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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 podľa medzinárodného
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
s Antidopingovým výborom SR Smernicu na kontrolu dopingu dostihových jazdcov
a podmienky (kritéria) pre zaradenie závodísk do jednotlivých kategórií podľa ich vybavenia.
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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 2021 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,
➢ 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 2021

Štatutárny orgán:
➢ JUDr. Marián Šurda – riaditeľ

Dozorná rada:
➢ Mgr. Martin Nevolný, predseda - do 11.06.2021
➢ Bc. Barbora Kráľová, LL.M., člen – do 31.10.2021
➢ PhDr. Dalibor Skladan, člen – do 31.10.2021
➢ Beáta Kišacová, člen
➢ Ing. Ivan Vallo, člen
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Organizačná štruktúra k 31.12.2021

Štatutárnym orgánom š.p. je riaditeľ, kontrolným orgánom š.p. je dozorná rada.
K 31. decembru 2021 spoločnosť evidovala 17 zamestnancov. Z toho v kategórii
technicko-hospodárskych (TH) zamestnancov 10 a v kategórii robotníckych profesií (R)
7 zamestnancov.
K 31. decembru 2021 bolo v spoločnosti zamestnaných 5 žien. V kategórii TH
zamestnanec predstavujú ženy 40 % zamestnancov. V kategórii R zamestnancov predstavujú
ženy 14,3 % 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 - 2021
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Graf č. 2: Veková štruktúra ženy – 2021
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Graf č. 3: Veková štruktúra muži – 2021
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Graf č. 4: Veková štruktúra THP - 2021
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Graf č. 5: Veková štruktúra R zamestnanci - 2021
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Ponuka nami poskytovaných služieb

Služby a aktivity poskytované a vykonávané v rámci vymedzeného predmetu činnosti
v priebehu roka 2021 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 a v Senici. V roku 2021 sa
konali Topoľčiankach dva mítingy a v Senici jeden dostihový míting.

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 2021
V modernej histórii slovenských dostihov nenájdeme horšiu sezónu, akou bola tá v roku
2020. Preto sa sezóna 2021 niesla najmä v znamení konsolidácie a návratu k štandardnej
prevádzke z obdobia „pred covidom“. Propozície dostihov, publikované vo Vestníku
Dostihovej autority č. 2/2021, predstavovali tradičný program pre všetky kategórie koní,
kontinuitne s rokom 2019 a predchádzajúcimi. Vypísaných bolo dovedna 18 dostihových dní,
v rámci ktorých sa malo odbehnúť 140 dostihov. Akokoľvek, pandémia koronavírusu predsa
len zasiahla aj do štruktúry dostihovej sezóny v jej samotnom priebehu, keďže vzhľadom na
vtedy platné hygienické opatrenia nebolo možné zorganizovať dostihový deň v Šuranoch.
Ostatné mítingy sa uskutočnili podľa pôvodného plánu. Základné parametre dostihovej sezóny
sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke:
Počet dostihov
Vypísané Zrušené Nové Delené
klasické dostihy
5
Turf-gala
5
ostatné L a I. kat.
13
II. kat.
17
III. kat.
26
2
1
IV. kat.
32
3
1
2
V. kat.
22
2
1
ROVINY SPOLU
120
7
3
2
steeplechase
12
4
2
prútené prekážky
8
1
1
PREKÁŽKY SPOLU
20
5
3
VŠETKY DOSTIHY
140
12
6
2
Kategória

