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a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia 

 
Názov a adresa prevádzky: GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. Štvrte pri 
jazernom poli 2650, 90901 Skalica  
Obchodné meno prevádzkovateľa: GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.  
sídlo prevádzkovateľa: Mazúrova 2  909 01 Skalica 
IČO:  44006918                DIČ: 2022556767 
Zodpovedný vedúci:      Ing. Soňa Postová  
Telefonický kontakt:  +421911372836 
e-mail:  manager@golfskalica.sk  

 

b) druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb 

Prevádzkovateľ poskytuje služby:  

• Hra golfu na 18 jamkovom ihrisku vybudovaného v štýle linksového typu 

z dielne architekta Hans-Georg Erhardt  

• Hra footgolfu na 18 jamkovom ihrisku. Areál GGGR ponúka 2 footgolfové 18 

jamkové ihriská  

• Golfová akadémia, trénerské služby 

• Požičovňa 

• Predaj športového tovaru a doplnkov 

Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožniť návštevníkovi, hráčovi  využiť priestory 

areálu GGGR a využívať ponúkané služby. Na ponúkané služby sa vzťahuje aktuálny cenník, 

ktorý je umiestnený na recepcii a webstránke. Platba za ponúkané služby je možná v hotovosti 

v eurách, platobnou kartou.  

Hráč si môže služby rezervovať cez rezervačný systém www.teetime.cz, telefonicky 

+421 910 925 121, mailom  recepcia@golfskalica.sk alebo priamo na recepcii GGGR. 

 

Otváracie hodiny prevádzky: Sú umiestnené na dverách recepcie, na webstránke 

www.golfskalica.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu otváracích hodín.  

 



c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a 

zamestnancov zariadenia 
Prevádzka je v čase poskytovania služieb udržiavaná v čistote a poriadku.  Pre návštevníkov 

a hráčov golfu a footgolfu  je potrebné dodržiavať pokyny a  usmernenia vyplývajúce 

z prevádzkového poriadku, ktoré sú uvedené v bode d). Hráči a pracovníci prevádzky sú pri 

používaní zariadení a predmetov povinní postupovať podľa návodu jednotlivých výrobcov 

a podľa pokynov zodpovedného pracovníka, aby neprišlo k ohrozeniu zdravia návštevníkov, 

hráčov.  

Prvá pomoc: v prípade potreby je potrebné privolať pomoc, ak ide o menej závažné 

poranenie volajte na recepciu +421 910 925 121, ak ide o závažné volajte ihneď tiesňovú 

linku podľa potreby.  

Tiesňové linky  
Integrovaný záchranný systém (jednotné číslo) 112 
Hasičská záchranná služba 150,112 
Záchranná zdravotná služba 155,112 
Polícia 158,112 
Mestská polícia 159 
Mestská polícia, stanica Nad jazerom (koordinátor) 0918111497 
Linka záchrany (poradenstvo pri záchrane života) 0850111313 
 

Vybavenie lekárničkou :  

V  zariadení sa nachádza lekárnička, vybavená v zmysle platných právnych predpisov SR, 

umiestnená na viditeľnom voľne prístupnom mieste  v priestoroch recepcie. 

 
Základné vybavenie priestorov: 

Prevádzka tvorí uzatvorený celok Club house, recepcia, šatne, reštaurácia, salónik pre členov, 

kryté odpaliská, cvičné plochy, 18 jamkové golfové ihrisko, dve 18 jamkové footgolfové 

ihriská. 

- veľkokapacitné parkovisko  

- recepcia (v priestoroch recepcie sa nachádza požičovňa palíc a golfového vybavenia, 

obchod s golfovým oblečením, scoring area. Z bočnej strany recepcie sa nachádza 

cady room na odkladanie golfového vybavenia. Zo zadnej strany recepcie sa 

nachádzajú kryté odpaliská a miestnosť pre trénera, kde sú uskladnené trénerské 

pomôcky). 



- Club House, reštaurácia, salónik pre členov a spoločenské podujatia. 

