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ÚVODNÉ SLOVO

VÝROÈNÁ SPRÁVA 2003

Váené dámy, váení páni,
rok 2003 bol pre náš podnik, rovnako ako aj pre leteckú
dopravu, významným obdobím. Najdôleitejším
ekonomickým výsledkom bola obnova celého odvetvia. Poèet letov v európskom vzdušnom priestore
mal stúpajúci trend. Aby bol podnik schopný preklenú nárast dopytu v leteckej prevádzke, bolo
potrebné prija strategický program na zvýšenie jeho kapacity, efektívnosti a výkonnosti. Výsledkom
je, e LPS SR, š. p. poskytli leteckým prevádzkovate¾om poadovanú úroveò kapacity s takmer
nulovým zdraním nad územím Slovenska. Poèas posledného roka sme boli svedkami významného
nárastu prevádzky, keï sa poèet pohybov vo FIR Bratislava zvýšil priemerne o 11,1% a poèet
preletových jednotiek o 11,3%. Ruka v ruke s týmito výzvami bolo zaznamenané aj zlepšenie
v efektívnosti nákladov. Keïe podnik prijal opatrenia na obmedzenie nákladov, boli sme schopní
dosiahnu výrazné úspory, keï jednotkové náklady v národnej mene poklesli o 11%. Situácia
je s¾ubná a v ïalšom roku oèakávame ešte výraznejšie zníenie jednotkovej sadzby. Iba pozorné
stanovenie si podnikových priorít v oblasti prevádzky, ekonomiky, investícií a ¾udských zdrojov
vyústilo do lepšej funkènosti celého systému.
Naša stratégia bola potvrdená prevádzkovými a finanènými výsledkami za rok 2003, prièom
sa ukazuje, e podnik by mal èo najviac zvýši priepustnos vzdušného priestoru Slovenskej
republiky a pozorne sa koncentrova na dosiahnutie minimálneho zdrania. Toto je jediný správny
prístup k našim zákazníkom.
Bezpeènos videná tie cez manament bezpeènosti, podporovaný manamentom kvality,
sú spoloène povaované v rámci LPS SR, š. p. za k¾úèové základné kamene poskytovania sluieb
manamentu letovej prevádzky. Toto bolo dôvodom, preèo úlohy bezpeènosti a kvality, definované
v Európskom programe manamentu letovej prevádzky EATMP, ako aj v dokumentoch ICAO, boli ako
záväzné elementy zaèlenené do stratégie a biznis plánu podniku – stratégia, ktorá tie prikladá
znaènú dôleitos zdraniam a kritériám efektívnosti.
Podstatou systému manamentu bezpeènosti, ktorý zaviedol LPS SR, š. p. je nepretrité
vyhodnocovanie vplyvu jednotlivých postupov na úroveò bezpeènosti. Systém pozostáva z nového
prvku kvality v poskytovaní letových prevádzkových sluieb a v roku 2003 viedol k zavedeniu
aktuálnych regulaèných poiadaviek na základe ESARR (Regulaèné poiadavky Eurocontrol na
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bezpeènos). Bezpeènos a kvalita sluieb podniku sú chápané ako výsledok obozretného
