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B iely šport na čiernej lis-
tine. Týmito slovami 
zhodnotil pozíciu golfu 

za bývalého režimu Vladimír 
Balogh, donedávna generálny 
sekretár Slovenskej golfovej 
asociácie. Golf bol synonymom 
pre buržoázny šport. 

A tak to v roku 1989 u nás 
aj vyzeralo. Žiadne golfové 
ihrisko a v hlavách zakorene-
ná predstava, že je to čosi, čo 
hrávajú iba nafúkaní boháči. 
Podľa  viacerých hráčov tento 
obraz ešte umocnili médiá, 
keď na zelenú trávu s bielou 
loptičkou umiestňovali iba 
novozbohatlíkov a rôzne celeb-
ritky. Začínali sme teda od nuly. 
Takmer od nuly, pokusy oživiť 
golf na Slovensku tu už boli, 
v sedemdesiatych rokoch.

„V Česku má tento šport 
oveľa dlhšiu tradíciu. V Kar-
lových Varoch bolo ihrisko od 
roku 1905 a čoskoro po ňom 
ho vybudovali v Mariánskych 
Lázňach. Keď ich po vojne 
Američania oslobodili, jedna 
z prvých vecí, ktorú dali do 
poriadku, bolo práve golfové 
ihrisko. U nás, na Slovensku, 
však nebolo nič,“ hovorí Mi-
roslav Kaličiak, ktorý sa v 70. 
rokoch pokúsil u nás oživiť 
golf. Dnes je čestným prezi-
dentom golfového klubu na 
Čiernej Vode.

Za pätnásťtisíc korún, čo 
dostali od zväzu mládeže, vtedy 
kúpil prvú súpravu golfových 
palíc. „Keď sa o tom dozvedel 
predseda strany v podniku, 
povedal mi, že som sa zbláznil,“ 
spomína. V roku 1974 mal ich 
klub pri Slovairi prvú schôdzu 
a mal dvadsaťjeden golfistov. 

„Chodili sme hrávať k letis-
ku, ale keďže sme v ruke držali 
palice, dlho nás tam nenechali. 
Dnes je na tom mieste parko-
visko. Pochopili sme, že golfové 
ihrisko u nás nepostavíme a šli 
sme hrať do Čiech.“ 

Česi aj za korunu
„Šport pre bohatých? Cel-

kom tak to nie je. Za základnú 
lyžiarsku výbavu dáte omnoho 
viac než za golfovú, prípadne 
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Biely šport  
z čiernej listiny

Golfu sa zatiaľ na Slovensku príliš nedarí. Stále je 
pokladaný za šport pre vyvolených, a tí, čo ho aktívne 
hrajú, chodia často radšej do zahraničia než na naše 
ihriská. Golf však nie je len hra, ale aj celá politika 
zamestnanosti. Kde je ihrisko, tam treba aj služby. 
Dokázali by nové golfové trávniky oživiť regióny, kde 
nie je nič okrem panenskej prírody?

Golfové ihrisko vo Vysokých 
Tatrách. Stane sa raz Slovensko 

veľ kým objavom pre golfistov 
zo zahraničia?

>
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aj za tenisový výstroj. Skôr 
by som povedal, že je to nový 
štýl života,“ hovorí Vladimír 
Balogh. 

Nerodil sa však ľahko. Najskôr 
bolo vybudované 9-+jamkové 
ihrisko v Bernolákove, Veľkej 
Lomnici a potom osemnás-
ťjamkové ihrisko na Táloch, 
vo Veľkej Lomnici a neskôr 
v Bernolákove, ktoré je vraj 
najťažšie v celej Európe. Potom 
pribúdali ďalšie rezorty. 

Ak vo svete platí, že ihriská 
bývajú buď verejné, teda také, 
kde si príde pre radosť zahrať, 
kto chce, alebo viazané na člen-

stvo, prestížne, u nás sme začali 
od konca. „Vstupné i členské 
boli na začiatku také vysoké, 
že sa viac oplatilo chodievať do 
Česka, Rakúska a Maďarska,“ 
dodáva Vladimír Balogh. 

