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Vážené golfistky a golfisti,  
 
na úvod jeden fiktívny príklad: 
„Národný futbalový zväz pridelil organizovanie finále ligového pohára Klubu, o ktorom bol 
presvedčený, že to zvládne na vysokej profesionálnej úrovni, ku spokojnosti celej futbalovej 
verejnosti. Mesiac pred konaním finále však príde vyjadrenie od čelných predstaviteľov Klubu, že 
z výkonného výboru futbalového zväzu môžu prísť na finále len dvaja ľudia, ktorých si určil Klub. 
Klub si zároveň určil aj svojho rozhodcu, aj delegáta a zakázal prístup na štadión reprezentačnému 
trénerovi a avizuje, že nie všetci futbalisti budú vpustení na štadión počas finále.“ Toľko fikcia, 
a teraz si vážené golfistky a golfisti predstavte, ako bude reagovať výkonný výbor futbalového 
zväzu...  
 
 
Chceli by sme týmto vyjadrením reagovať a upresniť niektoré nejasnosti týkajúce sa vzťahu prezídia 
SKGA,  GK Tále a aj MSR juniorov 2014. 
Prezídium SKGA sa snažilo vyjsť v ústrety všetkým klubom, ktoré organizujú majstrovské súťaže, 
SKGA Túru, Junior Túru alebo TON. Snažilo sa vychádzať v ústrety všetkým klubom rovnako a za 
rovnakých podmienok, bez snahy niekoho zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Prezídium SKGA si 
nie je vedomé toho, že by sa jeho členovia voči GK Tále správali nekorektne, ba naopak, pri 
organizácii majstrovstiev SR na jamky sme vyšli v ústrety GK Tále a presunuli ženskú časť týchto 
majstrovstiev o niekoľko dní tak, aby sa hráčky mohli zúčastniť turnaja LET na Táľoch. Ďalej, 
prezídium SKGA rozhodlo o tom, že sa uprednostní pri žiadostiach o dotácie z Ministerstva školstva 
profesionálny turnaj LET na Táľoch pred EU Girls Championship v Skalici, kde Ministerstvo 
školstva SR pridelilo dotáciu len LET na Táľoch a juniorskému turnaju v Skalici ani euro, za čo sme 
nedostali ani poďakovanie, ani divokú kartu pre naše mladé hráčky a zdá sa že len kritiku 
a odsudzovanie. 
 
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. 
 
Naša reakcia na odchod Zuzany Kamasovej z postu generálnej sekretárky SKGA je nasledovná: 
Zuzana Kamasová nastúpila na pozíciu v októbri 2013 a odišla k 30.6.2014. Na pozícii pracovala 8 
mesiacov, za čo jej prezídium SKGA poďakovalo a musíme zdôrazniť, že odišla na vlastnú žiadosť. 
V liste od GK Tále sme boli obvinení, že sledujeme zištné záujmy. Chceme zdôrazniť, že žiadne 
zištné záujmy sa členov prezídia netýkali! Všetci členovia pracujú v prezídiu SKGA zdarma, v rámci 
svojho osobného voľna. 
Ohľadne časopisu SKGA musíme skonštatovať, že tento bol stratový od začiatku jeho vydávania. 
Straty sa bohužiaľ vyšplhali do takej výšky, že sme boli nútení redukovať jeho vydávanie na 2 čísla 
v roku 2014 a nahradiť ho novým druhom média, a to newsletterom, ktorý bude vydávaný na 
mesačnej báze. Tento krok smeruje k zefektívneniu komunikácie s golfistami pri súčasnom 
efektívnejšom hospodárení SKGA a vytvorení nových platforiem, ktoré sú základným 
predpokladom pre možnosť dosiahnutia vyšších príjmov do rozpočtu SKGA. 
 
Prezídium SKGA zdôrazňuje, že financovanie aktivít SKGA nechce riešiť formou pôžičiek alebo 
úverov, ale ak kluby nebudú platiť včas svoje záväzky je možné, že ani SKGA nebude schopná 
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platiť včas svoje záväzky. Aj touto cestou chceme vyzvať kluby SKGA, aby si svoje záväzky voči 
SKGA platili včas.  
 
