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Golf2

Golf patrí k najstarším špor-

tovým aktivitám človeka.

Historické pramene hovoria, že 

dejiny predchodcu tejto hry sa 

začali v Európe písať na prelome 

13. a 14. storočia.

Existuje množstvo teórií, ktoré 

sa snažia objasniť, odkiaľ hra 

menom golf pochádza. Jedna 

z nich hovorí, že prišla zo 

Škótska a v prvopočiatkoch to 

bola údajne kratochvíľa pastie-

rov oviec, ktorí triafali kamene 

palicami do králičích nôr. Asi to 

bola celkom zábava. Čoskoro 

sa totiž dostala do miestnych 

kroník, pretože už z roku 1350 

sa dochoval artefakt, ktorý zob-

razuje muža, ako švihá palicou. 

Nájdete ho na kamennom por-

táli okna katedrály v škótskom 

meste Gloucester. Z ďalších ob-

dobí sa dochovali skôr zákazy 

panovníkov, ktorí túto činnosť 

považovali za rušivý element 

v živote pospolitého ľudu. 

Už v roku 1424 vydal škótsky 

kráľ Jakub I. edikt, 

ktorým zakázal 

vykonávať túto 

činnosť v nedeľu. 

V ďalších rokoch 

vydal škótsky 

parlament viacero 

podobných zákazov, pričom 

ako dôvod uviedol zanedbáva-

nie vojenských cvičení s lukom 

a šípom. V inom edikte z roku 

1491 dôvodil, že títo muži sú 

vraj čudáci, zanedbávajú rodinu 

a rozhadzujú peniaze... Zaují-

mavé sú však aj ďalšie teórie. 

Jedna z nich pripomína Rímsku 

ríšu, kde bola vraj veľmi obľúbe-

ná hra paganica, pri ktorej hráči 

posúvali koženú loptičku 

drevenými palicami do 

jamky. Iná je zo starej 

Číny, kde sa hrala hra 

chuiwan, pričom chui 

znamená uderiť a wan 

malú loptičku. Dôkazom 

je stará kaligrafia z roku 1368 

Z HISTÓRIE GOLFU
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Golf 3

z obdobia dynastie Ming, 

na ktorej člen kráľovskej rodiny 

akoby hral hru, ktorá môže 

pripomínať golf. Do Európy sa 

údajne chuiwan dostal na pre-

lome 10. a 11. storočia. Pozo-

ruhodné sú aj ďalšie zmienky 

o podobných hrách. Z Anglicka 

pochádza cambucanebo pall-mall 

a z Francúzska zasa chambot 

alebo chole. V starej Perzii sa 

vraj hral chaugán, v Holandsku 

zasa kolven. 

Pôvod slova golf
Aj o pôvode slova golf sa vedú 

nekonečné diskusie. Jazykovedci 

našli korene slova v angličtine, 

čo je doložené už v roku 1457. 

Po škótsky to znie ako gouf, 

v Holandsku majú zasa označe-

nie pre palicu colf, colve. 

Veselšie sú skratky slovných 

spojení ako Gentlemen Only 

Ladies Forbiden, teda čosi ako 

Len pre pánov, dámam zaká-

zané. Alebo Greatest Of Live 

Frustration, čo vo voľnom 

preklade znamená Najväčšia 

životá frustrácia. Kto hrá golf 

vie, čo mal autor tohto slovné-

ho spojenia na mysli.

Prvý golfový klub
Prvý oficiálny klub s písomnými 

podmienkami členstva bol zalo-

žený v roku 1744 v Edinburgu. 

Bol to Klub gentlemanov gol-

fistov z Leithu, z ktorej neskôr 

vznikla Honourable Society 

of Edinburgh Golfers (Ctihod-

ná spoločnsť edinburgských 

golfistov.) O desať rokov neskôr 

boli vydané v St. Andrews prvé 

pravidlá golfu a zároveň sa 

konal prvý veľký turnaj o strie-

borný pohár. 

St. Andrews sa stalo Mekkou 

golfistov. Pravidlá golfu vydáva 

tento klub pre celý svet do- 

dnes spolu s USGA, s americkou 

golfovou asociáciou. 

Škótski a anglickí golfisti pôso-

bením v kolóniách britského 

impéria rozniesli golf po celom 

svete a dnes sa hrá takmer 

vo všetkých krajinách sveta. 

Prvý ofi ciálny klub s písomnými 
podmienkami členstva bol 
založený v roku 1744 v Edinburgu.
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GOLF NA SLOVENSKU
Podľa historických 

prameňov postavili prvé 

golfové ihrisko na zači-

atku minulého storočia 

v Tatranskej Lomnici. 

Svedčí o tom článok 

v novinách Karpathen-

-Post č. 27, vychádzajúci 

v Kežmarku, z 5. júla 

1906, kde sa objavila prvá 

zmienka o tom, že 29. júla 1906 

sa na lúke v Tatranskej Lomnici 

bude hrať golf pri príležitosti 

otvorenia kúpeľnej sezóny. 

Hralo sa na miestach, ktoré 

dodnes v mapách nájdete 

pod označením  „Golfová 

lúka“. V archívoch sme však 
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Golf 5

našli ešte staršiu správu z roku 

1902, keď sa na veľkolomnickej 

konskej dostihovej dráhe ko-

nala ukážka golfovej hry. Podľa 

dostupných materiálov šlo vraj 

iba o spoločenskú záležitosť. 

Organizovanú, právnu podobu 

získal tento šport v Tatranskej 

Lomnici až v roku 1909, keď tu 

vybudovali 18-jamkové ihrisko 

a založil tatranský golfový klub. 

Ako uvádzajú historické pra-

mene „Golfové ihrisko navrhol 

stavebný inžinier Dezső Lauber. 

