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Vážení golfoví priatelia. Aj keď zima ešte nezatiahla oponu, 
prezieravý golfista sa už pomaly pripravuje na novú 
sezónu.  Ale skôr než Vám predstavím náš program na rok 
2023, dovoľte mi zaželať Vám a Vašej rodine v Novom 
Roku 2023 pevné zdravie, rodinnú pohodu a tiež aj golfové 
úspechy. Nech golf je aj naďalej to dôležité čo Vás v živote 
postretlo a prináša Vám zábavu, priateľov a celoročnú 
radosť. Pevne verím, že to tak bude a že týmto rokom sa 
definitívne vraciame k slobodnému golfu. Ku golfu bez 

akýchkoľvek obmedzení či zdravotných alebo technických.  
 Pre tých čo milujú zmenu a nové destinácie spoločnosť KSM, ktorá sa 
stará po celý rok o naše turnaje a tiež aj o rozvoj seniorského golfu, 
pripravila ponuku na jarnú prípravu v golfových strediskách Sicilia 
a Toskánsko.  
 Predseda ŠTK ASGS Jozef Fecko nám predstavil bohatý kalendár 
turnajov SENIOR TOUR´23, kde sa zvažovali všetky možné argumenty, a tak 
kalendár je výsledkom kompromisov ako regionálnych, taktiež 
aj poveternostných. Samozrejme nepredvídateľné kroky matky prírody 
budeme riešiť vždy drobnými úpravami na mieste. Mesiac máj začíname 
turnajom v Buckfurdo. Spoločnosť KMS pripravila ponuku nielen na 
samotný turnaj, ale aj krátky tréningový pobyt v turnajovom areáli. 
Kalendár obsahuje všetky štandardné turnaje a tiež aj Otvorené Seniorske 
Majstrovstvá ASGS (XXIV. Ročník Slovak Senior Open). 
Okrem našich turnajov, seniori ASGS  sa zúčastnia v roku 2023 aj 
medzinárodných súťažení. Prvým turnajom bude XXII. ročník -  turnaj K+K 
MT v Záhrebe (27.5-1.6.2023). Nasledujú turnaje družstiev ESGA XXII. 
ročník superseniorov a hráčov kategórie master v Norsku (19.6 – 22.6. 
2023) a posledným je XL. ročník seniorov v Portugalsku (26.6. – 1.7. 2023). 
Na jeseň sa predpokladá odvetný zápas s českými seniormi. Plánujeme 
vyslať hráčov na všetky turnaje. Cenové turbulencie, ktoré postihujú náš 
každodenný život neobchádzajú ani golf a tak sa odhaduje, že štartovné za 
hráča bude vo výške 400 €. Ak predpokladáme účasť 30 hráčov tak suma 
presahuje čiastku 12.000 €. Naša Asociácia aj tento rok úspešne požiadala 
o možnosť prijímania 2% z daní a bude na nás koľko sa vyzbiera. 
Samozrejme sme otvorení všetkým sponzorom a darcom, ktorí napomôžu 
riešiť našu finančnú situáciu. Oficiálne sme listom požiadali prezídium 
SKGA o finančnú podporu na štartovné slovenským reprezentantom, 
odvolávajúc sa na úspešný rok 2022, kedy naši reprezentanti dosiahli 



vynikajúce výsledky. Prvé miesto v turnaji K+K MT a druhé miesto na 
majstrovstvách Európy družstiev superseniorov v Taliansku. Dúfame, že 
podobným výsledkom sa priblížime aj v roku 2023. 
 Ako je zvykom začiatkom nového roku, patrí sa splniť si členské 
povinnosti. Týmto vyzývam všetkých členov poukázať na účet Asociácie 
členské na rok 2023. Konferencia pred dvomi rokmi odsúhlasila členské vo 
výške 100 € na účet v TATRABANKE : SK63 1100 0000 0026 6525 0134. 
Ako variabilný symbol použite členské číslo SKGA a v  poznámke uveďte 
meno člena. Členský príspevok od aktívnych „čestných členov“ bude 
prejavom ich rešpektu voči ASGS a vzorom v správaní pre ostatných členov 
ASGS. 
Teším sa na prvý turnaj, ktorý bude v dňoch 4. - 5. apríla 2023 v Sedine. 
Teším sa na stretnutie s priateľmi, ktorých spája láska ku golfu. 
 

Lozorno 26. 1. 2023  
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