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Úvodné slovo

Váené dámy, váení páni,
do roku 2001 vstupoval tátny podnik Letové prevádzkové sluby ako komercionalizovaný subjekt
s cie¾om poskytova bezpeèné a efektívne sluby a tie s cie¾om potvrdi, e komerèný prístup
zefektívòuje poskytovanie letových prevádzkových a navigaèných sluieb.
Podnik v uplynulom roku vykonával èinnosti v súlade so zákonom è. 143/1998 Z. z. o civilnom
letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, medzinárodnými tandardmi,
odporúèanými postupmi a ostatnými záväzkami Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú
z uzatvorených medzinárodných zmlúv, èlenstva Slovenskej republiky v medzinárodných
organizáciách, ako aj z vnútrotátne platných predpisov, postupov a dohôd.
Základným poslaním podniku bolo a je v zmysle vyie citovaného zákona komplexne
zabezpeèova a poskytova letové prevádzkové sluby, zabezpeèova leteckú telekomunikaènú
slubu, leteckú informaènú slubu, koordináciu sluby pátrania a záchrany a ïalích èinností,
ktoré súvisia s plnením základného úèelu a predmetu èinnosti podniku, v záujme zaistenia
bezpeèného, efektívneho a usporiadaného toku letovej prevádzky vo vzdunom priestore
Slovenskej republiky a na urèených letiskách (Letisko M. R. tefánika Bratislava, letiská Koice,
Poprad-Tatry, Sliaè, Pieany a ilina).
Podnik, tak ako v predchádzajúcom období, zastupoval Slovenskú republiku v zriaïovate¾om
urèených výboroch a komisiách medzinárodných organizácií ICAO, ECAC a EUROCONTROL. Okrem
toho participoval na aktivitách medzinárodnej organizácie CANSO (Civil Air Navigation Services
Organization) s celosvetovou pôsobnosou, ktorá chráni záujmy poskytovate¾ov letových
prevádzkových sluieb.
Na zvládnutí týchto nároèných úloh sa podie¾ali vetky organizaèné zloky podniku reprezentované
kvalifikovanými odborníkmi.
Bezpeènos, ako hlavný atribút v civilnom letectve, bola pre podnik prvoradá a podriaïovali sa jej
vetky èinnosti. Popri bezpeènosti kládli zamestnanci podniku dôraz na uplatòovanie kvality.
V roku 2000 sa zaèal v podniku proces certifikácie jednotlivých èinností pod¾a noriem ISO
9001/2000. Tento proces pokrýval vetky hlavné èinnosti definované v naom poslaní. Proces
certifikácie bol ukonèený v decembri 2001.
Ako nadstavba tohto procesu sa v podniku zaèal budova systém manamentu bezpeènosti. Zatia¾
èo certifikácia pod¾a noriem ISO definuje a mapuje kvalitu prebiehajúcich procesov, systém
manamentu bezpeènosti posudzuje vplyv týchto procesov na úroveò bezpeènosti. Systémom
manamentu bezpeènosti zavài novú kvalitu pri poskytovaní letových prevádzkových sluieb.
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Podnik v roku 2001 naïalej plne vyuíval jeden z najmodernejích systémov na poskytovanie
letových prevádzkových sluieb - systém EUROCAT E2000. V roku 2001 sa zaèala plne vyuíva
bezpeènostná sie tohto systému, ktorá upozoròuje riadiaceho letovej prevádzky na urèité druhy
nebezpeèenstiev, ako sú:
- (STCA) Short Term Conflict Alert  výstraha na nebezpeèenstvo zráky,
- (DAIW) Danger Area Infringement Warning  výstraha na nebezpeèenstvo vniknutia do
zakázaného priestoru,
- (MSAW) Minimum Safe Altitude Warning  výstraha na nebezpeèenstvo minimálnej bezpeènej
výky,
- (CLAM) Cleared Level Adherence Monitoring  výstraha na nedodranie povolenej letovej
hladiny (level bust),
- (RAM) Route Adherence Monitoring  výstraha na nedodranie trate letu.
Práve automatizácia a zvládnutie pièkových technológií riadiacimi letovej prevádzky
a technikmi zabezpeèovacej leteckej techniky nám umonili zvýi kapacitu náho vzduného
priestoru. V rámci poskytovania LPS prilo k vytvoreniu novej sektorizácie, ktorá umoòuje obslúi
viac ako 1000 riadených letov za deò prostredníctvom tyroch sektorov èo svedèí tie o kvalite
naich riadiacich letovej prevádzky. Okrem zvýenia kapacity sa nám podarilo zvýi aj úroveò
bezpeènosti. Z viny personálu LPS sa nestala iadna vána letecká udalos. Takisto s výskumným
a vývojovým strediskom EUROCONTROL v Brétigny pri Paríi sme rozpracovali projekt ASMT
(Automatic Safety Monitoring Tool), ktorý nám napomôe pri analýze a tatistickom
vyhodnocovaní zblíení v priestore zodpovednosti letových prevádzkových sluieb.
Podnik v roku 2001 podnikal kroky, ktoré vyústili zapojením sa do procesu budovania podporných
stredísk pre stredisko vo Viedni v rámci Projektu CEATS. Po troch rokoch príprav, prezentácií
a presvedèovania sa do strategického plánu vydaného organizáciou Eurocontrol dostalo
testovacie a vývojové stredisko v Bratislave. Okrem týchto aktivít bol podnik iniciátorom vzniku
asociácie poskytovate¾ov letových prevádzkových sluieb, ktorí by v budúcnosti prevzali
poskytovanie týchto sluieb v priestore CEATS v zmysle programu EÚ - Single European Sky.
Ná podnik predstavuje zloitý komplex ¾udského a technického potenciálu zabezpeèujúci ve¾mi
pecifické èinnosti, výsledkom ktorých bolo v minulom roku poskytovanie bezpeèných a kvalitných
sluieb riadenia, spokojnos naich obchodných partnerov a dosiahnutie kladného
hospodárskeho výsledku podniku.
Z celkového poh¾adu na uplynulý rok môem kontatova, e druhý rok existencie tátneho podniku
bol úspeným rokom a verím, e nasledujúce roky budú vo vetkých oblastiach naej èinnosti ete
úspenejími a dobré meno náho podniku bude i naïalej spájané s kvalitou a bezpeènosou
letovej prevádzky doma i v zahranièí.

Ing. Roman Bíro
riadite¾ podniku
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Správa dozornej rady
Dozorná rada Letových prevádzkových sluieb Slovenskej republiky, tátneho podniku na svojom
zasadnutí dòa 17. 4. 2002 na základe overenia úètovnej závierky audítorom Ing. Janou
Tomíkovou zhodnotila hospodársky výsledok podniku za rok 2001 a kontatovala, e
hospodárenie podniku je v súlade s platnými zákonmi a úètovnými predpismi. Zároveò
kontatovala, e plánované ukazovatele boli splnené.
Dozorná rada prerokovala dòa 23. 5. 2002 návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku po
zdanení a schválila jeho rozdelenie tak, ako bolo navrhnuté.
Dozorná rada zároveò prerokovala správu o hospodárení podniku za rok 2001 pre zakladate¾a.

