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Tento informačný dokument vychádza na nepravidelnej báze a slúži pre informovanie členov aj nečlenov golfového klubu 
Meander Ivanka pri Nitre. 

 
 

 SKGA NEWS  
 

REGISTER MIMOKLUBOVÝCH GOLFISTOV JE 
MINULOSŤOU.  

Možnosť vstúpiť do golfového klubu je “na programe dňa." 

 Zo zmenou právnej subjektivity národného športového zväzu a vznikom Slovenskej 
golfovej asociácie o.z. v minulom roku súvisela aj zakladajúca schôdza v máji 
a volebná konferencia v novembri.  

Na týchto došlo k nastaveniu ďalšieho smerovania slovenského golfu. Mimo iné sa 
členovia SKGA o.z. dohodli a odhlasovali zrušenie Re gistra mimoklubových 
golfistov. Ostávajúcím členom skon čí platnos ť členstiev k 31.1.2017 . 

Po tomto dátume majú šancu naďalej hrať a zúčastniť sa súťaží a turnajov 
prostredníctvom akéhokoľvek golfového klubu, ktorí je členom SKGA o.z. 

Dnes už veľká väčšina golfových klubov ponúka porovnateľné podmienky členstiev 
ako boli v RMG. Priamou hendikepovou autoritou sa hráčom stane ich klub. Už to 
nebude samotná SKGA o.z. Klub, respektíve predseda klubovéj športovo-technickej 
komisie (ŠTK) sa tak bude starať o hráčov hendikep a všetky jeho úpravy . 

NOVÝM PREZIDENTOM SLOVENSKEJ 
GOLFOVEJ ASOCIÁCIE BOL ZVOLENÝ TOMÁŠ 
STOKLASA.  

Slovenská golfová asociácia o.z. (SKGA) ako národný športový zväz usporiadala v 
pondelok 28.11.2016  v priestoroch Golf and Country Clubu Hron zasadnutie svojho 

  Golfový klub MEANDER      

a GREEN MEADOWS GOLF COURSE 

NEWS   1/2017 
„Predsezónne info“                                                                                                                            

Anton ZELENAJ  Golfový klub Meander , Ivanka pri Nitre   10. 1. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimoklubové 

členstvo je 

zrušené. 

 

 

 

 



 Golfový klub MEANDER                          a GREEN MEADOWS GOLF COURSE NEWS   1/2017 2 

najvyššieho orgánu, ktorý na nasledujúceho štvorročné volebné obdobie zvolil členov 
orgánov národného športového zväzu. 

Na programe volebného zasadnutia boli voľby členov prezídia, revíznej komisie, 
disciplinárnej komisie a voľba kontrolóra. 

Delegáti zastupujúci 7531 golfistov na Slovensku zvolili na ďalšie štyri roky za členov 
prezídia Tomáša Stoklasu, Tibora Hubíka, Ivana Šeböka, Miroslava Rusnáka, 
Rastislava Antalu, Martina Maršálka, Martina Munku a Pavla Bielika.  

Na svojom prvom zasadnutí členovia novozvoleného prezídia zvolili zo svojich radov 
za prezidenta SKGA Tomáša Stoklasu a za viceprezidentov SKGA Rastislava Antalu 
a Miroslava Rusnáka. 

Nový prezident SKGA odkázal golfovej verejnosti: “Mať príležitosť pracovať pre 
slovenský golf ako nový prezident Slovenskej golfovej asociácie je pre mňa obrovskou 
cťou a súčasne veľkým záväzkom. Urobím všetko pre to, aby sa nám spoločne s 
kolegami v prezídiu v spolupráci s existujúcimi i budúcimi golfovými klubmi a 
organizáciami na Slovensku podarilo spopularizovať túto krásnu hru, ktorá je 
dostupným športom vhodným pre všetkých bez rozdielu veku a aby sme rady golfistov 
rozšírili. Ďakujem za dôveru a pusťme sa spoločne do práce.” 

Revíznu komisiu povedie z pozície kontrolóra Slavomír Brudňák, spolu s Jánom 
Spurom a Marošom Očadlíkom. 

Do disciplinárnej komisie boli zvolení ako predseda Rastislav Michalák, ako 
podpredseda Ján Pečo II. a člen Peter Kadlíček. 

