ocenený vlastnou trofejou,“ povedal Tomáš Jusko. 

Dôkazom zodpovedného tréningu mladých golfi stov sú 

aj výsledkové listiny turnajov v GKAK, ktorým naj-

častejšie dominujú práve juniorskí hráči. Majsterkou 

klubu za rok 2017 sa stala Saška Šulíková, Alpinku zas 

veľmi úspešne minulý rok reprezentoval mladý Pavol 

Mach. Na Alpinka Young Stars sa predviedla i ďalšia 

generácia úspešných golfi stov z Alpinky, ktorí robili 

radosť nielen svojim rodičom golfi stom, ktorí sa na je-

den deň premenili na ochotných asistentov - caddies. 

„Najväčšiu zásluhu na raste mladých golfi stov má 

naša pro trénerka Soňa Jenčušová, ktorá každoročne 
organizuje detské kempy na vysokej úrovni,“ hovorí 

Tomi Jusko, ktorý osobitne pochválil početné úspechy 

Paľka Macha. „Čo sa týka výkonnostného golfu mlá-
deže v našom klube, chcem vyzdvihnúť dosiahnuté 
úspechy Pavla Macha, ktorý reprezentuje klub aj našu 
krajinu na medzinárodných turnajoch a jeho disciplínu 
a ctižiadostivosť pri trénovaní, ktorá mu priniesla titul 
majstra Slovenska.“

Tajomstvo úspechu mladých hráčov z Alpinky sa podľa 

trénera skrýva v sile. „Keďže deti nemajú toľko sily ako 
my dospelí ‚blbí siláci‘, odpoveď je jednoduchá. My sa 
snažíme narábať s palicou, preto niekedy tie naše švi-
hy vyzerajú komicky,“ vysvetľuje Jusko. „U detí to však 
funguje naopak. Keďže nemajú silu ovplyvňovať palicu, 
počas švihu palica narába s nimi, preto sú ich švihy 
také pekné a plynulé,“ dodáva. 

Za organizátorov turnaja Tomáš Jusko ďakuje maji-

teľom GKAK za poskytnutie ihriska, sponzorovi akcie 

Vladimírovi Šalitrošovi a spoluorganizátorke Adriane 

Oroszovej.

Alpinka Young Stars
Prvý ročník Alpinka Young Stars priniesol 

na ihrisko nové talenty

STABLEFORD +1-16,0 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 

1 KELNER Martin GK   54 23 / 55 23 49 

2 VESELOVSKÍ ML. Alfréd GKBO 17390 54 22 / 56 22 50 

3 DOLNÝ Jakub RFMI 17256 54 18 / 61 18 54 

4 JENČUŠ Viktor LGK  04045 30,5 17 / 50 17 30,5 

5 JANOČKO Michal , Pavol GKAK 17079 54 15 / 63 15 54
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Cognac Cup

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

1 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 10,4 35 / 77 35 10,4

2 JERGA Slavomír GKAK 10744 10,0 35 / 77 35 10,0 

3 FORRAI Daniel GKAK 14426 14,7 34 / 84 34 14,7 

4 PAŠKA Michal RFMI 12288 6,1 33 / 74 33 6,2 

5 ROUCHE Yves GKAK 06842 10,1 33 / 79 33 10,2 

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

1 ROŠÁK Pavol GKAK 14707 36 38 / --- 38 35,0 

2 ADAMOV Ján GKAK 10447 29,5 36 / 97 36 29,5 

3 LUKÁČOVÁ Renáta GKAK 05642 40 34 / 110 34 38 

4 SELECKÝ Július GKAK 06790 19,9 33 / 90 33 19,9 

5 MOZOĽOVÁ Ingrid GKAK 11828 20,6 31 / --- 31 20,6 

PRO - Na rany Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 

1 PAŠKA Michal RFMI 12288 6,1 74 / 33 74 6,2 

2 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 10,4 77 / 35 77 10,4 

3 JERGA Slavomír GKAK 10744 10,0 77 / 35 77 10,0 

4 ROUCHE Yves GKAK 06842 10,1 79 / 33 79 10,2 

5 DRAGULA Marek GKAK 11262 10,6 83 / 30 83 10,7

Cognac Cup 2017
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STB 0-18,4 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   

1 KOZÁK Ján GKAK 09256 9,0 42 / 68 42 7,8 

2 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 10,9 38 / 75 38 10,5 

3 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 17,5 38 / 83 38 16,9 

4 FORRAI Adrian GKAK 14122 18,4 36 / 85 36 18,4 

5 JERGA Slavomír GKAK 10744 9,7 36 / 75 36 9,7 

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

1 HARVAN Rudolf GKAK 10495 24,6 36 / --- 36 24,6 

2 ROŠÁK Marián GKAK 14708 33,0 34 / --- 34 33,0 

3 MARGITA Peter GKAK 03508 21,9 31 / --- 31 21,9 

4 ŠARÁK Štefan GKAK 13307 34,0 31 / 107 31 34,0 

5 MELNIČAKOVÁ Adriana GKAK 07001 23,7 31 / 97 31 23,7 

Na rany Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 

1 KOZÁK Ján GKAK 09256 9,0 68 / 42 68 7,8 

2 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 10,9 75 / 38 75 10,5 

3 JERGA Slavomír GKAK 10744 9,7 75 / 36 75 9,7 

4 ROUCHE Yves GKAK 06842 10,3 77 / 35 77 10,3 

5 MELNIČAK Vladislav GKAK 06964 11,3 78 / 35 78 11,3

Hennessy Cup 2017

Séria štyroch turnajov organizovaných a sponzorova-

ných pánom Miškovom, ktoré niesli názvy cognacov, 

mali okamžitý úspech u golfi stov. Súťažilo sa 

v kategóriách stableford HCP 0-18,4, stableford HCP 

18,5-54 a o absolútneho víťaza na rany.

Veľkorysé ceny, doplnkové súťaže a pohostenie aj 

v tekutej forme prilákalo na turnaje spolu 145 hráčov. 

Víťazi si odniesli ceny v podobe kvalitných cognacov. 

Niektorí víťazi svoju cenu rozdelili - rozliali medzi 

spoluhráčov a spoločne sa tešili z víťazstva.

COGNAC CUP – abs. víťaz: Paška Michal (74 rán)

Kategória STB (HCP 0-18,4) 

1. Král Ľubomír 35 STB

2. Jerga Slavomír 35 STB

3. Forrai Daniel 34 STB 

                                                

Kategória STB (HCP 18,5-54)

1. Rošák Pavol 38 STB

2. Adamov Ján 36 STB

3. Lukáčová Renáta 34 STB

HENNESY CUP – absolútny víťaz: Kozák Ján (68 rán)

Kategória STB (HCP 0-18,4) 

1. Kozák Ján 42 STB

2. Král Ľubomír 38 STB

3. Masaryková Helena 38 STB 

Kategória STB (HCP 18,5-54)

1. Harvan Rudolf 36 STB

2. Rošák Marián 34 STB

3. Margita Peter 31 STB

JAGERMAJSTER CUP – abs. víťaz: Král Ľubomír (77 rán)

Kategória STB (HCP 0-18,4)  

1. Sabol Viktor 37 STB 

2. Král Ľubomír 35 STB 

3. Olejár Michal 34 STB

Kategória STB (HCP 18,5-54)

1. Harvan Rudolf 36 STB

2. Jenčuš Viktor 35 STB

3. Adamec Ondrej 34 STB

LOZA & GRAPPA CUP – absolútny víťaz: 

Král Ľubomír (75 rán)

Kategória STB (HCP 0-18,4)  

1. Král Ľubomír 37 STB

2. Barna Marek 30 STB

3. Merešš Dorián 29 STB

Kategória STB (HCP 18,5-54)

1. Zozulič Kristián 40 STB

2. Tomášú Otto 33 STB

3. Cvanciger František 31 STB
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Milovaný koňak
Koňak (franc. Cognac) je destilovaný alkoholický 

nápoj vyrábaný vo francúzskom regióne Cognac 

na veľkej časti departmentu Charente a Charente-

Maritime rešpektujúc pri tom predpisy a normy 

výroby od doby oprávnenia používať názov „Cognac“.

Zóna kontrolovaného názvu stanovená dekrétom 

z 1. mája 1909 vrátane charakteristiky pôd stanovených 

geológom Henri Coquandom v roku 1860. Od roku 1938 

je povolené miešať hroznové bobule pri výrobe vína pre 

cognac pochádzajúce z týchto krajov, pričom poradie 

zoznamu sa riadi stupňom kvality odrôd:
 Grande Champagne, 1. oblasť cognacu, z ktorého

 destiláty sú najjemnejšej kvality
 Petite Champagne, oblasť vysokej kvality
 Borderies, oblasť kde dozrievanie destilátu 

 je rýchlejšie ako u Petite Champagne
 Fins bois, najväčšia zóna produkcie
 Bons bois, ktorý má charakteristický buket pôdy

 oblasti
 Bois ordinaires, dozrievanie destilátu je rýchle 

 a spodné vody sú s vplyvom oceánu

Tradičná oblasť, v ktorej sa pestuje vinič na koňak, leží 

v severozápadnej časti Akvitánskej panvy. Horninové 

podložie je budované druhohornými, hlavne jurskými 

a kriedovými vápencami a slieňmi, menej ílovcami. 

Nížiny sú často budované hlavne jurskými vápencami, 

zatiaľ čo vyššie položené územia budujú vápence 

kriedového veku, často tektonicky vyzdvihnuté. 

Na ľavom brehu rieky Charente sa vytvára kvestový re-

liéf. Pôdy celej oblasti vznikali zvetrávaním podložných 

vápencov a sú bohaté na vápnik. Celkové usporiadanie 

geologických jednotiek má smer SZ-JV, ktoré má vplyv 

na kolobeh vody v prostredí, je dôsledkom starších 

prvohorných procesov kaledónskeho a hercýnskeho 

vrásnenia.

Hroznová šťava pochádza z viacerých bielych odrôd 

viniča, hlavne z Ugni Blanc, Colombard, Folle-Blan-

che, v menších množstvách max. 10% Sémillion, 

Montils a i. Hroznová šťava, mušt, je prešovaná hneď 

po zbere bobúľ hrozna a ihneď sa nechá fermentovať. 

Pridávanie cukru je zakázané. Po 5 – 7 dňoch, keď sa 

dosiahne nižší stupeň alkoholu 8° – 11° je víno kyslé 

a zakalené, málo príjemné na pitie. Nasleduje dvojitá 

destilácia a zrenie v sudoch, ktoré z nakysnutého 

muštu urobia koňak. Najprv, ďalej do minulosti, bolo 

víno zo Charente jedenkrát destilované, aby sa zakon-

zervovalo. Dosiahnutý produkt bol druhom brandy 

a bol exportovaný do severnej Európy a inde, slúžil ako 

prímes do vína: brandy sa pridávalo do vína – víno sa 

rezalo – aby sa predĺžila jeho trvanlivosť.

Dvojitá destilácia dovoľuje vyrobiť alkohol jemnej kva-

lity. Destilácia sa vykonáva dvakrát (dvojité zohriatie) 

v medenom destilačnom prístroji zvanom charentský 

alambik, ktorého maximálny obsah vína je stanovený 

predpisom. Pri prvej destilácii – zohriatí – sa získa 

produkt s 30% alkoholu. Potom nasleduje druhá desti-

lácia tohto produktu. Destilačný pracovník, špecialista, 

oddeľuje na základe merania stupňa alkoholu, zmys-

lového vnemu a svojich vedomostí štádiá destilácie: 

hlavy – prvý kondenzát, chvosty – posledný kondenzát 

a stred destilácie. Tekutý produkt, stred či srdce des-

tilácie, má vysoký stupeň alkoholu (68% – 72%) a nie 

je požívateľný. Destilát je plnený do nových dubových 

sudov, v ktorých má zrieť najmenej dva roky. Ale po asi 

trištvrte roku sa premiestňuje do starších sudov, 

v ktorých už zreli iné úrody. Platí, že čím dlhšie zrel ko-

ňak v nových sudoch, tým dlhšie musí zrieť v starších 

sudoch. Pred uvedením na trh sa destilát riedi destilo-

vanou alebo demineralizovanou vodou na 40% produkt.

Legenda hovorí, že dvojitú destiláciu vymyslel rytier 

Jacques de la Croix Maron de Segonzac inšpirovaný 

svojím snom, v ktorom ho Satan varil v kotli dvakrát. 

Ani táto procedúra nedokázala vyhnať dušu z rytierov-

ho tela. Keď sa zobudil, použil túto ideu pri destilovaní 

vína zo Charente.
 Zrenie musí trvať najmenej dva aj pol roka v sudoch

 uskladnených na stojanoch.
 Sudy musia byť z dubového dreva. Pivniční majstri

 vyberajú drevo z dubov z lesa v Tronçais alebo 

 Limousinu.
 Sudy musia byť nové a nesmie byť v nich skladované

 nič iné len koňakový destilát. Tieto tri podmienky sú

 obligatórne – stanovené predpisom.

V procese zrenia sa dejú zmeny medzi stenami suda, 

destilátom a vzduchom. Zmeny sú nevyhnutné pre 

premenu destilátu na koňak, rozvinutie jeho typickej 

vône a jantárovej farby. Po preliatí do fl iaš zrenie desti-

látu prestáva.

Počas zrenia sa destilát vyparuje, čo sa nazýva „anjel-

ská daň“. Toto je ku prospechu mikroskopickej huby 

Baudoinia compniacensis (= Torula compniacensis), 

ktorá sa množí na stenách a streche pivníc s usklad-

neným destilátom. Tieto dostávajú od nej čiernu farbu, 

ktorá je charakteristická a jasne označuje miesto 

produkcie koňaku. Tento jav napomáha odhaľovať 

zatajenú výrobu koňaku. Skladovaná tekutina sa ročne 

zmenšuje o 3%. Dve percentá sa uznávajú ako nezda-
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niteľné. Vyparená časť môže byť nahradená len zo suda 

s rovnakým pôvodom. Tento proces má názov 

„l‘ouillage“. Anjelská daň spôsobuje, že z ôsmich 

sudov koňaku zostáva jeden sud starého destilátu.

Miešanie môže byť robené z viacerých druhov koňakov 

rôzneho veku zo zákonom určených oblastí a odrôd.

Koňak zložený z produktov z dvoch najlepších oblas-

tí, pričom najmenej 50 % pochádza z oblasti Grande 

Champagne, sa nazýva Fine Champagne.

Nie je zriedkavé nájsť koňak, ktorého zložky pochá-

dzajú výlučne z Grande Champagne. No je ťažké nájsť 

koňak označený rokom vinobrania, na rozdiel od 

Armagnacu alebo whisky.

Vek koňaku sa určuje podľa veku najmladšieho desti-

látu, ktorý je súčasťou zmesi. Desaťročný koňak môže 

obsahovať destiláty, ktoré zreli v sudoch 10, 15 aj 20 

rokov. Zloženie s cieľom dosiahnuť určitý buket a vek 

určuje pivničný majster. Miešanie prebieha vo veľkých 

sudoch, potom sa koňak plní do fl iaš. Vo fľašiach 

zo zeleného skla sa buket koňaku uchováva najlepšie, 

pretože zelené sklo prepúšťa najmenej ultrafi alového 

žiarenia. Najlepšie koňaky majú okolo 40 rokov, pri 

starších ročníkoch sa kvalita zhoršuje.