JUDr. Martina Pastýriková
predseda Dozornej rady
tátneho podniku Letové prevádzkové sluby Slovenskej republiky
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Profil podniku
Minister dopravy, pôt a telekomunikácií SR svojím rozhodnutím èíslo 144/99 zo dòa
17. novembra 1999 zaloil dòom 1. januára 2000 tátny podnik LPS SR so sídlom na Letisku M. R.
tefánika v Bratislave.
Základným predmetom èinnosti podniku je vykonávanie letových prevádzkových sluieb,
vykonávanie leteckej informaènej sluby, vykonávanie leteckých telekomunikaèných sluieb
a vykonávanie koordinácie súèinnosti civilných, vojenských a bezpeènostných orgánov pri pátraní
po lietadlách a záchrane ¾udských ivotov. Hlavným cie¾om pri vykonávaní týchto èinností je
zaistenie bezpeèného, efektívneho a usporiadaného toku letovej prevádzky v stanovenom
vzdunom priestore a na urèených letiskách.
So vznikom tátneho podniku pod¾a § 20 zákona è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku bola
ustanovená Dozorná rada ako rozhodovací a kontrolný orgán tátneho podniku. Èinnos Dozornej
rady sa riadila tatútom a rokovacím poriadkom schváleným zakladate¾om.
Dozorná rada bola deväèlenná. Zakladate¾ (MDPT SR) podniku ustanovil do funkcie predsedu
a tyroch èlenov rady, z toho jeden èlen bol za Ministerstvo financií SR.
Ïalí traja èlenovia boli zvolení z kolektívu zamestnancov tajným hlasovaním a jeden èlen rady
bol delegovaný odborovými zdrueniami.
Pôsobnos Dozornej rady bola zameraná najmä na prerokovanie roènej a mimoriadnej úètovnej
závierky, na rozhodovanie o rozdelení zisku, na schva¾ovanie návrhov na obstaranie
a financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom v súlade so tatútom, prerokovávala
základné koncepcie rozvoja podniku a jeho podnikate¾skej èinnosti, dohliadala na vedenie
a hospodárenie podniku a kontrolu údajov v úètovných knihách, podávala zakladate¾ovi polroènú
a roènú správu o hospodárení podniku.
Organizaèná truktúra tátneho podniku je stanovená takto: Na èele tátneho podniku je riadite¾
podniku, ktorého ustanovil zakladate¾. Hlavnými organizaènými útvarmi na druhom stupni
riadenia, ktoré zabezpeèovali plnenie úloh podniku sú:
-

Divízia letových prevádzkových sluieb;
Divízia technického zabezpeèenia letových prevádzkových sluieb;
Divízia ekonomiky a správy;
Odbor veobecnej správy;
Odbor leteckej informaènej sluby;
Odbor informaèných technológií;
Odbor bezpeènosti a kvality letových prevádzkových sluieb;
Referát obrany a ochrany.
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Organizaèná schéma LPS SR, . p.

Riadite¾ podniku
Odbor veobecnej správy
Odbor informaèných technológií

Kancelária riadite¾a podniku

Referát obrany a ochrany
Odbor leteckej informaènej sluby

Odbor bezpeènosti a kvality LPS

Divízia letových prevádzkových
sluieb
Riadite¾ divízie
Oblastné stredisko LPS Bratislava
Oddelenie metodiky LPS
Oddelenie odborného dozoru LPS

Kancelária riadite¾a divízie
Stanovite LPS Bratislava
Stanovitia LPS regionálnych
letísk
Stanovite OAT Bratislava
Integrované záchranné a koordinaèné
stredisko letectva

Divízia technického zabezpeèenia
letových prevádzkových sluieb
Riadite¾ divízie

Kancelária riadite¾a divízie
Kancelária útvarov divízie

Stredisko technického
zabezpeèenia LPS
Oddelenie odborného dozoru
technického zabezpeèenia LPS

Odbor technického rozvoja,
metodiky a projektov
Oddelenie technického zabezpeèenia
LPS regionálnych letísk

Divizia ekonomiky a správy
Riadite¾ divízie

Kancelária riadite¾a divízie
Kancelária útvarov divízie
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Odbor finanèných zdrojov
a sluieb

