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EUROFONDY
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Aktuálne čísla
Celkový stav implementácie Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast k 21. 9. 2012.
Cieľom Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je zlepšenie poskytovaných služieb CR prostredníctvom služieb s vyššou pridanou
hodnotou.
V rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
bolo k uvedenému dátumu vyhlásených
a ukončených 5 výziev na dopytovo orientované projekty v celkovej alokovanej sume
205 789,9 tis. eur. Na základe predmetných výziev bolo prijatých 868 žiadostí
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len
„NFP“), z čoho je aktuálne zmluvne viazaných 83 projektov v sume NFP 106 968,6
tis. eur. V prípade posledne vyhlásenej výzvy KaHR-31SP-1101 s alokáciou 36 mil.
eur stále prebieha hodnotiaci proces.
V regionálnom rozdelení je stav zmluvného viazania nasledujúci:
Západné Slovensko: 13 projektov v sume
NFP 15 096 tis. eur
Stredné Slovensko: 42 projektov v sume
NFP 57 984,7 tis. eur
Východné Slovensko: 28 projektov v sume
NFP 33 887,9 tis. eur
K 21. 9. 2012 je celkové čerpanie za
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v sume NFP
428 905,3 tis. eur, čo predstavuje 47,38 %
z celkovej alokácie na operačný program.
Z uvedenej sumy je za Opatrenie 3.1 –
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vyčerpaných 93 797,2 tis. eur,
čo predstavuje 64,5 % z alokácie na predmetné opatrenie.

EURÓPSKA ÚNIA
Tento projekt je
spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
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Destinácia Tri duby?
Verejné golfové ihrisko
Letisko na Sliači má svoju
vojenskú históriu. Pozitívnu
i negatívnu. Známe je
predovšetkým ako letisko
Tri duby, ktoré sa spája
s 2. svetovou vojnou
a s povstaním. O vyše
dvadsať rokov tu sídlila
posádka Sovietskej armády.
Desiatky hektárov pôdy boli
znehodnotené ropnými
produktmi, roky trvala
drahá dekontaminácia.
V susedstve letiska vyrástlo
golfové ihrisko. Najlepší
spôsob, ako zabudnúť.
A nielen to.
Majoritným majiteľom spoločnosti MHC
Hron, s. r. o., je Miroslav Hatara, ktorý hneď
na začiatku pripomína, že onedlho oslávia
prvú dekádu založenia Golf&Country Club
Hron. Zdá sa, že predbiehame. Tak to však
bolo. Najskôr klub, a potom sa začalo s budovaním golfového ihriska už na vlastných
42 hektároch.
„Od začiatku sme rátali s tým, že tu bude golfový areál. Podmienky si to priam vyžadovali. Ucelený pozemok, rieka Hron, teda v prvom slede dostatok vody, lebo pravidelné zalievanie je nevyhnutné, vynikajúca
poloha a dopravná prístupnosť zo Zvolena
i z Banskej Bystrice, už len odpaliská a jamky si to žiadalo... Bolo rozhodnuté. Vybudujeme golfové ihrisko. Nápady, vízie, fantazírovanie sa z klubu preniesli do reality, a prvým krokom bola úprava časti pozemku na
cvičnú lúku pre nedočkavých priateľov golfu. V roku 2004 sme začali budovať golfové ihrisko, plánované ako 18-jamkové, vzhľa- tostí a podmienok poskytnutia pomoci sme
dom na priestrannosť areálu a odhadované získali NFP vo výške takmer 500 tisíc eur.
