
Eurovalley	  Golf	  Park	  Club,	  Golf	  &	  Country	  Club	  Bratislava	  -‐	  Bernolákovo	  
Klobučnícka	  7,	  811	  01	  	  Bratislava	  	  
___________________________________________________	  
 
 
 
 Prezídium SKGA 
 Kukučínova 26 
 831 02  Bratislava 
 
 
 
 Bratislava  15. 7. 2014 
 
 
 
Vážené prezídium SKGA, 
(otvorený list) 
 
 dovoľte mi zareagovať na zverejnenie komunikácie na serveri SKGA vo veci 
SKGA versus GKT s tým, že by som sa rád ako zástupca dvoch klubov vyjadril ku 
novootvoreným témam. 
 
 Na prvom mieste by som chcel pozitívne vyzdvihnúť skutočnosť, že najvyšší 
orgán slovenského golfu parafrázoval známu frázu „Kráľ je nahý“, čo domnievam sa, 
že je významným posunom vpred v kolektívnom myslení prezídia SKGA. 
 
 Skutočnosť, že ste ako autorita golfu vysvetlili svoj postoj ku tradícii vytvárania 
čiernych listín a direktívneho prístupu ku golfu, určite vstúpi do histórie slovenského 
golfu. Až tak vysoko si dovolím hodnotiť tento počin, ktorý súčasne predznamenáva 
svetielko nádeje započatia procesu objektivizácie a predovšetkým demokratizácie 
vedúcich a riadiacich štruktúr slovenského golfu. 
 
 Vo Vašom otvorenom liste ma však zaujalo predovšetkým toto prehlásenie: 
„Musíme zdôrazniť, že v prezídiu SKGA neprevládali, neprevládajú a nebudú 
prevládať individuálne záujmy členov nad kolektívnymi. V prezídiu SKGA sa hlasuje 
demokratickým princípom, bez uplatňovania osobných záujmov! Chceme zdôrazniť, 
že žiaden hráč ani golfový klub na Slovensku nebol, ani nebude preferovaný pred 
ostatnými.“ 
 
 S tým konštatovaním, že „neprevládali a neprevládajú“ žiaľ nemôžem súhlasiť. 
Vedenie SKGA (od založenia SKGA až po odchod zástupcov GKT z prezídia) pod 
direktívnou taktovkou GKT vždy prevládal individuálny záujem v svoj maximálny 
prospech, pričom v nastolenom duchu žiaľ pokračovalo podľa predošlého vzoru aj 
prezídium pod vedením prezidentky z Lomnického golfového klubu. 
 
 Že momentálne neprevládajú individuálne záujmy je taktiež ťažko uveriť, keď 
sa napríklad objektívne pozrieme na kalendár turnajov SKGA a vyhodnotíme 
štatisticky nevysvetliteľnú koncentráciu vo „vyvolených rezortoch“. Tu musím dať za 
pravdu aj konštatovaniu zo stanoviska GKT o 2 – 3 donekonečna sa opakujúcich 
ihriskách, ktoré už hráči poznajú naspamäť... paradoxom zostáva najmä to, že im to 



nikdy doteraz nevadilo, keď GKT v predošlej ére vždy patril medzi tých 
najvyvolenejších. 
 
     Žiaľ doterajšia prax konkurenčnej diskriminácie „nevyvolených“ pokračuje a čo sa 
už kapacitne nevojde do rezortov, ktorých zástupcovia sú  v prezídiu zastúpení, 
zásadne sa nedopraje inému konkurenčnému rezortu, radšej sa to vyvezie do 
zahraničia. Žiaľ aj takáto prax vojde do histórie objektívneho riadenia slovenského 
golfu. 
 
     Však tretie sloveso v citovanom vyhlásení prezídia SKGA, že „nebudú prevládať 
individuálne záujmy“ ma skutočne potešilo a ako jedného z dvoch hlavných 
zakladateľov SKGA mi práve táto časť vyhlásenia vlieva pozitívny pocit... že 
demokratizácia konečne vchádza do mysle jej orgánov, a že toto SKGA-dieťa 
zrodené v hektických časoch slovenského golfu sa prebúdza k rozumu. 
 
 A za to Vám skutočne verejne ďakujem.  
 
 Predovšetkým však činy by mali napĺňať vaše verejné záväzky. 
Prajem Vám v práci veľa pozitívnej energie a množstvo objektívne správnych a pre 
golf prospešných rozhodnutí. 
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