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XXI. ročník K+K Monarchy Trophy 2022 

Slovensko, Grey bear golf course – Tále 

6. – 9. Júna 2022. 
 

 

 Tri krát sa Slovensko uchádzalo o organizovanie medzinárodného turnaja 

krajín bývalého Rakúsko-Uhorska, ktorý je tiež označovaný aj ako K+K 

Monarchy Trophy. Dva krát bol turnaj zrušený pre pandémiu, a až tretí pokus sa 

vydaril. Vynikajúco pripravené golfové ihrisko Grey Bear Tále hostilo v dňoch 

6. až 9. júna najlepších seniorských golfistov zo šiestich krajín. Do tréningového 

kola v pondelok 6. 6. 2022 nastúpili golfisti z Maďarska, Chorvátska, Slovinska, 

Rakúska, Česka a Slovenska. Spolu šesťdesiat hráčov reprezentovalo národné 

seniorské asociácie. 

  Po tréningovom kole nasledovalo stretnutie kapitánov družstiev 

s vedením turnaja a s rozhodcami. Ozrejmili sa všetky citlivé miesta ihriska.  

Ujasnili sa lokálne pravidlá a formát hry. Turnaj sa hral v štandardnej forme už 

po 21. krát. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategória BRUTTO    hrala na 

brutto stablefordy a kategória NETTO na netto stablefordy.  Prvý deň turnaja sa 

hral formát 4BBB.  Druhý deň greensome s výberom drajvu. V poslednom kole 

sa hral turnaj jednotlivcov.   

  Po  ukončení diskusie sa 

podvečer všetci účastníci presunuli autobusmi 

na hrad Lupča na slávnostné otvorenie. Hráči 

nastúpili v reprezentačných uniformách, a za 

tónov Radeckého pochodu sa prešli od brány, 

kde sa konalo fotografovanie jednotlivých 
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družstiev,  na nádvorie hradu. Súťažné tímy privítal kastelán hradu a zástupca 

Podbrezovských železiarní, ktoré vlastnia areál.  

 Počas slávnostného prejavu, prezidenta ASGS Petra 

Mušku, bol udelený titul „čestný člen ASGS in memoriam, 

pánovi Metodovi Segéňovi za  jeho 

nezmazateľný podiel pri rozvoji 

seniorského golfu na Slovensku. Cenu 

prevzal jeho syn. Vo svojom príhovore 

Prezident ASGS hľadal odpoveď na 

otázku „prečo hráme golf“, za ktorým 

musíme ďaleko cestovať a veľa trénovať , 

ktorý nás stojí nemalé finančné náklady. Hrá sa za dažďa 

a vetra,  za horúčav a za zimy. Odpoveď by mohla byť, že 

je to nekonečná túžba po dokonalosti, po perfekcionizme 

čo nás motivuje pokračovať. K tomu ako bónus dostávame 

spoločnosť rovnako zanietených priateľov. A jednou 

z takýchto udalostí je aj náš turnaj K+K MT. Po skončení 

oficiálnej časti hostí sprevádzala ľudová hudba pri ľahkom 

bufete, kultúrnom programe a prehliadke krásne zrekonštruovaných častí hradu.  

 Slovensko reprezentovali nasledovní hráči. Družstvo BRUTTO: Hojsík 

Marián, Hruška Jozef, Straňák Peter, Škorec Bohumil (v treťom kole nastúpil 

náhradník German Miroslav), Valíček Ladislav a  Žeňuch Michal (kapitán). Za 

družstvo NETTO nastúpili: Chudý Štefan, Krčmár Miroslav, Muška Peter, 

Pagáč Miloš (kapitán), Pňaček Ignác a Weiss Viliam.     

 Prvé kolo začalo za krásneho slnečného počasia  formátom 4BBB.  Z 

troch dvojíc sa do hodnotenia družstva započítavali  dva najlepšie výsledky. 

Tretí sa škrtá. BRUTTO družstvo si započítava brutto stb.  a NETTO družstvo 

netto stb. Priebežné výsledky po prvom dni hovoria o dobrom štarte Rakúskeho 

BRUTTO a Slovenského NETTO družstva.  

 Štandardne sa po prvom kole stretli na pracovnej večeri prezidenti 

národných seniorských asociácii krajín zúčastňujúcich sa turnaja K+K MT. Ich 

program sa týkal následníctva organizovania 22. ročníka. Pre rok 2023 je to 

Chorvátsko a pre rok 2024 Maďarsko. Prezidenti sa zhodli a svoj názor budú 

prezentovať aj ESGA Boardu na konferencii v Paríži, že Valné Zhromaždenie 

prezidentov ako aj ESGA 

prezidentský turnaj by sa mali 

konať paralelne s turnajom 

Superseniorov v hostiteľskej 

krajine.  