Odbor obstarávania investícií,
materíálu a sluieb

Odbor vnútornej správy

Ekonomicko-správne referáty
regionálnych letísk

Aktivity podniku a plnenie podnikate¾ského zámeru
Letové prevádzkové sluby
ACC Bratislava
V roku 2001 bolo na ACC Bratislava riadených 200 081 letov, èo predstavuje nárast o 10,69 %
v porovnaní s rokom 2000. Denný priemer poètu riadených letov v roku 2001 bol 548. Najvyí
poèet pohybov bol 23. júna 2001, kedy bolo riadených 899 letov. Tragické udalosti
z 11. septembra 2001 v New Yorku mali za následok pokles letovej prevádzky v októbri 2001
o 0,3% a v novembri 2001 o 22,46%.
Letová prevádzka bola v roku 2001 riadená bezpeène a aj napriek obèasným prekroèeniam
sektorových kapacít, ACC Bratislava nepoadovala uplatòovanie postupov riadenia toku letovej
prevádzky.
V októbri 2001 bol zahájený teoretický a praktický výcvik riadiacich letovej prevádzky ACC
Bratislava na najvýznamnejiu a rozsiahlu zmenu v civilnom letectve  na zavedenie RVSM
v Európe. Výcvik prebiehal a do konca roku 2001 a pokraèoval do 15. januára 2002.
Hustota letovej prevádzky za roky 1998 a 2001
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Graf prevádzky FIR Bratislava za rok 2001
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Letiskové stanovitia LPS (APP/TWR)
Bratislava
V poslednom kvartáli roka 2001 boli zriadené nové príletové a odletové trate na/z letiska M. R.
tefánika a pre letisko Pieany. V súvislosti s týmito zmenami boli vypracované nové horizontálne
rozstupy pre procedurálne riadenie v TMA/CTR Bratislava.
V rámci spolupráce s inými organizaènými útvarmi podniku zamestnanci APP/TWR Bratislava
participovali na nových koordinaèných dohodách s letiskami Vajnory a Malacky. V spolupráci
s útvarom OTR bola rieená problematika doplnenia databázy ATIS/VOLMET a bola uskutoènená jej
nová nahrávka. Zamestnanci ARO Bratislava participovali so zamestnancami LIS na pripravovanom
informaènom projekte  Modul BRAVO.
Poprad-Tatry
V mesiaci február 2001 bol na letisku Poprad-Tatry intalovaný systém LETVIS RDP, v októbri 2001
bolo vykonané letové overenie a 20. decembra 2001 bolo vydané prevádzkové osvedèenie na tento
systém. S oh¾adom na to, e ide o úplne nové zariadenie a zobrazenie radarovej informácie na
vyej kvalitatívnej úrovni, a aj keï v roku 2001 bolo jeho vyuitie v samotnom riadení letovej
prevádzky minimálne, v ïalom období bude jeho pouitie pre kvalitu poskytovaných sluieb
prínosom.
Pieany
V roku 2001 sa prvýkrát po dlhoroènom úsilí podarilo letisko Pieany publikova ako letisko prvej
kategórie ICAO.
Oddelenie metodiky letových prevádzkových sluieb
V priebehu r. 2001 oddelenie metodiky zabezpeèovalo okrem svojej základnej, aiskovej èinnosti
aj aktivity irieho rozsahu, najmä v rámci projektu CEATS.
Realizované úlohy, vykonané èinnosti a projekty, mono zhrnú do nasledovných oblastí:
- aktualizácia a tvorba smerníc a dohôd v rámci pôsobnosti OM;
- príprava podkladov na publikáciu zmien do AIP;
- analýza, spracovanie a realizácia postupov v súvislosti s odchodom vojenskej zloky z letiska
Pieany;
- metodické zabezpeèenie zavedenia CAT II na letisku Koice do prevádzky (smernica,
prekolenie personálu atï.);
- pravidelné spracovávanie návrhov, príprava podkladov a testovanie zmien v automatizovaných
systémoch;
- zabezpeèenie systémových zmien a zmien v postupoch v súvislosti s novou sektorizáciou na ACC
Bratislava;
- vypracovávanie informaèných obeníkov;
- úprava parametrov, monitorovanie a analýza STCA;
- vyhodnocovanie tatistických prevádzkových údajov;
- úèas v pracovnej skupine RVSM a z toho vyplývajúce èinnosti;
- úèas v pracovných skupinách projektu CEATS (CCMG, CSPDG);
- príprava a usporiadanie metodických dní;
- konzultaèné aktivity s LÚ SR;
Poèas roku 2001 sa nevyskytli pri poskytovaní letových prevádzkových sluieb iadne váne
incidenty.
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Technické zabezpeèenie
Proces poskytovania letových prevádzkových sluieb je nerozluène spätý s vyuitím techniky, ktorá
je v mnohých prípadoch vysoko pecifická a charakteristická pre výkon sluby, ktorá tvorí hlavnú
náplò èinnosti podniku.
Keïe bezpeènos je prvoradým a najprísnejie sledovaným aspektom poskytovanej sluby, vysoké
nároky na bezpeènos a kvalitu sú kladené aj na vetky skupiny zariadení, ktoré vytvárajú technickú
bázu výkonu èinnosti podniku.
iroké spektrum techniky v podniku je moné rozdeli do nieko¾kých skupín oznaèených súborne
ako CNS (Communication, Navigation, Surveillance). Vo¾ne preloené CNS oznaèuje skupinu
zariadení komunikaèných, navigaèných a zariadení na sledovanie polohy, ktoré v minulosti boli
zastúpené radarmi. Radary dodnes zostávajú podstatnou zlokou systémov pre sledovanie polohy.
V uvedenom kontexte nie je moné vynecha ani zariadenia zaisujúce nepreruené napájanie
elektrickou energiou, bez ktorých by prevádzka nároèných komplexov nebola vôbec myslite¾ná
a záznamové zariadenia, ktoré zaznamenávajú nielen hovorené slovo, ale aj rôzne prevádzkové
situácie a sú nevyhnutné z dôvodov vyetrovania leteckých mimoriadnych udalostí, ale aj monosti
kontroly a reprodukcie prevádzkových situácií na úèely výcviku, èím prispievajú k zvyovaniu
kvality poskytovaných sluieb.
Udranie celého komplexu týchto zariadení v prevádzkyschopnom stave je technicky, finanène
a organizaène nároèná úloha tvoriaca prevanú èas poslania divízie technického zabezpeèenia
letových prevádzkových sluieb. Vzh¾adom na neustále rastúce poiadavky a rozvoj techniky je
súèasne nevyhnutné zaisova obnovu a rozvoj technickej základne podniku, èo predstavuje druhú
výraznú zloku èinnosti tejto divízie.
Z najvýznamnejích úloh roka 2001 mono uvies
- ukonèenie prípravných fáz (predcertifikaèný audit a odstránenie pozorovaných nezhôd) a na
základe certifikaèného auditu získanie certifikátu kvality pod¾a noriem ISO;
- zlepenie technickej základne pre poskytovanie navigaèných sluieb ukonèením intalácií
a uvedením navigaèných zariadení série 400 výrobcu AIRSYS do prevádzky;
- montá krytu radarovej antény MSSR (radom) na lokalite Ve¾ký Javorník;
- intalácia, testovacia a overovacia prevádzka systému LETVIS (zobrazenie radarových a letových
informácií, výrobca SR a ÈR) na regionálnych letiskách Poprad - Tatry, Sliaè a Koice;
- príprava projektu, intalácia a overovacia prevádzka systému LETVIS pre integrované
záchranné koordinaèné stredisko letectva;
- implementácia zmeneného vertikálneho rozstupu (RVSM), zväèujúceho kapacitu vzduného
priestoru, v systéme LETVIS;
- príprava pecifikácie generátora cie¾ov pre kompletné pracovisko riadiaceho letovej prevádzky
(E 2000 + LETVIS RDP) do novej koncepcie výcvikového strediska;
- uzavretie kontraktu s firmou ROHDE & SCHWARZ na zakúpenie nových komunikaèných zariadení
s kanálovým rozstupom 8,33 kHz;
- realizácia prepojenia umoòujúceho prenos telefónnych hovorov vlastnou sieou SACON na
letiská Pieany, ilina a lokalitu Ve¾ký Buèeò;
- realizácia rádioreléového spoja Ve¾ký Javorník  letisko M. R. tefánika;
- príprava nových rádioreléových spojov na trase Luèenec - Ve¾ký Buèeò a Ve¾ký Javorník - letisko
Schwechat.
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Letecká informaèná sluba /LIS/
Hlavným poslaním LIS je poskytovanie leteckých informácií potrebných pre bezpeènos,
pravidelnos a hospodárnos letovej prevádzky. Zamestnanci LIS zabezpeèovali aj èinnosti
smerujúce ku skvalitneniu poskytovaných sluieb prostredníctvom automatizovaných systémov.
Bola zabezpeèená zmenová sluba Leteckej informaènej príruèky SR (AIP SR) a vydané súèasti
integrovaného súboru leteckých informácií v súlade s poiadavkami a potrebami pouívate¾ov.
Poèas sledovaného obdobia neboli zaznamenané iadne nedostatky v poskytovaní leteckej
informaènej sluby.
V oblasti automatizácie bola èinnos zameraná najmä na vývoj systému na tvorbu AIP SR. Tento
systém bol vyvíjaný externým dodávate¾om v spolupráci so zamestnancami LIS. V priebehu roka
boli zaèaté práce súvisiace s prípravou ïalieho modulu systému pre kartografiu. Do skúobnej
prevádzky bola uvedená nová verzia systému IntegMon a modulu BRAVO pre letiskové stanovitia
LIS.
V prevádzkovej oblasti bol ukonèený proces kvalitatívnej revízie obsahu AIP SR. Jeho cie¾om je
zvýi kvalitu a konzistentnos publikovaných informácií. Na tomto procese sa zúèastòovali
zástupcovia vetkých dodávate¾ov informácií do AIP SR (MDPT SR, LÚ SR, LPS SR, . p., SSL), pod¾a
zodpovednosti stanovenej v predpise L 15 - Letecká informaèná sluba. Výsledkom je zvýenie
kvality údajov publikovaných v AIP SR.
V rámci príprav na pripájanie národného systému LIS do EAD (European AIS Database) bola LIS
zaradená do projektu ako jeden z tzv. Alfa klientov. To v praxi znamená, e pri zavádzaní EAD do
prevádzky bude moné aktívne vstupova do procesu vývoja prostredia na pripojenie, èo
v koneènom dôsledku zníi náklady na modifikáciu náho automatizovaného systému LIS.
V sledovanom období pokraèovali práce na príprave plánu prechodu a implementácie.
V mesiaci apríl bolo zabezpeèené stretnutie s pouívate¾mi produktov leteckej informaènej sluby
zamerané na prezentovanie súèasného stavu v oblasti poskytovania leteckej informaènej sluby
a výsledkov dosiahnutých v oblasti automatizácie. Taktie boli prezentované plánované aktivity LIS
v európskom kontexte. Dôleitou súèasou stretnutia bola diskusia s pouívate¾mi, cie¾om ktorej
bolo definovanie budúcich poiadaviek na sluby LIS. Získané poznatky budú pouité pri riadení
ïalieho rozvoja.
V dòoch 3. a 4. júla bol pod zátitou riadite¾a podniku zorganizovaný AIS Seminar, ktorého sa
okrem predstavite¾ov LIS z okolitých tátov s výnimkou Po¾ska, zúèastnili aj kolegovia zo Slovinska
a z EUROCONTROL. Témou prvého dòa boli prezentácie EUROCONTROL, druhý deò bol venovaný
prezentácii LIS a exkurzii na pracoviskách. Vetci zúèastnení hodnotili podujatie ve¾mi priaznivo
a je predpoklad, e podobné semináre budú organizované aj v budúcnosti.
Zamestnanci LIS sa aktívne zúèastòovali na aktivitách súvisiacich s prípravou podniku na
certifikáciu pod¾a noriem ISO 9000.
V priebehu roku 2001 bolo zabezpeèené kolenie zamestnancov LIS zamerané na zvyovanie
odborných vedomostí, po ktorom nasledovalo pravidelné kadoroèné preskúanie. Vetci
zúèastnení zamestnanci vyhoveli stanoveným kritériám a obnovili si potrebnú kvalifikáciu.
V rámci programu EATMP, na ktorom sa zamestnanci LIS aktívne podie¾ali, bola èinnos v oblasti
LIS sústredená na nasledovné úlohy:
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-

