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Správa prezídia GCC-BB 2014 
 

 
Vážení golfoví priatelia - členovia GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo, 

 

 na začiatku golfovej sezóny si Vás dovoľujeme informovať o všetkých podstatných 

skutočnostiach, ktoré pokladáme za dôležité, a ktoré určite prispejú ku spokojnému užívaniu si 

klubových aktivít v rezorte BLACK RIVER. 

 Nakoľko sa jedná o značný rozsah informácií, správa je usporiadaná do systémových celkov, 

v rámci ktorých sú podané základné informácie v tézach. V prípade hlbšieho záujmu je potrebné 

informácie hľadať v materiáloch našej web stránky, resp. neváhajte a kontaktujte sa osobne 

s manažérmi klubu. 

 

 

I. VNÚTROKLUBOVÉ AKTIVITY 

 

1. Konferencia 

    Konferencia klubu sa uskutočnila v roku 2013, preto v zmysle stanov ďalšia sa uskutoční až v roku 

2015. V rámci tradične organizovaného športového dňa v spojení s turnajom Prezidenta GCC – BB 

však aj v tomto roku pripravujeme stretnutie členov klubu v letnom období. 

 

2. Ročné poplatky  

    Ročné poplatky sa nebudú zvyšovať o každoročnú infláciu, ako vyplýva z uznesenia konferencie. 

Ich výška zostáva pre fyzickú osobu 900,- EUR. Ročné poplatky je potrebné (vrátane poplatku do 

SKGA - 20,- EUR) uhradiť v zmysle stanov do 30.3. príslušného roka. V prípade neuhradenia má člen 

pozastavené členské práva a preto nemôže využívať služby areálu, naviac je zablokovaný na serveri 

SKGA a nemôže sa zúčastňovať turnajov na úpravu HCP. 

 

3. Udržiavací poplatok 

 Udržiavací poplatok zostáva v nezmenenej výške 180,- EUR. Dovoľujeme si pripomenúť povinnosť 

člena v prípade dlhodobého pobytu v zahraničí, alebo dlhodobej choroby, aby písomne požiadal 

o možnosť jeho úhrady najneskôr do 30.3. v príslušnom roku, nakoľko po tomto termíne nebude 

možné ho zo strany klubu akceptovať. 
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II. ÚPRAVY A ZLEPŠENIA INFRAŠTRUKTÚRY, INOVÁCIE V SYSTÉME PREVÁDZKY 

 

1. Úpravy ihriska a iné zlepšenia rezortu 

    V priebehu roku 2013 – 2014 boli zrealizované, resp. sú v príprave nasledovné úpravy: 

- doplnenie 5-tich odpalísk v dolnej časti ihriska BLACK RIVER (12 odpalísk), ktoré ako 

predsunuté pred existujúcimi červenými sa stali nové červené odpaliská pre ženy a deti 

- výmena niektorých drevených konštrukcií mostov 

- dokončenie realizácie (11/2013) prekládky vysokotlaku vody DN-800 z priestoru ihriska 

v dolnej časti, na okraj areálu umožní na konci sezóny zrušenie nadzemných betónových 

šácht, ktoré nepriaznivo zasahujú (neplánovane) do modulácie terénu ihriska (najmä šachta – 

kopec ne ferveji č. 12 pred vodou /krík pri poklope/ bráni výhľadu pri údere pred vodou na 

najťažšej dráhe HCP 1 ) 

- výmena pôvodných diaľkových značiek na Driving rang-i za nové 

- kompletné prenormovanie ihriska Black River (jún 2013) za účelom doplnenia zelených 

odpalísk s predsunutím červených odpalísk 

- príprava zjednodušenej formy WEB stránky 

 

- Zahájenie rekonštrukcie areálu historického kaštieľa 

 

Vlastník arelálu BaW sa rozhodol, že odpredajom časti svojich rezervných aktív získaný kapitál 

investuje do komplexnej rekonštrukcie historického areálu kaštieľa, čím bude vytvorený nový 

štandard sociálnej infraštruktúry areálu Black River.  