Rozšírenie dovtedajšieho 9-jamkového ihrismožnosti využitia.“
ka na európsky štandardných 18 jamiek
sa stalo reálnym. Pracovali a investovali
Pomoc v pravej chvíli
Práce na projekte trvali takmer celý rok. Po- sme veľmi racionálne a úsporne, pri súčastom prišla fáza realizácie. Kto čo-to o golfe nom dodržaní prísnych technických noriem.
vie, kto sa zaujíma ako sa také golfové ihris- Bez europeňazí by sme to nedokázali,“ inko stavia, môže porozprávať. Napríklad, že formuje konateľka a prezidentka spoločz odpalísk a grínov sa sťahuje 40 cm vrstva nosti Ing. Janka Lichá. V roku 2010 sa prápôdy, ktorú nahradí rovnaká vrstva piesku. ce naplno rozbehli a vlani v novembri bolo
Tá sa neskôr vodou a ťažkými mechaniz- golfové ihrisko znormované a skolaudované
mami zhutňuje. Budujú sa po celej výmere Českou golfovou úniou.
počítačom ovládané zavlažovacie systémy...,
a potom sa kladú trávové koberce, nasle- Šport pre bohatých?
duje kosenie na predpísané miery. Ako ho- Čo však bolo hlavným argumentom, čo zavoria Briti, takto sa to robí tristo rokov a má- vážilo, že žiadosť o poskytnutie NFP bola
te perfektný grín. Dnes na to netreba toľko úspešná? Podľa Miroslava Hataru rozhodlo
rokov, svet úžasne akceleruje. Jestvuje rad to, že v tomto regióne chceli vybudovať vefiriem, ktoré dodávajú dokonalé technoló- rejne prístupné golfové ihrisko, s komplexgie, mechanizmy.
nou infraštruktúrou. Napokon do dnešného
„Prvé sme otvorili kryté odpalisko, aby dňa sú v regióne len dve golfové ihriská –
priatelia a fanúšikovia golfu mohli po celý na Táloch a teraz aj na Sliači.
rok trénovať. Podľa projektu sme v prvej
„Viete, veľa času a energie sme venovaetape budovali 9-jamkové ihrisko, hoci dis- li a stále v tom pokračujeme, aby sa čo najpozície areálu, konfigurácia terénu, dobrá viac tunajších obyvateľov o tomto ihrisku
lokalita, prístupná množstvu ľudí (veď na- dozvedelo. Médiá sa venujú rôznym šporpríklad na nedávnom leteckom dni na le- tom, o golfe napíšu len vtedy, keď článok na
tisku Sliač bolo okolo 100-tisíc ľudí...), to seba nabalí nejakú inzerciu. Pritom sa možvšetko volalo po osemnástich jamkách. Tak no ani nevie, že podľa štatistík je golf štvrsme sa do toho pustili. Na dokončenie sme tým najrozšírenejším športom. Po prvých
však potrebovali viac peňazí. Keďže sme kontaktoch nám bolo zrejmé, že to nebude
vedeli, že takýto športový areál má aj veľ- jednoduché. Totiž nielen v tomto regióne,
ký spoločenský význam pre aglomeráciu ale aj na Slovensku prevláda názor, že golf
Zvolen – Banská Bystrica, hľadali sme mož- je športom len pre bohatých. Navštívili sme
nosti. Vedeli sme, že Ministerstvo hospo- v regióne šestnásť základných škôl, porozdárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operač- dávali sme deťom reklamné golfové loptičný program Konkurencieschopnosť a hos- ky, diskutovali sme, odpovedali na rôzne
podársky rast implementuje projekty zvedavé otázky. Chce to však trpezlivosť
v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom a čas. Tak, ako keď si postavíte takýto golSlovenskej agentúry pre cestovný ruch fový areál, nečakajte, že budete zarábať...,
(SACR). Následne sme kontaktovali SACR hovorí Hatara.
a podali si žiadosť o nenávratný finančný
Je to zdravý šport, súťaživý, ale môžete
príspevok (NFP). Po splnení všetkých náleži- si zahrať aj bez súpera. „Urobiť“ jedno osem-

násťjamkové ihrisko trvá okolo piatich hodín,
prejdete pri tom asi sedem kilometrov. Na
nohách a na čerstvom vzduchu, v peknom
prostredí zelených plání, jazierok a rieky
Hron. Na Troch duboch je záujemcom dvakrát do týždňa bezplatne k dispozícii trénerka. Súčasťou ihriska je aj akadémia, kde
golfisti, ale predovšetkým najširšia verejnosť si môže prísť zatrénovať napríklad odpal,
údery do vzdialenosti 50 i viac metrov, takzvané chipy, teda krátke údery na jamku.