Poslednou témou, ktorú chceme rozobrať je MSR juniorov 2014. Ak si golfistky a golfisti pozorne 
prečítajú vyjadrenie GK Tále, tak v bode 1. uvádza GK Tále, že akceptuje ako zástupcov SKGA 
Miroslava Rusnáka, Ivana Šeböka, Mareka Bocka, ktorí môžu prísť zahájiť turnaj, vyhodnotiť 
turnaj, odovzdať ceny a plniť úlohu zástupcov SKGA počas turnaja. Nie ako píše GK Tále 
v nasledujúcom liste, že „odporučilo“ tieto osoby. 
Viete si predstaviť milé golfistky a golfisti, že organizujete niekde turnaj a zo 7 ľudí z vášho výboru 
alebo správnej rady, Vám usporiadajúci klub oznámi, že môžu prísť len 2 ľudia, že z výkonného 
aparátu môže prísť len 1 člen ŠTK a manažéra reprezentácie vyhodia z golfového ihriska na 12. 
jamke, že tento sa nemôže prísť pozerať na to, ako jeho zverenci hrajú na MSR juniorov? My si toto 
nevieme predstaviť. Sú ostatní na tzv. BLACK LISTE?  
Koľké golfistky a golfisti sú na tzv. BLACK LISTE v golfovom klube Tále? 
A čo je to BLACK LIST, za čo sú postihovaní títo golfisti?  
Za to, že majú iný názor? Za to, že kritizovali GK Tále? Pripomína nám to éru spred roka 1989, 
ktorá dúfame, že je už dávno za nami.  
Ešte máme jednu poznámku ku konferencii SKGA 2014, GK Tále sa na konferencii nezúčastnil 
a ohľadne telefónov, tieto  fungujú všetkým členom prezídia SKGA a aj na sekretariáte SKGA.  
Prezídium SKGA bolo a je otvorené komunikácii s každým členom SKGA a všetci členovia majú 
okrem možnosti delegovať do orgánov SKGA svojich zástupcov aj možnosť delegovať svojich 
zástupcov do komisií SKGA, vyjadrovať sa k dianiu v SKGA a vznášať svoje návrhy a pripomienky 
k dianiu v SKGA, ktoré je združením rovnocenných subjektov s demokratickými princípmi 
fungovania. 
Odsudzujeme všetky formy nátlaku a osobných útokov, ale zdá sa, že na Slovensku je to bežná prax, 
aby jeden nemenovaný člen GK Tále osobne urážal a napádal členov prezídia SKGA (čo malo za 
následok vzdanie sa funkcie člena prezídia).   
Takéto počínanie ostro odsudzujeme! List člena prezídia SKGA, voči ktorému útok smeroval, 
pripájame v plnom znení tak, ako pripájame v plnom znení 3 dokumenty od GK Tále. 
 
Dúfame, že slovenské golfistky a golfisti získajú jasný a hlavne pravdivý názor o praktikách GK 
Tále.  
 
 

Vazeny pan prezident SKGA, 

        tymto Vam chcem oznamit, ze dnesnym dnom, t.j. 7. jula 2014 sa vzdavam funkcie clena prezidia SKGA.  

 

        Pre pracu v Prezidiu SKGA som sa rozhodol hlavne z presvedcenia, ze moje osobne skusenosti mozu 

pomoct rastu a  podpore  reprezentacneho golfu na Slovensku. Islo mi hlavne o podmienky hracov 

reprezentacie, ich moralnej podpory a uznania. 

 

        Listom GKT som bol obvineny z ovplyvnovania priebehu MSR juniorov  v prospech mojho syna, Jana 

Friesza ml. Tento postoj GKT je pre mna neprijatelny. Kazdy ucastnik MSR juniorov ma pravo na ucast, 

vcitane podmienok a ucasti svojho realizacneho tymu. Kazdy, ci je na ciernej listine alebo nieje. 