Normy pri výrobe koňaku sú veľmi prísne. Dozerá 

na ne Bureau national interprofessionnel du cognac 

(BNIC). Ďalšie kontroly koná služba bojujúca proti 

pašeráctvu a daňovým podvodom a služba SACI – na 

kontrolu koňaku.

Rímsky cisár Probus povolil pestovanie vínnej révy 

a výrobu vína galorománskym vinárom v Saintonge, 

zároveň ich oslobodil od daní. Tiež povolil vývoz prvých 

sudov vína do celej ríše. V 15. storočí sa cenilo víno raz 

destilované, le vin brûlé, z regiónov Cognacu vysoko 

a vyvážalo sa do severných krajín, kde sa pilo miešané 

s vodou. V 17. storočí sa začal vyvážať dvakrát des-

tilovaný koňak, ktorý počas transportu vydržal čo do 

kvality podstatne dlhšie a náročnejšie cesty lodí pozdĺž 

atlantického pobrežia.

Hlavné kategórie koňaku podľa veku sú:
 *** alebo VS – Very special, najmladší destilát 

 použitý pri blendovaní môže mať minimum dva roky
 V.S.O.P. – Very superior old pale – alebo Rezerva

 alebo V.O. – Very old – najmladšie zložky koňaku 

 môžu mať najmenej 4 roky
 X.O. – Extra old alebo Napoléon, najmladšia zložka

 koňaku môže mať najmenej 6 rokov (od roku 2018

 najmenej 10 rokov)

Producenti však všeobecne ponúkajú staršie druhy 

koňaku. Pri koňakoch nie je zvykom označovať produk-

ty rokom, predávané koňaky sú výsledkom miešania. 

Koňak, podobne ako červené Bordeaux, je plodom 

umenia miešania. Najväčšie značky koňaku sú podľa 

poradia dôležitosti: Hennessy, Rémy Martin, Martell, 

Courvoisier, Camus a Otard.

Štyri najdôležitejšie sú v rukách veľkých obchodných 

skupín, resp. LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton, 

Rémy Cointreau, Pernod-Ricard a Fortune Brands. 

Courvoisier sa stal majetkom skupiny Fortune Brands 

po dohode s Allied Domecq. Koncom roku 2006 bolo 

368 značiek, domov, koňaku (sprostredkovatelia, pria-

mi predajcovia a družstvá) aktívni na 73 049 ha viníc 

s produkciou bieleho vína (úroda 2006: 8 873 921 hl.).

V oblasti Cognac je ekonomická činnosť sústredená 

na produkciu koňaku a súvisiace zariadenia a produk-

ty. K priemyslu, ktorý gravituje okolo koňaku možno 

priradiť:
 podniky vyrábajúce poľnohospodárske stroje, 

 plniace, etiketovacie linky a klimatizačné zariadenia
 servisné podniky pre poľnohospodárske výroby,

 distribúciu výrobkov fytosanitárnych a zariadenia 

 pre pivnice a sklady
 podniky na výrobu destilačných zariadení a nádob
 debnárstvo
 sklárstvo: výroba fl iaš a fl akónov skupiny 

 Saint-Gobain umiestnená v kraji Cognac
 práca pri výrobe zátok
 výroba kapsúl na fľaše
 tlačiarne na etikety a reklamu
 výroba kartónov a obalov
 dopravné a tranzitné fi rmy

Okrem priameho pitia produktu sa koňak spotrebúva 

v reštauratérstve a hoteliérstve na výrobu miešaných 

nápojov. Figuruje v množstve receptov jedál a dezertov. 

Je súčasťou výrobných receptov iných alkoholických 

nápojov. Tradične sa koňak odporúčal požívať ako 

digestif – na konci konzumácie menu, čo je odporúča-

né kvôli lepšiemu tráveniu. Aktuálne sa koňak pije aj 

ako aperitív alebo podľa subjektívnej úvahy.

Klasické pravidlá pre konzumáciu koňaku odporúčajú 

podať nápoj v izbovej teplote od 17°C – 21°C v pohári 

na stopke tulipánového tvaru. Tento tvar má horný 

okraj zahnutý mierne do vnútra, čo spôsobí, že aróma 

nápoja neuniká, ale sa koncentruje v pohári. Nápoj 

sa preto nepije hneď, ale sa zohrieva v dlani aby sa 

aromatické látky uvoľnili z tekutiny. Správna farba 

kvalitného koňaku je tmavojantárová. Kvalitný koňak 

má zátku z pravého korku.

Francúzi majú bežný výraz na pomenovanie koňaku 

fi ne. Pijú ho z bezfarebného skla, tzv. napoleonky 

bez prísad a ľadu. U nás sa obvykle podáva ku koňa-

ku pohárik s vodou, čo je však pri kvalitnom koňaku 

nevhodné. Ojedinele sa pred podaním koňak nahrieva 

nad sviečkou, aby sa uvoľnila aróma z podchladeného 

nápoja. Ideálne skladovanie fl iaš s koňakom je v pivnici 

pri stabilnej teplote okolo 17°C.
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NOVÉ MINI CLUBMAN. 
JAZDA POD A INŠTINKTOV.

Regnum Bavaria s.r.o.
Petrovanská 54, Prešov
Tel.: + 421 51 758 12 36
www.regnum-bavaria.sk

Regnum Košice s.r.o.
Ostrovského 3, Košice
Tel.: + 421 55 304 64 20
www.regnum-kosice.sk



48

Majstrovstvá GKAK na rany je vyvrcholením golfovej 

sezóny a športového diania v klube. Počas sezóny 

je veľa vynikajúcich a prestížnych turnajov, kde 

golfi sti súťažia o umiestnenia a ocenenia, ale ani 

jeden nemá to čo majstrovstvá, možnosť stať sa 

majstrom klubu.

Majstrovstvám v sezóne 2017 prialo aj počasie v podo-

be dvoch krásnych slnečných dní. Golfové ihrisko bolo 

v dobrej kondícii a výborne pripravené. Majstrovstiev 

sa zúčastnilo 55 hráčov. Prvý deň sa štartovalo podľa 

HCP hráčov a druhý deň podľa výsledkov z prvého dňa. 

Kto chcel zabojovať o umiestnenie musel podať vyni-

kajúci výkon v obidvoch kolách.

Pavol Mach s výsledkami 65 rán (-3 pod pár) a 63 rán 

(-5 pod pár) dokázal, že je naozaj MACH-ER a titul 

majster GKAK je naozaj v správnych rukách.

Zo žien sa najviac darilo mladučkej Alexandre Šulíko-

vej, ktorá si vybojovala svoj prvý titul majsterka GKAK.

V seniorskej kategórii titul majster GKAK si vybojoval 

Slavomír Jerga a medzi seniorkami bola najlepšia 

Marta Novačková.

Majstrovstvá GKAK 2017 

Kategória: Na rany – muži
1. Mach Pavol  128 rán

2. Juhás Tomáš  146 rán

3. Polóny Dušan  147 rán

Kategória: Na rany – ženy
1. Šulíková Alexandra 159 rán

2. Novačková Marta 170 rán

3. Germanová Valéria 176 rán

Kategória: Na rany muži – seniori
1. Jerga Slavomír 153 rán

2. German Miroslav 153 rán

3. Král Ľubomír 158 rán

Kategória: Na rany ženy – seniorky
1. Novačková Marta 170 rán

2. Germanová Valéria 176 rán

3. Halagovcová Katarína 184 rán

Výsledky Majstrovstvá 

GKAK na rany 2017
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Alexandra Šulíková

Má len 13 rokov, no väčšinu oveľa skúsenejších gol-

fi stov strčí do vrecka. A my sme na ňu za to patrične 

hrdí. Študuje na osemročnom gymnáziu v Košiciach 

a popri golfe stíha aj hru na klavír, tenis či plávanie. 

Naša majsterka klubu Saška Šulíková nám každú 

sezónu pripomína všetko, čo máme na golfe radi 

a stelesňuje mladú nádej pre budúcnosť golfu na 

Slovensku. 

Kedy si začala hrať golf a čím si ťa získal?

Golf som začala hrať pred necelými piatimi rokmi. 
To, čím si ma získal posúdiť neviem. Jednoducho som 
videla, ako ho ocko hral a stala sa z toho láska na prvý 
pohľad.

Čo máš na golfe najradšej a prečo?

Na golfe mám asi najradšej dlhú hru. Asi preto, že ma 
fascinuje, aké dlhé rany môže človek zahrať. No takis-
to mám na golfe rada, ako sa ľudia všetkých generácií 
stretávajú a nájdu si čas prejsť sa po ihrisku.

Baví ťa aj cestovať za golfovými turnajmi a zážitka-

mi? Aké miesta/ihriská si zatiaľ navštívila a kde sa ti 

najviac páčilo?

Mne ako veľkému spachtošovi (v aute) to až tak nevadí, 
skôr ľutujem svojich rodičov, ktorí celý čas šoférujú. 
Navštívila som už rôzne ihriská v Rakúsku, Španiel-
sku, na Kanárskych ostrovoch, v Čechách, Maďarsku 
a samozrejme aj na Slovensku. Ktoré bolo najkrajšie 
posúdiť neviem, pretože každé malo svoje čaro. 

Ako vyzerá tvoj golfový rok? Odkladáš na zimu palice 

alebo hráš aj na trenažéri?

Môj golfový rok prebieha tak, že v zime golf skoro 
vôbec nehrám, okrem pár výnimiek, kedy idem 
na trenažér alebo keď ideme nikedy cez prázdniny 
do Španielska.

Ako vyzerajú tvoje tréningy a čo je pri trénovaní pre 

teba najdôležitejšie? S kým na Alpinke trénuješ?

Moje tréningy nemajú presnú štruktúru. Každý tréning 
trénujem niečo iné, no samozrejme aj z každého rožka 
troška. Na Alpinke veľmi netrénujem, pretože trénin-
gové plochy nie sú veľmi vyvinuté.

Aký je tvoj najväčší golfový sen?

Neviem, ktorý je môj najväčší, no mám sny ako na-
príklad znížiť si svoj HCP pod nulu alebo poraziť svoju 
kamarátku Tonku.

Keby si si mohla vybrať, s kým na svete by si si rada 

zahrala kolečko golfu a prečo?

Napríklad s takým Tigerom Woodsom alebo s Rorym 
Mcllroyom. Asi preto, že ma fascinuje, ako sa doká-
zali až tak ďaleko prepracovať a dokonca aj vyzerajú 
celkom sympaticky. 

Máš nejaké športové vzory, niekoho, kto ťa inšpiruje 

alebo vie nakopnúť? Z tvojej generácie mladých gol-

fi stov alebo niekoho úplne iného?

Z mojej generácie sú to moji golfoví kamaráti, ktorí 
ma inšpirujú a zároveň sú aj moja veľká podpora. No 
mojími vzormi sú aj moji rodičia - tí ma asi vedia naj-
viac dokopať k tomu, aby som sa nevzdávala, keď mi to 
vôbec nejde. 

Prešla si už asi viacero krásnych ihrísk na Slovensku 

aj za hranicami. V čom je podľa teba Alpinka stále 

výnimočná? Je na nej niečo špeciálne?

Alpinka je ihrisko, ktoré má skvelú atmosféru, človek 
sa tam cíti ako doma a dokonca ho obklopuje aj kopa 
skvelých ľudí. Na ihrisku je vďaka stromom stále nie-
kde tieň aj keď je slnko najvyššie. 

Ktorú jamku na Alpinke máš najradšej?

Najradšej mám asi jamku číslo 1, pretože jej stromy 
a potok vyžarujú skvelú atmosféru, ktorú nenájdeme 
len tak hocikde. 

Golf je zaujímavá hra, ktorá nám raz ide perfektne, 

inokedy sa nám nedarí vôbec. Čo si hovoríš ty, keď ti 

to nejde tak, ako by si potrebovala?

Nehovorím si asi nič, teda možno aj hovorím, len si to 
nejako neuvedomujem. No keď mi to vážne už vôbec 
nejde, tak si spievam svoje obľúbené pesničky, ktoré 
mi pomáhajú sa odregovať.

Aký typ golfi stky si? Pokojná, vyrovnaná a rozvážna 

alebo temperamentná hráčka, ktorá sa vie aj poriad-

ne rozčúliť? 

Som niečo medzi. Niekedy som pokojná a usmievavá, 
no ak mi hra nejde, dokáže ma to až tak mrzieť, že 
mi začnú tiecť slzy. Počas toho ako hrám sa snažím 
nerozčuľovať, ale akonáhle sa nejaká hra skončí a ja 
ju úplne dokašlem, som na seba nahnevaná, pretože 
viem že som to mohla zahrať aj lepšie.

Na golfe ako juniorka nestretávaš príliš veľa roves-

níkov. Baví ťa tráviť toľko času s „dospelákmi“ na 

Moji golfoví kamaráti sú moja inšpirácia
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všetkých turnajoch? Nelákalo ťa skúsiť aj iný šport?

Neprekáža mi to. Niekedy je dokonca lepšie hrať 
s dospelými ako s mojimi rovesníkmi. Našla som si 
partiu rovesníkov v Malej Ide, s ktorými aj celkom 
dobre vychádzam. Ale už sa začali organizovať aj 
turnaje pre mladých ako napríklad Túra olympijských 
nádejí alebo JUNIOR TOUR, kde som so svojimi 
rovesníkmi a možem aj spoznávať ďalších skelých ľudí. 
Keďže hrám tenis a teraz som začala aj plávať, tak si 
myslím, že už ďalší šport skúsiť ani nechcem.

Aké podmienky sú podľa teba na Slovensku vytvorené 

pre mladých ľudí, ktorí chcú začať hrať golf a chceli 

by sa mu aj viac venovať? 

Myslím si, že podmienky nie sú úplne ideálne, ale sú 
určite lepšie, ako boli kedysi. Ja som našťastie 
našla dosť podpory vďaka mojím skvelým rodičom. 
Ja osobne si myslím, že teraz sa to nedá, pretože 
golfové kluby nechcú podporovať mladé talenty. 
A ako sa dostanú deti ku golfu, ak ich rodičia nehrajú? 

Prečo nechodí žiaden klub do škôl a nedostáva golf 
do väčšieho povedomia? Ak kluby chcú nových 
mladých členov, prečo preto nič nerobia? 

Golf je hra plná rituálov a tradícií. Máš aj ty nejaké 

obľúbené? Aké?

Nooo... jeden by sa našiel. Moja golfová parťáčka mi 
minulý rok priniesla zo svojich dovoleniek nejaký suve-
nír a ja som si ich vždy odložila do svojho bagu a stále 
ich tam nosím.

Aký si mala golfový rok 2017? Ktoré úspechy alebo 

zážitky ťa najviac potešili a prečo?

