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Stanovisko spoločnosti Golf Park Rajec, a.s. 

 
 Golfové ihrisko v Rajci bolo vybudované ako 9 jamkové ihrisko, určené pre 

hráčov golfu z okolia, pre nových záujemcov o tento šport, ale aj pre okoloidúcich 

golfistov, vzhľadom na jeho špecifiká. Je kratšie, ale technicky dosť náročné aj pre 

skúsenejšieho golfistu s krásnymi výhľadmi na okolitú prírodu. Je významnou súčasťou 

cestovného ruchu v Rajeckej doline, a tiež zamestnávateľom miestnych ľudí, v letnom 

období aj brigádnikov zo strany študentov. 

 

 Rok 2015 bol pre toto ihrisko významným z pohľadu jeho ďalšieho fungovania 

a zachovania jeho prevádzky. Keďže došlo k zmene v štruktúre akcionárov, majiteľ 

ihriska sa poslednýkrát rozhodol, že sa pokúsi zachrániť  ohrozenú prevádzku ihriska. 

Čo to znamenalo? 

 

Na prevádzkovateľa golfového ihriska boli vedené exekúcie zo sociálnej 

poisťovne, zdravotných poisťovní, daňového úradu, súkromných subjektov za 

neuhradené záväzky po lehote splatnosti.  Ozdravné  zásahy si vyžiadali  vysoké  

finančné vklady, boli umorené neuhradené straty minulých období vo výške 421.147 €, 

zvýšené základné imanie o 265.600 €, zvýšené vlastné imanie cez kapitálové vklady 

o 1.196.915 €, a samozrejme uhradené všetky splatné záväzky aj s pokutami z toho 

vyplývajúcimi. Zmeny však priniesli aj rad nepopulárnych opatrení. Odstránenie 

cenovo nevýhodných obchodov, zvýšenú kontrolu profitability realizovaných akcií. Je 

potrebné poznamenať, že majiteľ sa tieto zmeny snažil a snaží zaviesť citlivo 

a postupne, ale nekompromisne.  Výsledkom tohto snaženia sú konsolidované výkazy 

spoločnosti a všetky záväzky uhrádzané v lehote splatnosti už v roku 2015.  

 

Popri tom všetkom sme stihli v tomto roku realizovať projekt určený pre 

seniorov, ktorí sa chcú učiť hrať golf, alebo už golf hrajú, ktorý vrcholil spoločnými 

stretnutiami pri varenom víne, vysvetľovaním pravidiel golfu a samozrejme aj zážitkov 

z golfovej hry. 

 

 Po nádychu za rokom 2015 prišiel rok nasledujúci 2016, ktorý bol rokom 

skvalitnenia podmienok hry pre všetkých hráčov golfu – opravili sa príjazdové cesty, 

odstavné plochy, dobudovalo sa osvetlenie na príjazdovej ceste,  dokončili sa 

archeologické prieskumy. Pre hráčov boli zakúpené nové drivingové lopty, umývačka 

drivingových loptičiek, nové golfové autíčka, nové sady golfových palíc do požičovne, 

bola dovybavená recepcia golfového klubu novým zariadením, aby mohli byť 

poskytované služby požadované zákazníkmi. Pre budúce vyžitie návštevníkov a možné 

zvýšenie hráčov golfu, bolo dobudované footgolfové ihrisko a nová recepcia pri 



  

......................................................................................................................................................................................................................... 
GOLF PARK RAJEC, a.s., IČO: 36 425 818 www.golfparkrajec.sk 
Bystrická 66, 015 01 Rajec  clubhouse@golfparkrajec.sk 

footgolfovom ihrisku, ako aj zázemie pre trénerov golfu. Celkovo bolo 

preinvestovaných 160.000 €. 

  

Hráči, ktorí nás navštívili si chválili kvalitu a atmosféru golfového ihriska 

a považovali greeny za jedny z najlepších na Slovensku. Vďaka novým rozvíjaným 

aktivitám na ihrisku, certifikát na golfovú hru – Zelenú kartu získalo 63 nových hráčov. 

