
Golf Golf prepre vvššetkýchetkých ((odvodváážžnych investorovnych investorov))

HraHra jedinejedineččnnáá aj vaj vššednednáá ako ako 
kakažždý dedý deňň. . 

HraHra pre mladých i pre mladých i starýchstarých, , 
zdravých aj zdravých aj menej menej „„mocnýchmocných““. . 

Hra Hra pre krpre krááľľov aj jeho ov aj jeho 
poddaných. poddaných. Nakoniec oni to hrali Nakoniec oni to hrali skôrskôr
nenežž on... on... 

HraHra, ktor, ktoráá si vsi váás podmans podmaníí, ale , ale 
taktietaktiežž vváás povzs povznesienesie……
NajNajľľahahššie sa ie sa pokupokuššeniaenia
zbavzbavííte tak, te tak, žže mu e mu 
podpodľľahneteahnete. . Ako mnohAko mnohíí pred vami. pred vami. 
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GOLF GOLF –– ssúúččasasťť developerskýchdeveloperských
projektovprojektov

etapa: INVESTIetapa: INVESTIČČNÝ ZNÝ ZÁÁMERMER

_______________________ _______________________ 
Ing. arch. Miroslav Ing. arch. Miroslav MarynMarynččáákk

Stavebné fórum • Voľnočasové
aktivity - golfové ihriská •

26.6.2008 • Bratislava

www.golfer.eu

-- posposúúdenie podmienok a predpoklady denie podmienok a predpoklady 

realizrealizáácie golfovcie golfovéého projektuho projektu
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GOLFER GOLFER 
design design –– management management –– developmentdevelopment
Karlovy Vary Karlovy Vary -- Bratislava Bratislava -- BerlinBerlin

•• PrPrííprava, nprava, náávrh a vrh a rozvoj golfových projektovrozvoj golfových projektov a ich a ich 
úúzemnozemno--technicktechnickáá a finana finanččnnáá analýzaanalýza

•• GolfovGolfováá architektarchitektúúrara podpodľľa noriem EU a USa noriem EU a US
•• NNáávrh vrh komplexných rezortovkomplexných rezortov
•• Projekt manaProjekt manažžment, ment, developmentdevelopment, , supervisionsupervision
•• EkologickEkologickéé audityaudity
•• Komplexný Komplexný dotadotaččný mananý manažžmentment

–– ššttúúdie uskutodie uskutoččniteniteľľnosti (nosti (FeasibilityFeasibility study)study)
–– analýza nanalýza náákladov a prkladov a príínosov (nosov (CostCost--BenefitBenefit))
–– žžiadostiadostíí o podporu zo o podporu zo šštrukttrukt. fondov a iniciat. fondov a iniciatíív v 

EU,CZ,SKEU,CZ,SK

Hostivař Praha

www.golfer.eu



44

ZZáákladnkladnéé etapy etapy realizarealizaččnnééhoho procesuprocesu

INVESTIČNÝ ZÁMER

PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

VÝSTAVBA

„DOZRIEVANIE IHRISKA“

I.Etapa

II.Etapa

III.Etapa

IV.Etapa

Stavebné fórum • Voľnočasové aktivity -
golfové ihriská • 26.6.2008 • Bratislava
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Investor

posúdenie: INVESTIČNÝ ZÁMER

Priestorová štúdia
/Master plan/

Ekonomické poúdenie
/Feasibility study/

II.etapa – Projektová príprava

Odpoveď

1. Prakticky všade 
ALE

2. za koľko, resp. za 
akých podmienok 
>

Výber miesta

Prizv.architekta

I.EtapaI.Etapa –– InvestiInvestiččný zný záámermer
+ paralely a odli+ paralely a odliššnosti od nosti od „„klasickklasickééhoho““ develop.projektudevelop.projektu

.... z rôznych 
dôvodov....