V období realizácie 06-07/2014 – 04/2016 bude pôvodný kaštieľ pretvorený v polyfunkčný „golfový 

palác“, v rámci ktorého budú umiestnené všetky priestory a služby spojené s prevádzkou areálu 

golfu. 

O podrobnostiach pripravenej realizácie Vás budeme priebežne informovať. Projekt s platným 

stavebným povolením a s plnou podporou Pamiatkového ústavu bol už zahájený v zime 2013-

2014 búracími prácami. Po výberovom konaní 04-05/2014 počítame so zahájením výstavby v lete 

2014.  

Vzhľadom na budúcu výstavbu si Vás dovoľujeme požiadať o ústretovosť a zhovievavosť voči 

možným dopadom stavebnej činnosti v priebehu nasledujúcich 2-och rokov. 

 

 

2. Strojový park a technológie 

    Z USA a Česka bola dovezená technika a náhradné diely v cene 37 800,- EUR. Dovozom 

špeciálneho stroja Verti Quake v roku 2013 sme dokompletizovali technológiu údržby na profesionálnu 

úroveň.  

 

3. Golfové školy 

    V pozícii HEAD PRO bude naďalej pôsobiť v nasledujúcej sezóne člen klubu a PGA, Augustín 

Hauskrecht. 
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4. Zmeny v menežmente rezortu B a W 

    Žiaľ ani rok 2013 nás neobišiel bez personálnych zmien vo vrchnom menežmente, nakoľko 

Katarína Kachlíková bola zo zdravotných dôvodov nútená ukončiť svoju činnosť a v priebehu sezóny 

(05/2013) prišlo k nasledovným zmenám na pozíciách: 

 

 generálny sekretár : Ing. Tomáš Dorňák 

 

 riaditeľ pre marketing: Bohuslav Beňuch 

 

Pevne dúfam, že táto dvojica bude v nasledujúcom období zodpovedne a profesionálne pracovať 

v prospech klubu i celého rezortu. 

 

III. PRODUKTY - BENEFITY ČLENOV 

 

1. DINERS CLUB GOLF  

    Kreditná karta aj v budúcej sezóne bude pokračovať spoločný program s DINERS CLUB 

INTERNATIONAL a člen klubu bude mať nárok na prvé uplatnenie kreditnej karty s balíkom 

špecializovaných golfových služieb v cene 139,- EUR bezplatne, a pri každom jej obnovení má nárok 

na 50% zľavu. V rámci služieb obdržia držitelia kreditnej karty aj tzv. VIP - CARD, ktorá im  poskytuje 

významné zľavy na vyše sto golfových rezortoch v okolitých štátoch a to nielen na denné fee, ale aj na 

ubytovacie služby. Špeciálna golfová karta GOLF FEE CARD sa aj pre sezónu 2014 bude vydávať pre 

produkt TRAVEL MEMBERSHIP.  

 

2. RECIPROČNÉ ZĽAVY NA FEE 

    Nakoľko rezort BaW má veľmi dobré meno pre zahraničné golfové rezorty, prijali sme z množstva 

ponúk do balíku reciprocít ďalšie golfové rezorty, čím bol dosiahnutý počet 34 recipročných golfových 

ihrísk. 

Dovoľujeme si dať do pozornosti členom klubu, že na Slovensku sa nenachádza ani jeden klub, ktorý 

by dal takú širokú paletu reciprocít svojim členom.    

