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Charakteristika štátneho podniku
Dostihový šport sa môže popýšiť na Slovensku vyše dvesto-ročnou tradíciou. Prvé
dostihy arabských koní sa na Slovensku konali už 22. mája 1814 v dnešných Mojmírovciach.
Prvé dostihy v Bratislave sa uskutočnili 16. apríla 1826. Z chovateľského hľadiska sú dostihy
kontrolou úžitkovosti plemien koní, ktorá sa realizuje výkonnostnými skúškami (dostihmi)
u plemien koní (anglický plnokrvník, klusák, príp. arabský kôň a anglický polokrvník).
Dostihová dráha, v Petržalke v Starom háji, začala písať svoju modernú históriu 18.
septembra 1960, kedy sa v jej priestoroch konal prvý míting. Dnešné Závodisko, ako jediná
turfová inštitúcia na Slovensku, vzniklo 15.11.1974 rozhodnutím vtedajšieho Ministerstva
poľnohospodárstva a výživy SR a od roku 1979 sa datuje jeho pravidelná prevádzka (cca 20
mítingov v sezóne), ktorá bez prerušenia trvá dodnes.
Svoje

pôsobenie

v medzinárodných štruktúrach
sa datuje od roku 1993, kedy sa
Závodisko, š.p. stalo členom
Medzinárodnej

federácie

dostihových autorít v Paríži,
kde o rok neskôr vydalo svoj
prvý Dostihový poriadok pre
SR

koncipovaný

medzinárodného

podľa

štandardu.

Začalo realizovať vlastný turfový projekt s dôrazom na prehĺbenie medzinárodnej turfovej
integrácie. Odvtedy je Závodisko, š.p. platnou a uznávanou dostihovou autoritou nie len doma,
ale aj v zahraničí.
V októbri 1996 sa podarilo dosiahnuť štátnemu podnik významný a veľmi dôležitý
medzinárodný úspech, medzinárodnú akceptáciu Plemennej knihy anglického plnokrvníka.
V období od 1998 – 2000 pokračovalo Závodisko, š.p. v organizovaní dostihových dní
a stalo sa tak aktívnym členom Stálej konferencie stredoeurópskeho turfu (K.M.E.T.). V tomto
období tiež vydáva tlačenú podobu Katalógu plemenníkov A 1/1 a klusáka, či v spolupráci
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s Antidopingovým výborom SR Smernicu na kontrolu dopingu dostihových jazdcov
a podmienky (kritéria) pre zaradenie závodísk do jednotlivých kategórií podľa ich vybavenia.
V roku 1995 začal štátny podnik spoluprácu s Inštitútom biochémie v nemeckom Kolíne
nad Rýnom (kontrola dopingu koní) a zaviedol systém vydávania identifikačných preukazov
plnokrvných koní a klusákov v súlade so smernicami EÚ.
Areál závodiska sa nachádza v Bratislave, mestská časť Petržalka a je dominantou
nielen

Starého

hája

ale

aj

celej

Bratislavy.

Od

lesa

ho

na

jednej

strane

oddeľuje cyklocesta spájajúca intravilán sídliska Petržalka s Medzinárodnou dunajskou
cyklomagistrálou a na druhej strane asfaltová cesta a záchytné parkoviská.
Závodisko s rozlohou 28,7 ha, z čoho samotná dostihová dráha tvorí 18,3 ha, je
prispôsobené pre rovinové, prekážkové aj klusácke dostihy. Pre divákov sú tu k dispozícií
4 kryté a 2 otvorené tribúny s celkovou kapacitou 1 444 miest. Okrem testácie anglického
plnokrvníka slúži areál aj na rôzne kultúrno-spoločenské akcie či športové podujatia. Dostihová
sezóna trvá spravidla od apríla do októbra. Závodisko, š.p. chce prinášať krásu dostihového
športu aj do regiónov a preto sa mítingy počas štandardnej dostihovej sezóny konajú aj mimo
hlavného hipodrómu a to na dostihových dráhach Topoľčiankach, v Senici a Šuranoch.

Štatutárnym orgánom na čele štátneho podniku je riaditeľ, ktorého menuje zriaďovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Riaditeľ je oprávnený konať
v mene štátneho podniku vo všetkých veciach. V zmysle § 20 zákona č.111/1990 o štátnom
podniku je v organizácii zriadená dozorná rada na čele s predsedom a štyrmi členmi.
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V rámci organizačnej štruktúry v roku 2020 malo Závodisko, š.p. vytvorené tieto úseky:

▪

úsek riaditeľa,

▪

ekonomický úsek,

▪

úsek dostihovej prevádzky a marketingu,

▪

úsek dostihových služieb.

Hlavným cieľom štátneho podniku, ako spoločensky významného zariadenia
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, je poskytovať predovšetkým majiteľom,
trénerom a jazdcom a tiež ostatným účastníkom dostihovej prevádzky testáciu výkonnosti
anglického plnokrvníka počas dostihovej sezóny.