zjednotenie prevádzkových postupov;
vypracovanie prevádzkových postupov pre statické dáta;
vypracovanie jednotného dátového modelu pre AIP;
prípravu EAD (European AIS Database);
definovanie poiadaviek na letecké mapy;
vypracovanie dokumentu AIS Concept Document pre zabezpeèenie harmonizovaného
poskytovania LIS v rámci Európy.

Na základe poiadavky EUROCONTROL bol zabezpeèený intruktor  pecialista LIS pre výcvik
personálu Grécka a Cyprusu.
Bezpeènos a kvalita letových prevádzkových sluieb
Medzi dôleité úlohy, na ktorých sa zamestnanci odboru bezpeènosti a kvality letových
prevádzkových sluieb podie¾ali boli najmä:
Príprava leteckých obeníkov, podkladov do AIP SR, Plánu bezpeènosti Slovenskej republiky na
zavedenie zmeneného minima vertikálneho rozstupu (RVSM  Reduced Vertical Separation
Minimum) v letových hladinách FL 290 a FL 410 v európskom vzdunom priestore, ktoré sú
v súlade s poiadavkami ICAO a manaované organizáciou EUROCONTROL, zabezpeèenie prípravy
pecifikácií softvérových zmien pre systémy spracovania radarových informácií a údajov letového
plánu E2000 a Letvis v súvislosti so zavádzaním RVSM a zabezpeèenie pracovného seminára pre
riadiacich letovej prevádzky a posádky lietadiel.
Pripomienkovanie externých predpisov a dokumentov vrátane medzinárodných. Vypracovávanie
návrhov zmien leteckých predpisov.
Príprava návrhov a pripomienkovanie vnútropodnikových smerníc ako aj vydávanie odborných
smerníc týkajúcich sa èinnosti odboru a súvisiacich s poiadavkami predpisov o bezpeènosti.
Úzka spolupráca so záchranným koordinaèným strediskom letectva v oblasti organizovania
intruktáno-metodických zamestnaní orgánov zúèastnených na pátraní a záchrane v prípade
leteckých nehôd a prípravy praktického cvièenia za úèasti MO SR, MV SR, MZ SR a MDPT SR.
Spolupráca pri zavádzaní systému manaérstva kvality a úèas na tvorbe prísluných dokumentov.
Zabezpeèenie a spolupráca pri vykonávaní auditu systémom manamentu bezpeènosti v LPS SR,
. p. firmou NATS Ltd.
¼udské zdroje
V roku 2001 sa organizaène stabilizovalo divizionálne usporiadanie podniku a prebiehala
príprava na realizáciu dopadov, ktoré vyplynuli z organizaèného poriadku, vydaného v závere roka.
Okrem bených úloh oddelenie rozvoja ¾udských zdrojov (ïalej len HR) zabezpeèovalo úlohy
koncepèného charakteru pri maximálnom zoh¾adnení poiadaviek divízií a odborov. Na základe
analýzy a plánovania potreby zamestnancov bol výber orientovaný najmä na riadenie
vnútropodnikovej mobility s cie¾om umoni zamestnanos a profesionálny rast najmä
zamestnancov podniku a a následne boli realizované konkurzné a výberové konania na jednotlivé
pracovné pozície s vyuitím vetkých dostupných spôsobov získavania vhodných uchádzaèov. Podnik
aktívne spolupôsobil v realizácii tátnej politiky zamestnanosti a spolupracoval s úradmi práce,
strednými a vysokými kolami a personálno-poradenskými intitúciami.
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Okrem zvýeného úsilia pri rieení pracovnoprávnej agendy sa oddelenie zameralo aj na
realizáciu opatrení podnikovej sociálnej politiky. Rok 2001 bol prvým rokom realizácie
doplnkového dôchodkového poistenia v podniku a HR zabezpeèuje agendu zamestnaneckých
zmlúv. Súbene s prípravou dokumentácie podliehajúcej auditu bol vypracovaný dokument
Sociálna politika LPS SR, . p. a smernica Postup pri jazykovom vzdelávaní zamestnancov LPS
SR, . p.
Stav zamestnancov podniku sa v uplynulom roku stabilizoval. K 31. 12. 2001 podnik vykazoval
evidenèný poèet zamestnancov 511, èo prestavuje oproti roku 2000 nulový nárast.
V roku 2001 HR zabezpeèilo vzdelávacie aktivity pre 412 zamestnancov.
Kvalifikáciu na výkon funkcie riadiaci letovej prevádzky v roku 2001 získali 2 zamestnanci
a 6 zamestnancov je v prípravnom odbornom kurze na funkciu riadiaci letovej prevádzky. túdiom
na vysokých kolách si zvyovali kvalifikáciu 8 zamestnanci, z ktorých 2 túdium zanechali.
Právna agenda a prierezové úlohy odboru veobecnej správy
Odbor veobecnej správy konal v agende základných dokumentov o rozírení predmetu èinnosti
podniku so zakladate¾om a ivnostenským úradom. Predmet èinnosti podniku sa v roku 2001
rozíril o tieto èinnosti:
- kúpa tovaru za úèelom jeho predaja koneènému spotrebite¾ovi /maloobchod/ v rozsahu vo¾nej
ivnosti,
- kúpa tovaru za úèelom jeho predaja prevádzkovate¾om ivnosti /ve¾koobchod/ v rozsahu vo¾nej
ivnosti,
- vydavate¾ská èinnos v rozsahu vo¾nej ivnosti,
- koliaca èinnos,
- organizovanie kurzov, kolení a seminárov v rozsahu vo¾nej ivnosti,
- poradenstvo v oblasti sluieb v rozsahu vo¾nej ivnosti,
- ubytovanie v rozsahu vo¾nej ivnosti.
Odbor veobecnej správy sa zúèastòoval kolektívneho vyjednávania a spolupracoval pri tvorbe
kolektívnych zmlúv z h¾adiska ich súladu s právnymi predpismi.
V uplynulom roku okrem spoloèných úloh odboru rieil konkrétne právne a legislatívne otázky
a poskytoval právnu konzultaènú èinnos vrátane informácií o platných právnych predpisoch.
V rámci svojej èinnosti spolupracoval pri príprave zmlúv a vetky návrhy zmlúv posudzoval
a pripomienkoval, vykonával kontrolu právnej a formálnej správnosti zmlúv. Viedol agendu
súdnych sporov, zastupoval podnik v súdnych a správnych konaniach. Posudzoval poh¾adávky
z h¾adiska ich vymoite¾nosti a zabezpeèoval ich pred premlèaním, uplatnením nároku na