Nové prezídium ďakuje všetkým členom prezídia, ktoré končí svoju činnosť za 
odvedenú prácu a pripravené podmienky pre ďalší rozvoj golfovej hry.  
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 „FOOTGOLF“ 
 
Narastajúca popularita FOOTGOLFU i nás posunula k myšlienke organizovať túto hru i na 

 Našom ihrisku. Nájdu sa medzi nami  nadšenci, 
ale i nie príliš spriaznené duše k tejto hre. Je 
dokončené 18-jamkové foot-golfové ihrisko. 
Minulý rok sme si odskúšali fungovanie golfistov 
a footgolfistov na jednom ihrisku a finálne sme sa 
rozhodli, že footgolf sa bude hrať len v utorok 
a vo štvrtok. 

 
 V prípade organizovania footgolfových turnajov je možné využiť sobotu s podmienkou 
rezervácie 3-týždne vopred.   Info bude uverejnené po 1.2.2017 na www.footgolfnitra.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GREEN MEADOWS 
je aj 18-jamkové 
FOOTGOLFOVÉ 
Ihrisko. 
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ČO BOLO a ČO BUDE ... 

I v tomto roku je prísľub sponzoringu HCP piatkov, takže každý má šancu zabojova
v roku 2016 pánom na foto. Slová víťaza celej túry Mar
 
 Ahojte golfový priatelia, členovia klubu,
 
 Touto cestou sa chcem poďakovať ,ako ví
ročníka Amibus eklektik turnaja, za golfový pobyt v 
Beleku(Turecko), cestovnej kancelárii Amibus Travel 
(Andrej Mellen). Z tohoto pobytu si prinášam 
neopakovateľné zážitky. V prvom rade s ľ
bola úžasná), hotel Kaya Pallazzo špičkový a golfové 
ihrisko nádherné v perfektnej kondícii čo ur
všetci moji priatelia a spoluhráči. Tu som zažil to, že golf 
nie je iba hra a životný štýl, ale aj skvelo strávený 
prijemnými ľuďmi. A o to by Nám amatérom malo ís
oddýchnuť si pri golfe a nie sa nerváčiť. ( ......okrem toho 
aj vyhrať nejaký ten eklektik samozrejme....hahaha.).
 
 Dlho som premýšľal ci tento list napísať
a povzbudiť všetkých do ďalšieho ročníka na ví
  
 Martin Havran, člen golf klubu Meander Ivanka pri Nitre.

Sú to povzbudivé slová a aj Nás a mňa osobne ako prezidenta klubu to zaväzuje. 
Podľa prísľubu Andreja bude aj rok 2017 sponzorova
 
Takže od znormalizovania stavu ihriska (15

POZOR !!!  Ihrisko je v 
 

Záverečné turnaje budú venované: 

8. KARTOMA HCP Turna
9. KARTOMA HCP Turnaj 

10. KARTOMA HCP Turnaj 
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V roku 2016 sme vyskúšali trocha iný prístup 
k turnajom a HCP dňom.  V
poďakovať Andrejovi Me
Travel za sponzoring cien 
eklektik HCP piatky.  

ub sponzoringu HCP piatkov, takže každý má šancu zabojovať o ceny tak, ako sa to darilo 
ťaza celej túry Martina Havrana snáď hovoria za všetko:

lenovia klubu, 

ť ,ako víťaz prvého 
níka Amibus eklektik turnaja, za golfový pobyt v 

Beleku(Turecko), cestovnej kancelárii Amibus Travel 
). Z tohoto pobytu si prinášam 

né zážitky. V prvom rade s ľuďmi (partia 
bola úžasná), hotel Kaya Pallazzo špičkový a golfové 
ihrisko nádherné v perfektnej kondícii čo určite potvrdia 

i. Tu som zažil to, že golf 
nie je iba hra a životný štýl, ale aj skvelo strávený čas s 

mi. A o to by Nám amatérom malo ísť, 
čiť. ( ......okrem toho 

 nejaký ten eklektik samozrejme....hahaha.). 

list napísať, aby to nevyznelo ako reklama, ale nedalo mi to sa nepodeli
čníka na víťazstvo. Doprajem to každému. 

len golf klubu Meander Ivanka pri Nitre. 

ňa osobne ako prezidenta klubu to zaväzuje.  
ubu Andreja bude aj rok 2017 sponzorovať eklektik túru. 

Takže od znormalizovania stavu ihriska (15-25 apríl) bude prebiehať každý piatok HCP deň

 tomto čase blokované HCP túrou od 15*00 hod do ukon

 
8. KARTOMA HCP Turna j – finále JAM KOVKY 2017

9. KARTOMA HCP Turnaj – finále o Majstra klubu na rany 2017 1. de
10. KARTOMA HCP Turnaj – finále o Majstra klubu na rany 2017 2. de

3 

roku 2016 sme vyskúšali trocha iný prístup 
ňom.  V prvom rade chcem 

 Andrejovi Mellenovi a jeho CK AMIBUS 
Travel za sponzoring cien pre AMIBUS Travel 

ceny tak, ako sa to darilo 
 hovoria za všetko: 

, aby to nevyznelo ako reklama, ale nedalo mi to sa nepodeliť o tieto zážitky 

 

 každý piatok HCP deň- túra: 

 
blokované HCP túrou od 15*00 hod do ukončenia. 