stanovenia si priorít, vynaloeného úsilia a nároènej kadodennej práce.
U dávnejšie boli civilná a vojenská prevádzka integrované, aby boli schopné zvládnu nové
civilno−vojenské funkcie na úrovni ACC. Naviac, aby sa optimalizovala civilno−vojenská spolupráca
a koordinácia pri vyuívaní vzdušného priestoru, do tohto nového prostredia boli zaèlenení noví
zamestnanci ATC. V tomto kontexte boli u úplne zavedené pravidlá Konceptu Eurocontrol pre
flexibilné vyuitie vzdušného priestoru. V súvislosti so špecifickými aktivitami vojenských lietadiel
je naïalej nevyhnutné pride¾ova vzdušný priestor Vzdušným silám SR (TSA a R). Preto je aj naïalej
nevyhnutné zvaova oddelenie špeciálnej leteckej prevádzky od civilnej, a z tohto dôvodu
aj zodpovednos za poskytovanie sluieb musí by rozdelená medzi civilnú a vojenskú slubu, prièom
bude poskytovaná z jedného prevádzkového centra.
Prevádzkový systém ATC, ktorý vyuíva ACC Bratislava, je moderným systémom s plne
elektronickým prostredím rozhrania èlovek/stroj, kde úroveò civilno−vojenskej spolupráce bola
významne zlepšená, pretoe civilní aj vojenskí zamestnanci pracujú v rovnakom systéme,
s rovnakými procesmi a údajmi. Elektronické prostredie dalo koordinácii a výmene údajov novú
kvalitu, pretoe vymieòané údaje sú okamite dostupné všetkým zainteresovaným stranám
v reazci ATM.
Toto sú výsledky implementácie novej technológie a nových procesov ATC zaloených na najnovšom
vývoji v odvetví ATM.
Pozitívny vývoj letovej prevádzky a dodriavanie naplánovaného rozpoètu v roku 2003 vyústili
do dobrej finanènej situácie. Môem s radosou poveda, e sme boli schopní splni všetky naše
povinnosti voèi štátu, našim zákazníkom a našim zamestnancom. Budúcnos zvyšovania
priepustnosti vzdušného priestoru spoèíva v integrácii a stanovení medzinárodných centier riadenia
letovej prevádzky. LPS SR, š. p. je pripravený a chce sa hlboko angaova do všetkých fáz projektu
CEATS a podporuje cie¾ jedného vzdušného kontinua. Pokraèujeme v práci na projekte CEATS,
ktorého priebeh, ia¾, nezodpovedá vynaloenej snahe a investovaným prostriedkom. Zainteresovaní
poskytovatelia LPS preto spolupracujú na multilaterálnom a bilaterálnom základe, aby prispeli
k dosiahnutiu Jednotného európskeho neba, prièom udriavajú maximálnu efektívnos
a opodstatnené prevádzkové náklady. Program Jednotné európske nebo s podporou Dohovoru
CEATS je povaovaný za nástroj pre širšie uplatnenie efektívneho vyuitia vzdušného priestoru za
podmienky jeho flexibility odzrkad¾ujúcej zmeny prostredia ATM, v ktorom poskytovatelia LPS hrajú
k¾úèovú úlohu.