- šatňa (dve, delenie M,Ž) 

- WC s predsienkou, kde sa nachádza umývadlo s vodovodnou batériou s teplou 

a studenou vodou.  

- Technická miestnosť. 

- Cvičné plochy 250 m dlhý driving range, chipping, putting, cvičná jamka golf, dve 

cvičné jamky footgolf. 

- 1x 18 jamiek golfové ihrisko s rozlohou (necelých 100 ha) 

- 2 x 18 jamiek (footgolfové ihrisko) 

Objekt je napojený na verejné inžinierske siete mesta: 

- pitná voda ( napr. Verejný vodovod v správe BVS)  

- kontrola kvality pitnej vody bude vykonávaná 1 x ročne  

-   odkanalizovanie je riešené napojením objektu na verejnú kanalizáciu mesta,  

-  príprava teplej úžitkovej vody – elektrický ohrev vody. 

-  vykurovanie je riešené ústredné podlahové, elektrické. 

-  osvetlenie: prirodzené a umelé (celkové – žiarivkové) 

-  vetranie:  miestnosti majú riešené prirodzené vetranie oknami,  

 

d) pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia 

Pravidlá prevádzky a pokyny pre návštevníkov a hráčov golfu, footgolfu.  

• Hráč je pred hrou povinný prísť na recepciu a ohlásiť svoju prítomnosť - hru, 

recepcia si skontroluje vybavenie hráča a následne na základe pokynov môže 

hráč vstúpiť na ihrisko.  

• Hráč, návštevník areálu GGGR je oprávnený využívať jednotlivé služby na 

základe riadneho zaplatenia. Návštevník, hráč sa riadi podľa aktuálneho 

platného cenníka.  

• Využívať priestory areálu GGGR smie osoba staršia ako 18 rokov, osoba mladšia 

smie služby GGGR využívať len v sprievode a na zodpovednosť rodičov, 



prípadne dospelej osoby napr. (tréner), ktorý si preberie deti v rámci vedenej 

golfovej lekcie.  

• Za osoby mladšie, ako 18 rokov, ktoré sa pohybujú v areáli nesú zodpovednosť 

zákonný zástupca. Prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť 

za prípadné škody na zdraví, majetku a spôsobené pohybom týchto osôb.  

• Vstup návštevníkov a hráčov do areálu GGGR je na vlastnú zodpovednosť.  

• Pohyb na ihrisku je možný len počas prevádzkovej doby.  

• Pre návštevníka, hráča areálu GGGR platí plavidlo slušného správanie sa k 

 majetku prevádzkovateľa.  

• Povinnosť neznečisťovať priestory areálu GGGR.  

• Hráčom sa odporúča včasná registrácia pred hrou na recepcii, ideálne aspoň 15 

minút pred ich štartom. 

• Sprevádzanie nehrajúcou osobou a psom ohláste pri registrácii na recepcii. 

• Hráč začína hru v stanovený štartovný čas, na prvom odpalisku by mal byť 

minimálne 5 minút pred štartom. 

• Pri odpale je potrebné, aby spoluhráči dodržovali dostatočný odstup.  

• Povinnosť dodržiavania štartovacích časov sa vzťahuje aj na členov GCS a 

FGcSI 

• Ak sa hráč dostaví na prvé odpalisko po svojom štartovacom čase, maršál má 

právo posunúť ho  na ďalšiu jamku. 

• Dodržiavajte predpísané poradie jamiek, tiež rešpektujte pokyny recepcie a 

maršála ohľadom štartu z jamky č. 1, alebo č. 10. 

• V prípade pomalej hry má maršál právo požiadať po predchádzajúcom 

upozornení pomalú skupinu o  presun na ďalšiu jamku. 

• Vstupom na ihrisko potvrdzujete svoju znalosť pravidiel pohybu po ihrisku a 

správania sa na ihrisku. 

• Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. 

• Nebuďte hluční. 

• Nevstupujte na ihrisko v nepovolenom oblečení (modré džínsy, pánske tielko bez 

rukávov). 

• Hra footgolfu vo futbalovom oblečení a kopačkách je zakázaná.  