Stavba trvala štyri mesiace. 

Stavalo sa na pozemku grófa 

Sándora Nákóa. Samotnú stav-

bu odborne dozoroval 

R. Williams, anglický plukovník 

a vojenský atašé. Náklady znáša-

li traja aristokrati: gróf Gejza 

Zichy Lipót, gróf István 

Széchényi a barón Miklós 

Vécsey. Na prvý turnaj dora-

zili aj palicové sety objednané 

z Anglicka. Prvý turnaj sa 

začal v stredu 11. augusta 1909. 

Pozoruhodné je, že od samé-

ho počiatku golfu na území 

Slovenska sa tento šport páčil 

aj ženám. Veď už v tom istom 

mesiaci zorganizovali na ihrisku 

v Tatranskej Lomnici aj dámsky 

turnaj. 
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Počiatky golfu 
v Piešťanoch
Po Vysokých Tatrách vzniklo 

v roku 1914 golfové ihrisko aj 

v Piešťanoch. Bolo to tesne pred 

prvou svetovou vojnou. Anglický 

časopis Golf Illustrated vtedy napí-

sal: „Najkrajšie golfové ihrisko na 

kontinente bolo teraz otvorené 

v piešťanských kúpeľoch (Uhor-

sko), vzdialených 3 hodiny cesty 

vlakom priamo z Viedne. Je nád-

herne situované medzi pohorím 

Karpaty a riekou Váh, päť minút 

chôdze od hotela 

Thermia Palace.“ 

Deň jeho otvorenia 

bol stanovený na 

26. júla 1914. Pri 

tejto príležitosti sa 

na golfovom ihrisku 

konal tzv. Lenúnsky 

deň. O dva dni na 

to sa aj do Piešťan 

dostala správa 

o vypuknutí prvej svetovej vojny. 

V období medzi dvoma svetovými 

vojnami sa golf vo svetozná-

mych kúpeľoch utešene rozvíjal. 

Na Kúpeľný ostrov chodila hrávať 

tento džentlmenský šport nielen 

európska smotánka, ale aj domáca 

elita. Ak k týmto faktom priráta-

me informácie s veľmi podobným 

obsahom z takmer všetkých konti-

nentov, možno práve tu sú korene 

názoru, že golf je hra vyvolených. 

Určite to v minulosti platilo. 

Avšak postupne sa stále častejšie 

hľadali formy, 

ako ponúknuť 

záujemcom, a nie iba špičkových 

športovcom, aktivity na posilnenie 

tela i ducha.

Etika v pravidlách
Je všeobecne známy fakt, že 

nejestvuje iný šport, ktorý by mal 

už vo svojej podstate zakotve-

ných toľko zásad šľachetnosti, 

slušnosti a rýdzeho športového 

ducha ako práve golf. Etiku má 

vpísanú priamo  v pravidlách. 

A nielen to. Poznáte šport, ktorý 

umožňuje rovnocenné súťaženie 

v jedinej chvíli špičkovým hráčom 

a rekreačným golfistom, rodinám 

s deťmi, junio-

rom so seniormi 

a podobne? Kým 

v iných športových 

disciplínach sa 

s reprezentáciou 

musíte nadobro 

rozlúčiť často ešte 

v mladom veku, 

hľa

ak
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Slovensko môžete v golfe repre-

zentovať napríklad aj vtedy, keď 

máte šesťdesiat či sedemdesiat. 

Aj pre tieto kategórie totiž 

existujú regulárne majstrovstvá 

Európy či sveta. 

Čo je golf
Veľmi zjednodušene povedané – 

hra, pri ktorej sa hráč snaží dopra-

viť loptičku pomocou špeciálnej 

palice do jamky. Hrá sa na ihrisku, 

ktoré je v prírode a terén je vytva-

rovaný tak, aby hra bola nielen 

zaujímavá, ale aj náročná. Ihrisko 

má osemnásť jamiek. Loptičku 

posúvame údermi palice. Všeo-

becne platí – kto použije menej 

úderov, vyhráva. Každé ihrisko má 

svoj par, teda počet predpísaných 

úderov, ktorými dopravíte loptič-

ku do jamky. Je to teda skóre, za 

ktoré by hráč mal zahrať jamku. 

Najbežnejšie sa používajú jamky 

s par 3, 4  a 5. Z toho sa dá usúdiť, 

že par ihriska je súčet parov 

všetkých 18 jamiek. Na majstrov-

ských a všeobecne na tzv. veľkých 

ihriskách je par ihriska zvyčajne 

72. Ešte aspoň jedna zvláštnosť. 

Golf sa hrá, ako jeden z mála 

športov, väčšinu času bez roz-

hodcu, prípadne bez dozoru. 

Ako sa píše v pravidlách, v sekcii 

Etiketa, zdvorilosť na ihrisku – hra 

sa opiera o čestnosť jednotlivca, 

ktorý rešpektuje ostatných a riadi 

sa pravidlami. 

Čo je duch hry
Aj tento pojem nájdete vy-

svetlený v pravidlách. Duch 

hry dodržiavate vtedy, ak sa 

správate disciplinovane, zdvorilo 

a športovo bez ohľadu na to, ako 

veľmi ste súťaživý typ. Najvyšším 

princípom golfovej hry je totiž 

prejavovanie úcty všetkým, ktorí 

sú na ihrisku. Táto neobyčajná 

hra akoby doslova stelesňovala 

hodnoty, o ktorých sa síce často 

veľa hovorí, ale v reálnom  živote 

sa s nimi stretávate stále zried-

kavejšie. Je to vznešené a po-

vznášajúce zároveň. 