Roman Bíro
riadite¾ podniku

3

Správa dozornej rady

VÝROÈNÁ SPRÁVA 2003

Dozorná rada Letových prevádzkových sluieb Slovenskej republiky, štátneho podniku na svojom
zasadnutí dòa 22 .– 23. 4. 2004 na základe overenia úètovnej závierky audítorom
Ing. Janou Tomšíkovou zhodnotila hospodársky výsledok podniku za rok 2003 a konštatovala,
e hospodárenie podniku je v súlade s platnými zákonmi a úètovnými predpismi. Zároveò
konštatovala, e plánované ukazovatele boli splnené.
Dozorná rada prerokovala 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 2003 pre zakladate¾a.

JUDr. Martina Pastýriková
predseda Dozornej rady
štátneho podniku Letové prevádzkové sluby Slovenskej republiky
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Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR svojím rozhodnutím èíslo 144 / 99 zo dòa
17. novembra 1999 zaloil dòom 1. januára 2000 štátny podnik LPS SR so sídlom na Letisku
M. R. Štefánika 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 vzdušnom
priestore a na letiskách s civilnou letovou prevádzkou.
So vznikom štátneho podniku pod¾a § 20 zákona è. 111 / 1990 Zb. o štátnom podniku bola
ustanovená Dozorná rada ako rozhodovací a kontrolný orgán štátneho podniku. Èinnost Dozornej
rady sa riadila štatútom a rokovacím poriadkom schváleným zakladate¾om.
Dozorná rada bola deväèlenná. Zakladate¾ (MDPT SR) podniku ustanovil do funkcie predsedu
a štyroch èlenov rady, z toho jeden èlen bol za Ministerstvo financií SR.
Další 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 štatútom, 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 štruktúra štátneho podniku je stanovená takto: Na èele štátneho 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 všeobecnej správy;
Odbor leteckej informaènej sluby;
Odbor informaèných technológií;
Odbor bezpeènosti letových prevádzkových sluieb;
Referát obrany a ochrany;
Integrované záchranné koordinaèné stredisko letectva.
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Letové prevádzkové sluby
Stanovište ACC Bratislava
V sledovanom období január a december 2003 bol zaznamenaný nárast poètu pohybov v riadenej
oblasti Bratislava o 11,42 %. Znamená to, e za sledované obdobie vzrástol poèet pohybov o 24 355.
Porovnanie vývoja poètu pohybov za roky 2002 a 2003
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Systémy LPS všeobecne fungovali spo¾ahlivo. Poiadavky prevádzkovate¾ov boli v letnom období
vyššie ako kapacity sektorov. Koncom roku 2003 bol poèet riadiacich letovej prevádzky na ACC
Bratislava šestdesiat. Vo výcviku nebol iaden nový riadiaci letovej prevádzky.
Stanovište LPS Bratislava
Hlavnou aktivitou zamestnancov stanoviša LPS Bratislava v roku 2003 bolo rozširovanie
a skvalitòovanie poskytovania letových prevádzkových sluieb.
Po nieko¾kých krízových rokoch rapídneho redukovania leteckej dopravy mono oznaèi rok 2003
za druhý rok rozvoja leteckej prevádzky na Letisku M. R. Štefánika/Bratislava. Vïaka expanzívnemu
rozvoju nízkonákladového dopravcu Sky Europe Airlines a zvýšeného záujmu ïalších zahranièných
leteckých prevádzkovate¾ov nastalo vidite¾né oivenie leteckej dopravy na Letisku M. R.
Štefánika/Bratislava. Svedèí o tom aj kadý rok narastajúci poèet pravidelných liniek. V roku 2003
malo spojenie na priamych leteckých linkách so 16 letiskami v Európe a na blízkom východe.
Porovnanie poètu pohybov na Letisku M. R. Štefánika/Bratislava za rok 2003 s rovnakým obdobím
minulého roka vykázalo nárast o 17%. Celkový poèet pohybov v TMA Bratislava, vrátane preletov bol
v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka väèší o 9%.
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Stanovište LPS Košice
Medzinárodné Letisko Košice je letisko s kadoroèným nárastom letovej prevádzky. Štatisticky je
moné deklarova priemerný nárast poètu pohybov ve¾kej dopravy cca 14% roène. V minulom roku,
podobne ako v predchádzajúcich rokoch, zo strany sluieb riadenia letovej prevádzky nebola
zaznamenaná iadna mimoriadna udalos.

Vývoj IFR letov za roky 2000 a 2003
2000
2001

4 626
5 203

2002

6 409

2003

6 004

Stanovište LPS Poprad
Stanovište LPS Poprad v roku 2003 poskytovalo letové prevádzkové sluby bez ványch nedostatkov
a incidentov. V období od 01. 07. 2003 došlo k obmedzeniu poskytovania pribliovacej sluby
riadenia radarom v noci.
Stanovište LPS Sliaè a ilina
Letové prevádzkové sluby na stanovištiach LPS Sliaè/ilina boli poèas roka 2003 poskytované
v primeranej kvalite, vzh¾adom na personálne a technické vybavenie. Z h¾adiska bezpeènosti letovej
prevádzky neboli zaznamenané iadne incidenty spôsobené vinou LPS.
Stanovište LPS Piešany
Letové prevádzkové sluby na stanovišti v Piešanoch boli poskytované bez incidentov.

Vývoj pribliovacej a letiskovej èinnosti za roky 2000 a 2003 v tonách
2000
2001

225 735

2002

231 223

2003
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149 819

325 725
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Vývoj poètu pohybov za roky 2000 a 2003 pod¾a mesiacov
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10 450
10 487
12 568
16 049

