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Vážení priatelia.  
 
Posledný turnaj sezóny je tradične turnaj o Pohár Prezidenta ASGS. Týmto 
turnajom a slávnostnou večerou sme uzavreli našu SENIOR TOUR´22. 
Jednoznačne bola úspešná. Máme víťazov vo všetkých seniorských a tiež  
v spoločných superseniorsko+masterských kategóriách. Máme majstrov 
v hre jednotlivcov, majstrov klubových družstiev, majstrov v hre na jamky, 
majstrov v turnaji dvojíc. 
Úlohu asistovať prezidentovi ASGS Petrovi Muškovi pri záverečnom 
oceňovaní počas celého večera prijal prezident GC Welten Ivan Šebok.  

Niektoré putovné poháre sme odovzdali už 
v priebehu sezóny a posledné si víťazi 
prevzali počas slávnostnej večere. Za celú 
sezónu sme odohrali trinásť dvojdňových 
turnajov. Veľa hráčov absolvovalo všetky 
turnaje. Blahoželáme im.  Tí čo odohrali 
všetko, alebo skoro všetko odkráčali 
približne 300 km, čo je asi ako z Bratislavy 
do Mikuláša. Prešli 468 jamiek a zahrali 
približne 2340 rán. Nerátam cvičné, lebo to 
by sme sa blížili k číslu 10.000.  Veľa času, 

cestovania a tiež financií sme obetovali tejto čarovnej hre, podfarbenej 
vzájomným priateľstvom a nekonečnou túžbou po dokonalosti..  
 
Vekový interval v našej asociácii je až 30 rokov. Veľa hrajúcich seniorov 
bolo pri zrode slovenského golfu, pri zrode našej asociácie. Pomáhali 
asociácii, zúčastňovali sa reprezentácie. Aj keď dnes nepatria k tým čo 
odkráčali tých spomínaných 300 km, stále sú a 
žijú pre golf. Jedným z nich je aj náš dlhoročný 
kolega a priateľ golfista, reprezentant Jožko 
Herczeg, ktorý si zaslúži naše uznanie a 
ocenenie.  
„Výkonná Rada ASGS dňa 6. 9. 2022 schválila 
menovanie, Jozefa Herczega za čestného 
člena ASGS a jeho uvedenie do zoznamu 
čestných členov. Titul sa udeľuje za jeho 
prínos k etablovaniu a rozvoju seniorského 
golfu na Slovensku, a za  reprezentáciu 
Slovenska na Európskych turnajoch“. Plaketu 
prevzala manželka pani Herczeg  Račická Jitka.  
 Ešte pred záverečným hodnotením SENIOR TOUR´22, prezident ASGS 
zhodnotil účasť členov ASGS na zahraničných turnajoch. Spomenul tri 
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významné momenty. Víťazstvo družstva Netto na turnaji K+K MT na 
Táľoch. Druhé miesto NETTO družstva na ESGA turnaji družstiev 
superseniorov v Talianskej Padove za účasti 21 krajín, a na ESGA turnaji 
seniorských družstiev v Paríži vynikajúce šestnáste miesto v BRUTTO 
kategórii. Pri tejto príležitosti prečítal pozdrav Prezidenta SKGA pána R. 
Antalu, v ktorom boli naše výsledky ocenené nasledovne:.... „Tieto úspechy 
tvoria časť mozaiky zviditeľňovania sa Slovenského golfu v Európe 
a sme na ne právom hrdí. Rok 2022 bol pre Slovensko aj vďaka vašim 
výsledkom výnimočný.“  
Paralelne s výsledkami turnaja o Pohár Prezidenta ASGS sa skončil aj turnaj 
v jamkovej hre. Výsledky z tohto 
turnaja boli posledné body 
započítavané do celoročnej 
súťaže SENIOR TOUR´22. Kým 
sa spočítali výsledky a stanovilo 
záverečné poradie Prezident 
vyhlásil výsledky turnaja 
o Pohár Prezidenta ASGS. 
Víťazom a držiteľom putovného 
pohára pre rok 2022 sa stal 
Mikóczy Marián. Putovný pohár 
novému držiteľovi symbolicky 
odovzdal vlaňajší víťaz Friedrich Zdeněk. 
 
Turnaj Majstrovstvá ASGS v jamkovej hre sa tradične hrá na konci 

sezóny. Tak tomu bolo aj tento rok. 
Ihrisko privítalo hráčov silným vetrom 
a dažďom a tak to bolo nielen o hre ale aj 
o odolnosti. Do súťaže nastúpilo celkove 
40 hráčov a hráčok.  
V kategórii Supersenior+Master 
Ladies skončila na treťom mieste 
Muško

vá 
Mária. 