Možno to je jedna z mnohých 

príčin, prečo je táto hra taká 

populárna, prečo sa golf na celom 

svete tak rozmáha. Znie to neu-

veriteľne, ale golf má viac hráčov 

ako futbal a hrá sa doslova 

na všetkých kontinentoch, vráta-

ne Antarktídy. Práve z týchto 

dôvodov treba golf chápať ako 

športový a spoločenský fenomém 

globálneho významu. Vnímať ho 

ako súčasť aktívneho spôsobu 

života, ako čosi, čo sa globálne 

stará o zdravie svetovej popu-

lácie. Navyše, mnohé krajiny už 

dávno pochopili, že tento šport 

je serióznou súčasťou cestovného 

ruchu a okrem vplyvu na zdravý 

vývoj obyvateľstva môže prinášať 

aj nemalé príjmy. 
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PENATI GOLF RESORT
Šajdíkové Humence
Neďaleko obce Šajdíkové Humen-

ce a okresného mesta Senica sa 

nachádza rozľahlý areál s dvoma 

majstrovskými 18-jamkovými 

ihriskami, tréningovými plochami 

a moderným klubovým domom. 

Ihrisko Legend Course dizajno-

vala architektonická kancelária 

Nicklaus Design a ihrisko Heritage 

zasa uznávaný  Jonathan Davison. 

Penati Golf Resort je na Sloven-

sku ojedinelý projekt, ktorý patrí 

medzi najkrajšie v Európe. Autori 

ho ideálne zasadili do mierne 

zvlnenej krajiny, ktorej dominujú 

biele piesky a borovicové lesy. 

Raritou ihriska Legend je jamka 

č. 15, ktorá má 716 metrov a 11 od-

palísk, čím je najdlhšou jamkou 

v Európe. Rezort je od svojho 

vzniku vysoko profesionálne 

manažovaný a obe majstrovské 

ihriská majú špičkovú odbornú 

starotlivosť.  Okrem 36-jamkové-

ho golfového rezortu európskych 

parametrov ponúka rezort pestré 

možnosti na relax a aktívny od-

dych. V ostatných rokoch vyrástlo 

na brehoch krásnych jazier 

s piesočnými plážami množstvo 

rekreačných chát. Areál ponúka 

aj lukratívne pozemky na indivi-

duálnu výstavbu. 
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Poplatky za hru
9 jamiek/18 jamiek

Pondelok - štvrtok

41 eur/75 eur

Piatok – nedeľa
51 eur/95 eur

Šajdíkove Humence

Základné info
Počet ihrísk: 2

LEGEND

Par: 72

Dĺžka: 6 313 m

HERITAGE

Par: 72

Dĺžka: 6 230 m

Počet jamiek: 36

Cvičná lúka

Pro-shop

Reštaurácia

Šatne/sprchy

Golfová škola/tréner

Adresa
Penati Golf Resort

Šajdíkove Humence 453

906 07 Senica

À +421 34 397 97 77

Á info@penatigolfresort.sk

® www.penatigolfresort.sk
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GOLF RESORT
Sedín

Na území medzi Galantou a Du-

najskou Stredou, neďaleko obce 

Veľké Úľany, bolo v apríli 2017 

uvedené do prevádzky 18-jamko-

vé majstrovské ihrisko. Veľkoryso 

koncipované a profesionálne 

vybudované ihrisko ponúka 

zaujímavé scenérie. Je ponorené 

do krásneho prostredia lužných 

lesov Malého Dunaja. Lesné 

partie strieda rovina, časť ihriska 

pripomína britské linksy. Neod-

deliteľnou súčasťou ihriska sú 

vodné plochy. Sprevádzajú hráčov 

na viacerých jamkách. Okolitá prí-

roda s vodnými plochami vytvára 

dokonalý súlad golfu a rekreač-

ných aktivít. Ihrisko je svojím cha-

rakterom náročnejšie a dokonalo 

preverí schopnosti hráčov všet-

kých úrovní. Súčasťou rezortu 

je aj veľkoryso riešené zázemie 

v podobe moderného klubového 

domu, s kvalitnou reštauráciou 

s kapacitou 70 miest, modernými 

šatňami a priestrannou terasou. 

Na spoločenské podujatia slúži 

multifunkčná sála, ktorú autori 

projektu navrhli ako samostatnú 

budovu. V areáli sú samozrej-

mosťou tréningové plochy, majú 

podobu trojjamkovej akadémie 

a cvičnej lúky. 
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Poplatky za hru
9 jamiek/18 jamiek

Pondelok - štvrtok

32 eur/49 eur

Piatok – nedeľa + sviatky

39 eur/65 eur

Základné info
Počet ihrísk: 1

Par: 73

Dĺžka: 6 492 m

Počet jamiek: 18

Cvičná lúka

Pro-shop

Reštaurácia

Šatne/sprchy

Golfová škola/tréner

Adresa
Sedín Golf Resort

925 22 Veľké Úľany

Nové Osady 110

À +421 313 700 307

     +421 918 169 141

Á info@golfsedin.sk

® www.golfsedin.sk

Sedín
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GREEN RESORT
Hrubá Borša

V obci Hrubá Borša, neďaleko 

Senca, vyrástol veľkolepý golfový 

areál, ktorý zahŕňa tréningové 

plochy, 9-jamkovú akadémiu 

a 18-jamkové majstrovské ihrisko. 

Súčasťou je veľkorysý klubový 

dom s kvalitným zázemím. 

Golfový areál s 27 jamkami je od 

svojho vzniku udržiavaný v špič-

kovej kvalite. Ihriská vyhovujú 

hráčom všetkých výkonnostných 

kategórií. Areál patrí k najobľúbe-

nejším na Slovensku. V roku 2013 

otvorili v areáli Green Resort 

9-jamkové verejné ihrisko Public. 