 
  Aj v roku  2017 budú 
vďaka sponzorstvu firmy 
KARTOMA s.r.o. prebiehať 
KARTOMA HCP Turnaje a 
budú tak, ako vždy 
v nedeľu od 9*30 hod 
a bude ich 10.  
 

 

KOVKY 2017 
Majstra klubu na rany 2017 1. de ň 
Majstra klubu na rany 2017 2. de ň 
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HCP stredy  budú vo forme postupného štartu v stredu s možnosťou hry od 14*00 hod. Ihrisko nie je blokované, 
avšak hráči nehrajúci HCP deň nesmú obmedzovať alebo blokovať HCP hráčov. 
 
 
Zábavné turnaje budú podľa počasia a možností a celé to začne:  
 

Otvárací TEXAS SCRAMBLE dvojíc 2017 – 9.jamiek 
 
Veríme, že nastane aj konštelácia „spln + jasná obloha“ čo umožní   aj usporiadanie „Nočného turnaja“.  
S predpoveďou počasia to máme v celku úspešné za minulý rok, takže čakajme. 
 

 
MAJSTROVSTVÁ KLUBU: 
 
Dňa 1.-2.10.2016 sa uskutočnil turnaj o Majstra a Majsterku GK Meander v hre na rany.   
 

 Majster GK MEANDER pre 2016 : Peter ZAJÁC  
 Majsterka GK MEANDER pre 2016 : Kristína BE ŤKOVÁ  
 
 
GRATULUJEME  
 
 
 
 

 
  
Dňa 16.10.2016 sa uskutočnil finálový turnaj o Majstra GK Meander v 
hre na Jamky .  
 
 1. Majster GK MEANDER pre 2016 v hre na jamky : Pe ter ZAJÁC  
 2. Maro Letko 
 3. Juraj BERNÁTH  
 
 GRATULUJEME  
 
 
Aj tento rok bude samozrejme prebiehať turnajový maratón o majstra GK Meander v hre na Jamky a začne už od 
1.5.2017 
 

RYDER CUP Airport Golf Club a GK Meander  
prebiehal veľmi dramaticky a súboj bol vyrovnaný. 
„hráči z GK MEANDER vyrovnali skóre a konečný 
výsledok bol 8:8, tj remíza klubov. Keďze hostia sú hostia, 
aj remíza im stačí k tomu, aby si putovný pohár odniesli so 
sebou do Ivánky. Bojoval každý statočne, poslednú 
dvojicu hráčov, ktorí by mohli zvrátiť výsledok na ihrisku 
sprevádzali hráči oboch klubov a atmosféra bola skutočne 
napätá.“.  
 
Touto cestou Ďakujeme reprezentantom Nášho klubu. 
V tomto roku odohráme jedno kolo u Nás a druhé v 
Šuranoch 
 

Internetová stránka www.golfnitra.sk prešla na nový redakčný systém, čo umožňuje  uverejňovať  aktuality 
a informácie pravidelne s odstupom pár minút po udalosti. Toto umožní poskytovať informácie aj tým , ktorý nie sú 
na Facebooku alebo  e-mail liste, ale  umožní to informovať aj širokú verejnosť. 
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IHRISKO 
 

V roku 2018 by sme chceli ihrisko „Prenormovať“, nakoľko 
sa dizajnovo zmenilo od poslednej „normy“, najmä pribudli 
stromy a niektoré prekážky.  
 
„pohľad na jamku č. 1  po rozkopaní „ 
 
 
 

 
 
 
 
Oficiálne dĺžky nebudeme meniť, nakoľko uskutočniť zmeny 
v rôznych softvéroch a meračoch vzdialenosti je veľmi zdĺhavý 
proces. 
 
Tu je príklad zmeny na jamke č.1 , kde pribudnú vody 
a terénne nerovnosti . Aj bunker pribudne a hoci sa to zdá že 
sa to sťaží, tak bude snahou ľavý OUT zmeniť na vodu aspoň 
v časti, čo posunie hráča pri nepresnosti vpred k jamke. 
 
9. jamka sa doplnila o vodnú prekážku napravo od grínu 
a naľavo dáke tie stromy. Na oplátku sa OUT vľavo posunie 
o pár metrov. 
 