Skutočne môže prísť hocikto. Je to verejnoprospešná záležitosť. Dodajme, že golf má
svoju prísnu, po stáročia pestovanú etiku,
určite má význam pri formovaní mladých ľudí. Ako sa hovorí, ak chceš spoznať charakter človeka, vezmi ho na golf...
Keď som sa pána Hataru opýtal, či si golfista počas hry môže zájsť na kávu, či iné
občerstvenie, povedal, že áno. Sú na ihrisku vybudované také miesta. Vzdialenosti sú
však značné, tak okolo kilometra.
– ...a to bez vozíka? Po vlastných? Veď to
je otročina.
– To nie je otročina, odpovedal pán Hatara, to je šport!

Marketing
„S pomocou nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátneho rozpočtu SR sme novými investíciami vytvorili aj nové pracovné
miesta. V projekte sme si stanovili vytvoriť
štrnásť pracovných miest, čo sa aj stalo.
Pôvodne sme tiež zamestnali aj troch Rómov, ktorým sme ponúkli primeranú prácu. Problém nastal s jednou zamestnankyňou, ktorá od nás odišla, pretože sa vraj
bála jašteríc a žiab. Pravda, ihrisko susedí
s Hronom, takže jej obavy sme chápali.
V krátkom čase obsadíme aj takto uvoľnené, tretie miesto. Technologicky je naše verejné golfové ihrisko na veľmi slušnom európskom štandarde. Zamestnávame pät-

násť ľudí, čím spĺňame podmienku na priznanie spomenutého finančného príspevku. Splnili sme všetky požadované parametre, čo potvrdzujú následné kontroly
a audity. S tým, čo sme tu vybudovali, by
sme hádam aj mohli byť spokojní,“ hovorí
Miroslav Hatara.
Každý týždeň sa tu konajú najmenej tri
turnaje. Každý štvrtok sa organizujú handicapové turnaje a na každom z nich je
možnosť zlepšiť si svoj osobný handicap.
Dvakrát mesačne sa koná turnaj Tri duby
open Ortotech, s rovnakou frekvenciou Lady cap, aby sa zoznámili aj manželky golfistov. Túra olympijských nádejí je príležitosť pre sedemdesiat detí a mladých ľudí. Na
„šnúre“ týchto turnajov sa zúčastňuje aj
päť tunajších golfistov vo veku od 10 do
13 rokov. To sú budúci reprezentanti, motivovaní najbližšími olympijskými hrami
2016 v Brazílii, na ktoré sa opäť vracia golf
ako olympijský šport. Ukazuje sa však, že
potenciál areálu golfového ihriska Hron Tri
duby nie je ešte na konci svojich možností. Veľkú pozornosť preto venujú marketingovým aktivitám, aby čo najviac ľudí vedelo o golfovom ihrisku a o možnostiach, ktoré poskytuje. Akcentujú verejnoprospešnosť
tohto areálu, čo napĺňať nie je však také
jednoduché. Golf sa hrá vo Veľkej Británii
viac ako tristo rokov. Na Slovensku (odhliadnuc od začiatkov vo Vysokých Tatrách
a v Piešťanoch v dvadsiatych rokoch minulého storočia) ani nie dvadsať. Aj keď
svet a život sústavne akcelerujú, golf má
čas.
Pre návštevníkov Banskej Bystrice, Zvolena, pre turistov a dovolenkárov aj z ďalších miest na Slovensku a v zahraničí je to
pridaná hodnota, zvyšujúca atraktívnosť tohto regiónu.
Milan Valášek
Snímky: archív M.H.
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