Závodisko š. p. v rámci vymedzeného predmetu činností:

▪

organizuje dostihové dni a riadi výkonnostné skúšky dostihových koní,

▪

vedie plemenársku a zootechnickú dokumentáciu (úrad plemennej knihy) v oblasti
chovu anglického plnokrvníka a klusáka v SR,

▪

zabezpečuje výkon gescie v chove anglického plnokrvníka a klusáka v SR,

▪

plní funkciu Dostihovej autority v SR a zastupuje SR v medzinárodnom styku ako Turf
Direktorium Bratislava,

▪

vydáva, novelizuje a doplňuje Dostihový poriadok pre cvalové a klusácke dostihy,

▪

vykonáva stávkovú činnosť v súvislosti s dostihovou prevádzkou,

▪

vykonáva reklamnú, publikačnú a propagačnú činnosť,
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▪

spravuje a zabezpečuje rozvoj majetku vo vlastníctve štátu,

▪

spoluorganizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia.
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Orgány spoločnosti, organizačná štruktúra a ľudské zdroje v roku 2020

Štatutárny orgán:
•

Ing. Tomáš Zajac – riaditeľ (do 31.7.2020)

•

Ing. Ján Valtýni – poverený výkonom funkcie riaditeľa (1.8.2020 – 31.10.2020)

•

Ing. Ladislav Molnár - poverený výkonom funkcie riaditeľa (1.11.2020 – 30.11.2020)

•

JUDr. Marián Šurda – riaditeľ (od 1.12.2020)

Dozorná rada:
•

Ing. Štefan Ryba – predseda (do 15.5.2020)

•

Mgr. Martin Nevolný – predseda (od 15.12.2020)

•

Ing. Peter Juhász – podpredseda (do 15.5.2020)

•

Ing. Pavol Goriščák – člen (do 15.5.2020)

•

Ing. Ladislav Molnár – člen

•

Ing. Ján Valtýni – člen

•

Bc. Barbora Kráľová, LL.M. – člen (od 15.12.2020)

•

PhDr. Dalibor Skladan – člen (od 15.12.2020)
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Organizačná štruktúra k 31.12.2020

Štatutárnym orgánom š.p. je riaditeľ, kontrolným orgánom š.p. je dozorná rada.
K 31. decembru 2020 spoločnosť evidovala 19 zamestnancov. Z toho v kategórii
technicko-hospodárskych (TH) zamestnancov 11 a v kategórii robotníckych profesií (R) 8
zamestnancov.
K 31. decembru 2020 bolo v spoločnosti zamestnaných 5 žien. V kategórii TH
zamestnanec predstavujú ženy 36,4 % zamestnancov. V kategórii R zamestnancov predstavujú
ženy 12,5 % zamestnancov.
Spoločnosť uzatvárala počas dostihovej sezóny priemerne s 80 zamestnancami mesačne
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
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Vekovú štruktúru zamestnancov na TPP vyjadruje grafické znázornenie.

Graf č. 1: Veková štruktúra zamestnanci - 2020
26 - 35 rokov
21%

37%

36 - 45 rokov
21%

21%

46 - 55 rokov

Graf č. 2: Veková štruktúra ženy – 2020

nad 55 rokov
40%

Graf č. 3: Veková štruktúra muži – 2020
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Graf č. 4: Veková štruktúra THP - 2020

19% 27%
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Graf č. 5: Veková štruktúra R zamestnanci - 2020

26 - 35 rokov;
13%
46 - 55 rokov;
nad 55 rokov;
25%
62%
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Ponuka nami poskytovaných služieb

Služby a aktivity poskytované a vykonávané v rámci vymedzeného predmetu činnosti
v priebehu roka 2020 boli rozdelené do dvoch skupín tak, ako v predchádzajúcich rokoch:

a) služby a aktivity poskytované v súvislosti s organizovaním a riadením
dostihových dní v rámci dostihovej sezóny.

Služby zaradené do tejto skupiny sú poskytované majiteľom dostihových koní, ktoré sú
registrované Dostihovou autoritou v SR, ČR, alebo inou dostihovou autoritou (ide napr. o kone
zahraničných majiteľov z Maďarska, Rakúska, Poľska, Nemecka atď....). Najväčšími
odberateľmi týchto služieb sú majitelia zo SR a ČR a ich potreba vyplýva hlavne z pravidelnej
testácie a konfrontácie výkonnosti dostihových koní na kvalitnom dostihovom hipodróme
umiestnenom v Bratislave v lokalite Petržalka – Starý háj.
V priebehu štandardnej dostihovej sezóny je časť služieb poskytovaná aj mimo regiónu
Bratislava na vidieckych dostihových dráhach v NŽ Topoľčianky, v Šuranoch a v Senici.
V roku 2020 sa však z dôvodu protipandemických opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19 nekonal žiadny dostihový deň mimo Bratislavy.

b) služby a aktivity poskytované a vykonávané s cieľom získať finančné
prostriedky na údržbu, zabezpečenie prevádzkyschopnosti dostihovej
dráhy a strediska, ktoré je realizátorom týchto služieb.