1. Dá sa tu?
2. Za koľko?

Problémový podklad
/Swot analyse/

Zvláštnosti procesu

• Rozsah územia

• Čas

• Znalosť
problematiky 
účastníkov

• .............
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I.1. PriestorovI.1. Priestorováá ššttúúdiadia

CieCieľľ::
ZZáákladnkladnáá schschééma ihriska, ma ihriska, 
areareáálulu pre pospre posúúdeniedenie

veveľľkosti kosti >>
•• priestorovpriestorovéé momožžnosti nosti 
•• plochy plochy 

rozlorozložženia funkcienia funkciíí >>
•• ich vich vääzby na okoliezby na okolie
•• vzvzáájomnjomnéé vzvzťťahy, ahy, 
•• ururččenie enie „„hlavyhlavy““ areareáálu lu 

Stavebné fórum • Voľnočasové aktivity - golfové ihriská •
26.6.2008 • Bratislava
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I.2. I.2. ProblProbléémový výkresmový výkres

CieCieľľ: : 
Evidencia Evidencia dannostdannostíí a a 
stanovenie limitov zstanovenie limitov záásadne sadne 
ovplyvovplyvňňujujúúcich IZ /+cich IZ /+--

priestorovýchpriestorových
majetkovýchmajetkových
úúzemnozemno--prpráávnychvnych
technickýchtechnických
prpríírodnýchrodných
a iných .....a iných .....

Stavebné fórum • Voľnočasové aktivity -
golfové ihriská • 26.6.2008 • Bratislava
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Golf Golf ●● podklady  pre spracovaniepodklady  pre spracovanie IZIZ
ÚÚzemnozemno--technicktechnickéé /exaktn/exaktnéé podklady/podklady/

Komplexný geodetický /mapový / podkladKomplexný geodetický /mapový / podklad
–– polohopis, polohopis, vývýšškopiskopis (vo vrstevniciach), (vo vrstevniciach), 
–– dotknutdotknutáá technicktechnickáá infrainfrašštrukttruktúúra, ra, 
–– plochy a solitplochy a solitééry zelene /ak nie sry zelene /ak nie súú zrejmzrejméé z z ortofotomapyortofotomapy

OrtofotomapaOrtofotomapa -- leteckleteckéé snsníímky mky 

MajetkovMajetkovéé ččlenenielenenie (katastr(katastráálna mapa a LV)lna mapa a LV)

PlatnPlatnáá UPDUPD, alt. in, alt. ináá relevantnrelevantnáá ÚÚPD, PD, enviromentenviromentáálnalna PD, miestne vyhlPD, miestne vyhlášášky aky a nariadenia nariadenia 
majmajúúce vplyv na lokalituce vplyv na lokalitu

Zdroj zZdroj záávlahovej vodyvlahovej vody –– forma /forma /jazero, jazero, podzpodz. voda, te. voda, teččúúca voda, studne, alt. verejný ca voda, studne, alt. verejný 
vodovod/  a  vodovod/  a  kapacitakapacita ((rráádovo 100dovo 100--vky m3 / devky m3 / deňň vv prpríípade zpade záávlah vvlah vššetkých plôch), etkých plôch), 

geologický a hydrogeologický rozbor geologický a hydrogeologický rozbor /aj z arch/aj z archíívu/vu/
pedologický rozborpedologický rozbor –– mechanický amechanický a chemický /napr. z niekochemický /napr. z niekoľľkých plytkých sond /kých plytkých sond /
klimatických podmienky klimatických podmienky //šštatisticktatistickéé úúdaje HMdaje HMÚÚ/ / 

vzorky vzorky stavebstaveb. materi. materiáálu z miestnych zdrojovlu z miestnych zdrojov ((šštrk, piesok, ratrk, piesok, raššelina,...)elina,...)
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„„ssúúvahyvahy““ investorainvestora vv ssúúvislosti svislosti s ekonomikou investiekonomikou investiččnnéého zho záámeru meru ––
ciecieľľovováá skupina klientely, rozsah askupina klientely, rozsah a funkcia sprievodných aktivfunkcia sprievodných aktivíít, at, a pod.pod.

