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Informácie Zúčtovacieho centra
�aždý majite�, tréner a jazdec, ktorý sa zúčastňuje dostihovej prevádzky v SR, musí ma� otvorený

účet v Zúčtovacom centre Závodiska, š.p. Bratislava. Prostredníctvom tohto účtu sú realizované
všetky finančné operácie a vz�ahy, ktoré upravuje �ostihový poriadok SR a Všeobecné podmienky
účasti na dostihoch. Závodisko, š.p. Bratislava bude každému subjektu dostihovej prevádzky na základe
obojstranne podpísanej mandátnej zmluvy spravova� tento účet. Pri komunikácii so Zúčtovacím centrom
bude ako identifikačný znak slúži� pridelený variabilný symbol. 

Povinnos�ou klienta Zúčtovacieho centra je sledova� stav svojho účtu a pred plánovaným prihlá-
sením, resp. oznámením štartujúcich koní do dostihov zasla� dostatočnú sumu na tento účet, potrebnú
na úhradu všetkých súvisiacich poplatkov. V prípade nedostatku prostriedkov na účte (majite�a, trénera)
budú prihlášky koní do dostihov podmienečne prijaté. Ak však do termínu oznámenia štartujúcich koní
nebude účet klienta vykazova� dostatočný finančný stav, nebude kôň zapísaný na štartovú listinu, ale
poplatky za prihlášky koní do dostihov budú z účtu odpočítané. Jazdec, ktorého bilančný stav na účte
nedosahuje najneskôr v termíne oznámenia štartujúcich koní minimálne nulovú hodnotu, nemôže
prija� záväzok a nemôže by� uvedený na štartovej listine.

Okrem úhrady za prihlášky, oznámenie štartujúcich koní a poplatkov za iné poskytnuté služby je podmienkou
štartu koní zo SR a ČR aj vyrovnanie prípadných záväzkov (dlhov) voči ZB za zápisné, štartovné a iné
poskytnuté služby z predchádzajúcich dostihových sezón, prípadne z predchádzajúcich dostihových dní.
�a majite�ov koní zo SR�, Rakúska, �a�arska a �vajčiarska sa vz�ahuje dohoda o vzájomnom vysporiadaní
záväzkov (výhry) a poh�adávok (zápisné a �alšie služby) uzatvorená medzi dostihovými autoritami. 

Pre majite�ov koní z iných krajín platí ustanovenie o výbere poplatkov ako v prípade majite�ov zo SR a ČR.

K  POPLATKOM ZA PRIHLÁŠKY A OZNÁMENIE ŠTARTUJÚCICH KONÍ BUDE 
ÚČTOVANÁ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY VO VÝŠKE 20 %!

Číslo účtu Zúčtovacieho centra v OTP Banka Slovensko, a.s. je:
9570472 / 5200

IBAN: SK75 5200 0000 0000 0957 0472
SWIFT/BIC: OTPVSKBX

Variabilný symbol: pridelený zúčtovacím centrom

Pri zasielaní finančných prostriedkov prevodným príkazom na účet v ZC je potrebné vždy zada�
variabilný symbol. Ten zároveň slúži ako identifikačné číslo pri prihlasovaní do Zúčtovacieho centra
na stránkach www.dostihy.sk.
Poplatky Zúčtovacieho centra:

a) za založenie účtu v ZC sa vystavuje jednorázový poplatok vo výške 33,20 €
b) Za každý mesiac, v ktorom na účte mandanta nastane pohyb (okrem vkladu), bude účtovaný

poplatok za pohyby na účte vo výške 3,60 €.
Zrušenie účtu: 

�čet je možné zruši� len na základe písomnej žiadosti mandanta. Opätovné založenie písomne
zrušeného účtu je spoplatnené v rovnakej výške, ako založenie nového účtu. 
�iados� o vyplatenie finančných prostriedkov zo ZC: 

Tlačivo žiadosti o vyplatenie finančných prostriedkov zo ZC je k dispozícii na stiahnutie na interne-
tovej stránke www.dostihy.sk, počas pracovných dní na úseku dostihovej prevádzky Závodiska, š.p.,
alebo počas dostihových dní na dostihovom sekretariáte. Riadne vyplnené a podpísané žiadosti je
potrebné posla� poštou na adresu Závodisko, š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava, faxom na číslo
(+421) 02/623 15 221, oscanované mailom na adresu pfefferova@zavodisko.sk, prípadne doruči�
osobne na úsek dostihovej prevádzky Závodiska, š.p.

Iná forma žiadosti nebude akceptovaná!
Minimálny disponibilný zostatok na účte mandanta v ZC pri žiadosti o vyplatenie finančných

prostriedkov (ak sa nejedná o zrušenie účtu) je 10 € !
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