Na ňom si hráči môžu vyskúšať 

a trénovať predovšetkým krátku 

hru a preveriť si svoje znalosti 

pravidiel golfovej hry. Rezortu 

pridávajú na atraktivite lužné 

lesy, množstvo vodných plôch 

a polostrovná jamka číslo 16. Až 

polovica z osemnástich dráh sa 

dotýka jazier. Pod projekt ihriska 

sa podpísal architekt Martin 

Munka v spolupráci s Dávidom 

Záleským. Konečný vzhľad drá-

ham aj grínom dal medzinárodne 

uznávaný šejper Chris Horn z An-

glicka. 18-jamkové majstrovské 

ihrisko je otvorené od 10. augusta 

2014. Za pozornosť stojí špičková 

kvalita trávy na dráhach ihriska, 

kde autori použili rovnaký druh, 

aký sa zvyčajne v našich konči-

nách seje iba na jamkoviskách. 

No rovnaký druh trávy nájdete 

na väčšine špičkových ihrísk 

vo svete. 
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Poplatky za hru
9 jamiek/18 jamiek

Pondelok – štvrtok

32 eur/45 eur

Piatok – nedeľa + sviatky

37 eur/55 eur

Adresa
Green Resort

925 23 Hrubá Borša 35

À +421 902 602 737

     +421 910 925 924

Á recepcia@golfborsa.sk

® www.golfborsa.sk

Základné info
Počet ihrísk: 2

Par: 72

Dĺžka: 6 646 m

Počet jamiek: 9 + 18

Cvičná lúka

Pro-shop

Reštaurácia

Šatne/sprchy

Golfová škola/tréner

Hrubá Borša
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GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT
Skalica

Majstrovské 18-jamkové golfové 

ihrisko je mestským areálom, 

dostupné aj peši z obývaných 

častí Skalice. Jeho dizajnérom 

je úspešný rakúsky architekt 

Hans-Georg Erhard, ktorý vybu-

doval takmer tri desiatky ihrísk 

v Európe a Afrike.

Jeho koncepcia ihriska v Skalici 

vychádza z linksových ihrísk, 

rozkladá sa na ploche takmer 

85 hektárov a patrí k najdlhším 

na Slovensku. 

Areál zdobí päť jazier. Golfové 

ihrisko Grafobal Group Golf 

Resort v Skalici otvorili v roku 

2009. Ponúka aj kryté 250 me-

trov dlhé cvičné opalisko, 

patovací a čipovací  grín, prí-

jemnú reštauráciu v klubovom 

dome s terasou, kde podávajú  

miestne  kulinárske špeciality. 

Sympatický salónik je vhodný 

na športové i privátne 

podujatia. 
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Golf 15

Poplatky za hru
9 jamiek/18 jamiek

Pondelok - štvrtok

20 eur/40 eur

Piatok – nedeľa + sviatky

25 eur/50 eur 

Základné info
Počet ihrísk: 1

Par: 72

Dĺžka: 6 577 m

Počet jamiek: 18

Cvičná lúka

Pro-shop

Reštaurácia

Šatne/sprchy

Golfová škola/tréner

Adresa
Grafobal Group Golf Resort

Štvrte v Jazernom poli 2650

909 01 Skalica

À +421 34 774 96 27

     +421 910 925 121

Á recepcia@golfskalica.sk

® www.golfskalica.sk

Skalica
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EUROVALLEY GOLF PARK
Malacky

Na východnom okraji Malaciek 

sa rozprestiera rozsiahly golfový 

areál. V nádhernom prostredí 

borovicových lesov sa nachád-

zajú tri ihriská s 27 jamkami 

(Public, Sand a White), trénin-

govými plochami, cvičnou lúkou 

a klubovým domom. Golfový 

areál White Eurovalley Golf Park 

v Malackách slávnostne otvorili 

v júli 2009. Spolu s najstarším 

areálom na Slovensku – Golf and 

Country Club Bratislava - Ber-

nolákovo tvorí súčasť rezortu 

Black&White. Areály sú blízko 

Bratislavy. Súčasťou rezortu je 

klubový dom so sociálnym záze-

mím, reštaurácia s kapacitou pre 

40 osôb, ďalších 80 miest nájdu 

hostia na terase. 

V klube majú požičovňu športo-

vých potrieb a poskytujú aj kom-

plexné služby golfovej akadémie. 

Areál sa skladá z dvoch ihrísk. 

Ihrisko Public (9 jamiek) s dĺž-

kou 2 799 m a parom 36, slúži 

skôr pre začínajúcich golfistov. 

Osemnásťjamkové ihrisko White 

pozostáva z dvoch častí - Sand 

(9 jamiek, dĺžka 3 095 m, par 37) 

a Pine (9 jamiek, dĺžka 3 308 m, 

par 38,5). 
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Golf 17

Poplatky za hru
9 jamiek/18 jamiek

Pondelok - štvrtok

PUBLIC: 15 eur/20 eur

WHITE/Sand + Pine: 30 eur/45 eur 

Piatok – nedeľa + sviatky

PUBLIC: 20 eur/30 eur

WHITE: 35 eur/60 eur 

Adresa
Eurovalley Golf Park Club

Továrenská ulica

901 01  Malacky

À +421 911 243 101

Á club.malacky@golf.sk

® www.golf.sk

Základné info
Počet ihrísk: 3

Par: 72

Dĺžka: 6 406 m

Počet jamiek: 27

Cvičná lúka 

Pro-shop

Reštaurácia

Šatne/sprchy

Golfová škola/tréner

Malacky
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BLACK RIVER GOLF RESORT
Bernolákovo
V Bernolákove sa začala písať 

novodobá história golfu na Slo-

vensku. Prvých deväť jamiek 

s názvom Park slávnostne 

otvorili v septembri 1995. 