Vždy na začiatku sezóny si zadám cieľ, ktorý chcem 
nasledujúcu sezónu splniť a keďže sa mi cieľ na rok 
2017, splnil považujem ho za celkom úspešný. Samo-
zrejme boli aj nejaké pády, no našťastie som sa z nich 
vždy dokázala dostať. Najviac ma asi potešilo, keď som 
vyhrala aj Majstrovstvá Alpinky na jamky a aj na rany. 
Vtedy ma to tak príjemne zahrialo pri srdci.
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Marta Nováčková

Našu aktuálnu seniorskú majsterku nenájdete na 

ihrisku inak, ako usmiatu a medzi priateľmi. 

Nováčkovci sú stálice, ktoré dodávajú Alpinke správ-

nu rodinnú atmosféru. A keďže Marta svojich chlapov 

dokonale reprezentuje, vyzvedali sme, prečo jej 

golfovanie tak učarovalo, kde hrá najradšej i čo robí, 

keď práve nie je na ihrisku.

Minulý rok si na Alpinke vyhrala titul seniorskej maj-

sterky klubu. Bol to najkrajší moment tvojej golfovej 

sezóny? Aký si mala golfový rok?

Áno je pravda, že som minulý rok získala titul senior-
skej majsterky klubu. Sama som bola prekvapená, 
pretože v klube medzi nami seniorkami sme vyrov-
nané hráčky. O to viac ma teší, že sa mi podarilo už 
po druhýkrát obhájiť titul. Na to, že som odohrala za 
sezónu 89 ofi ciálnych turnajov, som so sebou nebola 
veľmi spokojná. Môj golfový rok bol ako na hojdač-
ke. Preto nová sezóna začína s trénerom Tomášom 
Juskom.

Kedy si začala s golfom a ako vyzerali tvoje golfové 

začiatky? 

S golfom som začala pred deviatimi rokmi. Bolo to na 
podnet manžela, ktorý už golf hral. Na začiatku som 
golf nejako nemusela. Zdal sa mi taký nudný. Po čase 
ma to však začalo natoľko baviť, že som bola stále na 
ihrisku. Keď ma manžel nevedel zastihnúť na mobile, 
vedel, že som na golfe. Golf ma natoľko pohltil, že si už 
neviem pomaly ani predstaviť deň bez neho. Začiatky 
boli ťažké. Niekedy mi nestačilo ani počítadlo na rany, 
napríklad keď som na siedmej jamke zahrala 14 rán.

Prečo si si obľúbila zo všetkých športov práve golf?

Som hráčka a veľmi rada súťažím. Keby mi niekto 
povedal, že ideme na 8-10 km túru, nie veľmi by sa 
mi chcelo. Ale pri golfe si ani neuvedomujem, ako tie 
kilometre prejdú. Golf ma jednoducho očaril. Nezáleží 
na tom, či je slnečno alebo sychravo. Golf sa dá hrať 
za každého počasia. 

Alpinka je aj tvojím „domácim“ ihriskom. Čo máš 

na nej najradšej? 

Najradšej mám stretnutia s golfovými priateľmi. 
Úžasný pohľad na naše zelené ihrisko, ktoré leží 
v prekrásnom údolí. Nemám žiadnu menej alebo viac 
obľúbenú jamku. Každá má svoje čaro a aj tá, ktorá sa 
zdá najjednoduchšia vie človeka prekvapiť.

Čo ťa na golfe dnes najviac fascinuje? 

Asi všetko. Od samotnej hry, sústredenia na hru až po 
nové vychytávky golfovej módy a pod.

Golf je plný rituálov a tradícií. Ktoré sú tvoje obľúbené 

a prečo?

Každý môj turnaj začíta malým panákom na uvoľnenie 
(sme zohratá partia ). Zopár patov. Súťaž v patovaní 
s Peťom Margitom alebo s Duškom Polónym. A tak 
môžem ísť na ihrisko.

Ako vyzerá tvoj tradičný rok s golfom? Kedy začínaš 

svoju sezónu, kedy a kde si ho najviac užívaš a čo ťa 

už naozaj prinúti odložiť palice na zimu? 

Ja mám sezónu skoro celý rok. Od jari do jesene hrám 
na našich krásnych slovenských a českých ihriskách. 
V zime ideme do tepla - Turecko a Španielsko. Samo-
zrejme hráme aj na simulátore. Väčšinou piatky trávi-
me s Jankou a Ďuskom Seleckými, a to si užívame.

Aké je najzaujímavejšie ihrisko, na ktorom si doteraz 

hrala a prečo? 

Určte naša Alpinka je krásne ihrisko, na ktorom rada 
hrávam. Medzi iné zaujímavé ihriská pre mňa patrí 
v Čechách Karlštejn, v Turecku Carya a v Španielsku 
Flamingo. Každé z týchto ihrísk je pre mňa výzva - 
majú svoje čaro. Sú náročnejšie a pomerne dlhé.

Aj ty hrávaš golf s manželom a rodinou. Je to podľa 

teba dobrá partnerská aktivita? 

Je veľmi dobré, keď hrá celá rodina. V dnešnom upo-
náhľanom svete je málo času, aby bola rodina spolu. 
U nás hrá golf manžel aj syn. Zelenú kartu má aj moja 
dcéra aj zať. Zatiaľ nemajú toľko voľného času, aby sa 
tomu venovali, ale dúfam, že nastane ten správny čas 
a pripoja sa k nám. A potom to bude úplne super.

Je golfovanie pre ženy a mužov podľa teba v niečom 

rozdielne? Prežívame niektoré úspechy/neúspechy 

inak alebo ani nie? Hľadáme v tom športe všetci to 

isté alebo sa aj zameriavame na iné zážitky?

Golf ženy prežívajú ináč ako muži (aspoň si myslím). 
Nás ženy veľmi trápi, keď sa našim mužom nedarí. Ja 
s manželom si navzájom fandíme a tešíme sa z úspe-
chu jeden druhého. Na ihrisku zažijeme kopec srandy.

Aké máš doteraz najkrajšie golfové zážitky?

Určite sú to klubové turnaje, Ryder cup, Majstrovstvá 
klubov seniorov a zahraničné zájazdy s priateľmi. 

Golfovú sezónu mám celý rok
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Jeden z najkrajších golfových zážitkov 
bol Hole in one na simulátore na Black 
Stork-u. Škoda, že to bolo len na simulá-
tore, ale dúfam, že sa mi to podarí aj 
v reále. To je môj najväčší golfový sen.

Odporúčaš golf aj svojim známym 

a priateľom, keď príde reč na šport?

Určite odporúčam a už som aj niekoľkých 
presvedčila. Dokonca moja priateľka, 
ktorá si myslela, že nemôže hrať pre 
operovaný bedrový kĺb, je fanatička 
do golfu. Už ani nevie, že mala operovaný 
kĺb.  

Máš nejaký golfový sen, ktorý by si si raz 

chcela splniť?

Určte by som si chcela zahrať škótske 
ihrisko St. Andrews.

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 namotivo-

vať?

Som hráčka a rada súperím, ale keď 
ma neposlúcha loptička, aby letela kam 
chcem, tak sa sama na seba hnevám 
a rozmýšľam, kde som urobila chybu. 
Či je to v postoji, v rýchlosti švihu, alebo 
som sa nesústredila na ranu.

Aký typ jamiek máš na ihriskách naj-

radšej? Dlhé a rovné, trochu náročné 

do kopca či z kopca, zákerné, ktoré sú 

najväčšou výzvou, v lese s výhľadom? 

Určte 3-parové jamky, ktoré majú prevý-
šenie a nevidím, ako je navŕtaná jamka.

Keby si si mohla vybrať kohokoľvek 

na svete, s kým by si si rada zahrala 

kolečko golfu?

Keby som mala tú možnosť, určite by 
som si zahrala s Philom Mickelsonom. 
Vyžaruje z neho pokoj. Má charizmu 
a stále je usmiaty.

Na golfe sme všetci kamaráti a športov-

ci, často však nevieme, čo naši golfi sti 

robia, keď opustia ihrisko. Prezraď nám 

prosím, čo robí Marta Nováčková, keď 

práve negolfuje.

Všetok svoj voľný čas venujem môjmu 
úžasnému sedemročnému vnúčikovi 
Riškovi. Samozrejme manželovi, synovi 
a dcére. Rodina je pre mňa všetko.
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Anton Hrnko

Odkedy najväčší fi lmový festival na Slovensku zmenil 

svoje pôsobisko z Trenčianskych Teplíc na Košice, 

na Alpinku pribudol ďalší výnimočný turnaj, ktorý na 

Slovensku nemá obdobu. Organizuje ho právnik Anton 

Hrtko, ktorého golfové dobrodružstvá sa často spájajú 

s prezidentom Art Film Festu Milanom Lasicom. V na-

šom rozhovore vám predstavujeme jeho cestu ku golfu 

i novinky, ktoré turnaj Art Filmu čakajú tento rok. 

Ako dlho hráte golf? Kedy ste s ním začali?

Začal som hrať v roku 1995. Vtedy tu bolo jediné golfové 
ihrisko v Bernolákove. A boli sme takí odvážni, že keď 
sme si na jeseň urobili zelenú kartu, hneď v zime sme 
sa vybrali s partiou do Tunisu, že ideme hrať golf. O golfe 
sme ale vedeli tak málo. Boli tam krásne ihriská a vtedy 
bol Tunis veľmi bezpečný. Všetko bolo super zorganizo-
vané, bezproblémové. Potom sme tam ešte chodili asi 
6 rokov po sebe, ani neviem prečo, ale nepoznali sme 
ďalšie golfové destinácie. Bolo tam príjemne teplo. No 
zažili sme tam aj 100-ročný sneh. Na 9. jamke nám zra-
zu začal padať sneh. Boli sme asi 12-ti, niektorí to vzdali 
asi na 8. jamke, ja som to vzdal na 10-tke a dvaja zostali. 
Keď sme sa vracali, domáci nás vítali s takým nadšením 
- my sme boli jedná skupina, ktorá vtedy hrala. My sme 
na sneh boli zvyknutí, oni sa z toho tešili ako malé deti, 
bol to úžasný zážitok. Našťastie sme boli dobre vybavení 
- povinná výbava seniorského golfi stu je totiž „ploskač-
ka“. My sme to vždy aj kontrolovali pred každou hrou, 
každý musel „povinne“ ukázať, či ju má pripravenú. 

Takže: „koľko máte palíc a nezabudli ste ploskačku“? 

Áno. Lebo keď zahráte birdie, mali by ste si pripiť. Ak 
ju ale nemáte, stačí to zahlásiť a potom dotyčný zaplatí 
pohárik v clubhouse. Sú to také úsmevné tradície, 
ale pomôžu umocniť tú atmosféru. Sem-tam to síce 
niektorí aj preženú.

Áno, to sa niekedy prihodí.

My sme začínali hrať golf preto, lebo sme chceli naozaj 
športovať. Nemali sme žiadnu inú motiváciu. Potom 
postupne prichádzali ľudia, ktorí si mysleli, že tam 
budú spoločensky žiť, robiť biznis alebo sa predvádzať, 
každý s nejakým zámerom… Aj keď samozrejme, veľká 
skupina je tam stále pre ten športový zážitok. 

Hrávate golf aj v zime?

Teraz hráme fi remnú ligu na trenažéri. Máme serior-

skú ligu dvojíc na indoore, myslím, že tam je 10 dvojíc 
a funguje to celkom dobre. Aj keď ja nie som veľkým 
zástancom indooru. Niektorí hovoria, že im to pomáha, 
ale pre mňa je to trošku také imitovanie golfu. Nie 
v zlom, ale je to iný proces toho úderu, švihu a pod.

Indoor je dobrý na to, aby sme na golf v zime úplne 

nezabudli

Ja to nazývam aj „prášenie kobercov“. Lebo ako malý 
chlapec som doma prášieval koberce a veľmi mi to 
pripomína. Kto je trochu citlivejší, cíti aj ten prach. Ale 
robíme už tuším 9. ročník, máme také stabilné dvojice. 

Chodievate hrať aj s manželkou?

Chodím hrať aj s manželkou, ale ona nie je taký súťa-
živý typ. Hrá skôr relaxačne, ona má aj iné záľuby. Ale 
teraz nedávno sme hrali - 30. decembra máme taký 
„rodinný golf“, kedy spolu hráme 3 rodiny na ihrisku 
v Skalici. Ihrisko bolo síce zmrznuté, ale to nevadí. 
Golf sa dá hrať aj na snehu. Manželka so mnou chodí 
po turnajoch, keď som bol v seniorskej reprezentácii, 
chodila so mnou po Európe. 

Vy ste boli v seniorskej reprezentácii?

Áno, prešli sme tam pár krajín. Hrali sme v Oxforde v 
Anglicku, vo Francúzsku, Španielsku… Ale bolo tam 
treba veľa trénovať, a to sa mi nechcelo. Zahrať si golf 
berie čas, ale nie tak veľa, ako keď musíte ešte tréno-
vať, lebo výsledky neprídu samé. Ale má to zmysel, člo-
vek sa pohybuje veľa na vzduchu v peknom prostredí, 
aj keď ak začne fúkať vietor niekde v Škótsku, nie je to 
veľmi príjemné, ale to je zas také dramaticko-športové. 

Stále Vás golf baví vďaka športovaniu samotnému alebo 

je z toho už aj príjemná spoločná aktivita s priateľmi?

Začal som hrať pre šport, ja som aj predtým dosť ak-
tívne športoval. Ja som z Liptova a „narodil som sa“ na 
lyžiach. Lyže, korčule a futbal, to boli moje športy. Keď 
som prišiel do Bratislavy, aktívne som hral futbal, ale 
len dovtedy, kým sa mi nepokazili kolená. Tým pádom 
som bol vyradený z aktívneho športu a čo je horšie, 
nemohol som ho robiť ani rekreačne, keďže kolená 
sú pri kontaktných športoch citlivé - skončil som vždy 
s opuchnutými kolenami. Takže keď prišiel golf, bola 
to pre mňa taká manna, že som mohol športovať. 
Predtým ako som začal s golfom, mi dvakrát do týždňa 
museli naprávať chrbticu. Odkedy hrám golf, naprá-

Som veľmi rád, že sa Art Film Fest 

presťahoval do Košíc
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vali mi ju jediný krát, za takmer 25 rokov. Tá pohybová 
kultúra v golfe naozaj pomáha. 

Aké golfovanie máte najradšej? Adrenalín na turnaj-

och alebo skôr pokojnú hru mimo nich?

Ja to kombinujem. Väčšinou hrám s priateľmi, ale aby 
som si verifi koval hcp a zahral „naostro“, chodím aj 
na turnaje. Minimálne dvakrát do mesiaca chodím na 
handicapový turnaj. Mám rád turnaje, ktoré sú športo-
vo-spoločenské. Nemám veľmi rád tie komerčno-spo-
ločenské, tým sa skôr vyhýbam. Nie žeby som si tam 
dobre nezahral, ale je tam veľa vplyvov, ktoré mi úplne 
nevyhovujú. Ľudia sa tam chodievajú predvádza. Keď 
prídu  pekne oblečení, to mi vôbec nevadí. Čo mi však 
vadí mimoriadne a neviem sa s tým zmieriť je, keď 
ľudia nedodržiavajú pravidlá. Ja som 10 rokov písal do 
časopisu o golfových pravidlách a etikete, tým pádom 
som teda na to veľmi zaťažený. Nevravím, že sa niekedy 
neporušia, ale korektné je, ak sa za ich porušenie prij-
me trest. No dnes sú ľudia schopní sa preto aj hádať, 
urážať. No a výhoda golfu je, že sa penalizujete sami. 