Boli poriadané otvorené dni golfu na náklady prevádzkovateľa, z ktorých sme získavali 

nových záujemcov pre Zelené karty. Do HCP turnajov boli vložené lukratívne ceny,  

pričom hlavnú cenu, týždenný pobyt v Turecku spojený s golfovou hrou, si odniesol 

člen Žilinsko-rajeckého golfového klubu pán Gróf. Z nových hráčov golfu pribudlo 

v roku 2016 v našich radoch golfistov – v radoch Žilinsko-rajeckého golfového klubu,  

11 nových členov, z toho dokonca traja na konci mesiaca október.  Pre výchovu nových 

hráčov golfu začala na golfovom ihrisku v Rajci už v roku 2015, svoju pôsobnosť 

súkromná spoločnosť terajších členov Prezídia ŽRGK, ktorá realizovala tréningy 

mládeže pre cca 20 až 25 malých detí. V roku 2016 sa u nás uskutočnil turnaj US KIDS, 

kde nás navštívili deti z celého Slovenska.  

 

Pre zlepšenie komunikácie a lepší odhad potrieb zákazníkov, sa začali v roku 

2016 realizovať školenia na zlepšenie komunikačných schopností zamestnancov 

prevádzkovateľa, ktoré boli vysoko hodnotené zo strany samotných zamestnancov. Pre 

podporu prírodných technológií a životného prostredia boli v roku 2016 použité nové 

prírodné mineráli pre údržbu greenov a fairwayí, ktoré významne prispeli k zvýšeniu 

zdravia a odolnosti trávnatých plôch. Pretože úmyslom nie je zabezpečiť krátkodobý  

efekt, ale dlhotrvajúci účinok, ktorý podporí kvalitu golfového ihriska. Pre 

zabezpečenie aj minimálnych finančných zdrojov vybavil majiteľ ihriska zo spoločnosti 

Elektrovod Žilina, 2 % príspevok z daní a taktiež tento príspevok zaslal p. Pešek za seba 

ako fyzická osoba do ŽRGK.  Prostriedky žiaľ vzhľadom na personálne zmeny ostali 

v ŽRGK, a neboli posunuté ďalej. 

 

A prečo sme toto všetko robili? No preto, aby sa vytvorili podmienky na 

príjemnú hru, v kvalitnom a peknom prostredí. Preto, aby sa stretli priatelia, ktorí si 

chcú na golfe oddýchnuť. Teší nás, že sa vytvorili partie seniorov, ktorí prichádzajú 

pravidelne, po hre si posedia na terase pri káve a vínku, alebo sa posilnia pred hrou 

kvalitnou hruškou ☺. Teší nás, že noví absolventi golfových académii volajú, aké sú 

otváracie hodiny, lebo ich golf chytil a chcú si ísť potrénovať to, čo sa naučili, alebo si 

chcú dohodnúť trénera. Jedine takto, príjemným prostredím, kvalitnými službami 

prídu noví hráči. Je samozrejmé, že naše ihrisko má svoje limity. Hráči, ktorí ho 

prerástli,  budú prirodzene hľadať nové výzvy.  Ale keďže je technicky náročnejšie, je 

dobré na tréningy, čo je jeho nespornou výhodou. Je normálne, že žiak dosiahne  

a preskočí úroveň svojej školy. Väčšina žiakov však prirodzene spomína s láskou na 
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začiatky svojej výuky a chráni svoju školu, pretože niekto tieto základy učiť musí 

a musí byť na ne prispôsobený. 

 

Už dva a pol roka chránime golfové ihrisko a snažíme sa urobiť všetko, aby 

zosilnelo.  Novovybudované footgolfové ihrisko má vytvoriť zázemie pre hru širšieho 

okruhu záujemcov, pre strávenie popoludnia nielen pre golfistu, ale aj jeho rodinných 

príslušníkov, ktorí ešte neholdujú tomuto športu. Pripravujeme nové aktivity, ktoré 

zvýšia záujem o príjemne strávený deň v Rajci. Toto sú aktivity nielen pre členov 

golfového klubu, ale aj pre všetkých ostatných golfistov. Našou prvoradou  

povinnosťou je starať sa o kvalitné plochy, poskytované služby a o to, aby bolo kde 

hrať. Reakcie minuloročných návštevníkov nám dávajú za pravdu a oceňujú naše úsilie. 