V roku 2003 bolo podľa neho 
iba v maďarskom Dunakiliti 
vyše tristo Slovákov. Bol to 
najväčší maďarský golfový 
klub a prevažovali v ňom na-
šinci. Iní si zas vybrali rakúsky  
Hainburg. 

A tak je to podnes. „Ak majú 
v Česku registrovaných 40-ti-
síc golfistov a vyše sto ihrísk, 
logicky si konkurujú a ceny 

idú dole. Do klubu sa tam dá 
zapísať už za jedinú českú ko-
runu,“ hovorí Ján Petráš zo Slo-
venskej golfovej asociácie. 

„Hrala som v mnohých kra-
jinách, výborné ihriská majú 
Taliani, Američania na Flo-
ride, Turci, Španieli. Víťazia 
pred našimi, najmä pokiaľ 
ide o služby. Práve to bol dô-
vod, prečo som sa stala člen-
kou golfového klubu v za-
hraničí. Kde je konkurencia, 
viac sa usilujú robiť veci lepšie. 
U nás bývajú ceny neúmerne 
vysoké,“ hovorí golfistka Mi-
roslava Dulová.

Skúsenosti z Rakúska
„Myslím si, že Slovensko sa 

vybralo nesprávnym smerom. 
Ak už golfové ihrisko, potom 
noblesné, teda aj drahé,“ hovorí 
Dietmar Haderer, generálny ma-
nažér klubu v rakúskom Ha-
inburgu. „Treba skôr podchytiť 
tých, ktorí majú o hru skutočný 
záujem.“ Spomína, ako začínal 
ich, v poradí sedemnásty ra-
kúsky klub. Bolo to v roku 1976, 
časť pozemku patrí obci, časť je 
v chránenom území, časť pre-
najatá. Zrazu nebolo treba cho-
diť hrať k Viedni, naopak, Vie-
denčania prišli k nim.

Neorientujú sa na zisk, ale na 
členskú základňu. Odhaduje, že 
asi desať percent ich členov je zo 
Slovenska a s úsmevom tvrdí, že 
práve hainburský klub je najlepší 
golfový klub v Bratislave.

V Schönfelde stavili na pre-
stíž, sú drahší než v Hainbur-
gu. V rebríčku sa zaradili na 
šestnáste miesto čo do kvality 
z takmer stopäťdesiatich ihrísk. 
Slovák je tu skôr zriedkavosťou 
než pravidlom. 

„Prvoradá je starostlivosť 
o ihrisko, žiaden hráč vám ne-
odpustí, ak sa mu loptička zo-
šmykne dole po tráve. Keď do-

hrajú, chcú sa dobre a lacno 
najesť. Okrem toho  máme pláž 
aj s lehátkami na slnenie, vírivku, 
v zime solárium. A najmä po-
kojné prostredie,“ hovorí An-
dreas Hausammann, prezident 
tunajšieho golfového klubu. 

Ani tie najkvalitnejšie služ-
by však nedokážu zázraky. „Ak 
má byť v krajine záujem o golf, 
treba začať s lacnými ihriskami, 
treba motivovať ľudí, naučiť ich, 
aká krásna hra golf je. Lacné ih-
risko, to dnes znamená asi pol 
milióna eur, tie známe na Slo-
vensku museli stáť osem- až 
desaťkrát toľko. A tak slúžia 

iba tým, ktorí si ich môžu do-
voliť,“ hovorí. 

Golf a politika zamestnanosti
„Golf nie je len hra, ale aj 

celá politika zamestnanosti, op-
timálne riešenie a využitie  re-
giónu. Kde je ihrisko, tam treba 
aj služby. Tam treba aj náčinie, 
jeho servis, mobilnú techniku na 
obhospodarovanie pôdy a trá-
vy, oblečenie, občerstvenie, prí-
padne aj ubytovanie. Určite by 
golfové ihriská dokázali oživiť 
regióny, kde nie je nič okrem 
panenskej prírody, pričom ne-
dôjde k žiadnemu ohrozeniu 

okolitého prostredia “ hovorí 
Vladimír Balogh. 