Ľudia sú rôzni a ich charaktery sa často prejavia aj pri 

samotnej hre, však?

Golf je jedna z hier, ktorá najvernejšie kopíruje spolo-
čenský vývoj po roku 1989. Golfové hnutie na Slovensku 
začalo vznikať po ’89, so všetkými detskými chybami no-
vej spoločnosti, a tam sa všetko ukázalo. Vznikali kluby, 
rozdeľovali sa, vznikali partie, rozchádzali sa partie.
Všetky také „detské choroby“ sa tam objavili. To je ale asi 
zákonité. Včera som čítal, že prezident futbalovej repre-
zentácie povedal, že aj futbal je taký. Ako ste povedali, to, 
ako sa človek chová v živote, sa tam prejaví tiež. Na golfe 
sa však postavíte na jednotku na odpal všetci rovnako. 
Niekto však potom dodržuje pravidlá a iní nie. Mne sa raz 
stalo, že som vyhral prvé miesto na turnaji v Karlových 
Varoch bez toho, aby som sa o to nejako pričinil. Na tur-
naji bolo asi 120 hráčov a bolo nás asi 15-16 takých, že 
sme museli štartovať z bielych odpalísk. Rozhodili nás po 
všetkých fl ajtoch. Celý čas som nadával, lebo to boli na-
ozaj dlhé odpaliská, nabúchal som kopec rán, ale dohral 
som to. Zabavili sme sa. Na druhý deň pri vyhodnotení 
zrazu oznámili, že 1. miesto v tej kategórii som získal 
ja. Nemohol som tomu veriť. Stalo sa to, že všetkých 
ostatných jednoducho diskvalifi kovali, lebo odpaľovali zo 
žltých odpalísk. Ja som sa normálne hanbil, ale viete, 
história pozná len víťazov. Aj tak sa dá vyhrať turnaj - hral 
som korektne a jediného ma nediskvalifi kovali. 

Ako ste si minulý rok užili Art Film Festival Cup v 

Košiciach?

Už predvlani som bol v Košiciach počas festivalu celý 
týždeň, rovnako aj pred rokom, no nie kvôli festivalu, 
ale kvôli golfu. Dokonca sme tam išli s pánom Lasicom 
deň dopredu, aby sme si zahrali aj cestou. A každý deň 
sme hrali na nejakom ihrisku. Vyrobil som nám takú 

hviezdicovú túru, hrali sme samozrejme na Alpinke, 
v Malej Ide, potom sme išli do Tatier a vyskúšali sme 
nové ihrisko vo Veľkom Slavkove. A čo sa týka nášho 
golfového turnaja… Predtým boli tieto Artfi lm turnaje 
v Piešťanoch. Ja som ponúkal, že tam v nich aj budem 
pokračovať, že to zorganizujem, ale nejako tam nebola 
vôľa. Keď sa potom festival presunul do Košíc, ponúkol 
som Forze, že to znova skúsim, bez nároku na honorár. 
Tak som turnaj zorganizoval v Košiciach predvlani prvý 
krát a vlani druhý krát. Prvý krát to malo veľký úspech, 
pomohla nám Forza, no najviac práve Alpinka.

Čo bolo na turnaji Art Film Fest ešte pre Vás výni-

močné?

Je to niečo neuveriteľné, ako nám všetci vyšli v ústrety. 
Ja mám Košičanov mimoriadne rád, mám tam veľa 
priateľov, ale toto ma úprimne tak príjemne prekvapilo. 
Klobúk dole. Ihrisko je druhá vec - nie som nejakým 
odborníkom na ihriská, ale z Alpinky vyrobili mimoriad-
ne príjemné, prímestské 9-jamkové ihrisko. Najviac sa 
mi však páčil prístup ľudí, ktorí v klube robia. Zahrali 
sme si tam výborne, aj mimo turnaja aj počas neho. 
Myslím, že aj ľudia, ktorí prišli na turnaj, boli spokojní. 
Myslím, že sme mali aj super ceny. Mám priateľa v 
Brne, Mirka Kučerku, ktorý má keramickú dielňu a vy-
rába nádherné ceny. Myslím, že minulý rok nám dal do-
konca pozlátené trofeje. Každá z nich je úplný originál. 
Dokonca minulý rok vyrobil aj cenu prezidenta, pána 
Lasicu, ktorú odovzdal pánovi Kozákovi. To bolo naozaj 
výnimočné. Aj teraz som volal už s Peťom Ďuricom, aby 
dal turnaj opäť do kalendára. Už mi prisľúbil účasť aj 
Andy Hryc, Martin Mňahončák, volal som aj Petra Sklá-
ra, chcel by som tam dotiahnuť aj Petra Batthyanyho. 
Veľa z nich bolo na festivale, no nestihli prísť na turnaj. 
Verím, že tento rok sa nám to podarí. Pánboh zaplať, že 
sa ten festival premiestnil do Košíc. 

Stíhate popri golfe aj pozrieť nejaké fi lmy na festivale?

Ale áno. Filmy sa premietajú od rána do večera, takže 
si vždy idem niečo pozrieť. Celý deň nemôžete hrať golf. 

Plánujete tento rok priniesť na turnaji niečo nové?

Áno, chceli by sme, ale zatiaľ je to iba v mojej hlave. 
Zatiaľ sme robili taký funny turnaj, texas scramble 
dvojíc na 9 jamkách. Ale ukazuje sa, že sa to prebehne 
príliš rýchlo, takže tento rok by som chcel navrhnúť, 
aby sa hralo na 18 jamkách. Dokonca som uvažoval, že 
by sme mohli spraviť aj 2-dňový turnaj. Jeden deň by 
bol takýto zábavný, ten druhý by už bol taký „naostro“ 
súťažný. Ale to by asi nebolo úplne ono, tak som zatiaľ 
od toho upustil. Predvlani sme mali ešte jednu krásnu 
akciu, ktorá sa mi veľmi páčila - spravili sme módnu 
prehliadku priamo na golfovom ihrisku. Ida Sandor tam 
spravila krásnu akciu, navrhovala aj kostýmy na Art 
Film, to bola zaujímavá spolupráca. Minulý rok nám to 
nejako nevyšlo, na festival ju totiž znova nepozvali. 
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Jeden z najstarších turnajov usporiadaných na 

golfovom ihrisku Alpinka má za sebou už 11 ročník. 

Hovoríme o ORANGE CUP-e, ktorý organizuje tím 

spoločnosti ORANGE, pod vedením Mareka Lukáča.

Tento turnaj je veľmi obľúbený medzi golfi stami a or-

ganizátori len ťažko zvládajú pretlak záujmu. Aj tento 

rok sa hralo systémom stableford v troch súťažných 

kategóriách a o absolútneho víťaza turnaja na rany. 

Nechýbali ani vložené súťaže Nearest to pin, ktorú 

vyhral Kalináč Anton a Longest drive si uzurpoval 

Straka Ladislav. Hodnotné vecné ceny, súťaživá 

a družná atmosféra to je každoročne ORENGE CUP.

Orange Golf Cup
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RANY Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre 
   

1 KOZÁK Ján GKAK 09256 7,9 73 / 37 73  

2 MELNIČAK Vladislav GKAK 06964 11,0 75 / 38 75  

3 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 11,5 77 / 36 77  

4 DRÁBIK Ladislav GKT 01065 12,1 79 / 35 79  

5 MOZOĽA Peter GKAK 02939 9,4 80 / 31 80 

  

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

1 MELNIČAK Vladislav GKAK 06964 11,0 38 / 75 38 10,6 

2 KOZÁK Ján GKAK 09256 7,9 37 / 73 37 7,7 

3 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 11,5 36 / 77 36 11,5 

4 DRÁBIK Ladislav GKT 01065 12,1 35 / 79 35 12,1 

5 MICHAJLO Marek GKAK 10527 12,0 34 / 81 34 12,0 

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

1 BRÖSTL Ludovit RFMI 11933 22,2 40 / 86 40 20,6 

2 MAXIAN Maroš GKAK 11420 17,9 34 / 86 34 17,9 

3 MIKOLAJ Pavol GKAK 14121 20,5 33 / 91 33 20,5

4 SELECKÝ Július GKAK 06790 19,9 32 / 90 32 19,9

5 KAŇUK Peter LGK  04699 15,3 31 / 86 31 15,4 

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

1 PIRO Marián GKAK 16416 54 49 / --- 49 41 

2 SEMAN Milan RFMI 12244 23,6 45 / 81 45 20,0 

3 KATKOVČIN Tomáš GKAK 11446 28,9 41 / 91 41 26,4 

4 HREHA Stanislav GKAK 07878 23,6 41 / 85 41 21,6 

5 KALINÁČ Anton GKAK 11106 23,9 41 / 86 41 21,9

Orange Golf Cup
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Turnaj O pohár prezidenta



73

ROČENKA GOLFOVÉHO KLUBU
ALPINKA KOŠICE

  Hráč  Rany
 1. JUSKO Tomáš 59

 2.  HUDÁK Patrik  62

 3.  ROUCHE Yves  63

 3.  OLEJÁR Michal  63

 5.  SLOBODNÍK Dušan  65

 5.  JERGA Slavomír  65

 7.  DRÁBIK Ladislav  67

 8.  MOZOĽA Peter  68

 8.  GERMAN Miroslav  68

 10.  POLÓNY Dušan  69

 10.  KRÁL Ľubomír  69

 10.  NOVAČKOVÁ Marta  69

 10.  KOLLÁR Peter  69

 14.  VARADY Alexander  70

 15.  TIMKO Peter  71

 15.  FORRAI Daniel  71

 17.  HOJČUŠ František  72

 17.  SÝKORA Jozef  72

 17.  BOOKER Eric  72

 17.  ŠIMKO Karol  72

 17.  SABOL Viktor  72

 22.  HARVAN Rudolf  73

 22.  VALENT Peter  73

 22.  MEREŠŠ Dorián  73

 22.  FORRAI Adrian  73

 26.  DRAGULA Marek  74

 26.  SELECKÁ Jana  74

 28.  SADIV Jozef  75

 28.  JUHÁS Jozef  75

 28.  NOVÁČEK Viliam  75

 28.  KOZÁK Ján  75

 32.  HOLUB Gabriel  76

 33.  MASARYKOVÁ Helena  77

 33.  DABROVSKÝ Štefan  77

 33.  VASILENKO Martin  77

 33.  VAĽKO Peter  77

 37.  BILIK Jaroslav  78

 37.  SELECKÝ Július  78

 39.  TOMAŠKO Ladislav  79

 39.  BARNA Marek  79

 39.  JELČ Miroslav  79

 42.  HALAGOVCOVÁ Katarína  80

 42.  GERMANOVÁ Valéria  80

 44.  SEMEŠ Peter  81

 44.  TKÁČ Ivan  81

 46.  MOZOĽOVÁ Ingrid  83

 46.  HOFFMANN Tomáš  83

 46.  MARGITA Peter  83

 46.  HANCINOVÁ Viera  83

 50.  OROSZOVÁ Adriana  84

 50.  MELNIČAK Vladislav  84

 52.  ROŠÁK Marián  87

 53.  JENČUŠ Viktor  88

 53.  TOMÁŠÚ Otto  88

 53.  HORŇÁK Ladislav  88

 56.  TIMKOVÁ Soňa  89

 56.  KAZIMÍR Miloš  89

 58.  HRABČÁK Dávid  90

 58.  TOMAŠKO Róbert  90

 60.  MIŠKOV Pavol  91

 60.  ĎURICA Peter  91

 62.  ŠARÁK Štefan  96

 62.  ŠVEC Ján  96

 64.  VALENTOVA Gitka  98

 65.  HOCMAN Ladislav  99

 66.  ŠEBESTA Peter  104

 67.  JUHÁSOVÁ Anna  105

 68.  BALUN Vladimír  -

 68.  MELNIČAKOVÁ Adriana  -

 68.  BALUNOVÁ Gabriela  -

 68.  BLAŠKO Pavol  -

 68.  ADAMOV Ján  -

 68.  BRUTOVSKÁ Anna  -

 68.  MORA Július  -

 68.  SOPKO Milan  -

 68.  STRAKA Ladislav  -

 68.  TREMBULÁK Stanislav  -

 68.  MAURITZ Roland  -

 68.  HANCIN Jozef, st.  -
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Patrik Hudák

Jeden z mladých talentov GKAK jej minulý rok spolu 

so svojím tímom priniesol 2. miesto zo slovenských 

klubových majstrovstiev. Na golfe ho najviac baví 

veľká pestrosť a variabilita a mrzí ho, že v Európe 

je golf stále športom pre elitu. Spoznajte s nami 

aktuálneho vlastníka Pohára prezidenta GKAK 

Patrika Hudáka. 

Kedy si začal hrať golf a čím si ťa získal?

Hrať som začal v roku 2010, keď som mal 14 rokov. 
Zo začiatku si ma pravdepodobne získal tým, že v ňom 
existuje niečo ako handicap. Pre mňa je to geniálny 
spôsob, ako objektívne hodnotiť aktuálnu výkonnosť 
hráča. Ten začiatočný progres a tréningy boli jasne 
viditeľné v podobe zlepšovania HCP. Až neskôr som 
začal zisťovať, že veľa vecí v golfe je podobných bežné-
mu životu.

Čo máš na golfe najradšej a prečo?

Variabilitu. Každé ihrisko je iné, hrá sa s rôznymi 
palicami a je potrebné ovládať veľké množstvo rôznych 
typov rán. Osobne si myslím, že golf nie je len jeden 
šport, ale niekoľko rôznych športov dokopy: dlhá hra, 
krátka hra, patovanie, course management a seba-
kontrola. Každý z týchto „minišportov“ vyžaduje iný 
prístup a obvykle až ich kombinácia vedie k dobrým 
výsledkom.

Baví ťa aj cestovať za golfovými turnajmi a zážitka-

mi? Aké miesta/ihriská si zatiaľ navštívil a kde sa ti 

najviac páčilo?

Cestovať len kvôli golfu ma veľmi nebaví, skôr využijem 
šance na golf počas cestovania, ak sa náhodou naskyt-
nú. Asi najkrajšie ihrisko, ktoré som doteraz hral, 
bolo Aviara Golf Resort v Kalifornii, no hral som aj 
v Španielsku alebo Česku.

Začínal si hrať ako školák v Košiciach, teraz už chodíš 

na univerzitu. Stíhaš pri tom stále golfovať? Ako vyze-

rá tvoj golfový rok? 

Ani nie. Študujem v Brne, a tam na golf veľa času 
nemám. Golf hrám v podstate iba keď som doma, 
v Košiciach. Cez zimu nehrám vôbec, snažím sa to 
všetko dobehnúť počas leta. 

Ako vyzerajú tvoje tréningy a čo je pri trénovaní pre 

teba najdôležitejšie? 