Hľadáme symbiózu pre všetky zúčastnené strany, pre hráčov, pre majiteľa aj pre 

golfový klub. 

 

Pýtame sa preto, prečo sa deje toto, čo vyzerá ako boj s golfovým klubom?  

Všetci tvrdíme, že pracujeme v prospech hráčov. Čo je  teda vlastne práca v prospech 

hráčov?   

 

Práca v prospech hráčov je pripraviť im podmienky na hru po stránke 

materiálnej a po stránke športovej. Ale je ním ekonomické zničenie ihriska? 

Požiadavky na neprimerané výhody a ceny?  Budú hráči šťastnejší, ak budú hrať na 

nekvalitnej tráve, prípadne bude ihrisko otvorené len dva alebo tri dni v týždni?  

Príspevok ŽRGK tvoril približne 20 % z ročných nákladov golfového ihriska.  Všetky 

strany rešpektujú, že golfový klub je HCP autoritou pre ihrisko, ale neprimerané 

požiadavky a výhody pre hráčov znamenajú, že ihrisko nepokryje 80 % svojich 

nákladov a vrátime sa do smrtiacej špirály, z ktorej sme unikli v roku 2015 vďaka 

investovaným finančným prostriedkom. A čo záväzok voči investorovi? Ak zhodnotí, že 

ihrisko je dlhodobo stratové? Každý investor prehodnocuje svoje podnikateľské 

aktivity, ak sú dlhodobo neúnosné, každý logicky mení svoj podnikateľský zámer.  Za 

obdobie 2009 až 2015 dosiahla spoločnosť Golf Park Rajec, a.s. alebo jej dcérske 

spoločnosti z prevádzkovania ihriska stratu vo výške 625.845 €. Príspevky, ktoré sa 

vybrali od hráčov za toto obdobie sú vo výške 663.753 €.  Z tohto porovnania je zrejmé,  

že majiteľ musí mať možnosť dorovnať svoje náklady inými tržbami, ktoré mu 

umožnia prežiť. V opačnom prípade sme v ohrození, že sa priblížime k zániku subjektu, 

bez ktorého je golfová hra len ťažko možná. 

 

Dlhodobá spolupráca s golfovým klubom sa od začiatku otvorenia ihriska 

každoročne obnovovala na základe ústnych dohôd, a aj v závislosti od podmienok na 

trhu a dosiahnutých ekonomických výsledkov. V novembri 2016 nás ŽRGK požiadal 

o uzatvorenie zmluvy, ktorá by dokladovala výlučný a dlhodobý vzťah s golfovým 

ihriskom. Máme pocit, že vzájomné jednania sa pre nás nezmyselne zmenili na 
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obviňovania, ktoré určite nepomohli k vybudovaniu hlbšej dôvery. Keďže sa v priebehu 

jednaní objavili dohady a fabulácie, čo obsahuje prvotná uzatvorená zmluva, ktorú 

nemala ani jedna strana, požiadala spoločnosť Golf Park Rajec, dňa 5.2.2017 o  zaslanie 

kópie  zmluvy uloženej v archíve  Slovenskej golfovej asociácie – SKGA. 

  

Na počiatku vzniku ŽRGK bola uzatvorená zmluva vtedajšími štatutárnymi 

orgánmi, ale podľa zmluvy sa nikdy nepostupovalo. Prečo sa podľa tejto zmluvy 

nepostupovalo? Pretože podľa tejto zmluvy mal ŽRGK do 31.8.2008 prevziať do 

prevádzky golfové ihrisko a prevádzkovať ho na vlastné náklady. Pravdepodobne 

všetci zúčastnení si vtedy uvedomili, že občianske združenie neunesie náklady 

vyžadujúce prevádzku – zakúpenie špeciálnej techniky, vybavenia recepcie 

a samozrejme samotnej prevádzky, kde mzdové náklady tvoria 30 až 40 % nákladov.  