koncepcia investikoncepcia investiččnnéého zho záámeru celmeru celéého ho resorturesortu /n/náástupnstupnéé body body 
klientov, vzklientov, vzťťah kah k iným ziným zóónam rezortu, výraznnam rezortu, výraznéé prpríírodnrodnéé javy, limity, prjavy, limity, príístup stup 
stav.technikystav.techniky a pod a pod 

predbepredbežžnnéé prevpreváádzkovdzkovéé popožžiadavky investoraiadavky investora, u, užžíívatevateľľa a ostatných a a ostatných 
úúččastnastnííkov skov súúvisiace svisiace s nnáávrhom objektu predmetu zmluvy, vrhom objektu predmetu zmluvy, 

ostatnostatnéé prpráávne avne a administratadministratíívne podkladyvne podklady ssúúvisiace a majvisiace a majúúce vplyv ce vplyv 
na predmet zmluvy,na predmet zmluvy,

Stavebné fórum • Voľnočasové aktivity -
golfové ihriská • 26.6.2008 • Bratislava

Golf Golf ●● podklady  pre spracovaniepodklady  pre spracovanie IZIZ
KKonceponcepččnnéé //rozhovory rozhovory -- rozhovoryrozhovory--...../...../



I.3. Ekonomický rozborI.3. Ekonomický rozbor
>> feasibilityfeasibility studystudy

CieCieľľ:    Stanovenie predbe:    Stanovenie predbežžných ných 

NNáákladovkladov
InvestiInvestiččných ných 

•• Cena pozemkov Cena pozemkov /k/kúúpa, npa, náájom, jom, ppfppf, ../        !!!, ../        !!!
•• ProjProj. . managementmanagement //PaIPaIČČ, , MarketMarket.,../  10.,../  10--25%25%
•• Výstavby Výstavby /Ihriska, klubu, /Ihriska, klubu, resorturesortu.../       50.../       50--50%50%
•• Cena Cena „„pepeňňazazí“í“//úúvery, poistky, .../            very, poistky, .../            indivindiv..

prevpreváádzkových dzkových 
•• ÚÚdrdržžba /stroje, hnojivba /stroje, hnojiváá, voda.., voda..
•• Vybavenie ihriskaVybavenie ihriska
•• ManagementManagement ihriska, ihriska, resp.kluburesp.klubu

Stavebné fórum • Voľnočasové aktivity -
golfové ihriská • 26.6.2008 • Bratislava

VýnosovVýnosov
ČČlensklenskéé
„„HracieHracie““ //feefee//
Reklama, sponzorskReklama, sponzorskéé
InInéé zdroje /fondy, ..zdroje /fondy, ..

FEASIBILITA
investičného zámeru

ANO - úprava - NIE

+ + ččasovasovéého rozlho rozlíšíšeniaenia
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ZZáákladnkladnéé faktory:faktory:

ŠŠtrukttruktúúra pôdyra pôdy
VodaVoda
ÚÚdrdržžbaba
Spôsob realizSpôsob realizááciecie

Stavebné fórum • Voľnočasové aktivity -
golfové ihriská • 26.6.2008 • Bratislava

Golf Golf ●● vvplyv na nplyv na náákladyklady
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GOLF GOLF –– úúzemnzemnéé predpoklady ?predpoklady ?
ihrisko ihrisko –– areareáál l –– rezortrezort

20-50 ha

30-80 ha

250 -500 ha

1.Územné predpoklady
Podrobná analýza – prírodných a 
technických limitov a daností

veľkosť pozemku
morfológia terénu
zdroje vody
dostupnosť
technická infraštruktúra
územné regulatívy
biologické limity 
štruktúra pôdy

Ostatné predpoklady
2. Majetkové, právne
3. Sociálne
4. Finančné Stavebné fórum • Voľnočasové aktivity -

golfové ihriská • 26.6.2008 • Bratislava
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GOLF GOLF 
ihriskoihrisko

Ihrisko
1-9 /18/

Klub

Základné golfové zariadenie : indoor, 
DR, akadémia, 6/9/18 jamkové ihrisko

Praha - Hostivař

Stavebné fórum • Voľnočasové aktivity - golfové ihriská • 26.6.2008 • Bratislava
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GOLF GOLF 
areareááll

Driving 
Range

Akadémia 
6x3par

CH&P

Parking

Údržba Šk.