 Druhé kolo, ktoré sa 
hralo formátom  green some 
s výberom drajvu, ráno 
privítalo hráčov dažďom, ktorý však k obedu ustal. Priebežné hodnotenie 
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po druhom kole potvrdilo poradie z prvého kola. Hoci Maďarské NETTO 
družstvo zahralo v druhom kole rovnaký počet 13 netto stb., bodový rozdiel 
z prvého kola zabezpečil Slovensku udržanie prvej priečky. Družstvu 
BRUTTO i napriek dobrej znalosti domáceho ihriska sa nepodarilo v prvých 
dvoch kolách presadiť.  
 Je zvykom, že po skončení druhého kola vo večerných hodinách nasleduje 

spoločná večera všetkých účastníkov turnaja. Slávnostná večera, Galadiner, bola 

reprezentačne pripravená v spoločenských priestoroch golfového ihriska Tále. 

Kapitáni jednotlivých družstiev si počas večere prevzali drobné upomienkové 

darčeky a každý hráč dostal ako spomienku na turnaj fotografiu svojho družstva.     

 Prvé dve kolá sú dôležité, ale 

o záverečnom poradí rozhoduje až 

tretie kolo. V singloch v kategórii 

Brutto sa hralo až o 110 možných 

brutto stb. V kategórii Netto bolo 

možné získať aj 140 netto stb. Všetci 

hráči BRUTTO družstva Slovenska 

podali v treťom kole vyrovnaný 

výkon, ale na pódiové miesto to 

nestačilo. Na Slovenské NETTO 

družstvo, po vyrovnanom výkone 

nestačilo v poradí druhé Maďarsko a veľký bodový zisk z prvých dvoch kôl  mu 

zabezpečil prvé miesto. Slovensko sa tešilo poslednému víťazstvu v NETTO 

kategórii pred ôsmimi rokmi. S celkovým počtom získaných 313 netto stb. 

získalo o 12 bodov viac ako druhé Maďarsko, a o 21 netto stb. viac ako tretie 

Rakúsko. 

 Slávnostné ukončenie a odmeňovanie, v réžii Karola Materného, sa 

uskutočnilo na zelenej tráve. Slnečné počasie žičilo ceremoniálu a tak zástupca 

golfového ihriska Tále, generálny riaditeľ V. Soták ml., spolu so zástupcom 

spoločnosti HJC PROsport s.r.o. pánom L. Roškom 

a prezidentom ASGS Petrom Muškom odovzdávali 

putovné poháre, pamätné medaily a darčeky.  

Kapitán Rakúskeho BRUTTO tímu si odniesol 

víťazný pohár, ako aj putovný kryštálový pohár. 

Kapitán Slovenského NETTO tímu Miloš Pagáč 

prevzal za svoje družstvo víťazný pohár. Putovný 

pohár NETTO kategórie prevzal prezident ASGS 

Peter Muška.  Po odovzdaní cenných trofejí sa pred 

prítomných postavil prezident Stjepan Kraljic 

(Chorvátsko) a pozval reprezentácie na 22. turnaj K 

+ K MT do Chorvátska. 

Desať minút po skončení vyhodnotenia sa zatiahlo a výdatný hustý dážď začal 

upratovať a pripravovať ihrisko na nasledovné turnaje.  
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P o ď a k o v a n i e.  
Vážení členovia reprezentačného tímu K+K MT 2022. 

V mene VR Vám ďakujem za vzornú reprezentáciu našej Asociácie a tiež aj za 

reprezentáciu slovenského seniorského golfu. Spolupráca organizátora turnaja  HJC 

PROsport s. r. o. a vedenie golfového ihriska Grey Bear Tále, vytvorila vynikajúce 

podmienky pre kvalitnú hru čo sa odzrkadlilo aj na našich výsledkoch. Ak k tomu 

pridáme možno povedať ideálne golfové počasie, tak sme prežili 4 krásne dni s golfom 

v kruhu priateľov z Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska a Česka.  

Vážení členovia reprezentačného tímu K+K MT 2022, VR ASGS si váži Vašu účasť 

na tomto turnaji.  Váži si Váš čas a finančné prostriedky, ktoré ste venovali na 

prezentáciu seniorského golfu na medzinárodnom poli.  Aj keď možno povedať, že 

golf hráme pre seba, atmosféra reprezentácie a tímový duch pridal k hre niečo navyše 

a to pocit zodpovednosti voči hre, voči sebe ale hlavne voči svojim spoluhráčom. 

Chcel by som poďakovať kapitánom našich družstiev Milošovi Pagáčovi a Michalovi 

Žeňuchovi za nadprácu, ktorú okrem kvalitnej hry, odviedli na organizačnom poli. 

Hráčom NETTO tímu gratulujeme ku skvelému výraznému výsledku. Bolo to pred 8 

rokmi, keď sa Slovensko tešilo z takéhoto úspechu. 

Poďakovanie patrí aj všetkým malým, ako aj veľkým sponzorom, technickému štábu 

v zázemí, bez ktorých by takýto úspech nemohol nastať.    

Všetkým Vám želám veľa zdravia a golfových úspechov.    

 

Dr. Peter Muška, PhD., Prezident ASGS, Lozorno 17.6.2022 
 