Ako som už spomínal, na tréningy veľa času nie je. 
Veľká časť môjho tréningu sa preto odohráva počas 

cvičných kôl. Najdôležitejšie pre mňa je rozumieť 
veciam, ktoré robím. Na to dosť pomáhajú videá alebo 
simulátor. Pre niekoho to môže vyzerať až ako patolo-
gický prístup, no mne sa to osvedčilo v golfe, ale aj 
v iných oblastiach.

Aký je tvoj najväčší golfový sen?

Neašpirujem na výkonnostný alebo profesionálny golf, 
takže sny typu „vyhrať 23x na PGA Tour“ asi nie sú 
namieste, no rád by som sa aspoň raz v budúcnosti 
dostal na plusový HCP.

Keby si si mohol vybrať, s kým na svete by si si rád 

zahral kolečko golfu a prečo? 

Adam Scott, kvôli jeho extrémne technickému švihu.

Máš nejaké športové vzory, niekoho, kto ťa inšpiruje 

alebo vie nakopnúť? Z tvojej generácie mladých 

golfi stov alebo niekoho úplne iného?

Pavol Mach, Matej Valo a Ladislav Ujhelyi Jr. sú moje 
športové vzory.

Prešiel si už viacero krásnych ihrísk nielen na Slo-

vensku. V čom je podľa teba Alpinka stále výnimočná? 

Je na nej niečo špeciálne?

Určite je výnimočná tým, že je to krátke ihrisko vy-
žadujúce vysokú presnosť. Veľmi často sledujem, že 
hráči, ktorí dokážu hrať „veľké“ ihriská dobre, majú 
problém zahrať podobný výsledok na Alpinke. Obvykle 
je to aj naopak.

Ktorú jamku na Alpinke máš najradšej a prečo?

Jamku č. 7, pretože tam dokážem zahrať všetko 
od eagle po 14. Asi najväčším potešením pre mňa je 
vidieť letieť (prvú) ranu bezpečne cez úžinu.

Golf je zaujímavá hra, ktorá nám raz ide perfektne, 

inokedy sa nám nedarí vôbec. Čo si hovoríš ty, keď 

loptička nie a nie letieť tam, kde potrebuješ?

„Sú aj iné športy Patrik.“

Aký typ golfi stu si? Pokojný, vyrovnaný gentleman 

alebo temperamentný hráč, ktorý sa vie aj poriadne 

rozčúliť? 

Som golfový neurotik, ktorý to dokáže celkom dobre 
zamaskovať.

Na golfe si ešte ako junior nestretával príliš veľa 

rovesníkov. Bavilo ťa tráviť toľko času s „dospelák-

Som golfový neurotik, ktorý to dobre maskuje
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mi“ na všetkých turnajoch? Nelákalo ťa skúsiť aj iný 

šport? 

Predtým, ako som začal hrať golf, som hrával 
aktívne tenis, tam som sa stretával s rovesníkmi dosť. 
Na golfe je dobré to, že spolu môžu hrať ľudia nezávis-
le na výkonnosti alebo veku. Ťažko povedať, či by viacej 
rovesníkov na golfe prinieslo väčšiu rivalitu, a tým 
aj lepšie výkony. Každopádne 
som nemal problém tráviť väč-
šinu času so staršími, veľa som 
sa naučil .

Aké podmienky sú podľa teba 

na Slovensku vytvorené pre 

mladých ľudí, ktorí chcú začať 

hrať golf a chceli by sa mu aj 

viac venovať? Našiel si ty dosť 

podpory? Je tu dostatočná 

infraštruktúra pre mladých 

golfi stov? 

Osobne si myslím, že najväčšou 
prekážkou je stále európska 
mentalita, že golf je len šport 
pre elitu. To má za dôsledok, 
že na Slovensku o to stále nie je 
veľký záujem a počet ihrísk 
je nízky. Na druhú stranu si 
to golfové kluby uvedomujú 
a členstvá a feečka pre juniorov 
sú obvykle veľmi nízke. Prvotné 
náklady sú vysoké (oblečenie, 
palice, ...), 
ale to je asi rovnaké v každom 
športe. Čo sa týka podpory, 
tak SKGA sa snaží podporovať 
reprezentáciu, ale rozhodne to 
nie je žiadna výhra. Myslím si, 
že pokiaľ má niekto talent, kto-
rý podloží výsledkami a jediným 
problémom sú fi nancie, tak 
zohnať „sponzorstvo“ od iných 
golfových hráčov by nemal byť 
až taký problém. 

Golf je hra plná rituálov a tra-

dícií? Máš aj ty nejaké obľúbe-

né? Aké? 

Nemám žiadne.

Aký si mal golfový rok 2017? 

Ktoré úspechy alebo zážitky ťa 

najviac potešili a prečo?

V 2017 som hral jednoznačne 
najmenej oproti minulým ro-
kom, no paradoxne to prinieslo 
najväčšie úspechy. Z Alpinky 

to bolo celkové víťazstvo „O pohár prezidenta GKAK“, 
kde som jedno z kôl zahral na 67 (-1) bez akéhokoľvek 
tréningu alebo prípravy. Začiatkom septembra sme 
spolu s M. Vasilenko a P. Mach získali druhé miesto 
na Majstrovstvách SR klubových družstiev, čo je asi aj 
najlepší úspech (ale aj zážitok) v celej mojej golfovej 
„kariére“. 



76

Za golfom do celého sveta 

s TRGOTURS
Turnaje cestovnej kancelárie TRGOTURS spríjemňujú 

golfovú sezónu na Alpinke už dlhé roky. Cestovanie 

a spoznávanie nových miest ku golfu nerozlučne 

patrí, a tak sme sa rozhodli o jednom z našich 

hlavných partnerov zistiť viac od pani Jany Vaškovej 

v nasledujúcom rozhovore. 

Trgoturs je dlhodobo partnerom GKAK na pravidelné 

turnaje. Prečo sa vaša cestovná kancelária rozhodla 

spojiť práve s golfom?

Naša cestovná kancelária každoročne organizuje alebo 
sponzoruje rôzne kultúrne, športové alebo spoločen-
ské podujatia, tak prečo nie golf?
Spolumajiteľ golfového ihriska pán Ing. Pavol Miškov 
je aj majiteľ cestovnej kancelárie, a práve vďaka nemu 
sme mohli zažiť atmosféru golfového turnaja a spoznať 
fenomén „golf“. Na túto golfovo-spoločenskú udalosť 
pozývame aj našich klientov – negolfi stov, 
ktorí si môžu vyskúšať patovanie, odpaľovanie,
a hlavne sa môžu presvedčiť, že už dávno neplatí, že 

je golf len športom  pre bohatých. Golf si môže zahrať 

každý - mladý, starší, sám, v páre, rodičia s deťmi 

a dokonca aj starí rodičia s vnúčatami.

Aký je príbeh TRGOTURS? Kedy ste vznikli a prečo ste 

sa rozhodli zamerať práve na Chorvátsko? 

CK TRGOTURS organizuje zájazdy od roku 1991. Práve 
ostrov Krk v Chorvátsku bol prvým miestom, kde dovo-
lenkovali naši klienti. Toto miesto očarilo všetkých.
Hotelové komplexy postupne prešli veľkými rekon-
štrukciami a dnes ponúkajú skutočne to naj na strá-
venie príjemnej a bezstarostnej dovolenky. Ako jediná 
cestovná kancelária na Slovensku už 15. sezónu orga-
nizujeme zájazdy na ostrov Krk leteckou dopravou. Len 
hodina a 40 minút letu a môžete sa kúpať v mori...
jednoducho, úžasné. CK TRGOTURS však ponúka 
zájazdy do celého sveta. Je pravda, že „stálicou“ 
v našej ponuke je Chorvátsko – ostrov Krk, ale naše 
zameranie je plniť všetky „cestovateľské sny“ našim 
klientom kdekoľvek.

Čím je Chorvátsko výnimočné a je po toľkých rokoch 

ešte niečo, čím Vás osobne dokáže ešte prekvapiť?

Chorvátsko je výnimočné a veľmi populárne z via-
cerých dôvodov. Vzdialenosť, perfektne vybudované 
diaľnice, voľnosť cestovania bez obáv. Turisticky je 
Chorvátsko veľmi dobre rozvinutou krajinou, ponúka 

veľa možností ubytovania od hotelov rôznych kategórií, 
apartmánov na súkromí, až po ubytovanie v kempoch. 
Počasie je príjemné, letá sú teplé, takmer všade vidíte 
borovicové háje, kde si viete nájsť miesto v tieni. 
Lahodné jedlo – čerstvé morské špeciality, domáce 
bio produkty, ako napr. olivový olej, fi gy, hrozno, domáci 
syr, či lahodný pršut. More – priezračné, čisté, liečivé 
a najslanšie, možnosti kúpania sa na „divokých 
plážach“, stačí si prenajať loď.
História – každé mestečko, či malá dedinka dýcha 
bohatou históriou, krajina ponúka návštevy niekoľkých 
národných parkov.
Zábava – Chorváti sú hrdý národ a veľmi radi prezen-
tujú miestny folklór na rôznych podujatiach. Jednocho, 
Chorvátsko je správna voľba, stačí si len vybrať!
Moja práca mi ponúka veľa možností cestovať a vidieť 
zaujímavé miesta v mnohých krajinách, ale na Krk 
sa vraciam každý rok s radosťou, ako domov. Moji 
chorvátski kolegovia sú už mojimi priateľmi a teším sa 
na stretnutie s nimi.
A čím ma dokážu prekvapiť? Ich dobrosrdečnosťou, 
ochotou, milujem chorvátsku pohostinnosť a vždy ich 
úsmev na tvári, aj keď viem, že to v sezóne nemajú ľahké.

Golf a cestovanie k sebe neodmysliteľne patria. Veľa 

golfi stov by chcelo vyskúšať čo najviac rôznych ihrísk 

po celom svete. Organizujete aj vy takéto golfové 

dovolenky? 

Zájazdy za golfom sú čoraz populárnejšie. Máme veľa 
klientov, ktorí podľahli fenoménu golf a nevedia si túto 
vášeň odoprieť ani počas dovolenky. Ponuka golfových 
destinácii je široká, väčšinou platí obľúbené spojenie: 
golf a hotelové rezorty s all inclusive službami. 
Z našej ponuky vyberám top destináciu - Teneriffe, 
ktoré golfi sti vyhľadávajú hlavne počas zimných mesia-
cov. Nachádza sa tam osem golfových rezortov tej naj-
vyššej kvality. Ponúkajú hráčom na zelených greenoch 
úžasnú atmosféru a fascinujúcu scenériu krajiny.
Obľúbeným miestom je určite aj Turecko, letovisko 
Belek, ktoré ponúka kvalitné golfové ihriská a top 
hotely so špičkovými službami. Veľmi populárne sú aj 
destinácie v Španielku a Portugalsku. Nedá mi nespo-
menúť Škótsko, krajinu, kde nájdete cez 550 golfových 
ihrísk, z ktorých väčšina bola postavená pred viac než 
100 rokmi. Odporúčame aj vzdialenejšiu exotiku – 
moderné golfové rezorty v Dubaji, či v letovisku Punta 
Cana v Dominikánskej republike.



77

ROČENKA GOLFOVÉHO KLUBU
ALPINKA KOŠICE

Zúčastňujete sa aj vy turnajov Trgoturs na Alpinke? 

Akú majú pre Vás atmosféru?

Áno, zúčastňujem sa, ale ako negolfi stka a vôbec mi to 
nevadí. Páči sa mi tá „normálnosť“ – golf je šport ako 
každý iný a predsa niečím zvláštny. Ľudia sa chovajú 
slušne, s úctou a noblesou. Nehovoriac o prostredí - 
golfové ihrisko Alpinka je nádherné, pohodové, klenot 
v srdci Čermeľského údolia.
A čo ma veľmi teší, jamka č. 1 PAR 4 je „naša“ 
TRGOTURS. Z clubhausu je veľmi dobre vidieť na prvé 
odpalisko, takže keď pijem kávičku, vidím ako sa hráči 
rozcvičili hneď po prvom odpale.

Máte zmapované najkrajšie golfové ihriská v Chorvát-

sku? Dá sa hrať golf aj priamo na Krku? 

Ani Chorvátsko nezaostáva za ostatnými destináciami 
a ponúka golfi stom zaujímavé miesta. Pomaly pribú-
dajú nové golfové rezorty. Na Krku si zatiaľ golf neza-
hráte, ale vieme vám  ponúknuť a dať do pozornosti 
najbližšie ihrisko na Istriji, Golf Adriatic Savudrija.

1. Slavomír Jerga + Ingrid Mozoľová  33 rán

2. Alexander Varady + Peter Valent  33 rán

3. Ľubomír Král + Peter Margita  33 rán

O poradí víťazov rozhodlo HCP jamiek

Nearest to Pin: Jamka č. 3 – Slavomír Jerga  2,98 m

                             Jamka č. 9 – Slavomír Jerga  3,79 m

Longest Drive ŽENY: Ingrid Mozoľová

Longest drive MUŽI: Miroslav Jaroščák

PRO
1. Tomáš Jusko + Adriana Oroszová  28 rán ( -6)

TRGOTURS Golf Cup 

24. 6. 2017
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Najkrajšie golfové 

destinácie Európy

Írske ihriská sa spolu so škótskymi asi najčastejšie 

vyskytujú v rebríčku 100 najlepších ihrísk sveta. Ko-

rene golfu tu siahajú do polovice 19. storočia a zápis 

o prvom golfovom turnaji z ihriska v regióne Kildare 

pochádza z roku 1852. Najlepšie hodnotené írske 

ihrisko, Ballybunion, nájdete na juhozápadnom po-

breží ostrova. Jeho súčasnú podobu navrhoval slávny 

Thom Watson a dve ihriská, ktoré pod klub spadajú, 

sú golfovými klenotmi nielen na ostrovoch, ale v celej 

Európe. Na západnom pobreží leží aj druhé najlepšie 

ihrisko Írska, Lahinch a jeho začiatky sa tiež dátujú 

ešte do 19. storočia.

Írsko
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Vďaka skvelému počasiu, vďačnej geografi ckej polohe 

a krásnej prírode je Portugalsko jednou z najlákavej-

ších európskych golfových destinácií. Za golf môžu 

Portugalci ďakovať Britom, ktorí ho sem „exportova-

li“ ešte v 19. storočí. Prvý golfový klub tu skupinka 

obchodníkov s vínom z Británie založila ešte v roku 

1890. Najlepšie hodnoteným ihriskom v Portugalsku 

je North Course v Monte Rei Golf & Country Club 

v regióne Algarve, ktoré patrí k Nicklaus Signature 

ihriskám. Ďalšie výnimočné ihriská nájdete na pobre-

ží v okolí Lisabonu, ale aj napríklad na najzápadnej-

ších výbežkoch európskeho kontinentu.

Portugalsko
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V Škótsku sa každý golfi sta vracia ku koreňom. Old 

Course v St. Andrews je matkou všetkých golfových 

ihrísk a dodnes patrí k najlepšie hodnoteným ihris-

kám na svete. Golf sa tu hral pravdepodobne už od 

12. storočia a tých najlepších hráčov sveta láka aj 

dnes. Miestny klub nesie v názve prívlastok 

„kráľovský“ a stal sa aj prvým klubom, ktorý privítal 

vo svojich radoch ženské hráčky, a to už v roku 1867. 

