
Vážení golfisti a priatelia ASGS 

Novoročný pozdrav 2022. 

 

 Od matky prírody sme dostali pod vianočný stromček krásne 

zimné golfové počasie. Dalo sa trénovať a na niektorých ihriskách aj 

dokonca hrať. A aj Nový Rok nás privítal krásnym teplým počasím. 

Kto mohol išiel sa zbavovať zbytočných sviatočných kalórii. Buďme 

šťastní, že máme možnosť byť vonku v prírode s priateľmi. Myslím si, 

že to je  tá najdôležitejšia vakcína pre naše zdravie. 

 Rok 2021 môžeme považovať za úspešný. Začal trochu 

rozpačito, ale podarilo sa nám odohrať okrem dvoch všetky 

naplánované turnaje. Obmedzenosť cestovania za hranice malo za 

dôsledok vysokú účasť na našich turnajoch. Rekordnú účasť 

zaznamenali majstrovstvá ASGS jednotlivcov Lomnici. Novými 

majstrami ASGS sa stali a putovné poháre si odniesli Katarína 

Opršalová a Rudolf Škovira. Na turnaj klubových družstiev do Sedinu 

nastúpilo 138 hráčov reprezentujúcich 14 klubov. Novými majstrami 

sa stali družstvá Golfového klubu Tále a Golfového klubu Penati. 

Majstrami v jamkovej hre za rok 2021 sa stali Eva Klačková a Jozef 

Hruška.Putovný pohár Prezidenta ASGS si odniesol Zdeněk Friedrich. 

Víťazmi SENIOR TOUR pre rok 2021sa stali Eva Klačková a Peter 

Straňák. Potvrdili svoje prvenstvo z roku 2020. Všetkým víťazom ešte 

raz gratulujeme a ďakujeme im za predvedenie krásnej hry. Taktiež by 

som sa rád poďakoval všetkým účastníkom turnajov, členom aj 

nečlenom ASGS za ich účasť a podporu SENIOR TOUR 2021. Rád 

by som tiež poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na jej úspešnej 

realizácii.  

 Čo sa týka medzinárodných turnajov družstiev, podarilo sa nám, 

seniorom a seniorkám, odohrať vo februári 2021 priateľský zápas 

s Českou republikou v Tureckom Beleku. V Konopišti pokračovalo 

v októbri vzájomné meranie síl v Česko-Slovenskom pohári. Súčasný 

stav vzájomných zápasov je 4:4. V decembri 2021 v Tureckom 

Beleku sa za účasti piatich krajín konal Vianočný turnaj. Turnaja sa 

úspešne zúčastnilo 20 slovenských seniorov a senioriek. Žiaľ 

medzinárodné turnaje družstiev ESGA, ktoré sa mali konať v lete 

v Taliansku a vo Francúzsku boli už po druhý krát zrušené. Tak isto aj 

medzinárodný turnaj Monarchy Trophy sme boli nútení preložiť na 



jún 2022. Dúfame, že leto 2022 bude už na cestovanie otvorené 

a turnaje ESGA sa uskutočnia. 

 Rok 2022 bude patríť z pohľadu dôležitých udalostí života 

ASGS k významným. Bude sa konať Konferencia ASGS, na ktorej 

jedným zo základných bodov programu budú voľby Výkonnej Rady a 

Prezidenta ASGS. O jej konaní budete vopred informovaní. Kalendár 

turnajov pre rok 2022 bol zverejnený a tak už môžeme začať 

plánovať. Verím, že tak ako sme to naplánovali tak sa nám to podarí 

realizovať. V Novom Roku 2022, pri jeho napĺňaní Vám želám vážení 

priatelia veľa zdravia, síl a krásnych golfových zážitkov. Využime 

golfovú hru na boj proti kovidu. Sme veková kategória, ktorá vo 

svojich 40 rokoch života čelila mnohým spoločenským prekážkam, 

napríklad pri cestovaní, problémom s devizákmi a doložkami atď. 

Sme trénovaní riešiť prekážky. Takže vráťme pozitivizmus tam kam 

patrí a zbavme sa neustálej hrozbe strachu, ktorá sa na nás valí zo 

všetkých médií. Zbavme sa tohto umelého stresu lebo je iba na nás čo 

si necháme vnútiť. Využime golf na permanentné stretávanie sa 

v prírode s priateľmi a s dezinfekčným pohárikom.  

  

 

Teším sa na naše prvé stretnutie 4. apríla 2022 v Nitre. 

 

 

RNDr. Peter Muška, PhD., Prezident ASGS 

Lozorno 6.1.2022 

  

        

  

  

  