príslunom súde. Prihlasoval poh¾adávky do konkurzného konania. V oblasti trestného práva
pripravil trestné oznámenia a uplatnenie nároku pokodeného na náhradu kody v trestnom
konaní.
Kontrolná èinnos
Vnútorná kontrolná èinnos v podniku pozostávala z kontrol vykonaných referátom vnútornej
kontroly a z kontrol vykonaných na úrovni vedúcich zamestnancov na II. stupni riadenia.
Referát vnútornej kontroly vykonal sedem plánovaných kontrol, dve neplánované kontroly
a ukonèená bola jedna neplánovaná kontrola, ktorá bola zaèatá ete v roku 2000. Vykonané
kontroly boli zamerané hlavne na dodriavanie veobecne záväzných právnych predpisov,
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vnútorných riadiacich aktov, technicko-prevádzkovej dokumentácie a kvality poskytovaných
sluieb. Posledná kontrola v roku 2001 bola kontrolou plnenia prijatých opatrení vedúcimi
organizaèných útvarov, v ktorých bola vykonaná kontrola referátom vnútornej kontroly.
V roku 2001 boli zo strany orgánov vonkajej kontroly vykonané tri kontroly (Sociálnou poisovòou,
Daòovým úradom Bratislava VI, Národným kontrolným úradom SR) a jedno správne konanie vo veci
verejného obstarávania. Pri kontrolách vykonaných Sociálnou poisovòou a Daòovým úradom
Bratislava VI neboli zistené iadne nedostatky. Správne konanie vedené Úradom pre verejné
obstarávanie vo veci verejného obstarávania bolo zastavené rozhodnutím, nako¾ko pri preverení
postupu pri predmetnej verejnej súai nebolo preukázané konanie v rozpore so zákonom
o verejnom obstarávaní.
Na odstránenie zistených nedostatkov a ich príèin prijal riadite¾ podniku adresné a èasovo viazané
opatrenia, ktorých plnenie uloil vedúcim zamestnancom na II. stupni riadenia.
Kontrolná èinnos vykonaná na úrovni vedúcich zamestnancov na II. stupni bola zameraná hlavne
na odborné oblasti pôsobnosti podniku. Mimoriadne kontroly boli zamerané hlavne na kontrolu
dodriavania pracovnej disciplíny, kontrolu na poitie alkoholu, na evidenciu skladového
hospodárstva a stavu zásob, kontrolu pokladniènej hotovosti.
K zisteniam, ktoré by viedli k preukázaniu kody alebo iným podobným zisteniam nedolo.
Poèas roka 2001 boli z h¾adiska poiarnej ochrany a bezpeènosti pri práci skontrolované
priebene vetky objekty a zariadenia podniku na letisku M. R. tefánika v Bratislave.
Úlohy vyplývajúce z Príkazu riadite¾a LPS SR, . p. èíslo 4/2001 zo dòa 17. júla 2001 na zaistenie
a vykonanie previerok bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na vetkých
pracoviskách a zariadeniach podniku boli splnené v stanovených termínoch.
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Správa o hospodárení podniku za rok 2001
Analýza úrovne plnenia vybraných hospodárskych ukazovate¾ov za rok 2001 dokazuje reálnos
pôvodných zámerov manamentu podniku prijatých vo finanènom pláne na rok 2001. Súèasne
poukazuje na rast týchto ukazovate¾ov oproti roku 2000.
V porovnaní s rokom 2000 bol zaznamenaný rast v ukazovateli celkových výnosov celkom
o Sk 199 333 tis., èo predstavuje rast indexom 1,21. Hlavným dôvodom rastu výnosov celkom
o proti roku 2000 je rast trieb z predaja vlastných sluieb a z toho trby za traové poplatky, ktoré
rástli indexom 1,20.
Výka traového poplatku èlenských tátov EUROCONTROL v roku 2001
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Celkové náklady v porovnaní s rokom 2000 stúpli o Sk 155 377 tis., èo predstavuje rast indexom
1,16. Pri absolútnej výke ukazovate¾ov rast nákladov nedosiahol úroveò rastu výnosov, èo malo
vplyv na priaznivý vývoj ostatných vybraných ukazovate¾ov.
Ukazovate¾ pridanej hodnoty zaznamenal medziroèný nárast indexom 1,31 a vyplynul zo zvýenia
tvorby výnosov za predaj vlastných výrobkov a sluieb a zníenia výrobnej spotreby najmä
v polokách nakupovaných sluieb.
Zvýenie ukazovate¾a produktivity práce v roku 2001 oproti roku 2000 bolo spôsobené rastom
pridanej hodnoty pri nezmenenom poète zamestnancov. Úroveò rastu tohto ukazovate¾a dosiahla
index 1,31.
Vo vývoji ukazovate¾a miezd a náhrad mzdy vrátane odmien DR za vlastných zamestnancov bol
oproti roku 2000 zaznamenaný rast vyjadrený indexom 1,06, èo predstavuje zmeny vyvolané
zaradením zamestnancov v rámci seniority.
Podobným indexom 1,07 rástol oproti roku 2000 priemerný mesaèný zárobok na zamestnanca.
Je to dôsledok seniority.
Celkove bol dodraný progresívnejí rast pridanej hodnoty, produktivity z pridanej hodnoty ako
miezd a priemerného zárobku na zamestnanca oproti roku 2000.
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Výnosy
V porovnaní skutoène dosiahnutých a plánovaných hodnôt ukazovate¾a celkových výnosov za rok
2001 je vykázané plnenie plánu na 96,2 %, èo je niie oproti plánu o Sk 45 753 tis. Za príèinu
nenaplnenia tohto ukazovate¾a mono povaova neplnenie v truktúre výnosov traových
poplatkov, ktoré najmä vo tvrtom tvrroku 2001 zaznamenali pokles. Mono kontatova,
e pokles koreponduje s poklesom celkovej svetovej leteckej dopravy ovplyvnenej udalosami zo
septembra roku 2001.
V porovnaní s rokom 2000 dolo v roku 2001 k nárastu ukazovate¾a výnosov celkom o Sk 199 332,6
tis., èo je vyjadrené indexom 1,2. Z tohto poh¾adu bol pre tvorbu výnosov rozhodujúci nárast
v poloke traových poplatkov. V podmienkach podniku je táto zloka trieb rozhodujúca nielen pre
tvorbu celkových výnosov, ale aj pridanej hodnoty a ostatných podielových ukazovate¾ov z pridanej
hodnoty.