Služby sú poskytované tuzemským právnickým a fyzickým osobám. Ide o podporné
služby, z ktorých získané finančné zdroje sa používajú na ďalší rozvoj dostihovej prevádzky
a dostihových služieb.
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Dostihová sezóna 2020
Prípravná fáza sezóny v mesiacoch január a február 2020 prebiehala štandardne, tak ako
v predošlých rokoch. Dňa 30.1.2020 sa uskutočnila pracovná porada zástupcov Závodiska, š.p.
a trénerov dostihových koní, na ktorej bol prezentovaný návrh termínovej listiny a propozícií.
Sezóna 2020 v pôvodnom pláne mala pozostávať z 20 dostihových dní a 153 dostihov (130
rovinových, 23 prekážkových, dotácie 685 000 €). V mesiacoch január a február súčasne
prebiehali náročné rokovania so spoluorganizátormi dostihových dní na mimobratislavských
hipodrómoch. Definitívnu verziu termínovej listiny a propozícií š.p publikoval vo Vestníku DA
SR č. 2/2020, dňa 9. marca. Už vtedy bolo ale zrejmé, že pandémia nového infekčného
ochorenia Covid-19 aj na Slovensku spôsobí doteraz nevídané celoplošné a celospoločenské
obmedzenia. Dňa 6.marca sa potvrdil prvý prípad ochorenia v SR, 12. marca bola vyhlásená
núdzová situácia a od 16. marca začal platiť výnimočný stav.
Paralelne so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou vzrastalo aj napätie medzi vtedajším
vedením štátneho podniku Závodisko, š.p. a komunitou majiteľov a trénerov dostihových koní,
ktoré umocnil aj počiatočný vzťah nového vedenia MPRV SR k dostihom. Výsledkom celého
komplexu nepriaznivých okolností bolo, že na Slovensku sa dostihy rozbehli ako v poslednej
krajine Európy (!), a to až 21. júna 2020. Pre porovnanie, (re)štart sezóny 2020 v iných štátoch:
Nemecko – 06. 05.
Francúzsko – 10. 05.
Poľsko – 16. 05.
Česká republika – 18. 05.
Maďarsko – 24. 05.
Taliansko – 26. 05.
Veľká Británia – 01. 06.
Írsko – 06. 06.
Nedoriešené financovanie sezóny 2020 (úhrady nákladov z roku 2019 z dotačných
prostriedkov) navyše spôsobilo, že po prvých troch dostihových dňoch 21.06., 28.06. a 12.07.
sa dostihy na Slovensku opäť na 5 týždňov zastavili, bohužiaľ práve v pandemicky relatívne
priaznivom období, kedy sa dalo dobehnúť veľa zo zameškaného. Ku dňu 31.07. MPRV SR
odvolalo riaditeľa štátneho Závodisko, š.p. Ing. Zajaca a od 01.08. do 31.10. bol poverený
Strana 12 z 47

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
Závodisko, š. p.

riadením podniku Ing. Ján Valtýni. V tomto období sa podarilo zorganizovať už len päť
dostihových dní v Bratislave: 16.08. (Veľká jarná cena, Jarná cena kobýl), 29.08., 11.09.
(Slovenské Oaks, Veľká starohájska steeplechase), 25.09. a 03.10. (Slovenské derby). Napriek
enormnej snahe dočasného managementu Závodiska, š.p. nebolo možné uskutočniť posledné
dva plánované dostihové dni 16.10. a 31.10. (St. Leger).
Bilancia dostihovej sezóny 2020 na Slovensku:
• 8 dostihových dní (40 % z pôvodného plánu 20 dní)
• 72 dostihov (47 % zo 153)
• Vyplatené dotácie 185 105 € (len 27 % z pôvodne rozpočtovaných 685 000 €)
• Z piatich klasických dostihov sa odbehli štyri, nekonal sa posledný klasický test St. Leger
• Celkovo sa z 28 plánovaných rovinových dostihov najvyššej selekčnej úrovne (I. kategória,
Listed a Graded) uskutočnilo len 9 (t. j. jedna tretina). Po 41 rokoch sa nekonal
medzinárodný míting Turf-gala a okrem poslednej klasickej skúšky St. Leger sa neodbehol
ani najdôležitejší test pre 2-ročné kone – Karpatská cena
• Z 232 registrovaných dostihových koní v tréningu v SR ich na Slovensku štartovalo 173.
Ďalej tu štartovalo 107 koní trénovaných v zahraničí. Priemerný počet štartujúcich v jedných
dostihoch dosiahol 9,13 koní, čo je o 12,7 % viac ako v roku 2019 (priemer 8,1)
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Nedostatok dostihov na Slovensku v roku 2020 rezultoval, aj v podmienkach
obmedzeného medzinárodného pohybu, do výrazného nárastu počtu štartov slovenských koní
v zahraničí. Porovnanie s minulými sezónami ukazuje tabuľka:
Štarty slovenských koní v zahraničí:
Rok
2020
2019
2018
2017
2016

