
Pozdravujem Vás milí golfisti. 

Ako sa Vám darilo počas sezóny 2017? Rany Vám lietali podľa Vašich predstáv? Splnili ste si svoje 

predsezónne ciele, znížili ste si svoj HCP? Podarilo sa Vám zahrať birdie, či dokonca eagle? A čo tak 

víťazstvo na turnaji, či aspoň umiestnenie sa v prvej trojke? Ak áno, musím Vám pogratulovať. Zažili 

ste totiž výbornú sezónu.  

Čo by som však odporučil pre tých z Vás, ktorí si na tieto otázky odpovedali záporne? 

Prichádza zima, čo je pre Väčšinu golfistov obdobie, kedy odložia svoje palice do garáže a čakajú až 

do okamihu, keď sa bude dať hrať vonku. To nie je najlepšia voľba, nakoľko aj to, čo sme pravidelnou 

hrou na ihriskách nacvičili odíde a na jar sa dlho dostávate do starej formy. Ako tréner Vám 

odporúčam využiť práve zimné obdobie na prerobenie a výrazné zlepšenie Vašich švihov. Vďaka 

dostatku času a možnosti sústrediť sa na správnu techniku odstránite staré zlozvyky, naučíte sa 

správne základy úderov a bude môcť začať novú sezónu bez problémov spôsobených odlukou od 

golfu. Využite tento čas na Vaše zlepšenie sa a budete si golf užívať počas celého roku 2018.  

Iste viete, že tréningy počas hlavnej sezóny nie sú práve najlacnejšie. 30€ za individuálny tréning pre 

jednu osobu, 40€ za skupinový tréning pre 2-4 osoby. 

Čo Vám ponúkam? 

V spolupráci so Žilinsko-rajeckým golfový klubom a Prvým žilinským golfovým klubom som si pre Vás 

pripravil lákavú akciu na golfové tréningy počas zimy 2017/2018. Táto ponuka platí pre všetkých 

členov ŽRGK a PŽGK.  

V prípade objednania si lekcie jednotlivo som si pre Vás pripravil akciu " GOLF ZA POLOVICU " 

Ten kto si objedná lekciu počas obdobia trvania akcie, získava túto špeciálnu cenu s 50 % zľavou 

oproti normálnym cenám v hlavnej sezóne.  

1 osoba  -  15 € / tréning. (V prípade, že nie ste členom ŽRGK, alebo PŽGK je cena 20 €/tréning). 

2-4 osoby - 20 € / tréning. (V prípade, že nie ste členom ŽRGK, alebo PŽGK je cena 25 €/tréning). 

V prípade objednania si balíka 10 lekcií som si pre Vás pripravil akciu " GOLF ZA TRETINU " 

Ten kto si objedná lekcie v týchto 10 hodinových balíkoch, získava špeciálnu cenu s 2/3 zľavou oproti 

normálnym cenám v hlavnej sezóne. 

1 osoba -   100 € / 10 tréningov. (V prípade, že nie ste členom ŽRGK, alebo PŽGK je cena 150 

€/tréningy). 

2-4 osoby - 150 € / 10 tréningov. (V prípade, že nie ste členom ŽRGK, alebo PŽGK je cena 200 

€/tréningy). 

Zároveň je pre Vás pripravená špeciálna cena na využitie golfového simulátora počas lekcií so mnou.  

Prvý žilinský golfový klub poskytol výbornú cenu, 10€ za hodinu trénovania na simulátore so mnou. 

Oproti standartnej cene 15 € za hodinu získavate zľavu 33% aj na golfový simulátor.  



 

Dúfam, že Vás akcia na tréningové hodiny osloví a využijete ju. Počas lekcií využijeme moderné 

metódy tréningu ako videoanalýza a radarové zariadenie Flightscope. 

Je to časovo obmedzená akcia, preto neváhajte a objednajte si lekcie čo najskôr. 

Lekcie možno podarovať aj pre niekoho z Vašich známych, alebo ako dar na Vianoce formou 

darčekovej poukážky.  

Urobte radosť svojim známym a darujte im lepší golf na novú sezónu. 

Profil + trénerské referencie: 

Ing. Roman Kianička 

Plne kvalifikovaný golfový profesionál, člen PGA 

Vek: 30 rokov 

Bydlisko: Žilina 

Od prestupu k profesionálom naučil hrať golf viac ako 200 ľudí, ktorí úspešne vykonali skúšky na ZK a 

hrajú golf. 

Spolupráca so svetovými odborníkmi v oblasti golfu – Tim Sheredy – tréner Jessicy Kordy (LPGA), 

Petra Uhleina (PGA Tour). 

Vzdelanie si doplňujem aktívnou účasťou na odborných seminároch PGA, samoštúdiom a 

konzultáciami s inými odborníkmi. V tréningovom procese využívam moderné technológie, 

videoanalýzu za pomoci vysokorýchlostných kamier, radarový systém Flightscope a mnohé iné 

tréningové pomôcky. 

Dôraz kladiem na vybudovanie a osvojenie si kvalitných golfových základov, ktoré študent využije pri 

ďalšom zlepšovaní sa a rýchlejšom napredovaní. 

Veronika Hederová (18r) – 1. miesto UsKids Golf European Championship 2014, Gullane, Škótsko , 2. 

miesto UsKids Golf European Championship 2015, majsterka ŽRGK na rany, víťazka mnohých 

golfových turnajov 

Viktória Krnáčová (15r) – Majsterka SR v hre na rany juniorov do 12 rokov, majsterka ŽRGK v hre na 

rany , majsterka ŽRGK v hre na jamky, víťazka mnohých turnajov TON, členka reprezentačného týmu 

SR 

Juraj Frolka (15r) – Vicemajster SR v hre na rany juniorov do 12 rokov, víťaz mnohých turnajov TON, 

člen reprezentačného týmu SR 

Martin Suchánek – absolvoval kurz na Zk a za 3 roky spoločného trénovania sa stal členom PGA 

Livka Škrovinová - majsterka ŽRGK v hre na rany 2017. 

Michal Igonda - víťaz ŽRGK Golf Tour 2017 v kategórií B  



a mnohí ďalší... 

Podmienky akcie: 

Akcia platí v období od 8.11.2017 do 28.2.2018. s PRO trénerom Romanom Kianičkom. 

Objednávka tréningov prebieha mailom na roman.kianicka@gmail.com ,alebo telefonicky 0903 891 

027. 

Tréningy je nutné vyčerpať v období platnosti akcie, najneskôr do 28.2.2018. 

V prípade záujmu o darčekovú poukážku je poplatok 5€ za jej vystavenie. 

Počas tréningu s trénerom v PŽGK platí akčná cena za využitie simulátora v cene 10 €/hod. 

 