Doposiaľ sú uzatvorené nasledovné štandardné zľavy pre členov GCC-BB pre sezónu 2014  
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Základné reciprocity pre členov GCCBB a EGPC pre rok 2014 

 
Golfový rezort štát zľava   

 1 GR Čeladná The Old+New Course CZE 20% PO-NE   

 2 GR Black Bridge CZE 15% PO-NE   

 3 GP Slapy - Sv. Jan CZE 30% PO-NE   

 4 Poděbrady CZE 20% PO-NE   

 6 GR Olomouc CZE 50% PO-ŠTV, 30% PI-NE   

 7 GC Nová Amerika CZE 50% PO-PIA, 30% SO-NE   

 8 GC Konopište CZE 50% PO-PIA, 20% SO-NE   

 9 GC Motol- Praha CZE 40% PO-NE   

 10 GC Kořenec (Sokrates) CZE 30% PO-NE   

 11 GK Brno (Kaskáda) CZE 20% PO-NE   

 12 Loreta GK Pyšle Praha CZE 30% PO-NE   

 13 Ypsilon GR Liberec CZE 30% PO-NE   

 14 GC Hluboká CZE 30% PO-NE   

 15 GC Ostrava-Šilheřovice CZE 30% PO-NE   

 16 Golf Sokolov CZE 30% PO-NE   

 17 GC Mnich CZE 20% PO-NE   

 18 GC Slavkov Austerlitz CZE 20% PO-NE   

 19 GC Ostravice CZE 20% PO-NE   

 20 GC Ropice (Besk.GK) CZE 20% PO-NE   

 21 *GC Kunetická Hora CZE 15% PO-NE   

 22 Mstětice CZE 20% PO-NE   

 23 *GC Schoenfeld AUT 50% PO-ŠTV pre 2 plat.hráčov 
 24 GCC Brunn AUT 20% PO-NE   
 25 *GC Neusiedlersee–Donnerskirchen AUT 20% PO-ŠTV   
 26 GC Poysdorf AUT 30% PO-PIA   

 27 *GC Wolfsberg AUT 30% PO-NE   

 28 GC Murau Kreischberg AUT 20%PO-NE    

 29 GC Bad Kleinkirchheim AUT 20% PO-NE   

 30 GC Frauenthal AUT 20% PO-NE   

 31 GC Ottenstein AUT 20% PO-NE   

 32 *GC Mariahof AUT 20% PO-NE   

 33 GC Haugschlag AUT 20% PO-NE   

 34 *Royal Balaton Golf&Yacht HUN 30% PO-ŠTV, 10% PI-NE   

 

  
      

 

  
      

 

  
      

 

 
-  V GC Schoenfeld, Neusiedlersee, Ostravice, Kaskada a  Balaton,  platí HCP obmedzenie. Maximálny prípustný HCP je 45 

 
*  Do dňa 18.3.2013 nebola klubu GCC-BB/EGPC doručená podpísaná recipročná dohoda na sezónu 2013. 

      

 

*Štandartnú reciprocitu môže využívať riadny člen klubu na základe preukázania sa platnej 
členskej karty 
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*Vyššie uvedené štandardné reciprocity môže využívať riadny člen klubu na základe preukázania sa 

platnej členskej karty SKGA v inom klube, s ktorým ma daný klub podpísanú recipročnú dohodu. Člen 

GCC-BB môže využívať zľavy na recipročných ihriskách Black River a člen EGPC môže využívať zľavy 

na recipročných ihriskách White Eurovalley Golf Park. Štandardnú reciprocitu môže využívať každý 

člen. Zľavy, ktoré ponúka príslušný golfový klub, nie je možné sčítavať a kombinovať. Je nutné, aby ste 

si vždy rezervovali tee time. O aktuálnosti tabuľky zliav vás budeme informovať na našej web stránke. 