Skladba výnosov za rok 2001

Zmena stavu výrobkov

0.13 %

Aktivácia materiálu a tovaru

0.01%

Trby za tovar

Trby z predaja sluieb
93.51 %

0.003 %

Trby z predaja investièného majetku

0.03 %

Ostatné prevádzkové výnosy

0.57 %

Zúètovanie zákonných rezerv a opravných poloiek 0.57 %
Ostatné finanèné výnosy

3.43 %

Trby za predaj tovaru - LIS

0.03 %

Ostatné mimoriadne výnosy

0.26 %

Náklady
Na zabezpeèenie poskytovania letových prevádzkových sluieb vo vzdunom priestore SR,
obsahoval finanèný plán na rok 2001 v súète nákladových poloiek sumu Sk 1 191 082,5 tis.
Skutoèné èerpanie nákladov za hodnotené obdobie bolo Sk 1 116 469,4 tis. Je to úspora nákladov
v celkovej sume Sk 74 613,1 tis. a percento èerpania 93,7.
V porovnaní skutoèných nákladov roku 2000 a 2001 dolo k nárastu za rok 2001 o Sk 155 377,5
tis., èo je index 1,2.
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Skladba nákladov za rok 2001

Dane a poplatky

0,08 %

Ostatné náklady

7,26 %

Odpisy NIM a HIM

Osobné náklady 41,66%

18,53 %

Tvorba zákonných rezerv a opravných poloiek

3,10 %

Finanèné náklady

6 ,36 %

Tvorba ostatných rezerv

0,90 %

Mimoriadne náklady

1,42 %

Daò z príjmov

0,86 %

Spotrebované nákupy
Sluby

3,0 %
16,84 %

Hospodársky výsledok
Skutoèná tvorba hospodárskeho výsledku pred zdanením za rok 2001 vplyvom relatívne vysokých
úspor nákladových poloiek dosiahla výku Sk 54 420,2 tis. Po odvode dane zostal skutoèný
disponibilný zisk za rok 2001 v sume Sk 44 860,3 tis. ako hodnotiaci kvalitatívny ukazovate¾. Oproti
plánovanej hodnote (16 000 tis. Sk) je to viac o Sk 28 860,3 tis., èo predstavuje 280,4 %.
Ïalím momentom, ktorý priaznivo vplýval na tvorbu zisku a jeho zvýenie, bola skutoènos, e rast
nákladov v porovnaní s plánom bol relatívne nií ako neplnenie plánu výnosov.
Plnenie podmienok pôièky EIB a splácanie dlhu
V roku 2001 pokraèoval podnik v splácaní dlhodobého úveru od EIB. Vo februári bola uhradená
tretia splátka v hodnote Sk 42 855,4 tis. v auguste 2001 bola uhradená tvrtá splátka v hodnote
Sk 41 723,6 tis. Spolu v roku 2001 podnik uhradil splátky istiny úveru pod¾a schváleného
splátkového kalendára v hodnote Sk 84 578,9 tis.
Po úhrade splátky úveru k 31. 12. 2001 bol zostatok úveru prepoèítaný aktuálnym kurzom
v hodnote Sk 496 170,0 tis.
V súlade so znením zmluvy o prevzatí práv a povinností podnik oznámil MDPT aktualizovaný
kalendár splátok úveru a úrokov z úveru na rok 2001 a ku dòu splatnosti kadej splátky dral na
depozitnom úète sumu rovnajúcu sa minimálne výke nasledujúcej splátky. Podnik vypracovával
na poiadanie pre MDPT preh¾ady aktuálneho stavu úverov so tátnou zárukou.
Vetky podmienky vyplývajúce tak z Finanènej zmluvy medzi EIB, SR a LPS SR, . p., ako aj zo Zmluvy
o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR
a Ministerstvom dopravy, pôt a telekomunikácií SR dòa 28. 4. 1995 si plnil podnik riadne a vèas.
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Kapitálové výdavky
Na rok 2001 podnik schválil investièný plán vo výke 298 135,00 tis. Sk. Za rok 2001 bolo finanèné
èerpanie 229 643,99 tis. Sk, z toho 132 386,82 tis. Sk na obstaranie HIM, 12 388,57 tis. Sk na
obstaranie NIM a 84 868,60 tis. Sk na splátky z úveru EIB. Úver od EIB sa vyuil na zvládnutie
nároèných investièných úloh v oblasti technického zabezpeèenia a stavebných investícií. Realizácia
investièných projektov umonila nielen udranie, ale aj zvýenie vysokého tandardu
poskytovaných sluieb.
Poèet investièných akcií realizovaných v roku 2001 bolo celkom 109. Z celkového poètu
realizovaných 109 akcií bolo
a)
70 akcií ukonèených,
b)
39 akcií prechádzajúcich do roku 2002.
Najvýznamnejie projekty, ktoré sme v roku 2001 uviedli do pouívania:
-

Rozírenie komunikaènej siete a ústredne AFTN/CIDIN;
Navigaèné a pristávacie zariadenia NAVAIDS;
Rádioreléové spoje 4 ks;
LETVIS pre RL SR;
Pracovisko pre IZKSL;
RR spoj Ve¾ký Javorník  JS RLP , RR spoj Ve¾ký Buèeò  Fi¾akovo;
RVSM EUROCAT 2000 a LETVIS;
Potový server;
Programové vybavenie Prosoft;
Záznamové zariadenia;
Radom pre Ve¾ký Javorník a Ve¾ký Buèeò, vrátane stavebnej èasti;
Systém pre tvorbu AIP.

V rámci projektu zabezpeèenia ochrany radarových antén pred klimatickými vplyvmi boli
realizované dodávky radomov pre radarové centrum Ve¾ký Javorník a Ve¾ký Buèeò. Akcia bola
realizovaná aj so súvisiacimi stavebnými prácami. Radomy na obidvoch lokalitách boli prevzaté
v roku 2001.
V priebehu roku 2001 firma ALES, a. s. Trenèín dodala na zabezpeèenie kvality radarových
informácií systém záznamu a reprodukcie radarových informácií a systém zobrazenia radarových
informácií pre letiská Slovenskej republiky.
Na skvalitnenie poskytovania sluieb poskytovaných Integrovaným záchranným koordinaèným
strediskom v letectve boli pre toto stredisko zrekontruované priestory vrátane kabeláe
a vybavenia novým stolom a systémom LETVIS.
V rámci projektu navigaèných a pristávacích zariadení boli v priebehu roku 2001 uvedené do
prevádzky podpísaním protokolov o prevzatí zariadenia D-VOR/DME Koice, NDB B, NDB OKR,
NDB OB, NDB D, NDB C, NDB F a DME Bratislava, vrátane systému centrálneho dia¾kového
ovládania a rádiolinky.
Z dôvodu neustále rastúcich poiadaviek na prevádzkovanie komunikaènej siete SACON a ústredne
AFTN/CIDIN a zabezpeèenia zvýenia bezpeènosti prenosu hlasu a dát bola v septembri 2001
podpísaná zmluva s firmou NORTEL Networks, Írsko, na dodávku komponentov na rozírenie
komunikaènej siete.
V roku 2001 bola realizovaná dodávka a intalácia rádioreléových spojov Ve¾ký Javorník 
budova JS RLP Bratislava, Ve¾ký Buèeò  Luèenec, mikrovlnného spoja medzi lokalitami RLB Ve¾ký

20

Javorník a novou budovou TWR, zariadenia Rádio LAN medzi budovou TWR a JS RLP. Realizovaním
týchto dodávok sa zabezpeèila výmena starých, ve¾mi poruchových rádioreléových spojov
a zabezpeèila sa kvalita prenosu dát a signálov pre riadenie letovej prevádzky.
Investièná akcia Dodávka, intalácia a uvedenie do prevádzky hlasových záznamových zariadení
bola ukonèená v roku 2001 podpísaním akceptaèného protokolu. Uvedením týchto zariadení do
prevádzky sa zlepila kvalita záznamu hlasovej komunikácie.
Podnik pristúpil k projektu EUROCONTROL o RVSM - Reduced Vertical Separation Minima a z tohto
dôvodu bolo potrebné rozíri softvérové vybavenie pre systém EUROCAT 2000 a systém LETVIS.
Softvér pre RVSM EUROCAT 2000 dodala firma THALES ATM Francúzsko. Dodávku hardvéru a softvéru pre systém LETVIS realizovala firma ALES, a. s. Slovensko.
Pre leteckú informaènú slubu bol uvedený do prevádzky softvér pre automatickú tvorbu
leteckej informaènej príruèky AIP.
Z investièného programu mono spomenú ete nieko¾ko ïalích investièných akcií, akými sú
dodávka potového servera a nákup výpoètovej techniky, meracích prístrojov, klimatizácie pre
technologické priestory, modemov, prepínaè telekomunikaèných liniek, nákup softvérov,
zabezpeèenie interiérového vybavenia pracovísk.