11 488
11 604
13 820
16 926

8

16 397
18 325
20 142
24 056

7

18 952
22 019
23 056
26 328

18 236
21 264
22 804
23 668

6

20 335
23 683
25 122
28 370

4

20 399
24 091
25 605
27 344

3

16 114
18 712
19 231
19 761

2

12 724
14 697
15 001
15 328

9 849
10 731
10 835
12 165

1

11 443
12 596
13 569
13 801

10 595
11 179
10 929
12 914

2000 2001 2002 2003
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Pátranie a záchrana
Za hodnotené obdobie bola èinnos záchranného koordinaèného strediska (RCC – Rescue
Co−ordination Centre) vyuitá v 98 prípadoch. V 74 prípadoch išlo o zachytenie vysielania
na frekvenciách urèených pre núdzové vysielaèe polohy, ktoré bolo v 23 prípadoch vyhodnotené ako
falošné z dôvodov nesprávnej obsluhy palubných zariadení, samovo¾ného spustenia sa zariadenia
v turbulencii (2x), príp. sa jednalo o vysielanie mimo územia SR (11 prípadov). V šiestich prípadoch
sme boli poiadaní o pomoc pri lokalizácii vysielania núdzového signálu priamo strediskami
Cospas/Sarsat. V dvoch prípadoch došlo k aktivácii zariadenia pri leteckej nehode.
Pri ich lokalizácii sa úzko spolupracovalo s príslušnými zlokami MO SR, MV SR, ako aj susednými
strediskami SAR (Èeská republika, Rakúsko, Maïarsko). Efektívnejšej práci bránila stále vysoká
neprevádzkyschopnos vojenských zameriavaèov (OS SR udrujú v prevádzke iba jeden
zameriavaè). V ostatných prípadoch nebol zdroj vysielania zistený.
V troch prípadoch sme obdrali falošnú alebo neoverenú informáciu o havárii lietadla, ktorá
sa nepotvrdila. V dvoch prípadoch sme na základe hlásení z lietadiel boli informovaní o pozemných
poiaroch, ktoré sme odovzdali na príslušné stanovište MV SR.
Èinnost RCC bola v tomto období zameraná aj na odbornú prípravu, výcvik a ïalšie vzdelávanie
zamestnancov strediska. Zamestnanci okrem toho boli pravidelne oboznamovaní so zmenami
do štátnych, ako aj vnútropodnikových predpisov a riadiacich aktov, ktoré sa vzahujú
na poskytovanie sluby SAR.
V marci sa vedúci RCC zúèastnil medzinárodnej konferencie a výstavy Search and Rescue 2003,
na ktorej vystúpil s prezentáciou nášho systému poskytovania sluby pátrania a záchrany. Podla
hodnotenia organizátorov konferencie patrila prednáška k najlepším príspevkom a potvrdila,
e vïaka nedávno dokonèenej modernizácii a pouívaným technológiám patrí naše stredisko
k najlepšie vybaveným na svete.
Na leteckej základni Malacky sa za našej úèasti uskutoènilo spoloèné inštruktáno−metodické
zamestnanie s previerkou pozemnej pátracej a záchrannej skupiny. Obdobné zamestnania
sa uskutoènili aj na leteckých základniach Sliaè a Prešov.
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V máji prebehli spoloèné rokovania vedúcich záchranných koordinaèných stredísk z Èeskej
republiky, Rakúska a Slovenska k príprave koordinaèných postupov a spoloèných cvièení.
V závere roka sa vzh¾adom na rozhodnutie MO SR zabezpeèova slubu pátrania a záchrany pre
vojenské lietadlá, ktoré sa ocitli v tiesni, priamo príslušnými zlokami MO SR, uskutoènili rokovania
so zástupcami rezortu obrany k príprave dohody o ïalšej spolupráci pri zabezpeèovaní sluby
pátrania a záchrany vo vzdušnom priestore a na území SR. Z uvedených dôvodov bola v decembri
2003 zo strany MO SR vypovedaná Dohoda o zriadení Integrovaného záchranného koordinaèného
strediska Bratislava. Po reorganizácii a odchode profesionálnych vojakov z pracoviska
ku dòu 31. 12. 2003 bolo s úèinnostou od 1. januára 2004 zriadené Záchranné koordinaèné stredisko
Bratislava (RCC Bratislava), ktoré zabezpeèuje svoje úlohy v súlade s Leteckým zákonom
a predpisom L 12 Pátranie a záchrana.
Technické zabezpeèenie
V zmysle zakladacej listiny LPS SR, š. p., divízia technického zabezpeèenia LPS je organizaèným
útvarom zabezpeèujúcim vykonávanie leteckých telekomunikaèných sluieb.
Modernému vybaveniu leteckej techniky zodpovedajú úrovòou príslušné pozemné technické