• Odporúčané oblečenie pre hru footgolfu: krátke bavlnené nohavice, polokošeľa 

(tričko s límcom) a štucky. Footgolf môžete hrať v teniskách, ale odporúčané sú 

turfy – obuv s malými štupľami na umelú trávu. 

• Ak máte pocit, že ste ohrození bleskom  presuňte sa do klubového domu alebo 

búrkového altánku (jamka č. 3, 14). 

• Po dlhom tóne sirény, oznamujúcom nebezpečenstvo bleskov, sa ihneď presuňte  

do klubového domu, rovnako ukončite hru na driving range a presuňte sa do 

klubového domu.  

• Umiestňujte späť vyseknuté kusy trávy.  

• Na greenoch vypichujte stopy po dopade lôpt.  

• Prísny zákaz hrania drivingovými loptami. PORUŠENIE SA TRESTÁ 

VYKÁZANÍM Z IRHSIKA.! 

• Rešpektujte pokyny personálu.  

• Dodržiavajte pravidlá slušného správania, miestne pravidlá a pravidlá golfu 

R&A.  

• Hráč má právo zobrať si so sebou sprievod (max. 2 osoby, čo ohlási na recepcii, 

pričom garantuje, že členovia sprievodu sa akýmkoľvek spôsobom nebudú 

zapájať do hry a budú rešpektovať všetky pravidlá prevádzky golfového areálu 

sprievod hráča, musí však spĺňať všetky ustanovenia uvedené v tomto bode a 

najmä, čo sa týka predpísaného oblečenia. 

 

 

MIESTNÉ PRAVIDLÁ GOLFU 

Hranice ihriska - biele kolíky a oplotenia ihriska - na jamke číslo 10, 11, 12 a 18 okolo 

cvičných plôch. Vstup na plochu cvičného odpaliska je zakázaný. Vnútorný aut na jamke  č. 

15. Aut na jamkách 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 

Vodné prekážky /pravidlo 26/  sú označené žltými kolíkmi alebo žltými čiarami  

Pozdĺžne vodné prekážky /prav.26/ sú označené červenými kolíkmi alebo červenými 

čiarami  

Bio zóna  na jamke č. 4. Hranice BZ sú vyznačené červenými kolíkmi so zelenou vrchnou 

časťou.  Vstup a hra z tejto oblasti je prísne zakázaná! Ak lopta leží v tejto oblasti, hráč musí 

použiť úľavu (Pravidlo 26)  

 



Pohyblivé zábrany /pravidlo 24 - 1/  

• kamene v bunkroch  

• vzdialenostné kolíky  

• hrable, držiaky hrablí 

• smerovacie značky 

Nepohyblivé zábrany /pravidlo 24 - 2/  mladé stromy podopreté drevenými kolíkmi 

(ochrana mladých stromčekov), lopta sa musí beztrestne zdvihnúť a spustiť v súlade s 

pravidlom 24 – 2b. Pevné hlavy odstrekovačov, kryty šácht, informačné tabule, kolíky 

označujúce smer hry, odpadkové koše, všetky cesty pre golfové autíčka, čističe loptičiek, 

lavičky .  

Elektrické vedenie - ak trafí lopta elektrické vedenie, prípadne stĺp elektrického vedenia, 

rana sa musí opakovať a je bez trestu. Pokiaľ leží lopta pri stĺpe elektrického vedenia, platí 

pravidlo 24-2.  

Pôda v oprave  je označená modrými kolíkmi alebo bielymi čiarami a je z nej ZAKÁZANÉ 

hrať.  

Vzdialenostné kolíky - sú merané na okraj greenu od stredu fairwaye. červené - 100m, žlté - 

150m a biele - 200m.  

ODPALISKÁ MUŽI  

• čierne PRO 

•     biele HCP 0 – 12  

•     žlté HCP 12,1 – 54  

ODPALISKÁ ŽENY  

• modré HCP 0 - 12  

• červené HCP 12,1 - 54  

 

MIESTNE PRAVIDLÁ FOOTGOLFU 

Footgolf sa hrá s futbalovými loptami veľkosti č. 5, každý hráč hrá s jednou 

označenou loptou, aby si ju vedel rozoznať od súpera. V skupine – flighte, sú 4 max. 5 hráči, 

pokiaľ neurčí na turnaji organizátor inak. Lopta je kopaná z označeného odpaliska smerom k 

jamke. Hráč, ktorý dostal loptu do jamky s najmenším počtom kopov, vyhráva.  

