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ROK  2020 - JAMKOVÁ HRA A SENIOR TOUR 2020. 
 

Keby sa turnaj o Prezidentský pohár v roku 2020 uskutočnil (mal 
sa konať 16. 10. 
2020), bola by to tá 
správna chvíľa pre 
odovzdanie putov-
ných pohárov 
našim seniorským 
 

majstrom v jamkovej hre a taktiež  poháre za SENIOR TOUR 2020.  
Poháre prežili zimu, tiež aj jar a od 13. 7. 2021 sú v rukách 
skutočných majstrov. Spoločenský večer, ktorý sa konal 
v priestoroch hotela International Lomnica po druhom kole XXII. 
Otvorených Seniorských Majstrovstiev ASGS, bol prvý možný 

večer, aby sa za účasti  veľkého počtu členov ASGS 
odovzdali putovné poháre našim majstrom. Ich 
hra bola odmenená potleskom. Cenné trofeje 
odovzdávali pani Ing. Silvia Hrušková, generálna 
riaditeľka Hotela International a Dr. Peter Muška, 
PhD. prezident ASGS.      
Pred odovzdávaním putovných pohárov boli 
dodatočne odovzdané medaily za turnaje v Skalici, 
na Táloch a na Penati. Dodatočne bola odovzdaná 
aj cena za „Hole in one“. Na spoločenskom 
stretnutí boli odmenené kvetmi aj dve naše 

jubilantky. Pani Marta Kozelová a pani Viera Babjaková ktoré 
spoločne oslávili svoje okrúhle jubileum golfovým turnajom. 
Oslavovanie golfovou hrou bolo ocenené VR ASGS ako krásny 
prínos k plneniu nášho motta „podpora priateľstvu a súťaženiu 
medzi seniorskými golfistami Slovenska“. V ďalšom Vilo Maroš 
predstavil publikáciu ASGS 2000 – 2020. Táto krásna publikácia 
„20-ročenka“ popisuje vývoj našej asociácie za posledných 20 
rokov, ako slovom a obrazom, tak aj v číslach.  
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Najvyššie ocenenie, ktoré naša 
asociácia môže udeliť svojim 
členom je ich zaradenie do siene 
slávy. Tento návrh je na základe 
stanovených kritérií a nomi-
náciu musí potvrdiť Výkonná 
rada ASGS. Výkonná rada ASGS 
na svojom zasadnutí 7. 9. 2020 
schválila návrh Etickej komisie 
a dňom 16. 10. 2020 boli Michal 
Žeňuch  a Jozef Hruška zaradení 
do siene slávy ASGS.  
 

Jamková hra. 
Dňa 6. 10. 2020 sa začal v Nitre trojdňový turnaj  Majstrovstvá 
Seniorov SR v hre na jamky. Po kvalifikačnom turnaji, ktorý sa 

konal v prvý deň turnaja vznikol 
rebríček hráčov, ktorí boli nasadení 
k nominovaným hráčom. Súťažilo sa 
v troch kategóriách. 
Kategória Master. Na treťom 
mieste skončil Viliam Maroš 
(GCPegas). Do finále sa prebojovali 
Andrej Černák (GCPEG) a Vladimír 
Mitro (GKT). Hralo sa až do 
poslednej jamky, ktorú vyhral 

Vladimír Mitro. Stal sa majstrom 
Slovenska v jamkovej hre v kategórii 
Master a jeho meno bude uvedené 
na putovnom pohári.   
Kategória Ladies: Na treťom mieste 
skončila Mária Hrušková (LGK). Do 
finále v jamkovej hre nastúpili 
Katarína Opršalová ((GCW) a Eva 
Kľačková (GKT). Hra skončila na 15 
jamke (4/3). Víťazom a majstrom 
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Slovenska v jamkovej hre v kategórii 
Senior Ladies sa stala Eva Kľačková 
a jej meno bude uvedené na 
putovnom pohári. 
Kategória Senior. Do hry o pohár 
nastúpilo 16 dvojíc. Na treťom mieste 
skončil Jiří Vach (GCS) víťazstvom 
1UP nad Petrom Straňákom (GCW). 
Do finále postúpili Jozef Hruška (GCT) 
a Marián Hojsík (Penati GC).  
Víťazstvom 1UP nad Jozefom 
Hruškom sa Marián Hojsík stal 

Majstrom Slovenska v jamkovej hre za rok 2020 a jeho meno bude 
uvedené na putovnom pohári. 
 
Dlhodobá súťaž SENIOR TOUR 2020. 
Ceny sa udeľovali v štyroch kategóriách. Kategória Netto, Masters, 

Ladies a Senior.  
Kategória Netto. Na treťom mieste skončil 
Miroslav Staník (Penati GC). Druhé miesto 
obsadila Margita Pňačková (GCCP). Prvé 
miesto získal Juraj Valent (GCCHTD).  
Kategória Master. Na treťom mieste skončil 
Rudolf Dadulák (LGK). Druhé miesto obsadil 
Viliam Maroš 
(GCPEG). Putovný 
pohár víťaza 
SENIOR TOUR 
2020 získal 

Vladimír Mitro (GKT). Svoje prvé 
miesto víťaza SENIOR TOUR 2020 
potvrdil počas roku 2020 štyrmi 
turnajovými víťazstvami a troma 
druhými miestami. Je víťaz 
majstrovstiev Slovenska v jamkovej hre a je majstrom Slovenska 
jednotlivcov v hre na rany za rok 2020. 
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Kategória Ladies. Na treťom 
mieste skončila Hrušková Mária 
(LGK). Druhé miesto obsadila 
Katarína Opršalová (GCW). Putovný 
pohár víťaza SENIOR TOUR 2020 
získala Eva Klačková. Svoje prvé 
miesto víťaza SENIOR TOUR 
potvrdila počas sezóny 2020 
piatimi turnajovými víťazstvami, 
jedným druhým miestom a dvoma 
tretími miestami. Je majsterkou 

Slovenska v jamkovej hre a skončila na 
treťom mieste na majstrovstvách Slovenska 
v hre na rany.  
Kategória Senior.  Na treťom mieste sa 
skončil Marian Hojsík (Penati GC). Je tiež 
víťazom majstrovstiev Slovenska 
v jamkovej hre.  Na druhej pozícii sa 
umiestnil Roland Hnilica (Penati GC). 
Obsadil druhé miesto na majstrovstvách 
Slovenska jednotlivcov v hre na rany. 
Putovný pohár víťaza SENIOR TOUR 2020 
získal Peter Straňák. Svoje prvé miesto 
potvrdil počas sezóny 2020 víťazstvami na dvoch turnajoch, dva 
krát bol druhý a jeden krát tretí. Tretie miesto získal na 
majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v hre na rany. Putovný 
pohár víťaza SENIOR TOUR bude odovzdaný majstrovi na turnaji 
klubových družstiev v Sedine.  
Všetkým víťazom gratulujeme. Asociácia je na nich hrdá. Želáme 
im veľa ďalších golfových úspechov. 
 
Dr. Peter Muška, PhD., prezident ASGS, Lozorno 18. 7. 2021  

    
    
        
 