 

        Vazeny pan prezident SKGA, 

 

         v priebehu poslednych dni som bol niekolko krat  osobne napadnuty  z ovplyvnovania diania v SKGA v 

prospech osobnych zaujmov.  Je mi ozaj luto, ale  je to pre mna neprijatelne, ze tieto obvinenia sa  sa 

prenasaju na mojho syna Janka. Som na neho hrdy, vazim si to, co v golfe dosiahol a vzdy moze pocitat s 
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mojou podporou. A viem, ze on bude stale s hrdostou reprezentovat Slovensko, SKGA,  svoj klub, seba a v 

neposlednej miere aj svojho otca! 

 

         Vazeny pan prezident SKGA, 

 

          pri mojom nastupe do funkcie clena prezidia SKGA som mal urcite vizie, mozno aj  nerealne ciele. 

Verte, je pre mna ozaj velkym sklamanim, ze moje posobenie konci osobnymi vyhrazkami nielen voci mne, 

ale aj voci mojmu synovi.  A  to  sa 18-rocnemu chlapcovi tazko vysvetluje.  

 

          Som rad, ze nase deti maju viac rozumu ako my, ako ich rodicia!  A preto im drzim palce! 

 

          Vazeny pan prezident SKGA, 

 

          dovolte mi vyjadrit podporu Vasej praci. Ozaj si vazim Vase postoje, ktore vzdy boil v prospech rozvoja 

golfu na Slovensku. Toto moje vyjadrenie berte prosim nie ako zdvorilostnu frazu, ale ako moje osobne 

vyjadrenie 

            

          Jan Friesz 

 

 

E-mail v plnom znení: 
 
Vážení golfisti, 
na základe rozhodnutia SKGA o zrušení MSR Juniorov na ihrisku Gray Bear dovoľte nám vyjadriť 
náš osobný názor na  postoj SKGA,  ktorý len potvrdzuje zámer niektorých  členov Prezídia SKGA 
povýšiť svoje osobné záujmy nad záujmami juniorských golfistov, ktorých by mali zastupovať. V 
snahe čo najlepšie pripraviť uvedené majstrovstvá sme  zaslali na SKGA niektoré naše pripomienky 
k turnaju a v snahe predísť akýmkoľvek nedorozumeniam sme odporučili SKGA nominovať na 
turnaj presne menovaných zástupcov ako členov súťažného výboru, vzhľadom na to, že niektorí 
členovia SKGA sa v minulosti nie vždy správali voči GKT, respektíve jeho zástupcom korektne. 
 Žiaľ, aj v tomto prípade prevládla ješitnosť a vlastné záujmy, pred  záujmami mladých golfistov, 
ktorí si mohli po dlhšej dobe vyskúšať hru aj na inom ihrisku ako sú donekonečna opakujúce sa dve 
ihriská, ktoré už poznajú naspamäť a nenúti ich rozvíjať svoju golfovú kreativitu. To, že prevládajú 
individuálne záujmy v prezídiu SKGA svedčí aj fakt, že jej predstaviteľom absolútne nevadí konflikt 
záujmov na poste manažéra reprezentácie, že minimálne jeden člen Prezídia zastupuje a háji záujmy 
len svojho syna, že najlepšia golfistka v histórii Slovenska nenašla uplatnenie a miesto v SKGA a jej 
odborné znalosti zo svetového golfu boli obetované pre iné zištné záujmy, že v priebehu necelých 
dvoch rokov sa podarilo zlikvidovať časopis, ktorý mal byť jeden z hlavných nosičov finančných 
príjmov do SKGA a jeho rozbehnutie stálo nemalé úsilie a čas, že dnes SKGA uvažuje o 
prefinacovaní  "svojich aktivít" prostredníctvom pôžičiek, ... 
Prezídium SKGA nesie zodpovednosť za svoje kroky a skladá účty na konferencii, ale vyjadrenia, že 
nebude rešpektovať (viď web stanovisko SKGA)  svojich členov je už trochu silná káva. Dnes sa to 
stalo GKT! Kto bude ďalší?  To je už na zamyslenie! 
Aj napriek uvedeným skutočnostiam je GKT pripravený zorganizovať uvedené podujatie na vysokej 
úrovni. Mimochodom, aj zástupcovia GKT na konferencii dali podporu väčšine členov Prezídia 
SKGA, ale žiaľ nenašiel sa ani jeden,  ktorý by zodvihol telefón a vyjasnil si uvedenú situáciu. Ak 
niektorí členovia Prezídia SKGA majú osobné problémy s niektorými predstaviteľmi GKT alebo 
 spoločnosti Tale, a.s., nech si ich riešia individuálne a nezaťahujú do svojich problémov juniorských 
golfistov. 
Ďakujeme! 
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Ľuboš Ďurinďák Jozef Soták 
 
