Program konferencie
TURF EDUCATION 2012, 21.-22.2.2012
1.deň, 21.2.2012
08.00 – 09.00 REGISTRÁCIA
09.00 – 09.15 ÚVOD
09.15 – 10.00 Prezentácie sponzorov
10.00 – 10.40 Miroslav Šigut, Project Dept. ENGO Ltd
Porovnanie satelitného a dekóderového závlahového systému
10.40 – 11.00 prestávka
11.00 – 12.30 Norbert ZAŤKO, Managing Director of ENGO Ltd.
Richard Hayden, Director of Operations, STRI
Súčasné technológie výstavby futbalových štadiónov a ich porovnanie
Richard Hayden – Prípadová štúdia FC Metalist Charkov
Norbert Zaťko – Prípadová štúdia NSC Olympijskij Kiev
12.30 - 14.00 obed
14.00 – 15.00 Keith Kensett, Director R&K Kensett Sport
Greeny, prevzdušňovanie, formy, typy, porovnanie, načasovanie ( jar – jeseň)
15.00 – 15.30 Norbert Zaťko, ENGO Ltd
Novinky na trhu techniky
15.30 – 16.00 prestávka
16.00 – 17.30 Ruth Mann, STRI
Ako komplexne bojovať proti škodcom + Prípadová štúdia
17.30 – 18.30 Panelová diskusia
Posudzovanie kvality ihriska, Hodnotenie greenov očami hráča, greenkeepera a majiteľa
18.30 Večera

2.deň, 22.2.2012
PLÁNOVANIE A TVORBA ROZPOČTOV Laurence W. Pithie MG
Workshop sa skladá z 3 hlavných blokov a zhrnutia
9.00 - 10.30 BLOK 1/ Golf Course Manažér, jeho poslanie, úlohy, zodpovednosti
Workshop začne úvodným prehľadom všetkých oblastí, patriacich do zodpovednosti Course Manažéra a s
tým súvisiacich potrebných znalostí a schopností, ktoré sú nutné na vykonávanie každodenných procesov a
rozhodnutí. Nebude opomenutá ani schopnosť byť dobrým lídrom, motivovať a inšpirovať svoj tím k tomu,
aby boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky.
10.30 - 10.50. Prestávka

10.50 – 12.30 BLOK 2 /Plánovanie úloh a práce
Základné prvky manažérskeho plánu
Plánovanie normohodín ľudskej práce a strojových hodín, využitie mechanizmov a strojov
Plánovanie jednotlivých pracovných úkonov
Tento blok priblíži spôsob vypracovania plánu a zadefinuje všetky formálne dokumenty a štandardy, ktoré sú
k tomu potrebné. Ukáže ako stanoviť využiteľné kapacity a oceniť ich zodpovedajúcimi nákladmi. Základom
bude cvičenie ako stanoviť potrebné normohodiny ľudskej práce. Bez správne vypočítaných štandardov sa
kvalitný manažment ihriska nezaobíde a každý manažér musí byť schopný ich stanoviť na každý jeden úkon.
Ďalším krokom bude definícia potrebného strojového vybavenia a s tým súvisiace požiadavky na investície,
ako aj náklady potrebné na jeho prevádzku a údržbu. Posledným krokom bude stanovenie plánu prác –
ročného, mesačného a týždenného. Praktickým príkladom bude vypracovanie týždenného plánu prác v
stanovenom letnom období – nielen pravidelných, ale aj mimoriadnych. Praktické príklady budú nosnou
časťou tohto bloku.
12.30 – 13.15 OBED
13.15 – 15.30 BLOK 3 /Financie a tvorba rozpočtu(budgetu)
Základné princípy - kde a kedy vznikajú náklady
Tvorba rozpočtu
Kontrola nákladov
Plánovanie bežných výdavkov a investícií
Predtým ako sa začne formulovať budget, je treba presne pochopiť kedy a kde vznikajú náklady – na
ilustráciu bude použitých množstvo praktických príkladov. Cieľom tohto bloku je naučiť účastníkov
workshopu ako sa správne tvorí ročný rozpočet bežných výdavkov. Pripravené vzorové podklady budú
obsahovať rôzne nákladové položky od strojového vybavenia, hnojivá & chemické prípravky, pohonné hmoty
a pod… Účastníci budú postupne dopĺňať jednotlivé položky a výsledkom bude sumarizovaný rozpočet
všetkých nákladov. Následne dôjde k porovnaniu rozpočtu s účtovnými podkladmi, tj. reálnymi nákladmi a
zisťovaniu príčin možných odchýlok. Posledným krokom bude stanovenie plánovaných investícií.
15.30 – 16.00 BLOK 4 - Zhrnutie
Zopakovanie hlavných princípov manažmentu golfového ihriska a sumarizácia naučených zručností.