Klub

Ihrisko
1-9 /18/ 

Komplexne vybavený areál 
pre golfové podujatia

Sharm El Sheikh, Egypt

Stavebné fórum • Voľnočasové aktivity - golfové ihriská • 26.6.2008 • Bratislava
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GOLF GOLF 
rezortrezort

Driving 
Range

Akadémia
9 x3par

CH&P

Parking

Údržba Šk.

Klub

Ihrisko 2

Ihrisko 3 RZ 3

Welness
Spa

Hotel

Rezidenčná
zóna 1

RZ 2 
Média

Golfové
ihrisko 1

Golf Resort Eagle Trebostovo

Viacfunkčná a komplexne vybavená zóna 
pre bývanie, rekreáciu a golf Stavebné fórum • Voľnočasové aktivity -

golfové ihriská • 26.6.2008 • Bratislava
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GOLF GOLF ihrisko ihrisko 
–– prprííklad etapyklad etapy

I.
3-4 ha

Klub
DR, CH&P

II.
10-15 ha

Klub
DR, CH&P 

6x3 par 
3dráhy 

III.
20-75 ha
Klub, údržba
DR, CH&P 
6x3 par
6-9-18 dráh 

Stavebné fórum • Voľnočasové
aktivity - golfové ihriská •
26.6.2008 • Bratislava
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GOLF GOLF Resort Eagle TrebostovoResort Eagle Trebostovo

Golf Resort Eagle Trebostovo

Viacfunkčná a komplexne vybavená zóna pre 
bývanie, rekreáciu a golf
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GOLF GOLF 
destindestinááciacia

4
3

2
1

Niekoľko golfových 
ihrísk, areálov, 
rezortov, hotelov, 
spa a iných aktivít 
v okruhu cca 50 –
80 km  

Viac ihrísk v regióne nie je konkurenciou ! Naopak - navzájom sa 
podporujú, sú „palivom“ CR a prispievajú k rozvoju regiónu ...
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…… a vera veríím, m, žže som ve som váás neodradil od s neodradil od 
pokupokuššeniaenia a vaa vašše e „„podpodľľahnutieahnutie““
prispeje k rozvoju golfu aj na prispeje k rozvoju golfu aj na 

Slovensku Slovensku ……

Ďakujem Vám za pozornosť

Stavebné fórum • Voľnočasové aktivity -
golfové ihriská • 26.6.2008 • Bratislava



2020

www.golfer.eu
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GOLF GOLF 
areareáál l >> resortresort

REGIONREAL 2008 • Development 
a cestovný ruch v SR • 12 -
13.6.2008 • Žilina

4. Klub+DR 
6x3par

18 dráh Golf Resort Záhorie



Konferencia

Téma konferencie

Úloha

Prostriedky

Okruhy prednášky : 
1. Výhody, prínos
2. Územné predpoklady

Stav.forum

Rozvoj regiónu

Development a 
Cestovný ruch

Accommodation

PREPREČČO GOLF ?O GOLF ?
výhody a prvýhody a príínos pre reginos pre regióón, obec, develop.projektyn, obec, develop.projekty