Obstaranie úverov, zabezpečenie ručenia. Pretože, ak by mali členovia občianskeho 

združenia každoročne riešiť, že je potrebné doplatiť dodatočný vklad, tak by 

v golfovom klube asi nikto dlho neostal. ŽRGK si nikdy neobstaralo živnostenské 

oprávnenie a nikdy nevykonávalo podnikateľskú činnosť. Zrejme z už spomenutých 

skutočností vyplýva, prečo sa vzájomná spolupráca nikdy neodvíjala podľa uzatvorenej 

zmluvy.  V skutočnosti sa vzťah golfového klubu a golfového ihriska upravoval na 

základe ústnych dohôd v závislosti od aktuálnej ekonomickej situácie a vzájomnej 

ústretovej symbiózy. 

 

Dňa 30.1.2017 ŽRGK na svojej Valnej hromade schválil v rámci uznesení, že ak 

neuzatvorí Zmluvu o užívaní golfového ihriska s Golf Park Rajec, a.s., je prezídium 

oprávnené uzatvoriť túto zmluvu s golfovými ihriskami vo Valči (kde je 6 jamiek) alebo 

v Malackách, s ktorými už boli tieto zmluvy predrokované a odsúhlasené. Ak boli 

predrokované a odsúhlasené znamená to, že museli prebiehať  paralelné jednania aj 

týmito ihriskami, nielen s golfovým ihriskom v Rajci. 

 

V decembri 2016, dňa 20-teho v posledný možný deň, podali tri fyzické osoby 

návrh na registrovanie dvoch občianskych združení – a to GOLF PARK RAJEC – 

footgolfový klub, a GOLF PARK RAJEC – golfový klub. Účelom založenia bolo získanie 2 

% z príspevkov daní a možnosť uchádzania sa o dotácie z verejného sektora, a rôzne 

granty, ktoré by slúžili na usporiadanie rôznych športových súťaží.  Zápis do registra 

občianskych združení realizuje Ministerstvo vnútra. Toto Ministerstvo dňa 1.2.2017 

pridelilo IČO novým klubom, o čom informoval list, ktorý bol prevzatý z pošty dňa 

3.2.2017. Zápis bol uskutočnený v zákonnej lehote teda ku dňu 29.12.2016. Po prevzatí 

pošty sme  si zvážili možnosť nového smerovania. Nechceli sme ostať bez HCP autority, 

chceli sme ponúknuť hráčom aj športové zážitky a vyžitie na turnajoch  a preto sme  

dňa 7.2.2017 požiadali o vstup do SKGA, s ohľadom na to, že v skutočnosti nie je 

naplnený dlhodobý a výlučný vzťah golfového ihriska a ŽRGK.  O prijatí Golf Park Rajec 

– golfový klub sa rozhodovalo na konferencii SKGA, dňa 15.2.2017, kde vystúpil p. 
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Čermák a svojim osočovaním a klamaním, tak ako vždy, opäť všetkých zavádzal.  

Výsledkom je, že SKGA nebude riešiť spor medzi ihriskom a klubom,  a nový klub nebol 

prijatý za člena SKGA.     

 

Večer sa telefonicky ozývali zástupcovia klubov a ponúkli nám možnosť 

poskytnutia HCP autority na našom ihrisku, ako aj možnosť pre tých členov, ktorí chcú 

mať vedený HCP, registračného členstva. Ostáva nám vybrať si, komu zveríme svoju 

dôveru.  Už o krátky čas zverejníme jednotlivé možnosti. 

 

Všetky golfové ihriská potrebujú hráčov, stavajú sa kvôli nim.  Hráči sa združujú 

do golfových klubov, lebo vďaka nim majú lepšie podmienky na iných ihriskách, ktoré 

majú zmluvu so svojim klubom. A kluby zabezpečujú športovú úroveň 

hry,  handicapovú autoritu, sú organizátorom turnajov. Uzatvorený kruh. Bez 

vypočítavosti, využívania , vo vzájomnej symbióze. 

 

 

 

 

 

 

GOLF PARK RAJEC, a.s. 

 