zariadenia. Vysoká presnos, pohotovos, dostupnos prakticky 24 hodín denne po celý rok
a spo¾ahlivost tejto techniky vyplýva priamo z poiadaviek, kladených na uvedené predmety
èinnosti.
Vzh¾adom na široký rozsah, špecializáciu, vysokú nároènos a na špecifické podmienky je zvykom
èleni zariadenia do nieko¾kých základných skupín:
Komunikaèné zariadenia
Zabezpeèujú hlasové spojenie s posádkami lietadiel, jednotlivými stanovištami letových
prevádzkových sluieb a technickými zlokami na Slovensku i v susedných štátoch. Je to i neustále
silnejúca, sofistikovaná a perspektívna skupina zariadení a systémov, zabezpeèujúcich príslušné
dátové prenosy. V súèasnosti pri širokom pouití a dominujúcom digitálnom spôsobe spracovania
je moné aj prenos hlasu, obrazu a iných informácií povaova za dátový prenos.
Navigaèné zariadenia
Umonujú posádkam lietadiel urèi svoju polohu a smer. Na dôleitosti tejto skupiny neuberá ani
fakt, e postupne sa èoraz viac presadzuje druicová navigácia. Pristávací systém ILS, ako jeden zo
zástupcov tejto skupiny, je doposia¾ nenahradite¾ný.
Rádiolokaèné zariadenia
Poskytujú prvotnú informáciu o polohe lietadiel, o ich výške, identite, prípadne aj o vektore
rýchlosti, ak výstup radaru je na úrovni druhotného spracovania. V závislosti od úèelu, ktorý má plni,
je radar koncipovaný ako primárny alebo sekundárny. Pre radarové pokrytie celého záujmového
priestoru nestaèí jeden radar, a preto LPS SR, š. p. prevádzkuje nieko¾ko radarov, ktoré sú
umiestnené jednak na letiskách SR, jednak na rádiolokaèných bodoch (Ve¾ký Javorník a Ve¾ký
Buèeò). V záujme zvýšenia bezpeènosti a kvality informácie LPS SR, š. p. vyuíva aj signály radarov
v zahranièí (Rakúsko, Maïarsko, Èeská republika). Tieto informácie tvoria vstupný signál pre
systémy spracovania radarových a letových dát.
Systémy spracovania radarových a letových dát
Poskytujú riadiacim letovej prevádzky vizuálnu informáciu o vzdušnej situácii so všetkými
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príslušnými informáciami o letoch, ako sú poloha, výška a rýchlos jednotlivých lietadiel, ich letové
plány s trajektóriami a èasovým harmonogramom, ale aj rôzne pomocné funkcie, ktoré umonujú
presnejšie rieši konkrétne prevádzkové situácie. Výstrahy, ktoré tieto systémy v predstihu
poskytujú, zniujú pravdepodobnos prehliadnutia potenciálne nebezpeèných stavov a prispievajú
k dosiahnutiu vyššej miery bezpeènosti, ktorá je najvyšším kritériom poskytovaných sluieb.
Rozvody elektrickej energie zabezpeèujú napájanie ako nevyhnutnú podmienku chodu všetkých
elektrických zariadení. Na zaistenie nepretritosti napájania sú pre obzvláš dôleité a nároèné
zariadenia zaistené pripojenia na bezvýpadkové zdroje elektrickej energie, s prípadným zdvojením
a automatickým prepínaním.
Správnu funkciu zariadení, ale aj pracovné podmienky ¾udí zabezpeèujú klimatizaèné zariadenia
pracujúce celoroène v širokom rozpätí vonkajších teplôt.
Vzh¾adom na závané dôsledky prípadných udalostí v letovej prevádzke, ale aj z iných dôvodov
prevádzkových, bezpeènostných a preventívnych, sú všetky dôleité komunikaèné kanály a dáta
nahrávané na médiá záznamovými zariadeniami, ktoré taktie tvoria významnú skupinu, bez ktorej nie
je moderná prevádzka moná.
Rozvíja sa celková integrácia všetkých skupín zariadení do systémov dia¾kového ovládania
a doh¾adu.
Z uvedeného struèného preh¾adu vyplýva, e udra celý komplex v prevádzkyschopnom stave
je úloha nároèná technicky, finanène aj organizaène a kladie vysoké nároky na príslušný personál.
K tomu pristupuje nutnos inovácií, daných neustálym technickým vývojom a zvyšujúcimi
sa poiadavkami prevádzkovate¾ov a ostatných pouívate¾ov sluieb. Za inováciami sa skrýva
mnostvo práce prakticky všetkých zloiek LPS SR, š. p., ako sú
− riadiaci letovej prevádzky, ktorí sú najèastejším bezprostredným pouívate¾om a formulujú