Ski
Aqua

GOLF
Konference EASTGREENS



2323

Golf a význam pre spoloGolf a význam pre spoloččnosnosťť
sluslužžby vo sfby vo sféére, ktorre, ktoráá zzáásadne nabrala sadne nabrala 
na význame na význame -- vyvyššššia potreba vysoko ia potreba vysoko 
kvalitnkvalitnéého vyuho využžitia voitia voľľnnéého ho ččasuasu
zz dôvodu zndôvodu zníížženia pracovnej doby, enia pracovnej doby, 
zvyzvyššovania prac. zovania prac. zááťťaažže a zvýe a zvýššeniu  eniu  
finanfinanččných moných možžnostnostíí
zmenzmenššuje sociuje sociáálne riziklne rizikáá mladej mladej 
genergeneráácie ponukou cie ponukou ššportu a zportu a záárobku, robku, 
ččo môo môžže ne náásledne prispiesledne prispieťť kk znzníížženiu eniu 
rizika kriminality a drogovej zrizika kriminality a drogovej záávislosti. vislosti. 
momožžnosnosťť aktaktíívneho odpovneho odpoččinku inku 
starstarššej generej generááciecie, ktor, ktoráá veveľľa a 
podobných prpodobných prííleležžitostitostíí doteraz nemaladoteraz nemala Nowra, Australia
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Golf, obec aGolf, obec a ekonomika ekonomika 
Golf zvyGolf zvyššuje znuje znáámosmosťť obce a regiobce a regióónunu

... a ostatných rekrea... a ostatných rekreaččných zariadenných zariadeníí, , 
obytných zobytných zóón vn v blblíízkom okolzkom okolíí,,
dôvod pre dôvod pre nnáákup nehnutekup nehnuteľľnostnostíí,, zvýzvýššenie enie 
ceny nehnuteceny nehnuteľľnostnostíí a na náásledne  prsledne  prííjem do jem do 
obecnej pokladne, obecnej pokladne, 
je kritje kritéériom pri riom pri umiestenumiesteníí
podnikatepodnikateľľských prevských preváádzokdzok, , čči si síídla dla 
spolospoloččnosti anosti a spspäätne prtne prííjmu do obecnej jmu do obecnej 
pokladne,pokladne,
vytvvytváára priamo cca 20 i nepriamo ara priamo cca 20 i nepriamo ažž do 100 do 100 
nových nových prac. prprac. prííleležžitostiitosti, zvy, zvyššuje rozvoj uje rozvoj 
sluslužžieb vieb v terciterciáárnej sfrnej sféére,re,
aktivuje nevyuaktivuje nevyužžíívanvanéé obecnobecnéé a a 
popoľľnohospodnohospodáárske pozemky,  opustenrske pozemky,  opustenéé
hosp. objekty, sklhosp. objekty, skláádky adky a pod..pod..

Bernolákovo
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Golf a podnikanieGolf a podnikanie
Golf je silným celosvetovým ekonomickým  odvetvGolf je silným celosvetovým ekonomickým  odvetvíímm

prostriedok na prostriedok na prezentprezentááciu firiem a spolociu firiem a spoloččnostnostíí,,
GolfovGolfovéé ihriskihriskáá sa stsa stáávajvajúú výrazným výrazným artiklom na trhu artiklom na trhu 
ss nehnutenehnuteľľnosnosťťamiami aa vv spojenspojeníí ss inou aktivitou aj inou aktivitou aj 
efektefektíívnym ekonomickým prostriedkom. vnym ekonomickým prostriedkom. 

Čierna Voda
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Golf a význam pre spoloGolf a význam pre spoloččnosnosťť
sluslužžby vo sfby vo sféére, ktorre, ktoráá zzáásadne nabrala sadne nabrala 
na význame na význame -- vyvyššššia potreba vysoko ia potreba vysoko 
kvalitnkvalitnéého vyuho využžitia voitia voľľnnéého ho ččasuasu
zz dôvodu zndôvodu zníížženia pracovnej doby, enia pracovnej doby, 
zvyzvyššovania prac. zovania prac. zááťťaažže a zvýe a zvýššeniu  eniu  
finanfinanččných moných možžnostnostíí
zmenzmenššuje sociuje sociáálne riziklne rizikáá mladej mladej 
genergeneráácie ponukou cie ponukou ššportu a zportu a záárobku, robku, 
ččo môo môžže ne náásledne prispiesledne prispieťť kk znzníížženiu eniu 
rizika kriminality a drogovej zrizika kriminality a drogovej záávislosti. vislosti. 
momožžnosnosťť aktaktíívneho odpovneho odpoččinku inku 
starstarššej generej generááciecie, ktor, ktoráá veveľľa a 
podobných prpodobných prííleležžitostitostíí doteraz nemaladoteraz nemala Nowra, Australia
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Golf Golf -- zdravie, relax a zdravie, relax a ššport port 
Golf je jeden z najzdravGolf je jeden z najzdravšíších ch ššportovportov