Hovorí sa, že každý golfi sta by si toto ihrisko mal 

zahrať aspoň raz v živote. Dokopy v Škótsku nájde-

te neuveriteľných 550 ihrísk, ktoré sú roztrúsené 

doslova na každom kroku takmer pri každom meste 

a dedine. V top 10 najlepších ihrísk sveta má Škótsko 

až 3 ihriská. Zahrať si môžete na nížinách i v horách, 

pri historických zámkoch i na dramatickom veternom 

pobreží. 

Škótsko

S priemernou ročnou teplotou okolo 23°C je tento ka-

nársky ostrov hotovým rajom pre všetkých golfi stov. 

Nájdete na ňom osem prekrásnych golfových ihrísk 

s výhľadmi na nekonečné more a palmy, z ktorých 

budete mať problém vybrať to najlepšie. Jednotlivé 

ihriská sú ozajstnými skvostami, ktoré navrhovali 

najlepší architekti z celého sveta. Niektoré sú posa-

dené hneď vedľa hotelových komplexov pri pobreží, 

iné zase ležia medzi horami a morom, jedno z ihrísk 

dokonca vystriedalo niekdajšie banánové plantáže. 

Teneriffe
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Španielsko je jednou z najvyhľadávanejších európskych 

golfových destinácií, ktorá ponúka nespočetne veľa 

možností i golfových dovolenkových balíčkov. V celej 

krajine dnes nájdete až 349 ihrísk a fakt, že aj samotní 

Španieli žijú golfom dokazuje obdivuhodný počet 

300 000 členov v španielskych golfových kluboch. Náj-

dete tu niekoľko ihrísk zapojených do európskej túry 

a množstvo skvostov navrhnutých svetovými architektmi. 

Na prvom mieste v rebríčku najlepších ihrísk Španiel-

ska sa nachádza PGA Catalunya Stadium Course v Gi-

rone. Hneď druhú priečku nesie slávne ihrisku Valder-

rama, ktorá je známa aj ako Augusta Európy. Na ihrisku 

sa odohralo niekoľko legendárnych turnajov vrátane 

Ryder Cupu 1997, kedy vyhralo európske mužstvo. 

Španielsko

Hoci Turecko leží na pomedzí Európy a Ázie, vďaka 

jeho geografi ckej a fi nančnej dostupnosti lákajú jeho 

ihriská množstvo hráčov z európskych krajín. Golfové 

ihriská nájdete po celom Turecku, niektoré z naj-

krajších aj na pobreží okolo strediska Belek. Zatiaľ 

čo v celej krajine existuje len 20 ihrísk, tie najlepšie 

hodnotené nájdete práve na stredozemnom pobreží. 

Práve v týchto končinách sa hrá aj časť európskej 

tour - Turkish Airline Open. Ihriská na tureckom juž-

nom pobreží pri Stredozemnom mori sa môžu pýšiť 

prekrásnou zeleno prírodou a nesmiernou pestros-

ťou. Z množstva ihrísk v Beleku si okrem toho môžete 

počas roka odskočiť priamo do luxusného hotelového 

rezortu s nekonečnými plážami či tureckými kúpeľmi.

Turecko
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Interport Cup
Turnaj INTERPORT CUP organizovaný pánmi 

Dušanom Trnkom a Vladislavom Melničákom, mal už 

svoj 11 ročník. Spoločnosť Interport Servis tento tur-

naj organizuje každoročne, aby sa neformálne stretli 

so svojimi obchodnými partnermi a priateľmi. 

Charakter turnaja je tým stanovený, tvorí ho uvoľne-

nosť, priateľskosť ale aj zdravá športová súťaživosť. 

Hralo sa tradične systémom stableford v dvoch 

kategóriách. Samozrejme nechýbali ani vložené 

súťaže, nearest to pin vyhrala Helena Masaryková, 

longest drive ženy bola najúspešnejšia Marta 

Novačková a u mužov dominoval Martin Tomaško.

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

1 FERENC Jaroslav GKAK 11419 10,4 36 / 77 36 10,4

2 JERGA Slavomír GKAK 10744 8,6 36 / 74 36 8,6 

3 OLEJÁR Michal GKAK 13926 16,7 36 / 83 36 16,7 

4 MELNIČAK Vladislav GKAK 06964 11,0 35 / 78 35 11,0 

5 KOCH Ladislav LGK  04124 17,3 35 / 86 35 17,3 

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

1 LESNIAK Ján GKAK 17077 54 60 / 98 60 33,0 

2 PIRO Marián GKAK 16416 41 38 / --- 38 39 

3 KUBÍK Ján LGK  03272 23,1 33 / --- 33 23,1 

4 KALINÁČ Anton GKAK 11106 21,9 33 / 95 33 21,9 

5 ŠVIGAR Vladimír RFMI 14587 29,5 31 / --- 31 29,5 

PRO Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre 

1 JUSKO Tomáš GKAK 02009 PRO WD ---
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Jamkovka
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 1. Mach Pavol 
Tomaško Martin

Král Ľubomír

Jerga Slavomír

Jerga Slavomír

Jerga Slavomír

Ferenc Jaroslav

Slobodník Dušan

Slobodník Dušan

Král Ľubomír

Vasilenko Martin

Jerga Slavomír

Juhás Tomáš

Ferenc Jaroslav

Ďurica Peter

Slobodník Dušan

 16. Tomaško Martin

 8. Král Ľubomír

 9. Dragula marek

 4. Vasilenko Martin

 13. Tomaško Ladislav

 5. Jerga Slavomír

 12. Rouche Yves

 2. Juhás Tomáš

 15. Mozoľa Peter

 7. Ferenc Jaroslav

 10. Varady Alexander

 3. Polóny Dušan

 14. Ďurica Peter

 6. German Miroslav

 11. Slobodník Dušan

Šulíková Alexandra

Šulíková Alexandra

Nováčková Marta

1. Šulíková Alexandra
Šulíková Alexandra

Halagovcová Katarína

Nováčková Marta

Germanová Valéria

8. Oroszová Adriana

4. Halagovcová Katarína

5. Hancinová Viera

2. Nováčková Marta

7. Selecká Jana

3. Germanová Valéria

6. Masaryková Helena

Majstrovstvá GKAK na jamky 2017 - muži

Majstrovstvá GKAK na jamky 2017 - ženy
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Tradičný turnaj je oslavou silných júnových mien Ján, 

Ladislav, Peter a Pavol. Turnaj sa hrá formou texas 

scramble, kde jeden z dvojice musí vlastniť jedno 

zo spomínaných mien. Ročník 2017 bol mimoriadne 

vyrovnaný, kde o poradí rozhodovali výsledky 

na jednotlivých jamkách. Všetky vložené súťaže 

Nearest to pin aj Longest drive vyhral Jožko Sýkora.

 1. Valent Peter + Lukáč Marek 32 rán

 2. Mozoľa Peter + Get Roberts 32 rán

 3. Valenčík Ján + Sýkora Jozef 34 rán

 4. Miškov Pavol + Blaško Jozef 34 rán

 5. Kozák Ján + Král Ľubomír 34 rán

 6. Lesniak Ján + Lesniak Filip 35 rán

 7. Ďurica Peter + Smerek Ján 36 rán

 8. Blaško Pavol + Richtárik Róbert 36 rán

 9. Sebesta Peter + Slobodník Dušan 36 rán

 10. Švec Ján + Bilik Jaroslav 39 rán

 11. Timko Peter + Rybička Zoroslav 40 rán

 12. Adamov Ján + Krivda Jozef 44 rán

JaLaPePa Cup
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Turnaj 

O pohár viceprezidenta
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   PORADIE PO 5. KOLE

  Hráč  Rany
 1.  FERENC Jaroslav  62

 2.  ROUCHE Yves  64

 2.  JERGA Slavomír  64

 4.  KRÁL Ľubomír  65

 4.  JUSKO Tomáš  65

 6.  OLEJÁR Michal  66

 6.  VARADY Alexander  66

 8.  HOJČUŠ František  67

 8.  KOLLÁR Peter  67

 10.  MOZOĽA Peter  69

 10.  POLÓNY Dušan  69

 10.  KOZÁK Ján  69

 10.  GERMAN Miroslav  69

 14.  TOMAŠKO Martin  70

 14.  SLOBODNÍK Dušan  70

 14.  DRAGULA Marek  70

 14.  TIMKO Peter  70

 18.  FORRAI Adrian  71

 19.  MEREŠŠ Dorián  72

 19.  HOLUB Gabriel  72

 21.  TOMAŠKO Ladislav  73

 22.  VALENT Peter  74

 23.  SABOL Viktor  75

 23.  MASARYKOVÁ Helena  75

 23.  HARVAN Rudolf  75

 23.  KAZIMÍR Miloš  75

 27.  STRAKA Ladislav  76

 27.  NOVAČKOVÁ Marta  76

 29.  HANCINOVÁ Viera  77

 30.  MARGITA Peter  78

 30.  SELECKÁ Jana  78

 30.  JELČ Miroslav  78

 30.  TOMAŠKO Róbert  78

 30.  LANG Július  78

 30.  HANCIN Jozef, st.  78

 36.  ROŠÁK Marián  79

 36.  ĎURICA Peter  79

 36.  TOMÁŠÚ Otto  79

 36.  NOVÁČEK Viliam  79

 40.  PAŠKA Michal  80

 41.  ŠVEC Ján  81

 41.  OROSZOVÁ Adriana  81

 41.  SÝKORA Jozef  81

 44.  HUDÁK Patrik  82

 44.  DABROVSKÝ Štefan  82

 46.  SCHMIDT František  83

 46.  KOCTUR Jaroslav  83

 46.  SADIV Jozef  83

 46.  HALAGOVCOVÁ Katarína  83

 46.  ADAMEC Ondrej  83

 51.  ŠIMKO Karol  84

 52.  SELECKÝ Július  85

 52.  GERMANOVÁ Valéria  85

 52.  MELNIČAK Vladislav  85

 55.  DRÁBIK Ladislav  86

 55.  HOFFMANN Tomáš  86

 55.  HORŇÁK Ladislav  86

 55.  BARNA Marek  86

 59.  TKÁČ Ivan  87

 59.  HON Jan  87

 59.  KAKALEC Peter  87

 59.  ONDROVIČ Gabriel, st.  87

 63.  MOZOĽOVÁ Ingrid  88

 63.  TIMKOVÁ Soňa  88

 63.  ŠARÁK Štefan  88

 66.  GUZA Miroslav  89

 67.  MAXIAN Maroš  90

 68.  JUHÁS Tomáš st.  91

 69.  VAĽKO Peter  92

 70.  PARILÁK Ľudovít  96

 70.  MIŠKOV Pavol  96

 72.  ONUŠKA Igor  97

 73.  VALENTOVA Gitka  101

 73.  NAGY Ladislav  101

 75.  KAPALO Richard  102

 76.  JENČUŠ Viktor  104

 77.  JUHÁSOVÁ Anna  106

 78.  GÁBRIKOVÁ Sláva  116

 79.  BILIK Jaroslav  -

 79. HOCMAN Ladislav  -

 79.  ŠEBESTA Peter  -

 79.  BALUN Vladimír  -

 79.  ŠVEC Samuel  -

 79.  JUHÁSOVÁ Gabriela  -

 79.  TREMBULÁK Stanislav  -

 79.  ADAMOV Ján  -

 79.  TRIBULA Roland  -
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Jaro Ferenc

Na stránkach našich ročeniek si postupne nachádzajú 

miesto všetci úspešní a stáli golfi sti z GKAK. 

Výnimkou nie je ani sympatický Jaroslav Ferenc, 

ktorý svojim spoluhráčom v sezóne 2017 „uchmatol“ 

pohár viceprezidenta GKAK. 

Minulý rok ste na Alpinke vyhrali turnaj o pohár 

viceprezidenta klubu. Bol to najkrajší moment Vašej 

golfovej sezóny? Aký ste mali golfový rok?

Bol to najkrajší moment nie len mojej golfovej sezóny, 
ale aj celej mojej golfovej kariéry. Je to totiž vôbec prvý 
väčší nehendikepový turnaj, ktorý som vyhral. A aj vďa-
ka nemu som bol s mojou uplynulou golfovou sezónou 
veľmi spokojný. Síce som prehral celosezónnu stávku 
na „single hendikep“, ale bolo to veľmi tesné a hlavne 
moja hra sa celkovo dosť zlepšila. Hoci, ak by sa ma 
niekto spýtal prečo, tak naozaj neviem. Golf je v tomto 
smere úplne nevyspytateľný.

Ako vyzerali Vaše golfové začiatky? 

Prvýkrát som zobral do ruky golfovú palicu pred 
dvanástimi rokmi. Zo začiatku mi to príliš nešlo, alebo 
lepšie povedané, mi to nešlo vôbec, ale napriek tomu 
ma to bavilo neskutočne. Pamätám sa, že keď som sa 
prvýkrát presunul z odpaliska už aj na ihrisko, bol to 
pre mňa tak intenzívny zážitok, že som celú ďalšiu noc 
doslova nezažmúril oka. A odvtedy ma toto nadšenie 
pre golf drží až dodnes.

Prečo ste si obľúbili zo všetkých športov práve golf? 

Robili ste nejaký šport aktívnejšie aj predtým?

Už som sa viackrát pokúšal vysvetliť priateľom a zná-
mym, prečo ma golf tak strašne baví, ale neúspešne. 
Láska ku golfu jednoducho patrí k tým veciam, ktoré 
sa slovami popísať nedajú, človek ich musí prežiť, 
ak ich chce pochopiť. Moji golfoví „spolupacienti“ 
určite vedia, o čom hovorím. Čo sa týka ostatných 
športov, rád hrávam v lete tenis a bicyklujem po lesoch 
a v zime sa venujem squashu a hokeju a občas si 
zajazdím na raceovom snowboarde. Športom vypĺňam 
dosť veľkú časť môjho voľného času.

Takže odporúčate golf aj svojim známym a priateľom, 

keď príde reč na šport?

Samozrejme áno, nebudem predsa pred priateľmi 
tajiť taký krásny šport. Ale bohužiaľ, takmer žiaden 
z nich si moje odprúčanie k srdcu nezobral. 
Jednoducho, kto si to sám neskúsi, tak neuverí, aký je 
golf skvelý.

Golf je plný rituálov a tradícií. Ktoré sú Vaše obľúbené 

a prečo?

Golf je tradične považovaný za hru džentlmenov. Čiže 
sa pri ňom jednak v žiadnom prípade nepodvádza 
a jednak sa chová úctivo k súperom, ktorým sa 
dokonca v golfe ani nehovorí súperi, ale spoluhráči. 
A kto tieto dve zásady nedodržiava, ten potom ani 
nehrá skutočný golf. Práve tieto tradície robia z golfu 
tak príjemnú hru. No a z rituálov sa mi asi najviac páči 
„frťanL pred hrou a po každom birdie, čo robí hru ešte 
príjemnejšou a veselšou.

Alpinka je aj Vaším „domácim“ ihriskom. Čo máte 

na nej najradšej? 

