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8. júna budú golfové ihriská a odpaliská otvorené pre každého 
 

Ak už dlho uvažujete o tom, že by ste si vyskúšali golf, v nedeľu 8. júna na to máte ideálnu 

príležitosť. Slovenská golfová asociácia (SKGA) organizuje v rámci Národného dňa golfu Deň 

otvorených dverí na väčšine slovenských ihrísk a odpalísk.  

  Na jeden deň tak môžete zadarmo vstúpiť do sveta tohto fascinujúceho, dnes už 

olympijského, športu. Pre záujemcov budú k dispozícii profesionálni tréneri, ktorí odpovedia na všetky 

otázky, vysvetlia základy golfovej hry, pravidiel a golfovej etiky. Budete si môcť vyskúšať odpaly, 

prehliadnuť ihriská, golfové kluby či greenkeepingové zázemie.  

 Okrem toho máte jedinečnú možnosť stráviť príjemný deň s rodinou v zdravom prostredí, 

v prírode, na čerstvom vzduchu, aktívne si oddýchnuť a zrelaxovať.  

 „Golf človeku nedáva len možnosť športového vyžitia na tej najvyššej úrovni. Golf je životná 

filozofia, formuje človeka, vychováva a učí ho rešpektu a pokore. Deň otvorených dverí na golfe je 

príležitosťou spoznať šport s takmer 500 ročnou tradíciou a zistiť, že je to šport pre každého,“ povedal 

prezident SKGA Tibor Hubík. 

„Možno práve počas Dňa otvorených dverí nájdu deti a mladí ľudia v sebe golfový talent 

a zistia, že sa mu chcú začať venovať naplno, pod vedením kvalifikovaných trénerov, ktorí tých 

najlepších dovedú až do reprezentačného tímu Slovenska. Výchova mladých talentov je to, na čo sa 

zameriavame, aby sme golfu na Slovensku  zabezpečili stabilné a rešpektované miesto,“ dodala 

generálna sekretárka SKGA Zuzana Kamasová. 

 

Zoznam ihrísk a klubov, ktoré sa v tomto roku zapojili do Dňa otvorených dverí na golfe: 

 

1. Airport GC, Šurany 

2. Golf & Country Club Bratislava – Bernolákovo 

3. Goflový klub  eander,  vánka pri Nitre 

4. Golf & Country Club Hron, Sliač 

5. Golf & Country Club Piešťany, Piešťany 

6. Golf Club Carpatia, Záhorská Bystrica 

7. Golf Club Pegas, Lozorno 

8. Golf Club Scotland, Sebedražie 

9. Golf Club Skalica, Skalica 

10. Golf Club Welten, Báč 

11. Golf Trnava, Trnava 

12. Golfový klub Agama, Koš 

13. Golfový klub Borša, Hrubá Borša 

14. Klub Golf Jelka, Jelka 

15.  omnický GK,  e ká  omnica 

16. Penati GC, Šajdíkové Humence 

17. Pressburg GC, Dunakiliti,  aďarsko 

18. Red Fox  ala  da,  alá Ida 

19. TJ Družba, Čierna voda 

20.  ilinsko-rajecký golfový klub, Rajec 