Odbehnuté
5
5
13
17
25
32
21
118
10
8
18
136

Počet štartov koní
Vyplatené výhry
majiteľské chovateľské
prémie
prémie
Spolu Ø 1 dost.
Spolu
Ø 1 dost.
49
9,80
119 400 € 23 880 €
26 100 €
5 400 €
61
12,20
78 000 € 15 600 €
15 350 €
0€
113
8,69
95 680 € 7 360 €
18 880 €
2 280 €
154
9,06
70 600 € 4 153 €
14 120 €
5 040 €
222
8,88
73 915 € 2 957 €
600 €
6 080 €
295
9,22
75 730 € 2 367 €
0€
1 050 €
175
8,33
36 925 € 1 758 €
0€
400 €
1069
9,06
550 250 € 4 663 €
75 050 €
20 250 €
62
6,20
27 985 € 2 799 €
5 670 €
0€
49
6,13
21 005 € 2 626 €
3 590 €
0€
111
6,17
48 990 € 2 722 €
9 260 €
0€
1180
8,68
599 240 € 4 406 €
84 310 €
20 250 €

Na základe intenzívnej komunikácie s majiteľmi a trénermi v predprípravnej fáze
dostihovej sezóny, bolo prijatých viacero opatrení a úprav v propozíciách, s cieľom
maximalizovať úspešnosť domácich koní a v každej výkonnostnej kategórii vytvoriť
podmienky na adekvátne finančné ocenenie víťazov a umiestnených koní. Opatrenia zahŕňali
okrem iného:
➢ Zníženie počtu rovinových dostihov I. a vyššej kategórie (v absolútnych aj relatívnych
číslach).
➢ V dostihoch najvyššej selekčnej úrovne boli redukované dotácie a navýšené majiteľské
prémie.

Strana 12 z 43

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021
Závodisko, š. p.