Alpinka je pekné a útulné ihrisko, zasadené v malej 
doline uprostred lesa a už len prechádzať sa po ňom je 
perfektný relax. Čo ale robí toto ihrisko výnimočným, nie 
je jeho scenéria, pretože v širšom okolí existuje viacero 
pekných ihrísk, ale ľudia, ktorí sa tam stretávajú. Takú 
dobrú partiu príjemných, veselých golfi stov tak ľahko 
inde nenájdete. Alpinka je známa aj svojou nenápadnou, 
ale skvelou kuchyňou. Asi najviac mi tu chutia cestovi-
ny, ktoré bývajú často ešte lepšie, než tie originálne, čo 
som jedol v Taliansku. No a domáce koláčiky, napríklad 
ten s mascarpone a ovocím, to je jedna báseň.

Ako vyzerá Váš tradičný rok s golfom? Kedy začínate 

svoju sezónu, kedy a kde si ho najviac užívate a čo Vás 

už naozaj prinúti odložiť palice na zimu? 

Sezónu začínam presne v deň, kedy na jar greenke-
eperi pripravia a otvoria ihrisko. A končím vtedy, keď 
mi už na ihrisku od zimy nonstop tečie sopeľ z nosa, 
nikdy nie skôr. Samozrejme, najviac si človek užije golf 
pri dobrom počasí, to jest pri slniečku, v bezvetrí a pri 
telopte okolo takých 15 - 25 stupňov.

Čo Vás na golfe dnes najviac fascinuje? 

Úplne najúžasnejší je pri golfe ten neopísateľný pocit 
pri dobrom odpale. No a potom sa mi na ňom páčia 
prechádzky po peknej prírode, ktoré často ani 
nemôžme nazvať prechádzkami, ale skôr poriadnymi 
túrami. Po hre na dlhšom a kopcovitom ihrisku bývam 
vyčerpaný viac než pri akomkoľvek inom športe, kto-
rému sa venujem. Mnohí neznalí radi hovoria, že golf 
nie je šport, len taká zábavka pre snobov. No môžete 
mi veriť, že golf rozhodne športom je, môže to byť 
fyzicky extrémne náročná záležitosť. A venovať sa mu 
môžu rovnako snobi kvôli móde, ako aj my ostatní kvôli 
tomu, že ho milujeme.

Lásku ku golfu musíte zažiť, aby ste ju pochopili
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Aké je najzaujímavejšie ihrisko, na ktorom ste dote-

raz hrali? 

Najviac mi imponovali tie na pobrežiach oceánov, 
s fairwaymi a greenmi na útesoch, s krásnymi pano-
ramatickými výhľadmi. Ak musím povedať, ktoré z nich 
boli najkrajšie, tak asi tie v Thajsku.

Hrávate golf s manželkou/partnerkou? Je to pre 

Vás aj dobrá rodinná aktivita, alebo si ho užívate skôr 

s priateľmi?

Ja hrávam golf s priateľmi, ale vedel by som si ho živo 
predstaviť aj ako rodinnú aktivitu, samozrejme len 
v prípade, že by jeho čaru podľahol aj niekto z rodiny, 
nemá zmysel do toho niekoho siliť.

Aké máte doteraz najkrajšie golfové zážitky?

Každý jeden golf je pre mňa zážitok. A je mi veľmi 
ťažko povedať, ktorý z nich bol ten naj.

Máte nejaký golfový sen, ktorý by ste si raz chceli 

splniť?

V prvom rade single hendikep, to znamená ešte sa 
v ňom trošku zlepšiť. A potom by som si ešte rád 
zahral na niektorom špičkovom svetovom ihrisku, 
najradšej v Auguste, čo je ale dosť nereálne, tam sa 
obyčajní ľudia nedostanú, tak potom aspoň napríklad 
v kolíske golfu St Andrews.

Keby ste si mohli vybrať kohokoľvek na svete, s kým 

by ste si rád zahrali kolečko golfu?

Nikto špeciálny ma nenapadá. Najradšej hrávam golf 
s priateľmi, kedy nechýba ani sranda, ani taká zdravá 
súťaživosť, pri ktorej sa v našej partii nazývame navzá-
jom zo srandy „nepriatelia“.

Golf je zaujímavá hra, ktorá nám raz ide úžasne, 

inokedy vôbec. Čo si hovoríte, keď tá loptička nie 

a nie letieť tam, kam potrebujete? Ako sa dokážete 

namotivovať?

Nedokážem. Keď to niektorý deň nejde, tak to skrátka 
nejde. Keď chytíte na ihrisku „vírus“, že neviete trafi ť 
jediný poriadny odpal, najradšej by ste polámali palice 
a išli preč. Vtedy ma drží na ihrisku iba viera, silná 
viera, že „vírus“ sa hneď vylieči a ďalší odpal už bude 
zase úžasný.

Aký typ jamiek máte na ihriskách najradšej? Dlhé 

a rovné, trochu náročné do kopca či z kopca, zákerné, 

ktoré sú najväčšou výzvou, v lese, s výhľadom? 

Najneradšej mám jamky, na ktorých pálim 
za horizont, čiže kde nevidím, kam dopadne lopta. 
Často ju vtedy nenájdem, čo ma po dobrom odpale 
dokáže poriadne vytočiť. A najradšej mám ťažké 
a pestré ihriská, ktoré umožňujú viacero alternatív 
zahratia každej jamky, kde je dôležitá nielen presná 
ruka a čistá hlava, ale aj vhodná taktika. Kopcovitý 
terén a stromy túto pestrosť a obtiažnosť samozrejme 
vhodne umocňujú.

Na golfe sme všetci kamaráti a športovci, často však 

nevieme, čo naši golfi sti robia, keď opustia ihrisko. 

Prezraďte nám prosím, čo robí Jaro Ferenc, keď prá-

ve negolfuje 
Vo voľnom čase sa venujem v prvom rade golfu a po-
tom ostatným športom. Rád si občas vyjdem s kama-
rátmi na pivo, či víno. A rád aj cestujem po svete, asi 
najpamätihodnejší bol náš dobrodružný výlet na Nový 
Zéland.



98

Cena od 38,30€
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ZmeZZZ na a cien vyhrhradea ná.á

Obedové menu od 4,00€
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Milí členovia Golfového klubu Alpinka, drahí priatelia!

Úprimne ďakujeme, že nielen dvere Vášho golfového 

klubu, ale najmä Vaše srdcia, ochotné pomôcť, ostali 

otvorené aj v roku 2017 pre pomoc rodinám s deťmi 

v zložitých životných situáciách.

Áno, golf ako kráľovský šport je všade vo svete často-

krát s charitou spájaný, no Vy, členovia košického klubu 

na Alpinke ste ukázali, že u Vás to nie je jednorázová 

záležitosť.

Minuloročný výťažok už 

IV. ročníka Charitatív-

neho golfového turnaja 

priniesol nielen viac ako 

šesťtisíceurový výťažok v 

podobe priamej pomoci, 

ale aj mnoho ďalších darov 

od mnohých z Vás, vďaka 

ktorým už dnes stojíme 

pred dokončením prvej 

časti Krízového centra Vincentínum v Košiciach, v Šaci. 

Veríme, že už v júli tohto roku tak bude môcť prichýliť 

prvé rodiny v núdzi. 

Veľmi nás potešilo, že sa minuloročného moderovania 

ujal náš priateľ a podporca Peter Marcin. Pozitívne sme 

vnímali aj záujem osobností, ktoré boli ochotné venovať 

do dražby svoje osobné veci - Adela Vinceová, Zuzana 

Smatanová, Gabriela Drobová, či svoju umeleckú tvorbu 

– Gordana Turuk, Veronika Hložníková, Pavol Barabáš, 

Milan Lasica a Richard Müller. Svojím prístupom tak 

podporili myšlienku pomoci a záujem o tému sprevádza-

nia a riešenia krízových situácií našich klientov. 

Vaše pozitívne nastavenie je pre nás veľkým povzbude-

ním. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým vám, za 

vašu podporu v našej činnosti. Práve vďaka ochote, obe-

tavosti a nezištnej pomoci našich partnerov, spolupra-

covníkov, podporovateľov a sponzorov môžeme stále pra-

covať na zdokonaľovaní našej práce a napĺňať tak naše 

poslanie pre dobro detí, ktoré často nemajú podmienky 

na bezpečný vývin vo vlastnej rodine, či pri podpore rodín 

v tom, aby sa o svoje deti mohli a vedeli postarať.     

Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami aj v roku 2018. 

V minulom roku sme hovorili o tom, že chceme začať 

budovať nové Sociálne centrum Vincentínum v Košiciach 

– Šaci a tento rok ho aj vďaka vašej podpore chceme 

otvoriť, aby mohlo poskytnúť strechu nad hlavou a do-

mov ďalším ohrozeným rodinám!

Radoslav Dráb

Spoločnosť Úsmev ako dar

Charitatívny turnaj
Štvrtý ročník turnaja Úsmev ako dar 
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Hole in One
5. 7. 2017 - PETER VALENT - Jamka č. 3
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Chcete si zarobiť 1 milión? Táto otázka znie vždy 

veľmi lákavo a každý odpovie hneď kladne. Druhá vec 

je ale to, čo preto treba urobiť. Niekedy je to naozaj 

jednoduché. Väčšinou sa jedná o nejakú súťaž alebo 

lotériu. Oproti tejto možnosti, s ktorou vás obozná-

mim, nebola výhra v lotérii ešte nikdy tak reálna, ako 

možnosť vyhrať milión dolárov na tento netradičný 

spôsob. Musíte trafi ť golfovú jamku na hole-in-one. 

Teda na prvý pokus. Zdá sa vám to stále jednoduché? 

Jedná sa o najextrémnejšiu a najťažšiu jamku sveta.

Samozrejme, ak vás to hneď neodradilo a rozhodli ste 

sa tam vybrať, prichystajne si letenku do Afriky. Presne 

tam sa nachádza golfové ihrisko Legend Golf & Safari 

Resort. Jedná sa o klasické osemnásť jamkové ihris-

ko, ktoré skrýva jeden bonus. Je to 

práve spomínaná jamka s názvom 

Extreme 19. Ak neviete čím je tak 

extrémne ťažká, trošku ju opíšem. 

Odpaľujete z výšky 400 metrov, na 

dĺžku 360 metrov a doba trvania letu 

loptičky na green v tvare afrického 

kontinentu je asi necelá polminúta. 

V tomto rezorte ste samozrejme 

chránený od divokých zvierat a aby 

som nezabudol, ak sa chcete dostať 

na odpalisko, musíte sa hore nechať 

vyviesť vrtuľníkom.

Tak teda, ak ste dieťaťom šťasteny, 

mali by ste to rozhodne vyskúšať, 

ale doteraz sa to ešte nikomu nepo-

darilo.

Čo ste možno o golfe nevedeli...

Vedeli ste, že sa ako prvý šport hral 

na Mesiaci? 

Prinášame zaujímavosti a rekordy z greenov.

Golf. To nie sú len prestížne turnaje a relax v prírode, 

ale aj zaujímavosti a rekordy. Vedeli ste, že v kolíske 

golfu Škótsku museli tento šport zakázať na takmer 

päťdesiat rokov? Alebo že golf je prvým športom, ktorý 

sa hral na Mesiaci? Zistite, čo ste možno ani netušili. 

1. Najvyššie položené ihrisko na svete je v Peru - Tac-
tu Golf Club leží vo výške 4 369 metrov nad morom. 
A to je reč o jeho najnižšie položenom mieste.
2. V prvopočiatkoch golfového ošiaľu sa loptičky 

vyrábali z dreva - v roku 1618 predstavili výrobcovia 
loptičky z husacieho peria. To nahusto natlačili 
do konskej alebo hovädzej kože.
3. Prvý ženský golfový turnaj sa odohral na ihrisku 

v Musselburgh pri Edinburghu - stalo sa tak prvého 
januára 1881.

4. Nie všetky golfové loptičky majú rovnaký počet 

jamôčok - rozpätie sa pohybuje od 330 do 500 a závisí 
od fi rmy a dizajnu, ktorý pri ich výrobe používajú. Avšak 
bežná loptička má presne 336 jamôk.
5. V lete lietajú loptičky ďalej - je to zapríčinené tým, 
že čím sú teplejšie, tým je ich povrch odolnejší. 
6. Golf je prvým športom, ktorý sa hral na Mesiaci - 

Kozmonaut Allan Shepard z posádky Apolla 14 tam 
odohral dve loptičky. Spravil tak šiesteho februára 
1971, tesne pred odletom z mesačného povrchu.
7. Najdlhší úspešný putt na svete zaznamenal Fergus 

Muir šiesteho novembra 2001 - na Ihrisku svätého 
Andrewa neďaleko Glasgowa trafi l putterom do jamky 
zo vzdialenosti 114,3 metra.

8. Len štvrtina profesionálnych hráčov sú ženy

9. Škótsky parlament zakázal golf - bolo to v rokoch 
1457 až 1502, aby sa uistil, že občania nemárnia čas na 
ihriskách, kým sa mali pripravovať na anglickú inváziu. 
10. Tiger Woods dal svoju prvú hole-in-one už ako 

dieťa - jamku na jeden úder zahral tento výborný 
golfi sta tesne po svojich ôsmych narodeninách. 
11. Najdlhšiu jamku na jeden úder dal v roku 1961 

Lou Kretlow - loptička preletela z odpaliska priamo 
do jamky vzdialenej až 194 metrov.
12. Na to, aby ste dali siedmu jamku na ihrisku 

Satsuki v Japonsku, musíte prekonať 831 metrov 

Ide o najvzdialenejšiu jamku od odpaliska na svete.
13. Priemerná rýchlosť švihu u žien je 99,7 kilometra 

za hodinu - profesionálky dosahujú rýchlosť až 154 
kilometrov. U mužov je priemerná rýchlosť 135 kilo-
metrov a u profesionálov až 173 kilometrov za hodinu.

Chcete si zarobiť 1 milión? 
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Ryder Cup 2017
Priateľské stretnutie dvoch klubov Lomnického golfo-

vého klubu a Golfového klubu Alpinka Košice v súťaži 

Ryder Cup má dlhoročnú tradíciu, kde dominuje 

priateľstvo, ale aj tvrdá športová rivalita.

V sezóne 2016 sa Ryder Cup konal na Alpinke, ale 

pre extrémne zlé počasie bol počas zápasov nako-

niec zrušený. Súťažiaci sa dohodli, že v sezóne 2017 

sa bude Ryder Cup konať opäť na Alpinke a tak sa aj 

stalo. Obidva kluby vyslali svojich zástupcov a tentokrát 

počasie na Alpinke bolo prekrásne. Začalo sa klasic-

ky v clubhouse spoločnými raňajkami a vzájomným 

podpichovaním. Súťažilo sa v 12 kategóriách a bojo-

valo sa o každý bod pre svoj klub. Bolo to neuveriteľne 

vyrovnané. Čakalo sa na posledných súťažiacich, kde 

v kategórii stableford HCP 26,5-36 Viliam Kubovčík zís-

kal bod pre Lomincu a vyrovnal skóre. Chýbal posledný 

výsledok dvojice Adriany Oroszovej a Diany Ondrovičo-

vej. Všetci čakali ako to dopadne. Na obrovskú radosť 

domácich sa do tabuľky zapisoval bod pre Alpinku. 

