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Vizitka

Katarína Chovancová 

19 rokov

Golf Club Skalica

Účasti
Majstrovstvá sveta v Turecku 
2012
Univerzitné majstrovstvá sveta 
v Liberci 2012 
Tímové majstrovstvá Európy 
dievčat Sardínia 2011

Golf Resort Skalica 
v skratke:

•  18 jamiek
•  návrh z dielne architekta 

Hans–Georg Erhardta

•  normované ihrisko, vybudova-
né v štýle ihrísk linksového typu

•  voľný vstup a hra pre všetkých 
riadnych členov

•  viac ako 250 metrov dlhý 
driving range aj s krytými 
odpaliskami

www.golfskalica.sk

Úspechy:

1.  miesto Medzinárodné majstrovstvá 
Slovenska 2012 (národné 

1.  miesto Faldo Series Slovak 
Championship 2010, 2011, 2012

1. miesto SKGA Tour III. Kaskády

2. miesto SKGA Tour II Báč

2. miesto SKGA Tour IV Skalica

1.  miesto Faldo Series Grand Final 
2012

1.  miesto Univerzitné majstrovstvá 
Slovenska 

2.  miesto Majstrovstvá Slovenska 
klubových družstiev

3.  miesto Juniorské majstrovstvá 
Rakúska

Majsterka Golf Club Skalica 2012

Golfový zázrak zo Skalice

Golfovú palicu som prvýkrát držala v ruke pred 6 rokmi. 
Bolo to počas Veľkej noci na Táloch. Na drivingu stáli gol-
fisti, ktorí odpalovali z pre mňa zvláštných, špičatých vecí, 
ktoré zapichovali do zeme. Na ruke, na moje počudovanie 
iba jednej, mali rukavicu a za sebou golfový bag plný palíc. 
Ja som prechádzala okolo nich s mojím trénerom, ktorý 
mi vysvetľoval, ako sa vlastne drží palica a aký je rozdiel 
medzi putting greenom, drivingom a chipping greenom. 
V momente, keď spomenul pitching, som si myslela, že si 
zo mňa robí srandu.
Napriek tomu som svoju prvú hodinu golfu zvládla so cťou. 
Nikomu som neublížila, podarilo sa mi aj niekoľko pekných 
odpalov na drivingu a po zistení, že tá špičatá vec je te-
ečko, som sa rozhodla zobrať si ich pár domov a nechať 
ako pamiatku. Počas ďaľších 3 rokov som si urobila zelenú 
kartu a golf sa stal iba výplňou môjho voľného času.

Všetko sa to zmenilo až v roku 2010. Zhodou náhod som 
bola predstavená Karlovi Skopovému Sr. a odvtedy mi golf 
nevypĺňa už len voľný čas. Stal sa pre mňa prioritou. Prispe-
lo k tomu aj otvorenie ihriska v Skalici, ktoré mi poskytuje 
tie najlepšie tréningové plochy na Slovensku, zároveň som 
na ihrisku za 10 minút. Skalické ihrisko sa mi stalo dru-
hým domovom. Ten, kto nezažil golfové ihrisko za skorého 
rána, o veľa prichádza. Lúče slnka zalievajú ihrisko, všade 
sa leskne raná rosa, štebotajú vtáci. Golf sa vtedy stáva 
tým najkrajším športom a dôležitejšia ako podaný výkon je 
ohromujúca scenéria.
Golf by som vrelo odporučila každému, kto rád športuje. 
Golf harmonizuje telo aj myseľ, spája mladú generáciu so 
staršou, celú rodinu a veľmi často dokonca odkrýva cha-
rakter človeka. Golf človeka privádza do nových kútov 
sveta, spoznáva vďaka nemu nových ľudí a nemusí súperiť 

Skalica Golf Club