Parkové golfové ihrisko vzniklo 

v zámockom parku a hoci je 

rozlohou neveľké, pre slovenský 

golf sa stalo významným medz-

níkom, ktorý naštartoval prudký 

rozvoj tohto športu u nás. 

Ďalšou etapou sa stalo dobudo-

vanie celého areálu a otvorenie 

18-jamkového ihriska Black River 

v júni roku 2006. Po čase, v roku 

2017 nasledovala rekonštrukcia 

barokového kaštieľa Theresia 

Chateau. Sídli v ňom Golf and 

Country Club Bratislava – Berno-

lákovo so zázemím a reštauráciou 

Maria Theresia, ale návštevníci 

tam nájdu aj ubytovacie možnos-

ti. Ihrisko Black River je posadené 

do rôznorodých prírodných 

podmienok, pričom prevýšenie 

medzi jamkami prvej deviatky 

predstavuje takmer 30 metrov. 

V druhej deviatke dominujú 

vodné plochy. Ihrisko Black River 

patrí na Slovensku k najnáročnej-

ším. Podľa medzinárodného 

hodnotenia patrí medzi najťažšie 

ihriská v Európe. 
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Golf 19

Poplatky za hru
12 jamiek/18 jamiek

Pondelok – štvrtok

PARK: 25 eur/35 eur

BLACK RIVER: 35 eur/45 eur 

Piatok – nedeľa + sviatky

PARK: 40 eur/45 eur

BLACK RIVER: 45 eur/65 eur 

Základné info
Počet ihrísk: 2

Par: 73 

Dĺžka: 6 483 m

Počet jamiek: 12 + 18

Cvičná lúka

Pro-shop

Reštaurácia

Ubytovanie

Golfová škola/tréner

Adresa
Black River Golf Resort

Kaštieľ 5
900 27 Bernolákovo

À +421 2 4599 4221

Á club.bernolakovo@golf.sk

® www.golf.sk

Bernolákovo
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Golf20

FAMILY GOLF RESORT WELTEN

Báč

Leží na juhu Slovenska, len 

23 km od Bratislavy. Otvorili ho 

v roku 2007 a okrem majstrov-

ského ihriska ponúka aj golfovú 

akadémiu, cvičnú lúku, klubový 

dom s reštauráciou a možnos-

ťou ubytovania. Ihrisko v Báči je 

zväčša rovinaté a jeho dráhy sú 

zaujímavo tvarované. V prvých 

rokoch existencie trpelo najmä 

v letných mesiacoch nedostatkom 

prirodzeného tieňa. V roku 2014 

sa situácia zmenila k lepšiemu. 

Na odporučenie architekta ihriska 

H. G. Erhardta vysadili množstvo 

stromov, čo  výrazne oživilo 

a zestetizovalo prostredie. Ihrisko 

je bohaté na pieskové prekážky. 

Areál je atraktívny pre všetky 

kategórie hráčov, bez ohľadu 

na výšku hendikepu. Návštevníci 

majú k dispozícii aj 3-jamkovú 

akadémiu, ktorá je ideálnym 

miestom pre začiatočníkov. Môžu 

na nej hrať adepti golfovej hry 

aj bez vlastníctva zelenej karty. 

Tréningová zóna zahŕňa tiež dve 

čipovacie plochy a dva patovacie 

gríny, ako aj 300 metrov dlhú 

cvičnú lúku so siedmimi cieľovými 

grínmi. Slovenskou raritou je 

nočné osvetlenie cvičnej lúky, kto-

ré zmení bežný tréning na silný 

zážitok. V prípade nepriaznivého 

počasia môžu hráči využívať krytú 

časť odpaľovacej plochy. 
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Golf 21

Poplatky za hru
9 jamiek/18 jamiek

Pondelok – štvrtok

25 eur/45 eur

Piatok – nedeľa + sviatky

35 eur/60 eur

Adresa
Family Golf Resort Welten

Báč 113

930 30 Báč
À +421 315 911 111

      +421 313 812 190

Á recepcia@welten.sk

® www.welten.sk

Základné info
Počet ihrísk: 1

Par: 72

Dĺžka: 6 180 m

Počet jamiek: 18

Cvičná lúka

Pro-shop

Reštaurácia

Šatne/sprchy

Ubytovanie 

Golfová škola/tréner

Báč
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Golf22

GOLFOVÝ KLUB PEGAS
Lozorno

Druhé najstaršie golfové zaria-

denie na Slovensku v súčasnosti 

ponúka 9-jamkové golfové ihris-

ko, veľkoryso koncipované plochy 

na tréning, 55 odpalísk na cvičnej 

lúke, 12 krytých a osvetlených, tri 

čipovacie a patovacie gríny, dve 

pieskoviská, jeden grín na krát-

ku hru. Areál dopĺňa klubový 

dom. Golfový klub Pegas vznikol 

v rok 1998. V priebehu rokov sa 

areál ihriska rozšíril z pôvodných 

troch na súčasných deväť jamiek, 

na ktorých sa od roku 2009 

môžu hrať turnaje na úpravu 

HCP. O dva roky neskôr otvorili 

tamojší nadšenci nový klubový 

dom, ktorý sa postupom času 

stal centrom klubového života. 

Výučbu golfu v areáli v Lozorne 

zabezpečuje viacero kvalifikova-

ných golfových profesionálov. 