Momentálne máme na Slo-
vensku asi päťtisíc golfistov. Pri-
búdajú aj ihriská. Veľká Lom-
nica, prvé 27-jamkové, Košice, 
Báč, Rajec, okolo Bratislavy 
rastie celý prstenec a dá sa pred-
pokladať, že tie časom pritiahnu 
aj záujemcov zo zahraničia. 

Sme členmi Európskej golfo-
vej asociácie i Medzinárodnej 
golfovej federácie, Slovenského 
olympijského výboru. Každý 
rok sa u nás odohráva takmer 
tristo domácich, ale i zahra-
ničných turnajov, na ktorých 

Švih. Aj keď sa to nezdá, golf dá zabrať 
celému telu. A tiež sa pri ňom nachodíte, 
ale v panenskej prírode.

V Schönfelde stavili na prestíž. 
Slovák je tu skôr zriedkavosťou než 
pravidlom. 

>

Dietmar Haderer, generálny 
manažér klubu v rakúskom 
Hainburgu, tvrdí, že sú najväčším 
klubom – v Bratislave.

>
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sa zúčastní bezmála 15-tisíc 
hráčov. 

„Golfisti sú nomádi, radi sa 
presúvajú z miesta na miesto,“ 
hovorí. O hru sa zaujímajú aj 
mladí, je ich šesťsto či sedemsto, 
niektorí učitelia telocviku absol-
vovali výcvik, aby vedeli pracovať 
s deťmi na školách, na viacerých 
ihriskách pôsobia oficiálni tréneri 
a učitelia golfu aj  zo zahraničia. 
„Je len otázkou času, kedy svet 
objaví Slovensko a kedy našinci 
objavia golf,“ domnieva sa.

Čo je to za šport 
Golf prospieva telu aj duchu. 

Namáha celé telo, hráč toho 
veľa nachodí a musí sa  plne 
sústrediť. Ako hovorí Miro-
slava Dulová, odohráva sa na 
dvanástich centimetroch. Od 
jedného ucha k druhému. Treba 
myslieť, vedieť si vyrátať silu 
a smer úderu. 

A navyše, je príležitosťou 
zoznámiť sa s novými ľuďmi, 
pozhovárať sa s nimi. Nie nadar-
mo býva dobrým zvykom vždy 
si pred hrou potykať. Je to biely 
šport a vyžaduje si aj primerané 
oblečenie. Žiadne džínsy, tričká 
s golierikom a na gombičky 
s krátkym rukávom. Taliani 
idú ešte ďalej, dáma v tričku bez 
rukávov vítaná nie je rovnako 
ako pán v šortkách.

Podľa Jána Petráša ročne u nás 
rastie záujem o golf o desať až 
pätnásť percent. Výhodou je, že 
hráči sa už nemusia stať členmi 
klubu, stačí si zadovážiť zelenú 
kartu cez Asociáciu mimoklu-
bových golfistov. Že sa časom 
golf stane masovým športom 
i na Slovensku, si myslí aj Mi-
roslav Kaličiak. „V roku 1989 
sme mali asi sto hráčov, dnes 
ich rátame na tisíce. Veľa pôdy 
u nás leží ladom, určite by sa 
dala využiť na ihriská. Zaslúžilo 
by si to však tiež podporu štátu 
a regiónu,“ hovorí. To isté si 
myslí aj Vladimír Balogh. Tvrdí 
však, že konkurencia usmerní aj 
tvorbu cien, poplatkov a kvalitu 
služieb a mnohí pochopia, že 
tento spôsob využívania voľného 
času prináša množstvo výhod aj 
pre tých, čo nehrajú golf.

Hainburg. Ihrisko 
v krásnom prostredí.

Vysoké Tatry. Golf s neopakovateľnou 
scenériou Lomnického štítu.

Pravidlo číslo jedna – panenská príroda.
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