Ekonomická
sloboda v zákone

Európske dôvody
na strach

Príliš rýchla, ale
neskorá pomoc

Podľa Jána Oravca by sme si
mali brať príklad z Gruzínska

Rok 2014 má byť pokojný,
no sú dôvody na opatrnosť

Komentátor HN Ivan Szabó
o dotáciách pre šport
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Slováci, ktorí postavili top ihrisko sveta
GOLF l

Pred šestnástimi rokmi boli na jeho mieste zemiakové polia a kamene. Dnes sa tu hrá svetový golf.

Spolumajiteľovi rezortu Jiřímu
Hruškovi sa veľmi nechce veriť, že
areál už smeruje k druhej dekáde.
„Pred šestnástimi rokmi tu nebolo
nič, len zemiakové polia a kamene,“
spomína.

HN V REGIÓNOCH
V rámci seriálu HN
v regiónoch vám prinášame
pravidelne každý týždeň
príbeh úspešnej slovenskej
firmy z jednotlivých regiónov
Slovenska. Dnes golfový
rezort Black Stork z Veľkej
Lomnice.

Projektu málokto veril
Učaril mu v momente

©hn

Tomáš Tišťan

A o päť rokov neskôr, v roku 1989,
sa možnosti zrealizovať nápad náhle otvorili. „Po celý čas som si na
mieste polí predstavoval ihrisko a rezort,“ hovorí Hruška.

tomas.tistan@ecopress.sk

Veľká Lomnica – S 27 jamkami patrí ich areál k najväčším golfovým rezortom v našej krajine. A vďaka medzinárodným športovým a spoločenským turnajom zároveň aj
k najnavštevovanejším. Golfový rezort Black Stork vo Veľkej Lomnici
sa onedlho chystá osláviť svoje pätnáste narodeniny.

Avšak myšlienka obnoviť v Tatrách
uhorskú tradíciu golfu sa zrodila
oveľa skôr. Písal sa rok 1984 a Jiří
Hruška bol práve v Nemecku. Ako
riaditeľ Českých plynárenských závodov podpisoval obchodnú zmluvu
s nemeckým Ruhrgasom. „Rokovali sme v presklenej výškovej budove
a kolega riaditeľ sa ma pýtal, kde by
bolo najlepšie podpísať zmluvu,“
spomína. A tak sa zrazu ocitli v drevenej budove na vidieku. „Bol to
golfový areál. S hráčmi, palicami
a loptičkami som sa vtedy stretol
úplne prvýkrát. Všetky tie veci ma
nadchli, a vtedy som si pomyslel, toto by som chcel mať doma. Tomu
by som sa chcel venovať po tom,
ako skončím s plynom,“ dodáva.

“

My sme
k lyžovaniu
a letným túram
v Tatrách dali
tretiu vec. Hotely
tak môžu svojim
klientom
ponúknuť ďalšiu
atrakciu.

„Prišiel čas konať a otec na nič nečakal,“ hovorí Sylvia Hrušková.
V roku 1991 boli na svete prvé štúdie, v Tatranskej Lomnici sa uskutočnilo prvé stretnutie investorov,
kde Hruška predstavil svoj zámer.
„Potrebovali sme partnera, golfu
v Tatrách však nik neveril,“ hovorí
Sylvia. „Až na jedného. Myšlienka
oslovila Ladislava Krajňáka. Dodnes
sme nemali ani jeden ideový rozpor,
naopak, spolu sme vyriešili množstvo vonkajších problémov,“ dodáva
Hruška. Známy podnikateľ v rezorte získal polovičný podiel, zvyšok si
ponechali Hruškovci. „Samozrejme,
čerpali sme aj úvery, z ktorých časť
ešte splácame. Nedá sa zabudnúť
ani na vtedajšie vysoké úroky,“ spomína dnes už s úsmevom Sylvia.

Sylvia Hrušková,
generálna riaditeľka
spoločnosti Golf International

Jiří Hruška

Sylvia Hrušková

Pochádza z Moravy, pod Tatry ho
priviedla láska. Počas života pôsobil na rôznych postoch
v energetike. Po nežnej revolúcii
ho začalo zaujímať hotelierstvo.

Je viceprezidentka Slovenskej golfovej asociácie a zároveň generálna
riaditeľka spoločnosti Golf International. Ako prvá žena z krajín bývalého socialistického tábora sa stala
členkou výboru Európskej golfovej
asociácie.

Práve financovanie pokladá za najnáročnejšiu vec. „Stavba, spustenie
prevádzky, údržba ihriska, to všetko
sa dá rýchlo naučiť,“ dodáva. Podobne to vníma aj jej otec Jiří Hruška. „Nápad určite nie je to najťažšie.
Tá podstata je rozbehnúť to,“ dodal.
Otec a dcéra sú v riadení projektu
spolu od začiatku. „Otec má vízie
a nápady, ja som skôr tá, ktorá pri
analýze upozorňuje na riziká, niekedy je to však naopak,“ hovorí Sylvia. Na otázku, či sa vyskytnú aj
pracovné hádky, Sylvia odpovedá
súhlasne. „Tie patria k tomu, tak sa
vygeneruje najlepšie riešenie. Nakoniec rozhodne otec,“ dodáva. Jiří
Hruška jej však oponuje. „Nie vždy,
často rozhodne Sylvia, prijme sa jej
riešenie,“ dodal.

je Sylvia. Na dvadsiatej siedmej
mohli golfisti hrať v roku 2007. Sylvia upozorňuje na synergické efekty pre celé Tatry. „My sme k lyžovaniu a letným túram v Tatrách dali tretiu vec. Hotely tak môžu
svojim klientom ponúknuť ďalšiu
atrakciu, my od nich získavame
hráčov,“ dodáva. Vplyv na okolitý
biznis ilustruje ešte jedna zaujímavosť. „Mnoho reštaurácií, penziónov a iných prevádzok si do svojho
názvu volí slovo golf. Niekedy je to
i problematické, pri horšej kvalite
ich služieb musíme vysvetľovať, že
to nie sme my,“ dodáva. Pri projektovaní areálu maximálne využili výhľad a panorámu Tatier. „Otec
najskôr ,zohol’ rovnú budovu prvého projektu, neskôr s geodetom
premiestňoval kolíky, aby Tatry boli smerom k oknám hotelovej časti
viac exponované,“ dodala. Ak sa
niekto Sylvie pýta, či sa je ten pohľad nezunuje, odpovedá otázkou:
„Môže sa vám niečo krásne, čo máte radi, zunovať?“

Názov golf expanduje
Ako prvé v roku 1999 vzniklo cvičné odpalisko. „Prvé 9-jamkové
ihrisko pribudlo v roku 2000, o dva
roky neskôr vznikla na Slovensku
prvá delená osemnástka,“ spresňu-

Dáta spoločnosti Golfový rezort Black Stork
Tržby

Hospodársky výsledok po zdanení

Počet zamestnancov

Súčasti firmy

C Black Stork

3 000
90

Golfové ihrisko s certifikátom, ktorý ho zaraďuje medzi
19 najlepších na svete

3 732
80

C Hotel International

70

Štvorhviezdičkový hotel priamo na golfovom ihrisku
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Lomnický golfový klub zameraný na výchovu juniorov
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Ponuka stavebných pozemkov s bonusmi a so zľavami od firmy

