
58  59

Ogolfe sa prvýkrát dozve-
dela, keď mala jedenásť. 
„Otec prišiel zo služobnej 
cesty v Nemecku a začal 
hovoriť o tom, aké by to 

bolo krásne, keby nad našou dedinou 
vyrástlo golfové ihrisko. Vtedy som ešte 
netušila, o čom hovorí. Nasledovali do-
volenky v Mariánskych Lázňach a Karlo-
vých Varov, na ktorých sme stretali ľudí 
v špecifickom oblečení s golfovým pali-
cami. Pôsobili na mňa trochu komicky.“ 
Sylvia v tom čase túžila byť lekárkou, 
nakoniec však vyštudovala chémiu. Golf 
jej stále nič nehovoril, nechápala, o čom 
v ňom ide, a brala ho ako sen svojho 
otca Jiřího. 
   Svedčí o tom aj zážitok počas študij-
ného pobytu v Škótsku. „So spolužiakmi 

sme sa vybrali do St. Andrews a zastavili 
sme sa na ceste, ktorá vedie cez prvú 
a osemnástu jamku neďaleko klubovne. 
Kým spolužiaci vzdychali nad tou nádhe-
rou, mňa to nechávalo vlažnou, pritom 
v tom čase sa už rodil náš vlastný golfo-
vý areál,“ spomína si. Do mestečka St. 
Andrews sa vrátila o pár rokov, už ako 
zasvätená. A bola z neho ešte viac une-
sená ako kedysi spolužiaci. Dnes St. An-
drews miluje, má tam priateľov a dokon-
ca robila dobrovoľníčku na Open 2010.  

Za všetko môže otec
Svoj život zviazala s golfom celkom ne-
čakane a hlavne prirodzene. Otec podni-
kal veľa ciest do zahraničia a potreboval 
tlmočníka. Neskôr, keď zakladal klub, 
musel zase vyriešiť papierovanie a mať 

niekoho poruke. Sylvia to skúsila a dnes 
je to už šestnásť rokov, odkedy spolu 
pracujú. „Za ten čas sa zomlelo všeličo 
a bola som párkrát aj na odchode. To po-
zná asi pozná každý, kto pracuje v rodin-
nom podniku, lebo nie je ľahké oddeliť 
rodinu od zamestnania. Keď práca za-
čala príliš zasahovať do našich vzťahov, 
spýtala som sa ho, či mám ostať, alebo 
odísť. A zatiaľ som stále tu,“ usmieva sa 
Sylvia Hrušková.
   V roku 2001 si spravila zelenú kartu 
a prvýkrát zahrala ihrisko. V ten deň si 
golf definitívne získal jej srdce. Dnes ho 
s radosťou odporúča aj druhým. „Golf 
má veľa paralel so životom a jednu krás-
nu vlastnosť – pri hre ľahko spoznáte 
charakter človeka. Švédski vedci robili 
štatistiku a prišli na to, že hráči golfu 

live
žijú dlhšie a sú v lepšej kondícii ako tí, 
čo ho nehrajú. Spája totiž činnosť pravej 
a ľavej hemisféry mozgu, a tým pomá-
ha predchádzať Alzheimerovej chorobe. 
Mňa osobne naučil sebadisciplíne a tr-
pezlivosti.“ 

V jednom kole
Golf bol kedysi výlučne športom pre mu-
žov a doteraz v ňom pôsobí málo žien. 
Sylvia je jednou z nich, no nikdy to vraj 
neriešila. „Je to skôr konkurenčná vý-
hoda. Ak nás bolo na konferencii 200, 
z toho desať žien, všetci si nás pamä-
tali, dokonca aj po niekoľkých rokoch.“ 
Golfový areál Black Stork je dnes naj-
väčší na Slovensku a za tým sa skrýva 
množstvo driny. Jeho šéfka trávi v práci 
desať až trinásť hodín denne. Okrem 
toho pôsobí ako medzinárodná golfová 
rozhodkyňa. Veľa cestuje do zahraničia 
a učí sa od tých najlepších. A hoci je 
práca na amatérskom poli neplatená, 
považuje ju za svoje hobby. Popri tom 
všetkom sa snaží ukradnúť si čas aj pre 
seba. „Aspoň párkrát do týždňa vybeh-
nem so psom, raz za čas si zahrám golf, 
idem na bicykel, jogu alebo sa venujem Golfová

kráľovná

Najkrajšie slovenské hory 
a pod nimi nekonečná zelená 
plocha, ktorá až láka, aby ste 
na ňu stúpili a zahrali si jeden 
z najelegantnejších športov. 
V tejto nádhere žije a pracuje 
charizmatická blondínka 
Sylvia Hrušková, generálna 
riaditeľka Golf International, 
s. r. o., vo Veľkej Lomnici. 

nordic walkingu. A ak cez deň nestíham? 
Jednoducho vstanem skôr. Svitanie mi 
dodáva energiu.“

Pre každého
O golfe sa nie nadarmo hovorí, že ho 
môže hrať každý. Presnejšie každý, kto 
vie ovládať svoje ruky a trup, dokonca 
aj zdravotne hendikepovaní. Asi ako je-
diný šport ho môžete hrať na vrcholovej 
úrovni od juniorského veku po seniorský 
– sami proti sebe alebo protihráčovi či 
iným tímom, na rany, jamky a podobne. 
Má veľa variácií, od vysokošportových, 
po zábavné a nočné... Ak ste si mysleli, 
že je to šport len pre horných desaťtisíc, 
ste na omyle. Už dávno to nie je pravda. 
„Vo všetkých krajinách, kde golf začínal, 
bol považovaný za elitný šport, ale po-
tom sa rozšíril a dnes to už nikto nerieši. 
Veď aj tenis hrala v 80. rokoch hlavne 
smotánka,“ ubezpečuje Sylvia Hruško-
vá. Podľa nej prichádza zelenému športu 
na chuť čoraz viac Slovákov a dokonca aj 

Sloveniek. Možno vás poteší, že ženy sú 
pri hre zvýhodnené – hrajú na menšom 
ihrisku a na kratšie vzdialenosti. Predpí-
saný dresscode však musia dodržiavať 
rovnako ako muži. I keď takisto s výho-
dami. Tričko s neodmysliteľným golie-
rom môže byť aj bez rukávov a okrem 
nohavíc je povolená aj sukňa po kolená. 
Aj golfové oblečenie však podlieha tren-
dom, a tak sa každý rok objavia nové far-
by, vzory a strihy.
   Golf je upokojujúci, dá sa hrať aj s deť-
mi a skvelo sa pri ňom porozprávate. 
Nemyslite si však, že sa nezapotíte. Od-
paľovať loptičku a triafať do jamiek nie 
je vôbec také jednoduché, ako to vyze-
rá. „Keď sa ma novinári pýtajú, či to je 
náročný šport, ponúknem ich, nech si 
ho vyskúšajú zahrať. Vždy uznajú, že sa 
v ňom mýlili. Vidím to aj na sebe. V zime 
sa venujem skialpinizmu, aby som mala 
na jar dobrú kondičku, no aj tak to ne-
stačí. Je to iný pohyb a ak sa nevozíte 
na autíčku, počas hry prejdete v tem-
pe niekoľko kilometrov,“ dodáva Sylvia 
Hrušková. E
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Aspoň párkrát do týždňa vybehnem 
so psom, raz za čas si zahrám 
golf, idem na bicykel, jogu alebo sa 
venujem nordic walkingu. A ak cez 
deň nestíham? Jednoducho vstanem 
skôr. Svitanie mi dodáva energiu.