➢ Rozdelenie celkovej dotácie na 7 dielčích miest (v klasických dostihoch) a na 6 miest
v ostatných dostihoch (oproti piatim dotovaným miestam v predchádzajúcich sezónach).
➢ V prevádzkových dostihoch III.-IV.-V. kategórie, kde je administratívne garantovaná účasť
maximálnemu počtu domácich koní a dlhodobo je úspešnosť domácich koní cca 90 %, boli
navýšené dotácie a zrušené majiteľské prémie.
Spolu bolo v sezóne 2021 na Slovensku registrovaných 213 dostihových koní, z ktorých
na domácich dráhach v Bratislave, v Topoľčiankach a v Senici štartovalo 184 plnokrvníkov.
V porovnaní s poslednou štandardnou sezónou 2019 je to menej o 34 registrovaných a o 29
štartujúcich koní, teda pokles v oboch ukazovateľoch o cca 14 %. Vzhľadom na okolnosti sa
dal podobný vývoj očakávať. Pre budúcnosť dostihovej prevádzky bude dôležité, aby sa
negatívny trend zastavil a v ďalších sezónach sa počet registrovaných koní zvýšil. Pozitívnym
signálom v tomto smere bola nákupná aktivita slovenských majiteľov na jesenných dražbách,
z ktorých sa k nám doviezlo 33 nových, mladých akvizícií vo veku jedného roka. Tie v sezóne
2022 rozšíria kontingent dvojročných debutantov a je predpoklad, že mnohé z nich zotrvajú
v dostihovej prevádzke ďalšie 3 - 4 roky.
Aj vďaka vyššie uvedeným opatreniam, smerujúcim k optimalizácii propozícií, sa
priemerný dotačný zisk na jedného slovenského koňa v sezóne na domácich dráhach vyšplhal
na 1 834 €, čo je druhé najvyššie číslo od roku 1993. Viac to bolo len v sezóne 2017, ktorá bola
mimoriadna z hľadiska úspešnosti našich koní aj v dostihoch najvyššej selekčnej úrovne (o.i.
víťazstvo Zoriany v Slovenskom derby apod.), a to 1 924 € na jedného koňa v slovenskom
tréningu. Keď prirátame majiteľské prémie, priemerne jeden kôň z dostihov na Slovensku
v roku 2021 svojmu majiteľovi „zarobil“ 2 292 €.
Len pre porovnanie so susednou Českou republikou, kde je dostihová prevádzka
na vyššej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni ako u nás, bol priemerný dotačný zisk domáceho
koňa z dostihov na území ČR v roku 2021 v prepočte len 1 360 €.
O tom, že opatrenia prijaté pred dostihovou sezónou, sa pozitívne odzrkadlili aj
na ekonomickej bilancii u koní priemernej výkonnostnej úrovne, vypovedá štatistika podielu
koní s dotačným ziskom nižším ako 1 000 €. Tých bolo na Slovensku v sezóne 2021 len
47,2 % - po prvý raz v histórii samostatnej SR sa tento ukazovateľ dostal pod 50 % (predtým
najmenej 52 % v sezóne 2017). Na svoje si ale prišli aj kone vo vyšších kategóriách, keď
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plnokrvníkov s dotačným ziskom vyšším ako 5 000 € bolo 9,8 %, čo je zasa historicky najviac
(predtým 9,6 % v sezóne 2015 a 7,7 % v roku 2017).
V dostihoch najvyššej selekčnej úrovne ( I. kategória, Listed a Graded ) sa sezóne 2021
zrodilo 10 víťazstiev slovenských koní. Prvý športový vrchol sezóny, 43. ročník
medzinárodného mítingu Turf-gala ( 6. júna v Bratislave ) domácim farbám vyšiel výborne,
keď hneď na úvod v Cene Arvy špičkové zahraničné favoritky zaskočila ELSA zo stajne KT
Obal a napokon vrchol celého mítingu, Veľkú cenu Slovenska, pre seba rozhodol momentálne
najlepší vytrvalec v stredoeurópskom regióne OPASAN zo stajne Bormann. Na jeseň sa
do vynikajúcej formy dostal 3-ročný BESTHON (stajňa Vimar Dvorníky), ktorý triumfoval
v záverečnej a najdlhšej klasike St. Leger a na poslednom mítingu sezóny zvíťazil aj vo Veľkej
októbrovej cene. Veľkým prísľubom do budúcnosti sú dvojročiaci STRATOSFERIC (st. MPL
Racing) a GOLDSCHATZ (FeD, spol. s r.o.), ktorí triumfovali v zastrešujúcich testoch
juniorského ročníka – v Cene zimnej kráľovnej (Stratosferic) a v Karpatskej cene (Goldschatz).
Kvalitatívnu prevahu českých subjektov pretavila v zisk šampionátu majiteľov
v rovinových dostihoch stajňa Lokotrans. Všetky ostatné kategórie v koncoročných rebríčkoch
ostali doma. Po prvý raz sa stalo, že šampión trénerov je súčasne aj šampiónom jazdcov. Toto
unikátne double získal Jaroslav Línek. 45-ročný Seničan, ktorý trénuje od roku 2017, má
na svojom konte už siedmy jazdecký titul a druhý trénerský. V prekážkovom odvetví sa
šampiónom majiteľov po piaty raz stala stajňa MPL Racing. Medzi trénermi bude Jaroslav
Brečka dekorovaný už po šiesty krát a džokej Lukáš Matuský získal takisto už svoj šiesty titul.
Žiaľ, prekážkové dostihy na Slovensku sa potácajú na hranici udržateľnosti, keď priemerne
v nich štartuje 6 koní a z domácich trénerov sa na ne špecializujú už len Jaroslav Brečka a Ján
Cagáň. Priam alarmujúca je situácia medzi prekážkovými jazdcami, kde síce Lukáš Matuský
patrí aj v Česku medzi najrešpektovanejších džokejov ( veď je víťazom Veľkej pardubickej
2020 ), ale dve tretiny koní v slovenských prekážkových dostihoch v sezóne 2021 sedlali
zahraniční ( českí ) jazdci.
Na každú z troch aktívnych slovenských dostihových dráh v sezóne 2021 ( BratislavaSenica-Topoľčianky ) zavítali aj dostihy poníkov. Spolu s deťmi-jazdcami v sedlách
absolvovali desať rozbehov a týmto pilotným projektom odštartovali, verme že dlhodobú
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tradíciu, ktorá by sa už v sezóne 2022 mala posunúť na úroveň celoročného bodovaného seriálu,
Slovenskej Pony Ligy. Aj takýmto spôsobom sa Závodisko, š.p. bude snažiť viac priblížiť
dostihy mladej generácii a dlhodobou prácou s mládežou napomôcť rozšíreniu už značne
preriedenej jazdeckej základne na Slovensku.
Samostatnou, a veľmi povzbudzujúcou kapitolou sezóny 2021, bolo účinkovanie
OPASANA, slovenského Koňa roka 2020. Po víťazstve vo Veľkej cene Slovenska sa
realizačný tím na čele s trénerom Jozefom Chodúrom rozhodol otestovať hnedákovu
výkonnosť v náročnej medzinárodnej konkurencii. Najprv sa predstavil na Listed úrovni ( t.j.
štvrtý celosvetovo najvyšší štatút ) na závodisku vo Vichy a bolo z toho šokujúce víťazstvo!
Nasledovalo menej vydarené vystúpenie v Gr. 2 Prix Foy ( Gr. 2 je druhá najvyššia kategória
dostihov ) a o niečo úspešnejší reparát na rovnakej kvalitatívnej úrovni v Gr. 2 Prix du Conseil
de Paris. Piatym miestom a hodnotením 105 libier v medzinárodnom ratingu výkonnostne
potvrdil, že môže smelo konkurovať súperom na úrovni Gr. 3. OPASAN je po skvelom Ryanovi
len druhým koňom v slovenskom tréningu, ktorý dokázal triumfovať na medzinárodnej „black
type“ scéne (Ryan to dokázal dokonca 3-krát na talianskej pôde) a po sezóne zaslúžene obhájil
svoj titul Koňa roka. Zo zahraničia slovenské kone dovedna priviezli osem víťazstiev. Okrem
skvelého Opasana sa tento rok blysol „stípliar“ KAISERWALZER víťazstvom v štvrtej
kvalifikácii na Veľkú pardubickú.