Št. koní
86
60
64
59
72

Štartov
170
90
94
76
119

Víťazstiev
16
10
3
5
8

Zisk
138 887 €
65 985 €
33 238 €
62 809 €
58 520 €

Je paradoxné, že práve v historicky najhoršom roku pre slovenské dostihy od vzniku SR,
sa v slovenskom tréningu objavil na stredoeurópske pomery výnimočný kôň. Trojročný
OPASAN (IRE) zo stajne BORMANN v tréningu Jozefa Chodúra pri štyroch štartoch nenašiel
premožiteľa. V Českej republike zvíťazil v troch dostihoch, jeho šnúra vygradovala v
jubilejnom 100. Českom derby (Gd-3, 2 400 m, 06.09.2020 v Prahe, zdolal 15 súperov). V
Maďarsku triumfoval v mimoriadne kvalitne obsadených tamojších najvýznamnejších
medzinárodných dostihoch – Kincsem Díj (Gd-1, 2 400 m, 18.10. v Budapešti). Len on sám
zabezpečil takmer polovicu zárobku slovenských koní v zahraničí: 64 875 €. Ďalší veľký
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úspech slovenských farieb zaznamenala v Budapešti 6-ročná ZORIANA (GER) zo stajne PD
Senica, víťazstvom v prestížnej Millenniumi Díj (Gd-1, 1 800 m, 19.07., Budapešť).
Mimoriadny výkon predviedol aj 12-ročný prekážkový kôň VANDUAL (SVK) z majetku
a chovu stajne Vadual, ktorý 11.10. na závodisku v Pardubiciach finišoval na skvelom treťom
mieste v legendárnej Veľkej pardubickej (steeplechase cross-country, Listed, 6900 m).
Víťazom „Veľkej“ sa stal domáci Hegnus v sedle so slovenským džokejom Lukášom
Matuským, čo je obrovský úspech slovenskej jazdeckej školy.
V on-line hlasovaní po sezóne, ktoré sa uzatvorilo 31.12.2020, si podľa očakávania titul
„Kôň roka 2020“ vybojoval OPASAN (IRE), ktorý pridal aj víťazstvá v kategóriách „Najlepší
trojročný žrebec“ a „Najlepší vytrvalec“. VANDUAL si odniesol ocenenia za „Najlepšieho
stípliara“ a „Najlepšieho koňa slovenského chovu“.
Víťazstvo v slovenských šampionátoch medzi majiteľmi v rovinových dostihoch obhájila
stajňa Meridian, ktorá zásluhou TROOP COMMANDERA (IRE) opäť bodovala v Slovenskom
derby. Najúspešnejším trénerom na Slovensku je po prvý raz v kariére Jaroslav Línek a
na piedestál medzi rovinovými jazdcami sa po ročnej prestávke vrátil Jiří Palík. V prekážkovom
odvetví sa medzi majiteľmi po štvrtý raz z titulu tešila stajňa MPL Racing, šampionát medzi
trénermi opäť získal Jaroslav Brečka a vo vyrovnanom jazdeckom rebríčku vďaka lepšej
bilancii druhých miest triumfoval Jan Odložil.
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Neštandardná a výrazne poddimenzovaná domáca sezóna priniesla aj pozoruhodnosť
v šampionáte plemenníkov, ktorý ovládol domáci žrebec MOVE YOUR VISION (IRE), čo sa
stalo po prvý raz v histórii samostatného Slovenska. Hnedák excelentného rodokmeňa (jeho
otcom je najlepší svetový plemenník Galileo a matkou americká Gr. 1 víťazka Cash Run) bol
do chovu zaradený v roku 2015 a na Slovensku pripúšťal aj v sezóne 2016. Následne strávil
dva roky v Maďarsku v národnom žrebčíne Bábolna – Dióspuszta a vlani sa opäť vrátil
na Slovensko. Na slovenských dráhach ho v uplynulej sezóne reprezentovali dva ročníky
potomkov (4-ročné z pripúšťania 2015 a 3-ročné z nasledujúceho roka) v počte 17 štartujúcich.
Absolvovali 65 štartov (ďaleko najviac spomedzi potomkov ostatných plemenníkov), ôsmi
z nich dokázali zvíťaziť (TRISTAN v I. kat. – Cene trojročných žrebcov) a na dotáciách získali
16 425 €. Napriek tomu, že triumf Move Your Visiona v šampionáte sa zrodil najmä zásluhou
kvantitatívnej prevahy, za zmienku stojí jeho index AEI (porovnanie priemerného zisku
potomkov konkrétneho plemenníka a celkového priemeru potomkov všetkých plemenníkov),
ktorý dosiahol hodnotu 1,31 (každá hodnota vyššia ako 1 je nad priemerom populácie). To je
dôkazom, že Move Your Vision dokáže produkovať nielen spoľahlivé, prevádzkové kone
(o.i. BOUQUET – 7 štartov, 3 víťazstvá), ale aj individuálne nadpriemerné jedince (okrem
jednotkového víťaza TRISTAN-a finišovala HEROINA na druhom mieste v klasickej Jarnej
cene kobýl).
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Informácie o činnosti stávkovej kancelárie
Závodisko, š.p., realizuje stávkové hry (dostihové stávky) v zmysle individuálnej
licencie, ktorú udelil Úrad pre reguláciu hazardných hier rozhodnutím č. 000213/2020 zo dňa
02.07.2020. Závodisko, š.p., ako prevádzkovateľ stávkovej hry dostihové stávky a totalizátor prevádzkovalo stávkovú kanceláriu a v nej prijímalo dostihové stávky v termínoch podľa
termínovej listiny.
Prehľad obratu (prijatých stávok) a vyplatených výhier sa nachádza v tabuľke.