najprirodzenejnajprirodzenejšíší pohybpohyb -- chôdza na mchôdza na määkkom kkom 
podklade, podklade, ččerstvom vzduchu a v zelených plocherstvom vzduchu a v zelených plocháách,ch,
posiluje viac ako 120 svalov vposiluje viac ako 120 svalov v tele ,tele ,
vhodný od 5 do100 rokov, pre osoby so zdravotným vhodný od 5 do100 rokov, pre osoby so zdravotným 
obmedzenobmedzeníím m –– úúroveroveňň zzááťťaažže si hre si hrááčč volvolíí ssáámm, , 
trettretíí najroznajrozšíšírenejrenejšíší ššport, ako prport, ako príírodný rodný ššport ho hrport ho hráá
asi asi 60 mili60 milióónov nov ľľududíí na viac ako 35.000 ihriskna viac ako 35.000 ihriskáách,ch,
momožžnosnosťť ssúúťťaažžiiťť hrhrááččom rôznej om rôznej ššportovej portovej 
výkonnosti, rôzneho veku a pohlaviavýkonnosti, rôzneho veku a pohlavia vv jednej jednej 
kategkategóórii arii a nevyhrnevyhráá zzáákonite vkonite vžždy lepdy lepšíší, mlad, mladšíší, , 
zdatnejzdatnejšíší,  ,  
na verejn.ihrisku je na verejn.ihrisku je zrovnatezrovnateľľný ný ak nie lacnejak nie lacnejšíší
ako tenis alebo lyako tenis alebo lyžžovanie voovanie vo výbave a v cene za výbave a v cene za 
hod.hry, hod.hry, 
hrhráá sa vsa vžždy a vdy a vššadeade –– vv lete, vlete, v zime, za polzime, za poláárnym rnym 
kruhom a vkruhom a v rovnrovnííkovej Afrike.kovej Afrike.
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Golf  a Golf  a žživotnivotnéé prostredieprostredie
GolfovGolfovéé ihrisko nie je vihrisko nie je v rozpore s ochranou prrozpore s ochranou príírody !rody !

... v... v mestmestáách a prch a príímestských mestských ččastiach esteticky astiach esteticky 
najhodnotnejnajhodnotnejššia poloha, ia poloha, ssúúžžitie flitie flóóry a faunyry a fauny, ktor, ktoréé
zz týchto týchto ččastastíí ddáávno zmizli,vno zmizli,

ssúúččasasťťou ou ÚÚSESSES, n, nááraznraznííkom medzi protikladmi (letisko, kom medzi protikladmi (letisko, 
výroba výroba -- obytnobytnáá zzóóna), znina), znižžuje zuje zááplavovplavovéé riziko,riziko,
za rok vyrobza rok vyrobíí zz COCO2 2 fotosyntfotosyntéézou zou kyslkyslíík pre mestok pre mesto so so 
100.000 obyvate100.000 obyvateľľmi,mi,
významne významne kultivuje krajinukultivuje krajinu tam, kde sa stala tam, kde sa stala 
popoľľnohosp. výroba nerentabilnnohosp. výroba nerentabilnáá, ter, teréén neprn nepríístupný, je stupný, je 
efektefektíívnou formou rekultivvnou formou rekultiváácie sklcie skláádok a pod. dok a pod. 

Batemans Bay, Australia