Dokončené a hrateľné by to malo byť aj vrátane nových odpalísk do konca mája. Do vtedy budú platiť pravidlá 
o pôde v oprave s príslušnými možnosťami. 
 
Zmenou postupne prejdú aj odpaliská na jamkách. Postupne sa zmení trávny podklad. Všeobecne pánske odpaliská  
dostávajú zabrať a ich stav zodpovedá aj správaniu sa niektorých golfistov, ktorý si loptičku netíčkújú, alebo pri 
cvičných švihoch režú šnicle jak „u řezníka“. 
 
Tu chcem všetkým pripomenúť : že cvičné švihy sa robia mimo odpaliska, ak ich už robíte na odpalisku , tak bez 
poškodenia povrchu. Loptičku vždy týčkujeme. 
 
 
DRAJVING RANGE  je osobitá kategória, kde chvíľu budete musieť byť trpezlivý, nakoľko sa bude z jari  „agresívne 
zapieskovávať“ trávnatá plocha na odpaly. To zmäkčí a mierne zrovná povrch ale mierne terénne nerovnosti 
zostanú. Dôvod: jediné rovné a vyhladené miesto na ranu na ihrisku je odpalisko jamky a tam sa týčkuje. Ďalších 50-
90% rán je fervejách, rafoch a iných nie rovných plochách. 
 
Dokončené budú aj kryté odpaliská, ktoré boli veľmi málo využívané. POZOR, pri tréningu pod krytými odpaliskami 
je možné trénovať len so železami 6,7,8,9,P,S . Je zakázané použivať drajvre,drevá,hybridy a železá pod 5. Dôvod: 
správne mierenie a smerová presnosť je veľká slabosť golfistov.  
 
O tomto sme sa presvedčili po ukončení sezóny, kedy drajvingové loptičky boli síce na 200-250 metri, ale na 
odpalisku jamky č.2 alebo vľavo na poliach. Niektorých sme osobne na toto upozorňovali. Pár krát došlo k zásahu 
hráča na odpalisku jamky č. 2, čo je už fakt „slajz“ , ako z učebnice. O loptičkách na jamke č.1 ani nebudem hovoriť. 
Budeme pozorovať a dôrazne napomínať hráčov.  
 
ČIPOVAŤ sa nebude už s loptičkami, ktoré sú stále položené na čipingu, nakoľko hráči ich nezbierali po tréningu 
všetky a veľa ich skončilo mimo tréningových plôch. Návštevník si loptičky obstará v automate a tie použite pri 
čipovaní. Člen klubu môže samozrejme použiť jemu určené loptičky v zmysle všeobecných podmienok. Loptičky pre 
riadnych členov GK Meander zmenia svoje miesto. Budú uložené za rohom na terase, hneď za recepciou. Dôvod: 
občasný vandalizmus a zneužívanie zo strany niektorých mimo klubových návštevníkov. Verte, aj pre nás je trápne 
niekoho napomínať a naháňať.  
 
PREVÁDZKOVÁ DOBA  sa od roku 2017 zmení. Recepcia bude otvorená od 10*00 do 19*00 , okrem pondelka (ak 
pondelok  nie je voľný deň). Každý pondelok bude PREVÁDZKOVÁ DOBA od 15*00 do 19*00. Dôvod: víkend je 
veľmi obmedzený na údržbu, prakticky sa kosia len gríny. Tráva vyrastie, drajving potrebuje ošetriť , atď... .  
Obdobná politika je  aj na niektorých iných ihriskách a veríme, že to prospeje aj ku kvalite. Recepcia bude pondelky 
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do 15*00 zatvorená a drajving sa vôbec nebude da
a údržba sa dá ísť, len pre členov GK Meander.
 
Loptičky pre členov GK Meander budú k
 

ihriská. Táto cena platí pri úhrade do term
Potom je cena za hraciu kartu 300,- EUR.  Cena zah
Jednotlivý záujemcovia kontaktujte príslu
a Šurančani na gkm@idas.sk „ .  
 
 
 
GOLFOVÝ PLES 
 
Sizyfovskú robotu urobila Monika Očadlíková s
stále dostupné. V prípade záujmu kontaktujte priamo t.
 
 

 
 
ZÁVER 
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drajving sa vôbec nebude dať použiť do 15*00 hod. Na ihrisko, ak Vám nebudú prekáža
lenov GK Meander. 

lenov GK Meander budú k dispozícii počas otváracích hodín. 

Z jari plánujeme ešte „natiahnu ť terasu“  o spevnené plochy, a
počas roka budeme terasu uzatvárať. To by nemalo hrá
nijako rušiť, alebo obmedzovať. Tu chcem podotkn
akcia s Vážnym statickým zásahom do konštrukcie.
 