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.
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Prehľad obratu (prijatých stávok) a vyplatených výhier sa nachádza v tabuľke:
2019

2020

2021

2017

2018

122 871,50 €

129 903,50 €

116 372,50 € 20 652,50 €

59 906,50 €

VYPLATENÉ VÝHRY

80 219,30 €

83 944,40 €

76 521,80 € 13 511,90 €

39 662,60 €

VÝŤAŽOK SK

42 652,20 €

45 959,10 €

39 850,70 €

20 243,90 €

CELKOVÝ OBRAT

7 140,60 €

Poradie

Poradie

Celkový

2 koní

3 koní

obrat

Dostihový

Miesto

deň

konania

I.

BA

11.4.2021

Stávková kancelária nebola na dostihovom dni v prevádzke.
Stávková kancelária nebola na dostihovom dni v prevádzke.

Dátum

II.

BA

24.4.2021

III.

BA

8.5.2021

IV.

BA

23.5.2021

V.

BA

6.6.2021

Miesto

Víťaz

0,00 €

251,50 €

766,50 €

117,50 €

156,00 €

1 194,50 €

275,50 €

1 107,00 €

6 101,50 €

730,00 €

198,50 €

390,00 €

2 909,50 €

742,00 €

107,00 €

360,00 €

2 099,00 €

2 342,00 €

463,50 €

1 437,00 €

9 180,50 €

275,00 €

34,00 €

561,00 €

360,00 €

3 031,00 €

1 688,00 €

1 591,00 €
890,00 €

206,00 €

0,00 €

VI.

BA

20.6.2021

VII.

BA

3.7.2021

VIII.

BA

18.7.2021

4 938,00 €

IX.

TOP

1.8.2021

Stávková kancelária nebola na dostihovom dni v prevádzke.
1 648,00 €

227,00 €

875,50 €

0,00 €
6 330,50 €

X.

BA

15.8.2021

3 580,00 €

XI.

SE

22.8.2021

Stávková kancelária nebola na dostihovom dni v prevádzke.

XII.