Okrem individuálnych lekcií pre 

začiatočníkov a pokročilých je 

možné absolvovať aj kurz na zís-

kanie tzv. zelenej karty. V klube 

s lietajúcim koňom v znaku kladú 

veľký dôraz aj na prácu s mládežou, 

ktorá najčastejšie prebieha v rámci 

skupín pod dohľadom jednotlivých 

trénerov.  
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Golf 23

Poplatky za hru
9 jamiek/18 jamiek

Pondelok – piatok

15 eur/25 eur

Víkendy + sviatky

18 eur/29 eur

Základné info
Počet ihrísk: 1

Par: 30

Dĺžka: 1 619 m

Počet jamiek: 9

Cvičná lúka

Pro-shop

Golfová škola/tréner

Občerstvenie Adresa
Golfový klub Pegas

Potočná 942

900 55 Lozorno

À +421 917 624 876

Á golfl ozorno@golfl ozorno.sk

® www.golfl ozorno.sk

Lozorno
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Golf24

GOLF CLUB CARPATIA
Záhorská Bystrica

Jediné golfové ihrisko v intra-

viláne Bratislavy sa nachádza 

na území medzi Devínskou No-

vou Vsou a Záhorskou Bystricou, 

v lokalite Poľný mlyn, v susedstve 

parkúrového areálu. V súčasnosti 

má ihrisko znormovaných deväť 

jamiek, ponúka zázemie na tré-

ning golfovej hry aj klubový 

dom. K dispozícii sú aj cvičné 

odpaliská, gríny na patovanie 

a čipovanie i cvičné pieskovisko 

na nácvik hry z piesku. Mestské 

golfové ihrisko GC Carpatia má 

nepopierateľné výhody svojou 

dostupnosťou. Má prevažne 

rovinatý charakter s množstvom 

menších pieskovísk. 
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Golf 25

Poplatky za hru
9 jamiek/18 jamiek

Pondelok 

11 eur/15 eur

Utorok – piatok

15 eur/20 eur

Víkendy + sviatky

20 eur/25 eur

Základné info
Počet ihrísk: 1

Par: 32

Dĺžka: 1 916 m

Počet jamiek: 9

Cvičná lúka

Golfová škola/tréner

Občerstvenie

Adresa
Golf Club Carpatia

Bratislava - Záhorská Bystrica, 

lokalita Poľný Mlyn

À +421 948 660 113

Á recepcia@golf-carpatia.sk

® www.golf-carpatia.sk

Záhorská Bystrica
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Golf26

GOLFOVÝ AREÁL ČIERNA VODA
Chorvátsky Grob

Je situovaný na okraji prírodnej 

rezervácie Šúrsky prales, len

15 minút od centra Bratislavy. 

S hotelom Agatka tvorí komplex, 

kde golfoví nadšenci aj úplní 

začiatočníci, jednotlivci i skupiny 

nájdu základné podmienky na vý-

učbu a tréning golfovej hry. K dis-

pozícii je 9-jamkové akademické 

ihrisko, ktoré sa nachádza priamo 

na nádvorí hotela, odkiaľ je 

krásny  výhľad na Malé Karpaty. 

Dĺžky jednotlivých jamiek sú krat-

šie než na klasických ihriskách, 

avšak sú dostatočné na tréning 

techniky a pravidiel. Spestrením 

sú pieskové a vodné prekážky či 

biotop. V golfovej akadémii sú 

okrem ihriska k dispozícii cvičná 

lúka, letný grín s piatimi cvičnými 

jamkami, tréningové pieskovis-

ká, vodná prekážka, patovací 

a čipovací priestor a letná terasa 

s občerstvením. Sídli tu Golf Klub 

Elán, ktorý vznikol už v roku 1973 

a je najstarším golfovým klubom 

na našom území. 
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Golf 27

Poplatky za hru
9 - 18 jamiek: 10 eur

18 a viac jamiek: 15 eur

Základné info
Počet ihrísk: 1

Počet jamiek: 9

Cvičná lúka

Reštaurácia

Ubytovanie 

Golfová škola/tréner

Adresa
Golf Klub Elán

Pezinská 901/5

900 25 Chorvátsky Grob

À +421 2 4594 3611

Á info@hotelagatka.sk

® www.gcelan.sk

Chorvátsky Grob
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GOLF DRIVING RANGE
Pezinok

Pod úpätím Malých Karpát, v sus-

edstve areálu nemocnice Philippa 

Pinnela v Pezinku, sa nachádza 

verejná golfová cvičná lúka. Má 

dvadsaťpäť odpalísk a k dispo-

zícii 10 000 loptičiek. Návštev-

níci, ktorí na tréning v Pezinku 

nepotrebujú zelenú kartu, nájdu 

v areáli aj banker na nácvik hry 

z piesku, gríny na čiping a pating. 

Hráči i nehráči nájdu príjemné 

prostredie a občerstvenie pred aj 

po tréningu v Albatros Cafe. 

Areál je súčasťou tzv. Parku 

oddychu a umenia, kde sú 

okrem iného, umiestnené nielen 

umelecké objekty, ale aj  vinár-

sky skanzen, ktorý má podobu 

výsadby charakteristických odrôd 

viniča hroznorodého. V areáli 

Driving Range Pezinok poriadajú 

od svojho vzniku v roku 2013 

umelecké  workshopy a vzniknuté 

diela sa stali dlhodobou súčas-

ťou tohto športovo-kultúrneho 

miesta. Cvičná golfová lúka v Pe-

zinku je príkladom atraktívneho 

spojenia športu a mesta. Vytvára 

a rozširuje vzťah na jednej strane 

športovcov ku golfovému športu 

a na druhej strane obyvateľov 

k svojmu mestu. 
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Golf 29

Poplatky za hru
Vstup: 2 eurá

Vedro 42 lôpt: 2,50 eur

Požičanie palice: 1ks/1 euro

Základné info
Cvičná lúka 

Počet odpalísk: 25

Pro-shop

Reštaurácia

Golfová škola/tréner

Adresa
Golf Driving Range

Kutuzovov a 1/A

902 01 Pezinok

À +421 903 791 543

     +421 907 977 701

Á info@golfpezinok.sk

® www.golfpezinok.sk

Pezinok
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Golf30

Jamkovisko, grín 
(green): Miesto so špeciálne 

upravovanou, kosenou a valcova-

nou trávou okolo jamky. Dostať 

loptu na grín býva niekedy dosť 

ťažké, ale vo väčšine prípadov 

tam lopta vždy skončí.