CELKOVÝ OBRAT
VYPLATENÉ VÝHRY
VÝŤAŽOK SK

2017
122 871,50 €
80 219,30 €
42 652,20 €

2018
129 903,50 €
83 944,40 €
45 959,10 €

2019
116 372,50 €
76 521,80 €
39 850,70 €

2020
20 652,50 €
13 511,90 €
7 140,60 €

Činnosť stávkovej kancelárie bola podobne ako činnosť ostatných úsekov podniku
zásadne ovplyvnená opatreniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu. Napriek veľmi
zložitej situácií a mnohým obmedzeniam pokračoval na začiatku roka 2020 proces obnovy
individuálnej licencie na prevádzku dostihových stávok. Tento proces bol úspešne ukončený
a podnik tak mohol v zmysle udelenej licencie pokračovať v poskytovaní stávkového servisu
pre verejnosť.
Platné protipandemické opatrenia mali vplyv aj na obrat stávkovej kancelárie v roku
2020. Z celkového počtu 8 dostihových dní bolo možné otvoriť pokladne stávkovej kancelárie
len na 5 dostihových dňoch. Stávková kancelária dosiahla za hodnotený rok celkový obrat
20 652,50 € a na výhrach stávkujúcim vyplatila spolu 13 511,90 €. Obrat stávkovej kancelárie
tak medziročne klesol o 95 720 € (resp. o 82,5 %). V dôsledku nižšej návštevnosti počas
jednotlivých dostihových dní klesol aj priemerný obrat na jedny dostihy, ktorý dosiahol
458,94 €, čo je v porovnaní s rokom 2019 pokles približne o 320 €. Smutným okamihom
minuloročnej sezóny bola aj skutočnosť, že najprestížnejší míting – 28. Slovenské derby, sa
konal tiež bez stávok.
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Dátum
21.06.2020
28.06.2020
12.07.2020
16.08.2020
29.08.2020
11.09.2020
19.09.2020
25.09.2020
03.10.2020