 

3. Bonus 50% WHITE EUROVALLEY Golf Park 

Investor 27 jamkového areálu v Malackách poskytol pre dlhodobých materských členov GCC-BB  

pre rok 2014 nasledovné bonusy platné v predošlej sezóne : 

 

a.) Bezplatné členstvo „BASIC 20“  (140,- EUR) 

pre tých, ktorí budú mať záujem častejšie využívať služby areálu a budú si chcieť zakúpiť 

k základnému členstvu ďalšie balíky služieb. Čiastka 140,- EUR je odpočítateľná na 

ktorékoľvek členstvo v EGPC 

 

 b.)  Zľava 50% na denné fee  

         pre tých, ktorí budú využívať areál s menšou intenzitou návštevnosti. 

 

4. Benefity doplnené pre sezónu 2014 

a) žetóny DR (48 lôpt) za zvýhodnenú cenu 2,- EUR (43% zľava) 

b) 1 x fee pre hosťa zdarma (ostatné zľavy pre hostí sú upravené v zmysle prílohy ..........) 

c) 15 hod. vstup na tenisové kurty zdarma 

d) rybolov na jazerách BR (v zmysle platného rybolov. poriadku)  

 

5. Produkt GOLD a GOLD PLUS - aj pre dlhodobých členov  

   Jedná sa o významné zvýhodnenie dlhodobých členov v spojenom rezorte Black a White. Za cenu 

obvyklého poplatku (ročné členstvo) 1.200,- EUR  získate až 4x viac ako v inom porovnateľnom klube, 

a to pri členstve GCC-BB môžete hrať bezplatne až v štyroch nasledovných rezortoch : 

- Black River - 18 jamiek, Park – 9 jamiek 

- Eurovalley – 27 jamiek 

- Kořenec – 18 jamiek ( Golf club Sokrates – Brno, Česko ) 

- Kaskáda – 27 jamiek ( Golf club Brno - Česko ) 

 

Zlatú kartu je možné si zakúpiť za rozdiel jej ceny 1.200,- EUR  a  ročného poplatku 900,- EUR  pre 

dlhodobého člena - FO, a pre každého materského člena GCC-BB zaevidovaného na firemnej karte je 

možné si ju zakúpiť za 300,-EUR . (obdobne členstvo GOLD PLUS) 

 

6. Narodeninový (alebo meninový) 

    Každý člen GCCBB má možnosť aj v tejto golfovej sezóne zorganizovať si vlastný narodeninový 

golfový turnaj za výhodných podmienok. Klub takémuto členovi poskytne pre ďalších dvoch známych 

hru na 18-jamkovom ihrisku grátis a pre ďalších pozvaných golfistov mu poskytne 30% zľavu na green 
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fee. Garden party klub poskytne grátis. Turnaj (bez úpravy HCP) môže byť riadne vyhodnotený 

klubom a bude aj zverejnený na webe SKGA. 

Podmienka: Ponuka platí +/- 5 dní odo dňa výročia narodenín/menín. Minimálny počet zúčastnených 

je 8 ľudí.    

                                                                                                                                                                           

IV. PARTNERI REZORTU BLACK RIVER     

      Partnerská spolupráca pre rok 2014 bola predbežne uzatvorená nasledovne : 

 

1. Komerční partneri: 

 VÍNO MATYŠÁK 

 RONA 

 PLAYBOY 

 DAPHE GROUP, minerálna voda Santovka 

 DELOR, fashion partner 

 KEMPINSKI BRATISLAVA 

 PILSNER URQUELL 

 CHATEAU FŐLDVÁRY 

 ZION SPA 

 REDBULL 

 RESTART 

                     

         

                                                                  

2. Mediálni partneri:  

  

DENNÍK ŠPORT HARMÓNIA 

EUROBIZNIS ŐSTEREICH GOLF REVUE 

FORGOLF PRESSBURGER ZEITUNG 

GRAND RELAX 

GRAND RESIDENCE STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE 

GOLF REVUE ECO BÝVANIE 

GOLF & STYLE magazín TOP FASHION 

GOLF (CZ) TRENDY LETO 

LÍNIA GOLFDIGEST (CZ) 

EXTERIÉR ZISK 

 

     Celkový rozsah mediálneho priestoru formou bartru predstavuje čiastku 115.000,- EUR na 

propagáciu klubov v spojenom rezorte Black a White.  