 

Kopy môžu byť vykonané len s týmito časťami nohy: 

• vnútorná strana 



• vonkajšia strana 

• špička nohy 

• kopanie s pätou 

• priamy priehlavok nohy 

 

Každý kontakt s loptou sa počíta ako jeden kop. Nehrateľná lopta, napr. pod stromom alebo 

vo vode, sa vyberá a pokladá nie bližšie k jamke. Hráč si priráta jeden trestný kop. 

 

Hranice ihriska - biele kolíky a oplotenia ihriska 

Vodné prekážky sú označené žltými kolíkmi alebo žltými čiarami 

Pozdĺžne vodné prekážky  sú označené červenými kolíkmi alebo červenými čiarami  

Pohyblivé zábrany /  

• kamene v bunkroch  

• vzdialenostné kolíky  

• hrable, držiaky hrablí 

• smerovacie značky 

Nepohyblivé zábrany /pravidlo 24 - 2/  mladé stromy podopreté drevenými kolíkmi 

(ochrana mladých stromčekov), lopta sa musí beztrestne zdvihnúť a spustiť v súlade s 

pravidlom 24 – 2b. Pevné hlavy odstrekovačov, kryty šácht, informačné tabule, kolíky 

označujúci smer hry, odpadkové koše, všetky cesty pre golfové autíčka, čističe loptičiek, 

lavičky .  

Pôda v oprave  je označená modrými kolíkmi alebo bielymi čiarami a je z nej ZAKÁZANÉ 

hrať.  

ODPALISKÁ 

Oranžové (muži, ženy)  

 

Je dôležité dodržiavať golfovú etiketu na ihrisku viď. Bod d). POZOR! Ak nebudú 

dodržiavané tieto pokyny a príde k opakovanému porušeniu pravidiel konkrétnym hráčom / 

hráčmi, prevádzkovateľ im môže zakázať vstup na golfové / footgolfové ihrisko, prípadne 

i návrh na vylúčenie zo SFGA! 

 

 



Za údržbu zelene a trávnatých plôch na ihrisku, kosenie, valcovanie, zavlažovanie, 

aerifikácia, čistenie bunkrov, výsadba zelene, hnojenie, postrekovanie prebieha počas 

pracovných dní, v ranných hodinách, tak aby bola čo najmenej ovplyvnená hra hráčov. Za 

ihrisko, strojový a technický park je zodpovedný hlavný Greenkeeper Ing. Vojtech Mrňa 

+421911372837, vmrna@email.cz 

O mimoriadnom zhoršení vôd musia byť v rámci firmy neodkladne informované osoby:  

Ing. Soňa Postová – Výkonný riaditeľ GGGRS a.s. +42111372836, manager@golfskalica.sk 

Ing. Vojtech Mrňa – Hlavný Greenkeeper GGGRS a.s. +421911372837, vmrna@email.cz 

 

Záverečné ustanovenia 

Prevádzkový poriadok je súhrn práv a povinností návštevníkov a hráčov využívajúcich 

služieb golfového areálu Grafobal Group Golf  Resort Skalica a.s. (GGGR). Prevádzkový 

poriadok sa nachádza na viditeľnom mieste v Club House. Oboznámenie sa s prevádzkovým 

poriadkom je podmienkou pre vstup návštevníka, hráča do areálu GGGR. Návštevník, hráč 

svojím vstupom do areálu GGGR potvrdzuje, že sa oboznámil s prevádzkovým poriadkom 

a je s ním uzrozumený. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom 

poriadku. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ 

zariadenia.  

 

Zodpovedný pracovník: Ing. Soňa Postová, výkonný riaditeľ spoločnosti GGGRS a.s.  

 

 

 

 

V Skalici, dňa 28.3.2018 