Víťaz

Miesto

Poradie
2 koní

Poradie
3 koní

Stávková kancelária nebola na dostihovom dni v prevádzke.
Stávková kancelária nebola na dostihovom dni v prevádzke.
2 239,00 €
1 909,00 €
183,00 €
707,50 €
2 792,00 €
1 852,00 €
483,50 €
1 112,50 €
1 832,00 €
1 459,00 €
217,50 €
701,00 €
1 630,00 €
966,00 €
271,00 €
1 213,50 €
Dostihový deň bol presunutý na 25.9.2020.
349,00 €
251,00 €
74,50 €
409,50 €
Stávková kancelária nebola na dostihovom dni v prevádzke.
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Celkový
obrat
0,00 €
0,00 €
5 038,50 €
6 240,00 €
4 209,50 €
4 080,50 €
0,00 €
1 084,00 €
0,00 €
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Plemenná kniha a chov anglického plnokrvníka
Závodisko, š.p. je uznanou chovateľskou organizáciou pre plemená anglický plnokrvník
a klusák. Vedie plemenársku a zootechnickú evidenciu týchto plemien a vydáva ich plemenné
knihy. Základom a legislatívnym rámcom pre štatút plemennej knihy sú:
a) Zákon č. 194/1998 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat v znení
neskorších predpisov
b) Oprávnenie Závodiska Bratislava (v medzinárodnom styku Turf Direktorium
Bratislava) podľa zakladacej listiny Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo
1404/1993-420 zo dňa 26.02.1993 v znení neskorších zmien a doplnkov byť dostihovou
autoritou Slovenskej republiky
c) Oprávnenie Závodiska Bratislava zabezpečovať výkon kontroly úžitkovosti v chove
anglického plnokrvníka s pôsobnosťou v SR (list č. 1062/1998-520 zo dňa 22.12.1998)
d) Priznanie postavenia uznanej chovateľskej organizácie pre plemeno anglický
plnokrvník Závodisku Bratislava (list k číslu 1062/1998-520, zo dňa 29.03.1999)
e) Smernice a rozhodnutia Rady Európskeho spoločenstva, najmä Nariadenie Komisie
(ES) č. 2015/262 zo 17. februára 2015, ktorým sa v zmysle smerníc Rady 90/427/EHS a
2009/156/ES stanovujú pravidlá týkajúce sa metód identifikácie zvierat čeľade koňovitých
f) Medzinárodná dohoda o chove, dostihoch a stávkach Medzinárodnej federácie
dostihových autorít
g) Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky dňa 28.03.1994 č. j. 2735/94-400 v znení neskorších zmien a doplnkov
h) Pokyny a odporúčania Medzinárodného výboru plemenných kníh (International Stud
Book Committee).
Chovateľským cieľom v chove plnokrvníka je ušľachtilý kôň, dostatočne veľkého
rámca, korektného, harmonického exteriéru, tvrdej konštitúcie, vysokej výkonnosti v rýchlosti
a vytrvalosti pre najvyššie výkonnostné požiadavky a kritériá v dostihoch. Chovateľskou
metódou používanou k dosiahnutiu chovateľského cieľa je čistokrvná plemenitba v rámci
plemena. Základným cieľom šľachtenia je výkonnosť, exteriér sa len zohľadňuje. Výsledky
kontroly výkonnosti v dostihoch sú základom pre odhad plemennej hodnoty a selekcie.
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Skúškami výkonnosti všetkých koní oboch pohlaví sa preveruje ich schopnosť výkonnosti,
konštitučná tvrdosť, zdravotný stav, charakter a temperament.
Výber plemenníkov na základe žiadostí majiteľov žrebcov vykonáva Výberová komisia
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Všetky uznané žrebce sú každý rok
zverejňované v zozname, ktorý je publikovaný v oficiálnej tlačovine – Vestníku Dostihovej
autority, s uvedením miesta ich pôsobenia. V roku 2020 bol výber udelený žrebcom:
FAIRLYPI (IRE), INNOVATOR (GER), MOVE YOUR VISION (IRE) a YPSILON KING
(GB). Každý plemenník má vydanú Výberovú knihu s potvrdením platnosti pripúšťania na dané
pripúšťacie obdobie. Následne sú mu pridelené pripúšťacie lístky, ktoré sa spracúvajú v auguste
po skončení pripúšťania.
V chove klusáka na Slovensku nepôsobil v roku 2020 žiadny plemenný žrebec.
V chove anglického plnokrvníka bolo v roku 2020 registrovaných 81 chovných kobýl
u 22 chovateľov. Do chovu boli zaradené štyri nové kobyly. Z registrovaných chovných kobýl
bolo celkovo v roku 2020 pripustených 30 kobýl, z toho 17 kobýl plemenníkmi pôsobiacimi
na Slovensku a 13 plemenníkmi
v zahraničí.
Z pripúšťaní
v predchádzajúcom

roku

sa

na Slovensku narodilo 19 žriebät,
v zahraničí sa chovným kobylám
registrovaným

na

Slovensku

narodili dve žriebätá. V chove
klusáka sú vedené 2 chovné
kobyly. V roku 2020 sa nenarodilo žiadne žriebä klusáka.
Žriebätá anglického plnokrvníka narodené na Slovensku boli prekontrolované, popísané
a po splnení všetkých podmienok na základe štatútu plemennej knihy (najmä overenie
rodičovstva testom DNA) sú zaregistrované v Plemennej knihe anglického plnokrvníka.
Následne je vydaný pas koňa pre každé zaregistrované zviera, ktorý ho sprevádza po celý život.
Do plemennej knihy anglického plnokrvníka bolo ďalej zapísaných 47 nových zvierat,
ktoré boli importované zo zahraničia. Kontrola znakov importovaných koní sa vykonáva spolu
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pri popise žriebät, ak sa u chovateľa takéto kone nachádzajú, ako aj pri účasti týchto
importovaných koní v dostihoch. V rámci činnosti plemennej knihy bolo zaregistrovaných
58 koní vyvezených do zahraničia, na ktoré boli vydané, resp. potvrdené exportné certifikáty.
Priebežne boli registrované zmeny majiteľov koní, nájmy koní, kastrácie a úhyny, resp.
utratenia koní.
V rámci úzkej medzinárodnej spolupráce Závodiska, š.p. a zahraničných plemenných
kníh ide najmä o promptné vystavovanie a zasielanie exportných certifikátov a DNA
certifikátov pri vývozoch koní do zahraničia a registrácia týchto dokumentov pri importe koní.
Na základe požiadaviek I.S.B.C. (Medzinárodná komisia plemenných kníh) sa spracovávajú
štatistické údaje o narodených žriebätách, počte chovných kobýl, plemenných žrebcov,
laboratóriách na overovanie pôvodu potomkov a elektronicky sa zasielajú aktuálne spracované
a vydané plemenné knihy pre všetky uznané plemenné knihy v zahraničí.