 

 

V. TURNAJOVÁ ČINNOSŤ - KALENDÁR TURNAJOV 
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    Pretože kalendár turnajov (bude uverejnený na webe), je vždy presný až po uskutočnení jeho 

poslednej aktivity, odporúčame členom sledovať jeho jednotlivé aktualizácie, nakoľko kalendár je vždy 

iba  predbežný plán činnosti. 

 

1. HCP TOUR 2014  

       Základná  HCP TOUR sa bude uskutočňovať v Bernolákove tak, ako v predošlej sezóne, v dňoch 

pracovných - stredu a víkendových – sobota, nedeľa s tým, že sa budú turnaje na úpravu HCP hrať  

nasledovne: 

 

 

Streda: - HCP deň Black River, štartovné časy jednotlivých flightov od 9:00 – 14:00 hod.  

    (prihlasovanie flightov cez mail) 

   - HCP turnaj Park – kanón štart od 15:00 hod.  

    (prihlasovanie cez server SKGA) 

 

Sobota:      -      HCP turnaj Black River – postupný štart od 9:00 hod. 

    (prihlasovanie cez server SKGA) 

 

Nedeľa: - HCP deň PARK, štartovné časy od 9:00 – 16:00 hod. 

    (prihlasovanie jednotlivcov, resp. celých flightov priamo na ihrisku, resp. mailom) 

     

 

Rozhodnutie v sezóne 2013 vyskúšať formu HCP-dňa, ktorá je značne obľúbená v Česku,  a ktorá má 

byť ústretovým krokom pre golfistov, ktorí sa ťažko z dôvodov časovej zaneprázdnenosti prispôsobujú 

pravidelným termínom sa ukázalo úspešným. Na HCP-deň sa môžete prihlásiť kedykoľvek vopred 

i počas dňa, pokiaľ budete mať partnera do flightu s tým, že priamy rodinní príslušníci si nemôžu 

navzájom zapisovať výsledky. Turnaj prebieha bez úhrady štartovného a bude aj bez odovzdávania 

cien jeho víťazom v kategóriách. 

S výsledkami sa každý účastník po vyhodnotení na serveri SKGA oboznámi sám. Pre hostí členov 

resp. návštevníkov z iných klubov neplatí turnajová zľava, avšak hosťovské zľavy dlhodobých členov 

sú platné. 

Dúfame, že pokračovaním tradície HCP-dňa podporíme turnajovú činnosť a súťaženie pre všetkých 

tých členov, ktorí majú ambície zlepšovania osobného HCP. 

 

2. PLAYBOY TEXAS SCRAMBLE FUN 

    Pre tých členov, ktorí nevidia v svojom hraní golfu prílišný význam v honbe za najnižším HCP (a 

tých je 90% na svete), ale majú radi golf z úplne iných dôvodov, sme pripravili nový typ dlhodobej 

súťaže, kde bude prioritná tímová zábava a relax formou texas scramble dvojčlenných tímov. Turnaje 

bude možné hrať jednotlivo, resp. ako dlhodobú súťaž. Zmyslom súťaže nieje stres o svoj HCP, ale 

radosť z hry a vychutnávanie si iných pozitív golfu. Propozície tejto zábavnej formy golfu budú 

uvedené na webe. 

Playboy texas súťaž v uplynulom ročníku 2013 sa stala v rezorte BaW najobľúbenejším podujatím 

spoločensko-športového charakteru. Na šiestich turnajoch tour s priemernou účasťou 50 – 70 hráčov 

sa celkovo zúčastnilo takmer 200 hráčov. 
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Aj pre rok 2014 pripravíme obdobnú zaujímavú súťaž, ktorá netradičným spôsobom vyzdvihne golf 

predovšetkým ako spoločenskú zábavu a pozbaví ho zbytočných stresov. 