Odpalisko: Miesto, 

z ktorého sa začína hra na každej 

jamke. Hráč sa tu koncentruje 

na svoj prvý úder na jamke, 

ktorý môže znamenať tak úspech 

ako aj budúcu katastrofu. Jeho 

spoluhráči by teda mali mať túto 

skutočnosť na pamäti a nemali by 

ho vyrušovať. Tak ako sa na svoj 

úder koncentruje hráč, mali by sa 

koncentrovať aj jeho spoluhráči, 

aby vedeli identifikovať smer 

a miesto dopadu loptičky.

Dráha, fervej 
(fairway): Krátko strihaný 

trávnik medzi odpaliskom a jam-

koviskom. Je to väčšinou najvý-

hodnejšie miesto na nasledujúci 

úder. Loptičku totiž na dráhe 

nestratíte, môžete ju pohodlne 

odohrať. Je naozaj lepšie hrať 

loptu z dráhy ako z rafu, ale to 

zasa neznamená, že keď hráte 

už piaty úder z ferveje na jamke 

s parom 3, môžete byť na seba 

pyšný.

Raf (rough): Oblasti 

golfového ihriska, kde rastie vyššia 

a hustejšia tráva ako na jednot-

livých dráhach. Úder, ktorý sa 

skončí vo vysokej tráve alebo 

v lese ešte neznamená katastrofu 

(pokiaľ loptu hráč nájde), ale 

predsa len pohodlnejšie je hrať 

ďalší úder z ferveje alebo patovať 

na jamkovisku. 

Úder: Je to akýkoľvek pohyb 

golfovej palice smerom dopredu 

s úmyslom trafiť loptičku. K tomu 

však nie vždy musí prísť, ale úder 

sa aj tak započítava do skóre. 

Hlavne začínajúci hráči si túto sku-

točnosť nejako nechcú pripustiť 

a tak po takom „lufte“ iba stroho 

skonštatujú, že išlo ešte o posled-

ný cvičný švih.

Pat (putt): Každý úder 

na jamkovisku, ktorým sa snažíte 

dostať loptu do jamky. Na pato-

vanie sa používa špeciálna palica 

tzv. putter (pater), ktorej koniec 

je úzky a plochý (akési kladivko 

s dlhou rúčkou). Golfová teória 

hovorí, že na každej jamke by paty  

mali byť maximálne dva, avšak až 

prax vám ukáže, či je to pravda. 

Pozor!!! Patovanie je veľmi dôleži-

tá súčasť golfovej hry. 

Zo 72 úderov, za ktoré by ste mali 

zahrať 18 jamiek, je rovná polovica 

vypočítaná na paty. Patovanie 

má však jednu veľkú výhodu, ako 

jedinú časť golfových úderov ju 

môžete trénovať aj v obývačke 

alebo v kancelárii. Ostatné údery 

trénovať v uzatvorených mies- 

tnostiach neodporúčame (pokiaľ 

práve nie ste majiteľom skle-

nárstva, alebo vašim koníčkom nie 

je maľovanie stropov).

Par jamky: Skóre, za 

ktoré by mal zahrať jamku hráč 

s hendikepom nula. Najbežnej-

šie sa používajú jamky s par 3, 

4  a 5. Sú však aj jamky s par 6, 

dokonca vraj niekde v Japonsku 

majú na ihrisku jamku s par 8. 

Na majstrovských ihriskách však 

takú jamku nenájdete. Zahrať par 

na jamke je veľmi príjemný pocit 

pre každého golfistu s výnimkou 

pánov, ktorých je možnosť vidieť 

v športových správach na tur-

najoch PGA, ktorí sa pri zahraní 

paru na jamke vôbec netešia. 

Par ihriska: Súčet parov 

všetkých 18 jamiek. Na majstrov-

ských ihriskách a všeobecne 

na veľkých ihriskách je par ihriska 

väčšinou 72. No zahrať veľké 

ihrisko pod 100 tiež nie je až taký 

zlý výsledok. 

SLOVNÍK GOLFISTU
Niekoľko základných termínov, ktoré sú pre tento ušľachtilý šport 
typické i jedinečné. 
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Linksové ihriská:  Pôvod-

ne sa v Škótsku, Anglicku, Írsku 

či Holandsku hral golf na pobrež-

ných dunách, kde sa využívali 

prírodné danosti krajiny a kde sa 

relatívne jednoducho umiestnili 

jednotlivé dráhy s jamkami. Patrili 

k nim aj prírodné pieskové či vod-

né prekážky. Dnes ich charak-

terizuje mierne zvlnená krajina, 

relatívne malé, ale často veľmi 

hlboké pieskoviská, ostré trávy 

a v blízkosti dráh ostrovy hustých 

vresovísk. Najčastejšie ich nájdete 

na britských ostrovoch, ale aj tam, 

kde sa investori s architektmi roz-

hodli postaviť náročnejšie ihriská.

Šejper (shaper): Je mimo-

riadne dôležitý odborník, ktorý 

na stroji podobnom  buldozéru – 

podľa návrhu dizajnéra – vytvára 

konečný tvar jednotlivých dráh 

golfového ihriska.

Sloap rating: klasifikácia, 

ohodnotenie ihriska podľa nároč-

nosti. Čím má ihrisko vyšší sloap 

rating, tým je pre hráčov ťažšie. 