Všetky zmeny v chove anglického plnokrvníka a klusáka ako registrácie narodených
žriebät, licentácia žrebcov, importy koní, exporty koní, krátkodobé exporty kobýl
na pripúšťanie, ako aj krátkodobé importy zahraničných kobýl na pripúšťanie k plemenníkom
na Slovensku, zmeny majiteľov koní, nájmy, kastrácie, úhyny, registrácie schválených mien sú
priebežne publikované vo Vestníku - oficiálnej tlačovine Závodiska š.p. Bratislava.
Výsledky práce sú publikované v plemenných knihách anglického plnokrvníka a
klusáka. V roku 2020 Závodisko, š.p. vydalo 2. dodatok k zväzku VI. Slovenskej plemennej
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knihy anglického plnokrvníka za rok 2019. V plemenných knihách sú registrované všetky
chovné kobyly s pôvodmi a so skrátenými dostihovými kariérami. Pri každej kobyle sú
zaregistrovaní potomkovia s uvedením otca žriebäťa a chovateľa. Sú tu publikované výsledky
plemenných žrebcov s potomkami za dané obdobie a zoznam chovných kobýl podľa otcov.
Zvláštnu kapitolu tvoria importy a exporty koní rozdelené podľa krajín, z ktorých boli
dovezené, resp. do ktorých boli vyvezené. V plemennej knihe sú publikované pôvody žrebcov
pôsobiacich na Slovensku, ako aj štatistický prehľad za dané obdobie.
V nadväznosti na aktivity v rokoch 2018 a 2019, zriadenie odbornej komisie
a vykonané prehliadky vybraných chovov anglického plnokrvníka na Slovensku bol
spracovaný komplexný materiál „Koncepcia rozvoja chovu anglického plnokrvníka
na Slovensku“, ktorý obsahuje historický prehľad chovu A1/1 na Slovensku, zhodnotenie
súčasnej situácie a návrh praktických opatrení na najbližšie obdobie.
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Ekonomika a ekonomické ukazovatele štátneho podniku
Finančná analýza podniku
Účtovná jednotka Závodisko, š.p. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovné
doklady zaúčtované do hodnoteného obdobia boli účtované v súlade so Zákonom č. 431/2002
Z. z o účtovníctve a Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra
2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove
pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Účtovný rozvrh štátneho
podniku je platný pre rok 2020 a priebežne podľa potreby aktualizovaný v členení podľa
jednotlivých úsekov a činností.

Koncepcia rozvoja podniku
Na základe zákona o štátnom podniku č. 111/1990 Zb. je Závodisko, š.p. povinné
predkladať každoročne Koncepciu rozvoja podniku na MPRV SR. Strednodobý výhľad
podniku obsahuje body ako plánujeme postupovať v oblasti logistiky a podpory výkonu hlavnej
podnikateľskej činnosti. Najobsiahlejšia časť Koncepcie je plán nákladov a výnosov, ktorý sme
spracovali na základe poznania analýz minulého a súčasného stavu s ohľadom na podmienky
za akých je možné podnikať v odbornej oblasti, tiež vplyvu vonkajších a vnútorných
ekonomických faktorov. Plánovanie nákladov je úzko spojené s plánovaním výnosov podniku.
Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia
Na výsledok hospodárenia majú vplyv výnosy a náklady štátneho podniku. Výnosy sú
tvorené najmä dotáciami od zriaďovateľa a výnosmi z vlastnej činnosti. Dotácie štátneho
podniku sú využívané v zmysle výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní
podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
Počas roka 2020 získalo Závodisko, š.p. od zriaďovateľa spolu 5 dotácií, z ktorých tri
dotácie boli poskytnuté ako bežný transfer a dve ako kapitálový transfer. Všetky finančné
prostriedky boli použité v zmysle § 2 ods. 2 písm. a), b) a c) výnosu na:
a) na činnosť dostihovej autority,
b) na rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov,
c) na ocenenie víťazov v dostihoch.
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Finančné prostriedky získané formou bežného transferu v celkovej výške 1 268 500 €
boli použité na bežnú činnosť podniku vrátane vyplatenia odmien za testáciu dostihových koní.
Finančný plán štátneho podniku na rok 2020 pôvodne nepočítal so získaním finančných
prostriedkov získaných formou kapitálových transferov v celkovej výške 191 490 €. Aj z tohto
dôvodu došlo k zmene celkových príjmov a nákladov v porovnaní s finančným plánom
štátneho podniku. Toto sa však pozitívne prejavilo jednak v rozvoji areálu a miernom znížení
investičného dlhu, ako aj na výsledku hospodárenia.