Víťazstvo Alpinky sa oslavovalo spoločne v clubhouse 

s tatarákom a koňakmi do neskorého večera. 

Všetci sa tešíme tento rok k naším priateľom do Lom-

nice a budeme sa snažiť obhájiť víťazstvo a pohár si 

opäť ponechať doma, na Alpinke.
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Dvojhra PRO

 Tomy Jusko 0 1 Adam Puchmelter

Dvojhra muži HCP 0-10,0

 Pavol Mach 1 0 Dávid Turlík

Dvojhra Muži HCP 10,1-15,0

 Marek Dragula 1 0 Miro Balčák

Dvojhra muži HCP 15,1-25,0

 Adrian Forrai 1 0 Peter Kaňuk

Dvojhra muži HCP 25,1-36,0

 Július Mora 0 1 Matúš Brudňák

Dvojhra ženy HCP 0-15,0

 Alexandra Šulíková 1 0 Dana Janovčíková

Štvorhra vedenie klubov
 Maťo Tomaško   Gabo Ondrovič

 Ľubo Král   Peter Jurko

Štvorhra muži
 Slavo Jerga   Flavius Halagovec

 Mora Július   Martin Bašista

Štvorhra ženy
 Marta Nováčková   Eva Jukrová

 Katka Halagovcová   Vierka Hrivková

Rany brutto

 Martin Vasilenko 0 1 Miro Gordan

Stableford Netto 18,5-26,4

 Adriana Oroszová 1 0 Diana Ondrovičová

Stableford Netto 26,5-36

 Vladimír Žoldák 0 1 Viliam Kubovčík

 GKAK 6,5 5,5 LGK

1 0

0 1

0,5 0,5

GKAK LGK
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Dva regionálne turnaje, ktoré 

usporiadala spoločnosť BMW 

Regnum Bavaria pod taktovkou 

zástupcu spoločnosti Štefana 

Rusnáka sú súčasťou najväč-

šej svetovej série amatérskych 

turnajov usporiadaných spoloč-

nosťou BMW. 

Víťazi regionálnych turnajov 

postúpili do národného fi nále 

BMW Golf Cup International 2017 

v Šajdíkových Humenciach, kde 

bojovali o postup do svetového 

fi nále  BMW Golf Cup Internatio-

nal Južná Afrika.

BMW Golf Cup

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

1 KOZÁK Ján GKAK 09256 8,6 38 / 72 38 8,2 

2 JERGA Slavomír GKAK 10744 8,1 36 / 74 36 8,1 

3 VASILENKO Martin GKAK 06742 4,2 33 / --- 33 4,3 

4 DADULÁK Rudolf, st. LGK  02000 8,5 30 / --- 30 8,6 

5 ROUCHE Yves GKAK 06842 9,1 30 / 84 30 9,2 

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

1 FEJKA Radovan GKAK 03748 17,6 42 / 78 42 15,8 

2 FORRAI Daniel GKAK 14426 15,0 37 / 82 37 14,7 

3 SEDMÁK Rastislav RFMI 10818 15,7 36 / --- 36 15,7 

4 ŠARÁK Štefan GKAK 13307 23,6 33 / --- 33 23,6 

5 ŠEBESTA Ivan LGK  02396 18,5 32 / 89 32 18,5 

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

1 SELECKÁ Jana GKAK 06791 17,0 35 / 85 35 17,0 

2 HALAGOVCOVÁ Katarína GKAK 04554 19,2 32 / 90 32 19,2 

3 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 18,4 31 / --- 31 18,4 

4 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 15,5 31 / 87 31 15,6 

5 DADULÁKOVÁ Paula LGK  02045 16,0 28 / --- 28 16,1 

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

1 MRÁZKO Slavomír RFMI 17127 34,2 36 / 102 36 34,2 

2 ADAMOV Ján GKAK 10447 29,5 33 / 100 33 29,5 

3 PUCHALA Rastislav LGK  15524 34,5 20 / 124 20 34,5 

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

1 MOTÝĽ Radoslav RFMI 17128 40 38 / --- 38 38 

2 PUCHALA Samuel LGK  16531 46 30 / 118 30 46
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Prvý septembrový deň nás za mrazivého „letného“ 

počasia a silného vetra reprezentovali naši chlap-

ci Martin Vasilenko, Patrik Hudák a Pavol Mach na 

trojdňových Majstrovstvách SR klubových družstiev. 

Napriek tomu, že počasie malo zo dňa na deň zhoršu-

júcu sa tendenciu a súťažiaci hrali v daždi a chladných 

teplotách pohybujúcich sa okolo 9 stupňov Celzia, 

naši chalani zabojovali a svojou golfovou zdatnosťou, 

ale aj osobitým humorom a šarmom, akým je táto 

trojka nám všetkým dobre známa, dosiahli krásne 

druhé miesto. A nie hocijaké! O lídersku pozíciu prišli 

až posledný hrací deň.

Prvé kolo
Pavol Mach (65) previedol excelentný výkon, vďaka kto-

rému sa prepracoval na vedúcu priečku medzi jednot-

livcami (137). Výborný výsledok Martina Vasilenka (72) 

zaručil, že Alpinka Košice sa (prekvapivo) v predbež-

nom poradí nachádzala na líderskej pozícii pred tímom 

z Lomnického golfového klubu I. (141) a družstvom 

z Weltenu.

Druhé kolo
Alpinka Košice si udržala líderskú pozíciu, avšak už 

delenú spolu s družstvom z Penati (288). Pavol Mach 

zostáva líder medzi jednotlivcami po výsledku 69. 

Na samostatnom treťom mieste bol tím Lomnického 

golfového klubu I. (293) so stratou päť rán. 

Finálové kolo
Posledný hrací deň bol sprevádzaný najhoršími pod-

mienkami, o čom svedčia aj výsledky z tretieho kola. 

O titule sa prakticky rozhodovalo medzi Alpinkou 

Košice, Penati a družstvom Lomnického GK. Pavol 

Mach ako jediný zo štartovacieho poľa dokázal doniesť 

výsledok pod par ihriska (71). Ani to bohužiaľ nestačilo 

na celkové víťazstvo Alpinky, kedže družstvo Lomnic-

kého GK “zaútočilo zozadu” a celkovo dokázalo zvíťaziť 

o 4 rany. Naši chlapci bojovali do poslednej chvíle, a aj 

vďaka birdie Paľka Macha na poslednej jamke získali 

krásne druhé miesto. S obrovským náskokom 15 rán 

nad Dávidom Turlíkom (220) zvíťazil medzi jednotlivca-

mi Pavol Mach (205).

Konečné poradie
1. Lomnický GK I. - 440 rán

2. Golfový klub Alpinka Košice - 444 rán

3. Penati Golf Club - 446 rán

Blahoželáme a sme na Vás nesmierne hrdí!

Majstrovstvá Slovenska 
Chlapci z Alpinky na Majstrovstvách Slovenska tímov

Na tunajších „greenoch“ rastie veľký golfový talent. Výkony 

študenta košického Športového gymnázia a nášho člena Golfo-

vého klubu Alpinka Pavla Macha stúpajú nahor prakticky už 

od roku 2013. V súčasnosti fi guruje medzi absolútnou sloven-

skou špičkou nielen medzi juniormi, ale aj medzi dospelými. 

Je národným i medzinárodným šampiónom Slovenska na rany, 

vicemajstrom Slovenska medzi mužmi v hre na jamky 

a výrazne sa presadil aj na majstrovstvách Európy juniorov či 

European Young Masters 2017 v nórskom Oslo, kde uhral 

skvelé 4. Miesto. Zvíťazil aj na turnaji Faldo Series Slovakia, či 

na piatom podujatí série KPMG Slovenskej golfovej asociácie 

v kategórii mužov. Cenné je aj jeho 8. miesto na turnaji Duke of 

York, kde bolo pozvaných 54 najlepších hráčov z 36 krajín.

Slovenská golfová asociácia aj tento rok udeľovala prestížne 

ceny najúspešnejším hráčom golfu za uplynulý rok.

Najoceňovanejším sa stal náš odchovanec Pavol Mach. Ten, 

okrem víťazstva vo svojej vekovej kategórii junior do 16 rokov, 

dostal aj ocenenie celkového víťaza - Golfi sta roka 2017. 

Paľko Mach je proste náš MACH-ER!

Pavol Mach – Golfi sta roka 2017
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Ceremoni a golf

Dohodli sa na úžasnej spolupráci, a to spojiť svadbu 

s dokonalým miestom v dokonalom šate. Svadba 

s prekrásnym výhľadom, s vôňou a šumom lesa, 

v tichom prostredí a so skvelými službami dotvorí 

svadbu k dokonalosti. Navyše, ak sa o všetko ostatné 

postará Svadobné centrum Ceremoni.

Stačí vám len oddať sa a zabávať sa. 

Aby sme vám priblížili, ako taká svadba vzniká a prečo 

sobáš práve na Alpinke, vyspovedali sme svadobnú 

agentku zo Svadobného centra Ceremoni, Vladimíru 

Čižmárovú.

Ako sa pripravuje svadba s vašou pomocou?

Ozaj jednoducho. V prvom rade je potrebné dohodnúť 
si termín stretnutia. Na ňom si s budúcou nevestou 
alebo párom objasníme požiadavky. Niekedy doslova 
„prekopeme“ pôvodné plány, s ktorými klienti prišli. 
Snažím sa za tú krátku chvíľu ľudí spoznať, aby som 
im vedela zorganizovať svadbu, na akú budú dlho spo-
mínať. Zjednotíme predstavu, nastavíme podmienky 
a ak sa dohodneme, spracujeme predpokladanú ceno-
vú ponuku a prípravy môžu začať. 

Čo v prípade, ak sa ich predstavy a tie vaše hneď 

nezjednotia?

Všetko je o dohode, na to neexistuje žiadna tabuľková 
ponuka. V úvode je pre mňa dôležité vedieť, aká veľká 
bude svadba a čo už majú budúci manželia zabezpe-
čené. To znamená, či chcú svadbu na kľúč alebo či si 
už aj niečo zorganizovali po vlastnej línii. A hlavne, čo 
očakávajú od nás, o aké služby majú záujem. Potom 
nasleduje rozhovor plný otázok.

Aké služby Svadobné centrum Ceremoni ponúka?

Všetky, ktoré sa týkajú svadby. U nás nájdu nevesty 
takmer všetko, čo k svadbe potrebujú a čo u nás 
nenájdu, vieme zabezpečiť v rámci organizácie svadby.  
Už pár rokov sa držíme jednej značky svadobných šiat, 
španielskej značky PRONOVIAS. Doplnky ale kombinu-
jeme aj s inými značkami, aby sme vyhoveli konkrét-
nym požiadavkám nevesty a ženícha. Zameriavame sa 
aj na spoločenskú sezónu, teda spoločenské šaty už 
spomínanej značky. Navyše, aj svadobčanky potrebuje-
me obliecť. 

Čo si majú budúci mladomanželia predstaviť pod tzv. 

svadbou na kľúč?

Ide o kompletné, prípadne čiastočné zabezpečenie 
potrebných vecí, ktoré k samotnej svadbe patria. Buď 
ide o svadbu od piky, kde sme napríklad zabezpečovali 

Svadobné centrum Ceremoni a Golf Club Alpinka
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kňaza, obrad, hostinu, až po koordináciu do poslednej 
minúty. Mali sme aj párik mladých ľudí žijúcich 
v zahraničí, ktorí k nám prišli len s tým, že sa chcú 
zosobášiť niekedy koncom leta. V ich prípade sme 
riešili úplne všetko a bolo to úžasné! Dodnes sme 
ostali v priateľskom vzťahu. Ale sú páry, ktoré už pár 
vecí majú a ide im len o organizáciu jednotlivých, 
vopred dohodnutých služieb. Napríklad prídu budúci 
novomanželia, že majú rezervovaný obrad a hostinu 
a potrebujú ostatné veci, ako je program, hudba, dar-
čeky pre svadobných hostí, výslužky, alkohol... Veľmi 
žiadaná je aj inštalácia detského kútiku a program pre 
deti. Čiže čokoľvek, čo ešte nemajú zabezpečené.

Čím je to pre nich výhodne, prečo by mali využiť  takú-

to službu?

Lebo im ušetríme kopec času a starostí. Eliminujeme 

im stres zo všetkých svadobných príprav a môžu si 
samotnú svadbu ozaj užiť a vychutnať.

Aké služby využívajú najviac?

Záleží od rozsahu, ale základ je určite výzdoba 
a priestor, teda kvety, taniere, príbory, obrusy, plus 
tlačoviny ako sú menu, menovky, zasadací poriadok.  
Ale tiež program, sladký kútik a výslužky. A želajú si aj 
prítomnosť svadobnej koordinátorky, to im veľmi 
uľahčuje priebeh samotného svadobného dňa.

Čo je náplň práce svadobnej koordinátorky?

Všetko riešiť a vyriešiť. Začína to ránom, čiže príprava-
mi nevesty a ženícha, nasleduje absolvovanie fotenia  
a príprava priestoru, kde sa bude svadba konať. Zväčša 
to obnáša celodenné pobehovanie  a organizovanie. 
Potom je to už o uvítaní a usadení hostí a zabezpečení 
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plynulého priebehu svadobnej hostiny až po jej úplný 
koniec. 

Náročné ...

Áno, trošku. Ale v opačnom prípade tým musí byť 
poverený niekto z rodiny alebo samotní novomanželia. 
Ale keď majú mňa, všetci sa môžu (s)pokojne zabávať. 

Prečo práve SVADBA NA ALPINKE?

Kto si tu v slnečných dňoch zašiel na kávu alebo 
na obed, či prišiel zahrať golf, pochopí. Ten priestor, 
výhľad a pocit z nekonečnej nádhery okolitej prírody 
je dokonalá súhra všetkého, čo k rozprávkovej svadbe 
patrí. Ak k tomu pridáme krásnu výzdobu, niet o čom. 
Už si len vysnívanú svadbu prežiť .

Čo vás viedlo k spolupráci a myšlienke začať 

so svadbami v podstate na golfovom ihrisku?

Niekde to musíme predsa „odpáliť“. Okrem toho, že 
tu sama rada chodím a cítim sa tu veľmi príjemne, pri 
priateľskom rozhovore sme sa dohodli na spolupráci. 
Myšlienka sa všetkým zúčastneným veľmi páčila a tak 
sme to rozbehli. Začali sme nafotením katalógu a sme 
plní očakávania, čo bude ďalej..

Čo je teraz v oblasti svadieb trendy?

Vládne nadčasovosť, púdrové odtiene, elegancia, čis-
tota a jemnosť. Ale všetko sa odvíja od vkusu, ročného 
obdobia, priestoru a množstva ďalších faktorov. 

Je niečo, čo by na žiadnej svadbe nemalo chýbať?

Určite nevesta a ženích. A ľudia, s ktorými sa 
rozhodli stráviť tento nádherný deň, akým SVADBA 
zaručene je...
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11. Košický golfový ples
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