Priemerná náročnosť sa pohybuje 

v hraniciach 120 až 130. Ihrisko 

Black River v Bernolákove má 

sloap rating 146 a patrí k najná-

ročnejším v Európe.

Poplatok za hru 
(green fee, fee): Popla-

tok, ktorý musí hráč zaplatiť pri 

vstupe na ihrisko. Platí sa pred 

začiatkom hry. Poplatok neplatíte 

len na tom ihrisku, na ktorom má 

golfový klub, ktorého ste členom, 

domovské sídlo. Vtedy totiž platí-

te členské a v tom je aj poplatok 

za hru.

Fór (fore): Veľmi dôležité 

golfové slovíčko. Je to zvolanie 

pri ohrození hráčov na ihris-

ku vašou loptou. Keďže je to 

zvolanie, malo by byť náležite 

hlasné. V prípade, že ide o vašu 

loptu, ktorá letí smerom k iným 

hráčom, ste relatívne v bezpečí, 

hoci toto zvolanie len šepnete. 

Až kým sa s dotyčnými hráčmi 

nestretnete. Ak však vaša lopta 

leží niekde pred vami a do vašich 

uší sa dostane toto zvolanie, čo 

najskôr by ste sa mali otočiť chrb- 

tom k prichádzajúcemu zvuku 

a kryť si hlavu. Golfové loptičky 

sú totiž veľmi tvrdé a teda aj 

nebezpečné. Možno keby golf 

vznikol na Slovensku, kričali by 

sme: varúúúúj!

Hendikep (handi-
cap): Systém hodnotenia 

hráča, ktorý je stanovený 

na základe jeho herných schop-

ností. Čím nižší hendikep, tým 

lepší hráč. Profesionáli majú 

hendikep 0, prípadne záporný, 

začínajúci golfista 54. Hendikep 

okrem toho, že určuje vašu 

výkonnosť, vám zároveň umož-

ňuje hrať proti hociktorému 

lepšiemu hráčovi a poraziť ho, 

pokiaľ sa pri hre berie do úvahy 

rozdiel výkonnosti (tzv. hra 

s vyrovnaním).

Nosič, kedík, kedy 
(caddie): Nosič palíc 

a ďalšieho výstroja hráča. Ako 

jediný môže hráčovi pri hre radiť. 

U profesionálov to nie je len 

nosič palíc. Radí ako hrať, aký 

úder použiť, ktorú palicu, ktorým 

smerom patovať. Každý hráč má 

právo na jedného kedíka. 

Hole-in-one: Jamka zahraná 

jedným úderom. Sen každého 

golfistu. Najhoršie je, keď sa vám 

naozaj podarí a vy sa o to nemá-

te s kým podeliť, pretože hráte 

sám. V takom prípade to radšej 

ani nikomu nehovorte, neznie 

to dôveryhodne. Ak však máte 

na onen okamih svedka, patrí sa 

po skončení hry pozvať na pohárik 

nielen jeho, ale aj všetkých hráčov, 

ktorí sú práve na ihrisku. Nie je to 

práve lacný sen. Golfoví profesio-

náli sa proti hole-in-one dokonca 

nechávajú poisťovať, pretože nie je 

nič horšie, ako nedodržať tradíciu. 

Pocit pri zahraní hole-in-one je však 

neopakovateľný. Loptičku, s kto-

rou ste zahrali hole-in-one,  musíte 

okamžite vymeniť a odložiť si ju 

na čestné miesto medzi svoje gol-

fové trofeje. Môžete okolo nej tiež 

naukladať ostatné svoje lopty, aby 

ich tá úspešná naučila, ako letieť 

do jamky na jeden úder. Veľmi to 

však nepomáha. Golfové loptičky 

sú predsa len akési natvrdlé... 
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ADRESÁR

Golfové simulátory:

FULL SWING INDOOR 
GOLF CLUB
Bojnická 18, 831 04 Bratislava

À Telefón: +421 903 802 497

Á arena@fullswinggolf.sk

® www.fullswing.sk

GOLFOVÝ KLUB SSG
Súkromné slovanské gymnázium

Podunajské Biskupice

Žitavská 1, 821 07 Bratislava

À +421 910 920 807

Á ssg@ssg.sk

® www.ssg.sk

ŠŠK BERDIE – INDOOR GOLF
Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 

À +421 902 294 555

Á indoor.golfberdie@gmail.com

® www.golf-berdie.eu

GOLFOVÉ AKADEMICKÉ CENTRUM
UK Bratislava, FTVŠ 

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9

814 69 Bratislava

À +421 918 340 674, +421 915 453 728

Á gac@fsport.uniba.sk

TEMPUS CLUB GARNI HOTEL
Rožňavská 34, 821 04 Bratislava

À +421 918 410 023

Á hotel@tempus.sk

Predajne golfového vybavenia 
a oblečenia:

GOLF CENTRUM
Vienna Gate Galeria

Kopčianska 8 – 10, 851 04 Bratislava

À +421 918 328 980

Á obchod@golfcentrum.sk

® www.golfcentrum.sk

DIGITAL GOLF
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

À +421 2 20 91 04 05

Á eshop@digital.sk

® www.digitalgolf.sk

MUZIKER GOLF
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava

À +421 918 994 989

Á bratislava@muziker.golf.sk

® www.muziker.sk

GOLF UNIVERSE
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

À +421 948 01 22 33

Á info@golfuniverse.sk

® www.golfuniverse.sk
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www.facebook.com / BratislavaRegionTourism
www.gob.sk

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Bratislava Region
a spoznajte, obdivujte a ochutnajte pestrú
ponuku celého kraja.

Región v mobile
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