TOP

1.9.2021

Stávková kancelária nebola na dostihovom dni v prevádzke.

XIII.

BA

12.9.2021

3 123,00 €

2 140,00 €

416,00 €

839,50 €

6 518,50 €

XIV.

BA

26.9.2021

4 385,00 €

1 465,00 €

632,50 €

815,50 €

7 298,00 €

XV.

BA

3.10.2021

1 963,00 €

1 132,00 €

237,00 €

915,00 €

4 247,00 €

XVI.

BA

17.10.2021

2 680,00 €

1 571,00 €

347,50 €

1 282,00 €

5 880,50 €

XVII.

BA

31.10.2021

3 325,00 €

1 395,00 €

561,50 €

2 099,00 €

7 380,50 €

30 273,00 €

15 488,00 €

3 617,50 €

10 528,00 €

59 906,50 €

SPOLU

0,00 €
0,00 €

Činnosť stávkovej kancelárie bola podobne ako činnosť ostatných úsekov podniku
ovplyvnená opatreniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu. Počas prvých dvoch
dostihových dní nebola stávková kancelária vôbec v prevádzke a to z dôvodu obmedzenia
počtu nie len návštevníkov dostihového dňa, ale i personálu a realizačných tímov účastníkov
dostihov. Návštevnosť dostihov a teda i obrat stávkovej kancelárie počas ostatných
dostihových dní boli významne ovplyvnené vývojom pandemickej situácie a meniacimi sa
opatreniami obmedzujúcimi počet návštevníkov dostihového dňa. Stávková kancelária nebola
v prevádzke ani na troch dostihových dňoch, ktoré sa konali na vidieckych dostihových dráhach
v Senici a v Topoľčiankach. Dôvodom bolo radikálne sprísnie legislatívnych a technických
požiadaviek na infraštruktúru a zariadenia používané pri hazardných hrách. Splnenie
uvedených požiadaviek je pre Závodisko, š.p., náročnejšie a to hlavne vzhľadom na to, že
napriek dosahovaným obratom dostihových stávok sú požiadavky na infraštruktúru a technické
zariadenia rovnako náročné ako pri dominantných spoločnostiach na trhu hazardných hier.
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Závodisko, š.p., vynakladá maximálne úsilie, aby sa v ďalšom období dostihové stávky mohli
prijímať i na vidieckych mítingoch.
Stávková kancelária bola v roku 2021 v prevádzke na celkovo 12 dostihových dňoch
a dosiahla obrat za sezónu vo výške 59 906,50 €. Na výhrach bolo stávkujúcim vyplatených
spolu 39 662,60 €. Viac ako polovica obratu bola stavená na stávku na víťaza. Najvyšší obrat
bol dosiahnutý na dostihy Cena Pat´s Music (18.07.2021, rovina I. kategórie na 2 000 m) a to
2 165,50 €. V porovnaní s rokom 2020, kedy bola stávková kancelária v prevádzke počas 5
dostihových dní, došlo k zvýšeniu celkového obratu o 39 254 € (zvýšenie o 190 %). Priemerný
obrat na jeden dostihový deň sa medziročne zvýšil približne o pätinu. V porovnaní
s predpandemickým rokom 2019 však celkový obrat stávkovej kancelárie zaostal o 56 466 €
( pokles o 48,5 % ).