ŠIKMÉ PARKOVANIE nahradí šoférsku tvorivosť
sa zväčšil počet návštevníkov, čo Nás veľmi teší a
aj parkovanie. Kolmé parkovanie bolo pri plote v
pokiať sa niekto nepostavil „pozdĺžne pri múr“ a
sme uľahčili výjazd, bude parkovanie na oboch stranách parkoviska šikmé.
 
 
 
LOJÁLNOS Ť KLUBU SA VYPLÁCA.  
 
S Marošom Očadlíkom – prezidentom AIRPORT GOLF CLUB sme sa 
dohodli, že umožníme riadnym členom  Našich golfových klubov hra
ihriskách neobmedzene za 200 EUR/rok. Platí
Ešte raz upozorňujem , že je to pre riadnych 
členov golfových klubov. Táto ponuka sa nám zdá 
fér a v Našom prípade si predstavte, že za členské 
450,- + 200,- (300,-) hráte neobmedzene dve 

do termínu platieb členských príspevkov t.j.do 20.2.  
EUR.  Cena zahŕňa aj vstup na tréningové plochy. 
íslušný klub „Ivánčani na info@airportgolf.sk  

čadlíková s Marošom, aby zorganizovali spoločný 1.Golfový ples. Vstupenky sú 
prípade záujmu kontaktujte priamo t.č. na pozvánke, alebo mňa (Tóna)

6 

d. Na ihrisko, ak Vám nebudú prekážať stroje 

spevnené plochy, a postupne 
. To by nemalo hráčov a návštevníkov 

u chcem podotknúť, že bude vykonaná 
štrukcie. Už sa teším.   

šoférsku tvorivosť pri parkovaní . Postupne 
ľmi teší a našou snahou je uľahčiť 

aj parkovanie. Kolmé parkovanie bolo pri plote v pohode len do vtedy, 
žne pri múr“ a tak trocha do cesty. Aby 

na oboch stranách parkoviska šikmé. 

prezidentom AIRPORT GOLF CLUB sme sa 
Našich golfových klubov hrať na 

latí to aj pre  turnajové fee.  

lenov golfových klubov. Táto ponuka sa nám zdá 
členské 

čný 1.Golfový ples. Vstupenky sú 
ňa (Tóna) 
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Dobre.  
Dobre, že sme sa na túto cestu dali. 
Dobre, že vidíte vývoj a rozvoj. 
Dobre, že sú ľudia , ktorý Vás posúvajú dopredu.
Dobre, že rešpektujeme kritiku. 
Dobre, že vieme pochváliť. 
Dobre, že sú Tí , ktorí Nás podporujú a pomôžu.
Dobre, že sme výborná partia. 
Dobre, že sa vieme skvele zabaviť. 
Dobre, že vieme absolvovať spoločné výjazdy a
Dobre, že sa navzájom rešpektujeme a
Dobre, že sme na správnom mieste a
 
 
... A EŠTE ZÁVER NA ZÁVER... 
 
Akcia v Turecku potvrdila, že  Sme a Ste 
zopakujeme. Andrej drž sa, bolo to a je to dobr
 
Je ešte pár vecí, ktoré ani nebudem písa
Napr. už sme obstarali kontúrovú kosač
odhodlávali sme sa spolu s „pani investorkou
viditeľná, atď... . 
 
....  á plánujeme urobiť Golfový maratón
 
 
 
No, veď sa uvidíme aj v tomto roku. Želám Pevné zdravie a
 
Tono ZELENAJ 
 Prezident GK MEANDER   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nepravidelné vydanie , neprešlo jazykovou úpravou. 
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udia , ktorý Vás posúvajú dopredu. 

Dobre, že sú Tí , ktorí Nás podporujú a pomôžu. 

výjazdy a zájazdy. 
sa navzájom rešpektujeme a Vážime si jeden druhého. 

že sme na správnom mieste a  v správny čas. 

te super kolektív, ohlas je viac ako výborný . Verím 
je to dobré. 

ísať, lebo sám im ešte neverím a nechcem to „prep
čku. TORO GROUNDSMASTER 4500D - Silná vec,

investorkou“ pár rokov , ale už je Naša.Jej robota bude 

ón, samozrejme trocha inak, kreatívne, motivačne 

tomto roku. Želám Pevné zdravie a veľa golfových aj negolfových úspechov.

 10.1.2017  
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ím že tento rok to 

prepáliť“. 
á vec, 

robota bude 

 ... 

veľa golfových aj negolfových úspechov. 