 

3. Nové pravidlá nasadzovania účastníkov turnajov na Black River z pridelených odpalísk           

podľa HCP 

     Vychádzajú z doporučení golfových expertov a na základe celosvetových trendov v amatérskom 

golfe. Z hodnotenia Dr. Ortwina Klanga Black River-u si dovolíme zacitovať nasledovné: 

„Zaujímavé, že niektorí slovenskí hráči ihrisko nemajú radi, pretože nerozumejú myšlienke samotného 

dizajnu. Môžem poznamenať, že takýto náhľad na dizajn ihrísk je veľmi rozšírený. Veľká väčšina 

golfistov si vie hru užiť iba keď sa im darí a domov sa vrátia s dobrým výsledkom. Takže prirodzene 

preferujú ľahšie ihriská s jednoduchým dizajnom, kde si majú šancu zlepšovať hendikep a vidieť kvázi 

výsledok. Naopak, druhá skupina, znalci, tí majú radi výzvu boja so silným a ťažkým protivníkom. 

Teraz je otázkou, čo by sa malo udiať, aby sa obidve názorové skupiny stretli na jednom ihrisku. 

Určite viete, že najľahším riešením by bolo upraviť dĺžku jednotlivých jamiek a pridať ďalšie odpaliská. 

Bolo dlhoročným pravidlom, že ženy hrali kratšie vzdialenosti než muži, ale len nedávno sa začal 

v USA do popredia dostávať názor, aby sa výkonnostne menej zdatní hráči, konkrétne najmä seniori 

a seniorky, neostýchali hrať spredu a hra im tak prinášala väčšiu radosť. Na základe tohto pohľadu sa 

názov „ženské“ odpaliská odstraňuje a červená farba sa nahrádza neutrálnou zelenou alebo zlatou.“ 

 

V priebehu sezóny 2013 sme sa rozhodli existujúce červené odpaliská v časti Black River (12 dráh) 

premenovať na zelené a vytvoriť nové červené odpaliská, ktoré sú predsunuté o cca 30-50 m pred 

súčasnými červenými odpaliskami, čím sa ihrisko významne zľahčí pre ženy a deti. Významná zmena 

sa udiala na poslednej jamke č. 18, kde nové červené odpaliská boli umiestnené za riekou v polohe 

súčasnej DROP zóny s tým, že z červených odpalísk má 18. jamka par 3. 

Po uvedení týchto zmien a prenormovaní ihriska budú hráči štartovať podľa výkonnosti (HCP) na 

jednotlivých odpaliskách nasledovne: 

 

      MUŽI HCP     ŽENY HCP           Seniori – MUŽI     Seniori - ŽENY 

- biele odpaliská  0,0 – 4,9          

- žlté odpaliská   5 – 12,9          

- modré odpaliská  13 – 24,9       0- 18,4               0,0 - 30     

- zelené odpaliská  25 – 36,9                18,5 - 28   30,1 – 40          0,0 - 32 

- červené odpaliská  37 – 54                   28,1 – 54                   40,1 – 54         32,1 - 54 

 

Zelené a červené odpaliská sú v časti Park totožné. 

Dúfame, že najmä kategória mužov pri hre na ihrisku Black River pochopí, že navrhované zmeny 

prinesú vzhľadom na obtiažnosť ihriska (slope rating, cours rating) relevantné rozdelenie hráčov podľa 

ich technickej zručnosti s odstránením zbytočných frustrácií a prinesie im viac pohody pri ich golfovej 

hre. 