 
Reakcia GK Tále v plnom znení: 
Viď príloha 
 
 
Reakcia SKGA v plnom znení: 
 
Vec: Stanovisko SKGA k podmienkam usporiadania Medzinárodných Majstrovstiev Slovenska na 

Táľoch 

 
 

Vážené vedenie Golfového klubu Tále,  

 

Na základe vašej písomnej reakcie a podmienok na usporiadanie Majstrovstiev Slovenska juniorov 

na ihrisku na Táľoch vás informujeme, že tento turnaj sme boli nútení preložiť na iné ihrisko 

z nasledujúceho dôvodu. 

 

Prezídium SKGA je výkonný orgán schválený konferenciou SKGA. Prezídium nerešpektuje akékoľvek 

čierne listiny na golfových ihriskách, ktoré sa akokoľvek dotýkajú či už členov prezídia SKGA alebo  

výkonného aparátu SKGA.  

 

S pozdravom, 

 

Tibor Hubík 

Prezident SKGA 

 

 

E-mail v plnom znení: 
  
Ahoj Marek,  
posielam Ti pár podnetov týkajúcich sa MSR Juniorov, aby sme vyjasnili postoje klubu a SKGA 
a prejednali ešte v predstihu podmienky hry.  

1)      čo sa týka zastúpenia SKGA tak vedenie Golfového Klubu Tále akceptuje ako zástupcov 
SKGA Miroslava Rusnáka, Ivana Seboka, Mareka Bocka, ktorí môžu prísť, zahájiť turnaj, 
vyhodnotiť turnaj odovzdať ceny a plniť úlohu zástupcov SKGA počas turnaja.  

Záležitosti turnaja: 
1)      kategórie: náš návrh znie hrať v dvoch hlavných kategóriách /chlapci, dievčatá/, kde by 
sa hralo o absolútneho majstra resp. majsterky bez ohľadu na vek.  SKGA samozrejme môže 
vyhodnotiť aj najlepších hráčov resp. hráčky v jednotlivých kategóriách /do 16, do18, do 21 
rokov/, následne by ste nám doručili aj trofeje  
2)      s prvým bodom by súvisela aj úprava odpalísk – teda by chlapci hrali z modrých 
a dievčatá zo sivých bez rozdielu veku. Tak by získalo SKGA aj objektívne poradie do 
slovenského rebríčka. Rebríček na základe výsledkov turnaja, kde sa hrá z rôznych odpalísk 
nemôže byť objektívny.  
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3)      aká je predstava SKGA o zahájení turnaja /vyššie menovaní členovia SKGA/, či len 
neformálne zahájenie v prípade dobrého počasia o 18:00 na terasách, alebo formálnejšie 
v Stodole vyžadujúce aj „dress code“? 
4)      občerstvenie: poprosím potvrdiť že v poplatku 60 EUR/osoba je zahrnutý: a) pitný režim 
/ktorý zabezpepečí SKGA na 3 dni/, b) fee na 3 dni, c) zahájenie turnaja /ľahké pečivo/ 
5)      čo sa týka občerstvenia počas hry ponúkame 2 možnosti: a) výber z 3 menu pripravených 
pre hráčov a hostí za úhradu, b) pripravíme balíček cca 10 EUR /bageta, minerálka, menu/ 
a každý deň pred hracím kolom do 17:30 si budú môcť nahlásiť záujemcovia prípravu 
balíčka.  
6)      čo sa týka pravidiel: náš návrh je vypustiť obmedzenie nosiča, inak by sme ostatné 
záležitosti ponechali tak ako sú. Miestne pravidlá aj timesheet samozrejme pripravím.  
7)      Posledný teetime tréningového kola 4. augusta 17:00. 

  
Chcel by som ťa teda požiadať o tlmočenie našich postojov a návrhov vedeniu SKGA aby sme 
mohli informácie zverejniť s dostatočným časovým predstihom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