Výsledok hospodárenia
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-150 000 €
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Na výsledok hospodárenia v roku 2020 mali najväčší vplyv preventívne opatrenia
zamerané na zabránenie šírenia ochorenie COVID-19. Z tohto dôvodu sa miesto plánovaných
20 dostihových dní konalo len 8, čo sa prejavilo najmä na príjmoch z vlastnej činnosti.
Na druhej strane náklady spojené s prípravou dostihovej sezóny 2020 boli takmer bez zmeny,
nakoľko prvé opatrenia boli kompetentnými osobami vyhlásené až v druhej polovici marca,
kedy už boli všetky prípravy na dostihovú sezónu 2020 dokončené.
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia roku 2020
Zisk vytvorený štátnym podnikom za rok 2020 podľa Ročnej účtovnej závierky
navrhujeme zaúčtovať ako – Nerozdelený zisk minulých období a prídel do sociálneho fondu.
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Vplyv štátneho podniku na zamestnanosť a životné prostredie
Závodisko, š.p. zamestnával k 31.12.2020 na trvalý pracovný pomer 19 zamestnancov.
Na základe tohto kritéria by malo byť Závodisko, š.p. považované za malý podnik s malým
vplyvom na zamestnanosť v regióne. Iné je to však počas štandardnej dostihovej sezóny, kedy
štátny podnik využíva každý dostihový deň služby v priemere viac ako 80 zamestnancov
na rôzne typy dohôd. Súčasne na základe uzatvorených zmlúv alebo objednávok svoje služby
poskytuje počas roka štátnemu podniku viacero spoločností, ktoré vysielajú svojich
zamestnancov do areálu Závodiska, š.p. Z toho pohľadu je vplyv štátneho podniku
na zamestnanosť v regióne výrazne vyšší.
Vzhľadom na rozlohu areálu v správe štátneho podniku je Závodisko, š.p. považované
za významný subjekt v oblasti ochrany životného prostredia. V areáli, ktorý je voľne dostupný
verejnosti, je možné nájsť rôzne druhy vtákov, plazov, hlodavcov a iných živočíchov, ako aj
rôzne druhy drevín v koncentrácii vyššej, ako je v hlavnom meste Slovenskej republiky bežné.
Finančný plán štátneho podniku na rok 2021
Štátny podnik vo svojom finančnom pláne, ktorý bol zostavovaný v decembri 2020,
počítal s celkovými príjmami vo výške 1 868 983 € a celkovými nákladmi vo výške
1 866 490 €. Najväčšiu časť vlastných príjmov mali tvoriť príjmy za prihlášky a štartovné
a tržby z prenájmu areálu. Na druhej strane najväčšia časť nákladov pripadala na Testáciu
výkonnosti dostihových koní, majiteľské a chovateľské prémia a mzdové náklady.
V roku 2020 vstúpila do fungovania štátneho podniku situácia, s dopadmi ktorej nebolo
možné pri príprave finančného plánu na rok 2021, nakoľko je stále otázne, kedy sa podarí
fungovanie štátneho podniku vrátiť do bežného režimu. Ide o pandémiu koronavírusu COVID19. Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvom mesiaci
roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery,
ktoré zasiahli Závodisko, š.p. plnou silou.
V čase zverejnenia tejto výročnej správy vedenie štátneho podniku nevie presne
predikovať jeho ďalšie fungovanie. Situácia sa neustále mení, štát prijíma ďalšie obmedzujúce
opatrenia v snahe zabrániť šíreniu vírusu. Tieto opatrenia budú mať významný dopad na to,
či a kedy bude zahájená dostihová sezóna, ktorá sa v minulosti začínala v mesiaci apríl
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a končila v mesiaci október. V danej situácii nevieme dnes vyhodnotiť, aký časový posun bude
v zahájení dostihov.
Fungovanie štátneho podniku

a zabezpečovanie financovania prevádzkových

výdavkov je z veľkej časti tiež závislé od dotácií schválených zriaďovateľom na prevádzku
dostihovej autority. Keďže štát prijíma rozsiahle opatrenia na zmiernenie dopadov krízy
vyvolanej koronavírusom, nevieme predpokladať, aké dotácie budú štátnemu podniku pre rok
2021 poskytnuté.
Vedenie štátneho podniku bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu
na budúce fungovanie štátneho podniku a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie
akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Strana 26 z 47

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
Závodisko, š. p.

Strana 27 z 47

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
Závodisko, š. p.

Strana 28 z 47

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
Závodisko, š. p.

Celkové výnosy
2413 880 €
2500 000 €
2040 648 €
2000 000 €

1879 841 €
1671 805 €

1663 453 €

1500 000 €
1000 000 €
500 000 €
0€
2016

2017

2018

2019

2020

Celkové náklady
2386 024 €

2500 000 €
2000 000 €

1780 334 €

1848 425 €

2025 939 €
1529 343 €

1500 000 €
1000 000 €
500 000 €

0€
2016

2017

2018

Strana 29 z 47

2019

2020

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
Závodisko, š. p.

Účtovná závierka
zostavená ku dňu 31.12.2020
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