Kapitálové zdroje a výdavky v tis. Sk
Zdroje spolu (investièný plán)
z toho:
Vlastné zdroje
Úver od EIB
Dodávate¾ský úver
Pouitie spolu (èerpanie investièného plánu)
z toho:
Hmotné investície
z toho:
Stavebné investície
Strojné investície
Dopravné
Inventár
Pozemky
Nehmotné investície
Náhradné diely
kolenie
Spolu zaradenie investícií do pouívania
z toho:
Hmotný investièný majetok
Nehmotný investièný majetok

2000
445 574

2001
298 135

445 574
0
0

298 135
0
0

291 617

229 644

279 847

217 255

32 984
228 320
11 534
6 984
25
11 770
0
0
191 747

7 429
207 403
1 804
619
0
12 389
0
0
244 522

181 712
10 035

228 936
15 586
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Súvaha v tis. Sk
AKTÍVA CELKOM
Poh¾adávky za upísané vlastné imanie
Stále aktíva
Nehmotný investièný majetok
Hmotný investièný majetok
Finanèné investície
Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch v skupine
Ostatné finanèné investície
Obené aktíva
Zásoby
Dlhodobé poh¾adávky
Krátkodobé poh¾adávky
Finanèný majetok
Ostatné aktíva

PASÍVA CELKOM
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy tvorené zo zisku
Hospodársky výsledok minulých rokov
Hospodársky výsledok úètovného obdobia
Cudzie zdroje
Zákonné rezervy
Rezervy na kurzové straty
Ostatné rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Dlhodobé bankové úvery
Bené Bankové úvery
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci
Ostatné pasíva
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1 872 314
0
1 215 087
111 017
1 104 070
0
0
0
499 733
42 083
0
170 504
287 146
157 494

1 872 314
1 228 250
1 010 457
213
172 720
0
44 860
600 774
0
10 088
0
100
94 414
496 172
496 172
0
0
43 290

Výkaz ziskov a strát v tis. Sk
Trby za predaj tovaru

40

Náklady vynaloené na predaný tovar
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Obchodná mara

14

Výroba

1 087 976

Trby za predaj vlastných výrobkov a sluieb

1 086 328

Zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby
Aktivácia

1 479
169

Výrobná spotreba

221 478

Pridaná hodnota

866 512

Osobné náklady

465 089

Dane a poplatky

881

Iné prevádzkové výnosy

6 900

Iné prevádzkové náklady

81 028

Odpisy nehmotného a hmotného investièného majetku

206 883

Zúètovanie rezerv, opravných poloiek a èasového rozlíenia prevádzkových výnosov

23 606

Tvorba rezerv, opravných poloiek a èasového rozlíenia prevádzkových nákladov

34 556

Prevod prevádzkových výnosov (-)

0

Prevod prevádzkových nákladov (-)

0

Prevádzkový hospodársky výsledok

108 580

Finanèné výnosy

14 067

Finanèné náklady

71 045

Zúètovanie rezerv a opravných poloiek do finanèných výnosov

25 769

Tvorba rezerv a opravných poloiek na finanèné náklady

10 088

Prevod finanèných výnosov (-)

0

Prevod finanèných nákladov (-)

0

Hospodársky výsledok z finanèných operácií
Splatná daò z príjmov za benú èinnos
Odloená daò z príjmov za benú èinnos
Hospodársky výsledok za benú èinnos

-41 298
9 560
0
57 722

Mimoriadne výnosy

2 974

Mimoriadne náklady

15 837

Splatná daò z príjmov z mimoridnej èinnosti

0

Odloená daò z príjmov z mimoriadnej èinnosti

0

Mimoriadny hospodársky výsledok

-12 862

Hospodársky výsledok za úètovné obdobie

44 860

23

Cash flow v tis. Sk
Stav peòaných prostriedkov k 1. 1. 2001
Peòané toky zo základných podnikate¾ských èinností
Príjmy z predaja tovaru +
Výdavky na nákup tovaru 
Príjmy z predaja vlastných výrobkov +
Príjmy z predaja sluieb +
Výdavky na obstaranie materiálu 
Výdavky na obstaranie energie 
Výdavky na sluby 
Výdavky na osobné náklady 
Výdavky na dane a poplatky okrem dane z príjmov 
Ostatné príjmy +
Ostatné výdavky vzahujúce sa na prevádzkovú èinnos
Zaplatená daò z príjmov právnických osôb z benej èinnosti 
Zaplatená daò z príjmov právnických osôb z mimoriadnej èinnosti 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúceho sa k základným èinnostiam +
Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúceho sa k základným èinnostiam +
Príjem z prenájmu finanèného majetku +
Výdavky spojené so zníením SF 
Príjmy a výdavky z predaja cenných papierov +
Príjmy zo splácania poskytnutých úverov +
Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov 
Ostatné pecifické poloky zo základnej èinnosti ovplyvòujúce peòané toky
Prijaté úroky +
Zaplatené úroky 
Prijaté dividendy a iné podiely zo zisku +
Vyplatené dividendy 
Ostatné poloky ovplyvòujúce peòané toky
Zostatok finanèných prostriedkov k 31. 12. 2001

24

189 439
326 463
40
26
0
1 087 976
23 321
10 147
188 010
465 089
831
6 899
81 028
98 543
8 926
0
0
0
0
11 835
0
0
84 869
7 087
19 614
9 954
29 568
0
0
110 599
287 146

Správa audítora
K 31. 12. 2001 bol vykonaný audit audítorom Ing. Janou Tomíkovou s koneèným výrokom, e
úètovná závierka verne vyjadruje vo vetkých významných súvislostiach finanènú situáciu tátneho
podniku a výsledok hospodárenia v LPS SR, . p. za uvedený rok je v súlade so zákonom
o úètovníctve.
Výrok audítora
o audite riadnej roènej úètovnej závierky k 31. decembru 2001 tátneho podniku Letové
prevádzkové sluby SR, Bratislava. Uskutoènila som audit priloenej riadnej roènej úètovnej
závierky tátneho podniku Letové prevádzkové sluby SR, Letisko M. R. tefánika Bratislava, ktorý
sa skonèil 31. decembra 2001. Audit bol vykonaný na základe Zmluvy o audítorskej èinnosti
a vyjadrenia súhlasu dozornej rady.
Za vedenie úètovníctva tak, aby bolo úplné, preukazné a správne a za zostavenie úètovnej závierky
tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz o majetku a záväzkoch, o hospodárskom výsledku
a o finanènej situácii spoloènosti je zodpovedné vedenie spoloènosti. Zodpovednosou audítora je
pod¾a platných audítorských tandardov vyjadri názor na túto úètovnú závierku, ktorá vychádza
z výsledkov audítorských prác. Audit úètovnej závierky som uskutoènila v súlade so zákonom
è. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov a Slovenskými audítorskými
tandardmi, pod¾a ktorých mám audit vykona tak, aby som získala primeranú mieru istoty,
e úètovná závierka nebola v iadnom významnom aspekte skreslená. Audit zahàòal overenie
úètovných záznamov a ostatných informácií vykonané podrobným spôsobom, ktoré dokladujú sumy
v úètovnej závierke. Audit ïalej obsahuje zhodnotenie úètovných princípov, princípov oceòovania
a postupov pouitých pri vypracovaní úètovnej závierky, posúdenie správnosti uplatòovaných
úètovných zásad a významných odhadov ako aj celkové zhodnotenie úètovnej závierky, finanènej
situácie nepretritosti fungovania úètovnej jednotky. Na základe výsledkov pouitých audítorských
postupov som nezistila iadne nezrovnalosti. Úètovné záznamy spoloènosti boli vo vetkých
podstatných aspektoch v súlade s platným zákonom o úètovníctve, postupmi úètovania
a súvisiacimi právnymi predpismi. Vo vykázanom hospodárskom výsledku sú zoh¾adnené vetky
náklady a výnosy, ktoré vecne a èasovo súvisia s daným úètovným obdobím. Taktie hodnota
majetku a záväzkov bola odsúhlasená na základe vykonaných fyzických a dokladových inventúr,
prièom neboli zistené rozdiely vo vykazovaných hodnotách. Pri overovaní úètovnej závierky som
nadobudla presvedèenie, e audit mi poskytol objektívny základ pre vyjadrenie nasledujúceho
názoru bez výhrad.
Pod¾a môjho názoru, roèná úètovná závierka tátneho podniku Letové prevádzkové sluby SR
vyjadruje verne vo vetkých svojich významných súvislostiach majetkovú a finanènú situáciu
k 31. decembru 2001, dosiahnutý hospodársky výsledok za uvedený rok a je spracovaná v súlade
so zákonom è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení neskorích predpisov. Bez toho, aby som
podmienila svoj názor na úètovnú závierku zostavenú k 31. decembru 2001, kontatujem,
e vykazovaná výka základného imania tátneho podniku v súvahe na úète 411- Základné imanie
v sume 1.010.457.295,74 Sk a jeho výka zapísaná vo výpise z Obchodného registra Okresného
súdu Bratislava I. je rozdielna. Vzh¾adom na túto skutoènos doporuèujem da do súladu výku
základného imania tátneho podniku.