     

4. PRIATEĽSKÉ TURNAJE 

       S potešením môžeme konštatovať, že s rezortom Black River a jeho klubom GCC-BB má záujem 

nadštandardne spolupracovať opäť množstvo zahraničných rezortov (slovenské záujem zatiaľ 

nemajú), a tak vzhľadom aj na určitú náročnosť organizovať priateľské turnaje musíme starostlivo 
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zvažovať o aké rezorty bude pre našich členov záujem. Podľa nášho výberu pre sezónu 2014 

pripravujeme nasledovné výmenné stretnutie : 

                       

   GCC-BB  - Golf Club Brno (27 jamkový rezort KASKÁDA) 

 

 5. PREZIDENTSKÝ POHÁR 

    Tradične  sa  uskutoční  ako stretnutie členov klubu v rámci klubového dňa v auguste 2014. 

 

6. OTVORENIE SEZÓNY 

    Areál Black River je riadne otvorený s hrou na letné griny a v plnej prevádzke už od 14.3.2014    

s tým, že termín tradičného Povrázkového turnaja je už 22.3.2014 v sobotu, nakoľko nám to počasie 

a pripravenosť ihriska umožňuje. 

 

VI. ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY 

Majstrovstvá klubu GCC-BB na rany 2013 

a) Kat. stableford netto: 1. JAKUBČEK Vladimír, 2. KOVÁČIK Juraj, 3. KADVOLT Miroslav 

b)   Kat. PARK: 1. KOČIŠČÁK Ronald, 2. ZÁVODNÝ Matúš, 3. BOBOK Rudolf 

c)   Kat. Brutto: muži 1. LIBA Jakub, 2. LIESKOVSKÝ Peter, 3. JAVOR Michal 

d)   Kat. brutto ženy: 1. FALATHOVÁ Mária, 2. KOZMOVÁ Lucia, 3.KACHLÍKOVÁ Katarína 

e)   Kat. brutto seniori: 1. POŽÁR Daniel, 2. JANČÍK Peter, 3. PEČO Ján I. 

 

Majstrovstvá klubu GCC-BB na jamky 2013 

a) muži: 1. JAVOR Michal, 2. LIBA Jakub, 3. KOPECKÝ Marián 

b) seniori: 1. GÁL Peter, 2. ZÁRIŠ Juraj, 3. FALATH Ján 

 

Blahoželáme majstrom klubu, ale aj všetkým, ktorí o tento titul bojovali. 

                                                                                                                                                                        

VII. SKGA 

      

     V rámci kalendára turnajov SKGA sa v júli 2014 uskutočnia na ihrisku Black River Otvorené 

majstrovstvá Slovenska v hre na jamky. 

Pozývame na tento turnaj našich členov „odborníkov Black River-u“, aby ukázali ostatným, ako sa 

Black River hrá. 
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VIII. ZÁVER 

 

        Dovoľte mi, aby som Vám záverom tejto správy v mene celého prezídia klubu poprial ďalšiu 

úspešnú sezónu 2014, nech Vás golf aj túto sezónu zbaví „všetkého zlého“, nech Vás sprevádza 

úspešne životom a navádza Vás iba na pozitívne činy. Chcel by som Vás uistiť, že sa ako manažment 

klubu, ako aj manažment majiteľa rezortu, budeme usilovať neustále zlepšovať podmienky pre jeho 

členov, ako aj návštevníkov....aby sa rezort Black River stal ich skutočným golfovým domovom. 

Zahájenie realizácie rekonštrukcie kaštieľa je z mojej strany určite tým názorným príkladom, že veci sa 

hýbu tým správnym smerom. 

Rezort Black River dostane onedlho úplne iný imidž, klub dostane úplne nové nadštandardné 

zázemie, ktoré svojou atraktivitou nebude mať na Slovensku obdobu. 

  

 

 

           

                      

................................................................. 

                     Ing. arch. Jaroslav Kachlík 

              prezident GCC - BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 20.02.2014 

 

 

1. Cenník ročných poplatkov 2014 

2. Produkty ročných členstiev 

3. Zmeny v rezorte BaW (oproti roku 2013) 

4. Povrázkový turnaj – propozície 

   