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, š.p. (v medzinárodnom styku Turf Direktorium Bratislava)
podľa zakladacej listiny Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 1404/1993420 zo dňa 26.02.1993 v znení neskorších zmien a doplnkov byť dostihovou autoritou
Slovenskej republiky
c) Oprávnenie Závodiska, š.p. 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, š.p. (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
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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.
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 2021 bol výber udelený žrebcom: ELITER
(IRE), FAIRLYPI (IRE), LEGIONAR (GB), 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 2021 žiadny plemenný žrebec.
V chove anglického plnokrvníka bolo v roku 2021 registrovaných 88 chovných kobýl
u 22 chovateľov. Do chovu bolo zaradených 7 nových kobýl. Z registrovaných chovných kobýl
bolo celkovo v roku 2021 pripustených 33 kobýl, z toho 16 kobýl plemenníkmi pôsobiacimi
na Slovensku a 17 plemenníkmi v zahraničí.
Z pripúšťaní v predchádzajúcom roku sa na Slovensku narodilo 17 žriebät, v zahraničí
sa chovným kobylám registrovaným na Slovensku narodilo päť žriebät. V chove klusáka sú
vedené 2 chovné kobyly. V roku 2021 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
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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 82 nových zvierat,
ktoré boli importované zo zahraničia. Kontrola znakov importovaných koní sa vykonáva spolu
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
38 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.
Výsledky práce sú publikované v plemenných knihách anglického plnokrvníka a
klusáka. V roku 2021 Závodisko, š.p. vydalo 3. dodatok k zväzku VI. Slovenskej plemennej
knihy anglického plnokrvníka za rok 2020. 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.
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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 2021 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 2021 získalo Závodisko, š.p. od zriaďovateľa spolu 3 dotácie z ktorých dve
dotácie boli poskytnuté ako bežný transfer a jedna 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,
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c) na ocenenie víťazov v dostihoch.
d) evidenciu a vedenie plemennej knihy
Finančné prostriedky získané formou bežného transferu v celkovej výške 1 200 000 €
boli použité na bežnú činnosť podniku vrátane vyplatenia odmien za testáciu dostihových koní.
Finančný plán štátneho podniku na rok 2021 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
141 810 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €

17 905 €

2 977 €

11 553 €

2018

2019

15 961 €

0€
2016

2017

2020

2021

-50 000 €

-100 000 €
-150 000 €

-132 191 €

Na výsledok hospodárenia v roku 2021 mali najväčší vplyv preventívne opatrenia
zamerané na zabránenie šírenia ochorenie COVID-19. Nekonali dostihy v Šuranoch a aj
uskutočnené dostihy boli poznačené obmedzeniami v počte divákov a účastníkov. Toto sa
prejavilo najmä na príjmoch z vlastnej činnosti. Na druhej strane náklady spojené s prípravou
dostihovej sezóny 2021 boli takmer bez zmeny, nakoľko tieto náklady sa javia v podmienkach
štátneho podniku ako fixné.
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Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia roku 2021
Zisk vytvorený štátnym podnikom za rok 2021 podľa Ročnej účtovnej závierky
navrhujeme zaúčtovať ako – Nerozdelený zisk minulých období.
Vplyv štátneho podniku na zamestnanosť a životné prostredie
Závodisko, š.p. zamestnával k 31.12.2021 na trvalý pracovný pomer 17 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 2022
Štátny podnik vo svojom finančnom pláne, ktorý bol zostavovaný v decembri 2021,
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 súvisiaca s opatreniami
voči ochoreniu COVID-19. Táto nepriaznivá situácia pokračovala aj počas celého roka 2021
a jej vývoj v roku 2022 je otázny, začiatok dostihovej sezóny priebežne nebude poznačený
obmedzeniami, ale nové varianty ochorenia COVID-19 prichádzajú nečakane a môžu spôsobiť
obmedzenia. S dopadmi opatrení tak nie je možné pri príprave finančného plánu na rok 2022
počítať.
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V čase zverejnenia tejto výročnej správy vedenie štátneho podniku nevie presne
predikovať jeho ďalšie fungovanie. Situácia sa neustále mení, štát síce postupne uvoľňuje
protipandemické opatrenia, avšak situácia v počte pozitívnych prípadov je stále kritická.
Prípadné opatrenia môžu mať významný dopad na dostihovú sezónu.
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 a vojnou na Ukrajine, nevieme predpokladať, aké dotácie budú
štátnemu podniku pre rok 2022 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.
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Účtovná závierka
zostavená ku dňu 31.12.2021
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AUDÍTORSKÁ SPRÁVA
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