Vo 
finále 

sa stretli Pňačková Margita a Hadbábna 
Olga. Víťazkou a držiteľkou putovného 
pohára sa stala Hadbábna Olga. Potvrdila 
svoje vlaňajšie prvenstvo. Na druhom 
mieste skončila Pňačková Margita. 



3 
 

Kategória Supersenio+Master Muži.  Na treťom mieste skončil Pagáč 
Miloš. Vo finále si lepšie počínal Weiss Viliam a stal sa majstrom v jamkovej 

hre vo svojej kategórii a 
držiteľom putovného pohára za 
rok 2022. Druhé miesto obsadil 
Maroš Viliam.  V kategórii Senior 
Ladies na treťom mieste skončila 
Germanová Valéria. Vo finále si 
lepšie počínala Klačková Eva 
a potvrdila vlaňajšie prvenstvo. 
Na druhom mieste skončila 
Selecká Jana.  
V kategórii Senior Muži na 

treťom mieste skončil Žeňuch Michal. Vo finále sa stretli Straňák Peter 
a Valíček Ladislav. Na 
druhom mieste skončil 
Valíček Ladislav. Víťazstvom 
1UP sa Straňák Peter stal 
majstrom ASGS v hre na 
jamky za rok 2022 
a držiteľom putovného 
pohára. Výkonná Rada ASGS 
gratuluje všetkým majstrom 
jamkovej hry k dosiahnutým 
titulom.        
SENIOR TOUR´22. Keďže 
body z jamkovej hry boli posledné , ktoré sa započítali do celoročnej súťaže, 

záver večera patril k vyhláseniu víťazov SENIORTOUR´22. Hodnotených 
bolo šesť kategórii. Putovné poháre si odniesli všetci víťazi jednotlivých 
kategórii.  
V kategórii Netto Throphy Na treťom mieste skončil Božík Milan. Druhé 
miesto obsadil Szedély Erich.  Prvé miesto vybojovala Pňačková Margita.  
V kategórii 14+ Throphy na treťom mieste skončil Selecký Július. Druhé 
miesto obsadil Sýkora Jozef. Prvé miesto vybojoval Szedély Erich.  
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V Kategórii Supersenior+Master Ladies Trophy na treťom mieste 
skončila Mušková Mária. Druhé miesto obsadila Pňačková Margita.  Prvé 
miesto získala Hadbábna Oľga.  Svojou celoročnou hrou potvrdila vlaňajšie 
prvenstvo.  
V kategórii Supersenior+Master Muži Trophy  na treťom mieste skončil 
Weiss Viliam. Druhé miesto obsadil Maroš Viliam a  prvé miesto získal 
Pagáč Miloš. 
V kategórii Ladies Trophy na treťom mieste skončila Hrušková Mária. 
Druhé miesto obsadila Opršalová Katarína. Prvé miesto vybojovala 
Klačková Eva, potvrdzujúc tak vlaňajšie víťazstvo.  V priebehu sezóny 
získala päť prvenstiev, raz bola druhá a raz bola tretia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
V kategórii Senior Trophy na treťom mieste skončil Škorec Bohumil. 
Druhé miesto obsadil Valíček Ladislav. Prvé miesto vybojoval Straňák Peter. 
V priebehu sezóny si odniesol päť prvenstiev a dve tretie miesta.  
Gratulujeme všetkým oceneným a majstrom SENIOR TOUR ´22. 
Staronovými seniorskými majstrami ASGS sú Eva Klačková a Peter 
Straňák.   

 Vážení priatelia skončila SENIOR TOUR´22, nech žije SENIOR 
TOUR´23. S potešením oznamujem, že ŠTK finalizuje pracovnú verziu 
kalendára turnajov na rok 2023. Budeme sa snažiť ju uverejniť čím najskôr, 
pretože od nej sa odvíja mnoho ďalších aktivít slovenského seniorského 
golfu. Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave a na realizácii našej SENIOR TOUR. Ďakujem kolegom z Výkonnej 
Rady, ďakujem sponzorom za finančnú a technickú podporu pri realizácii 
turnajov. Želám Vám peknú golfovú jeseň a teším sa na stretnutie na prvom 
turnaji roku 2023. 
Dr. Peter Muška, PhD. Prezident ASGS, Lozorno 5.10.2022 