V Bratislave, dòa 25. marca 2002
Zodpovedný audítor: Ing. Jana Tomíková
audítor SKAu è. dekrétu 454
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Výrok audítora
o overení výroènej správy tátneho podniku Letové prevádzkové sluby SR, Bratislava
vyhotovenej za úètovné obdobie roku 2001

V zmysle ustanovení § 21 zákona è. 563/91 Zb. spoloènos Letové prevádzkové sluby SR, . p.
Bratislava vypracovala výroènú správu o svojej èinnosti a hospodárení za úètovné obdobie
od 1. januára do 31. decembra 2001.
Výroèná správa obsahuje stav majetku a záväzkov, dosiahnutý hospodársky výsledok a zhodnotenie
finanènej situácie spoloènosti, ako aj rozdelenie dosiahnutého èistého hospodárskeho výsledku.
Taktie spoloènos vo výroènej správe hodnotí svoj doterají vývoj ako aj predpokladaný vývoj
v budúcom období.
Súèasou výroènej správy sú úètovné výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Cash flow zostavené
k 31. decembru 2001 ako súèas úètovnej závierky spoloènosti.
Potvrdzujem, e údaje uvedené vo výroènej správe nadväzujú na údaje uvedené v úètovných
výkazoch a v prílohe, ktoré tvoria neoddelite¾nú súèas úètovnej závierky spoloènosti za uvedené
úètovné obdobie.

Bratislava, dòa 7. júna 2002
Ing. Jana Tomíková
Audítor SKAu è. licencie 454

26

V súlade s finanènou zmluvou o pôicke od EIB Luxembourg bol vykonaný audit hospodárenia LPS
SR, . p. pod¾a medzinárodných úètovných tandardov. Správa nezávislého audítora - spoloènosti
KPMG Slovensko, spol. s r. o. Bratislava kontatovala, e finanèné výkazy zobrazujú verne vo
vetkých materiálnych oh¾adoch finanènú situáciu podniku k 31. 12. 2001 a výsledky
jeho èinnosti, ako i penané toky za rok 2001 sú v súlade s medzinárodnými úètovnými
tandardmi.
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Veobecné údaje o tátnom podniku
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Názov

Letové prevádzkové sluby Slovenskej republiky, tátny podnik

Adresa firmy

Letisko M. R. tefánika, 823 07 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma

tátny podnik

Identifikaèné èíslo podniku
Základné imanie podniku

35 778 458
1 010 457 tis. Sk

Dátum vzniku

1. 1. 2000 na základe rozhodnutia Ministra dopravy, pôt
a telekomunikácií SR èíslo 144/1999 zo 17. 11. 1999 o zruení
príspevkovej organizácie Riadenie letovej prevádzky SR dòom 31.
12. 1999.

tatutárny orgán

Ing. Roman Bíro - riadite¾

Dozorná rada

Ing. Ján Kaák - (predseda do 28. 02. 2002)
Ing. Ivan Litvaj - podpredseda
Dr. Jiøina Horòáková
Ing. Frantiek Perutka
JUDr. Martina Pastýriková - (predseda od 01. 03. 2002)
Ing. Silvia Czuczorová
Viktor Svoboda
Ing. Marián esták
Peter Pajszer

Poèet zamestnancov

511

Uloenie výroènej správy:

LPS SR, . p. Letisko M. R. tefánika, 823 07 Bratislava
Obchodný register

Register pouitých akronymov a skratiek
ACC
AFTN
AIP
AIS
APP
ATM
CEATS
CEATS RTS
CIDIN
CLAM
CNS
DME
DR
D-VOR
EAD
EATMP
ECAC
EIB
EUROCAT 2000
(E 2000)
EUROCONTROL
FL
HIM
ICAO
IZKSL
JS RLP
LETVIS
LIS
LPS SR, . p.
LÚ SR
MDPT
MO SR
MSAW
MV SR
MZ SR
NDB
NIM
OTR
RADOM
RAM
RL
RVSM
SAR
SSL
STCA
TMA
TWR

Area Control Centre - Oblastné stredisko riadenia letovej prevádzky
Aeronautical Fixed Telecommunication Network - Letecká pevná telekomunikaèná sie
Aeronautical Information Publication - Letecká informaèná príruèka
Aeronautical Information Service - Letecká informaèná sluba
Approach Control Unit - Pribliovacie stanovite riadenia letovej prevádzky
Air Traffic Management - Usporiadanie toku letovej prevádzky
Central European Air Traffic Services - Stredoeurópske oblastné stredisko letových
prevádzkových sluieb pre horný vzduný priestor
Central European Air Traffic Services Real Time Simulation
Common ICAO Data interchange Network - Jednotná sie ICAO pre výmenu dát
Cleared Level Adherence Monitoring - Výstraha na nedodranie povolenej letovej hladiny
Communication Navigation Surveillance - Komunikácia, navigácia a sledovanie
Distance Measuring Equipment - Zariadenie na meranie vzdialenosti
Supervisory Board - Dozorná rada
Doppler VHF Omnidirectional Radio Range - Doppler VHF vesmerový rádiomaják
European AIS Database - Európska databáza LIS
European Air Traffic Management Program
Európsky program usporiadania letovej prevádzky
European Civil Aviation Conference
Európska konferencia o civilnom letectve
European Investment Bank - Európska investièná banka
Radar system Thomson-Airsys
Radarový systém Thomson - Airsys
European Organisation for the Safety of Air Navigation
Európska organizácia pre bezpeènos letovej prevádzky
Flight Level - Letová hladina
Hmotný investièný majetok
International Civil Aviation Organization
Medzinárodná organizácia civilného letectva
Integrované záchranné koordinaèné stredisko letectva Bratislava
Jednotný systém riadenia letovej prevádzky
Backup Radar System - Záloný systém pre zobrazovanie radarovej informácie
Aeronautical Information Services - Letecká informaèná sluba
Letové prevádzkové sluby Slovenskej republiky, tátny podnik
Letecký úrad Slovenskej republiky
SR Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Minimum Safe Altitude Warning - Výstraha na nebezpeèenstvo minimálnej bezpeènej
výky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Non-Directional Beacon - Nesmerový rádiomaják
Nehmotný investièný majetok
Oddelenie technického rozvoja a projektov
Ochranný kryt anténneho systému
Route Adherence Monitoring - Výstraha na nedodranie trate letu
Regionálne letisko
Reduced Vertical Separation Minimum - Zmenené minimum vertikálneho rozstupu
Search and Rescue - Pátranie a záchrana
Slovenská správa letísk
Short Term Conflict Alert - Výstraha na nebezpeèenstvo zráky
Terminal Control Area - Koncová letisková riadená oblas
Tower or Aerodrome Tower - Letisková riadiaca vea
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