prevádzkové poiadavky na mnohé zariadenia,
− technickí špecialisti, ktorí zabezpeèujú špecifikovanie technických poiadaviek na zariadenia
pre dodávate¾ov a podie¾ajú sa na procese overovania zariadení pred uvedením do
prevádzky,
− zamestnanci prevádzky, ktorí sa podie¾ajú na inštalácii za okolností, ktoré si vyadujú udra
v chode pôvodné zariadenia a súèasne realizova fázy prípravy pre novoinštalované
zariadenia a zvládnu vyškolenie na novú techniku,
− odborníci pracujúci v investiènej oblasti zabezpeèujúci obchodnú stránku projektov, èasto so
zahranièným dodávate¾om.
Letecká informaèná sluba (LIS)
Hlavným poslaním LIS je poskytovanie leteckých informácií potrebných pre bezpeènos, pravidelnos
a hospodárnos letovej prevádzky. Zamestnanci LIS zabezpeèovali èinnosti, smerujúce k skvalitneniu
poskytovaných sluieb prostredníctvom automatizovaných systémov. Bola zabezpeèená zmenová
sluba Leteckej informaènej príruèky SR a vydávané súèasti integrovaného súboru leteckých
informácií v súlade s poiadavkami a potrebami pouívate¾ov. Poèas sledovaného obdobia neboli
zaznamenané iadne nedostatky v poskytovaní leteckej informaènej sluby. Ïalej bolo
zabezpeèované vydávanie predpisov radu L, JAR a ostatných dokumentov. Taktie bola
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zabezpeèovaná èinnos predajného strediska dokumentov ICAO. Naviac v sledovanom období boli
zabezpeèované poradenské a konzultaèné sluby.
V oblasti automatizácie bola èinnost zameraná najmä na systém na tvorbu Leteckej informaènej
príruèky Slovenskej republiky, vrátane modulu na spracovanie leteckých máp. Prebehla integrácia
systémov LIS na úrovni pracovných procesov pod¾a pravidiel definovaných organizáciou
EUROCONTROL (AIS Data Process). V sledovanom období pokraèovalo testovanie systému a boli
zabezpeèované èinnosti smerujúce k získaniu prevádzkového osvedèenia. Systém bol uvedený do
prevádzky 1. septembra 2003. Pokraèovalo aj testovanie a potrebné úpravy modulu BRAVO.
V rámci príprav na pripájanie národného systému LIS do EAD (European AIS Database) pokraèovala
príprava plánu prechodu a ïalšie súvisiace aktivity. V tejto súvislosti boli pripravené všetky
podklady potrebné na podpisy zmlúv na úpravy stávajúcich systémov s cie¾om zabezpeèi
kompatibilitu s EAD. Spustila sa realizácia verejného obstarania rozhrania medzi systémom LIS
a systémom EAD − ENA (EAD Network Adapter) a realizácia modulov zabezpeèujúcich komunikáciu
s EAD.
LIS SR sa zapojila aj do projektu elektronického AIP (eAIP), ktorý koordinuje EUROCONTROL. Cie¾om
je poskytnú pouívate¾om letecké údaje obsiahnuté v leteckej informaènej príruèke v digitálnej
forme, v jednotnej štruktúre a formáte. K tejto téme bol zorganizovaný regionálny seminár, ktorý sa
uskutoènil v októbri v Bratislave za prítomnosti zástupcov EUROCONTROL a odborníkov zo štátov
strednej a východnej Európy.
V mesiaci máj bolo zabezpeèené stretnutie s pouívate¾mi leteckej informaènej sluby zamerané na
prezentovanie súèasného stavu v oblasti poskytovania leteckej informaènej sluby a výsledkov
dosiahnutých v oblasti automatizácie. Hlavnou témou bol prechod od papierových publikácií
k elektronickej prezentácii leteckých informácií. Dôleitou súèastou stretnutia bola diskusia
s pouívate¾mi, cie¾om ktorej bolo definovanie budúcich poiadaviek na sluby LIS. Získané poznatky
budú pouité pri riadení ïalšieho rozvoja.
V sledovanom období bol v spolupráci s EUROCONTROL vypracovaný strategický biznis plán pre
LIS na obdobie desiatich rokov, ktorý bol schválený 22. decembra 2003.
V spolupráci s firmou STASYS z Ve¾kej Británie boli pripravené podklady do súae na vypracovanie
štúdie „Poskytovanie leteckých informácií pre európsky horný vzdušný priestor“ vyhlásenej
Európskou komisiou. Predloená ponuka bola v silnej konkurencii vyhodnotená ako najlepšia
a v decembri 2003 bol podpísaný kontrakt o vypracovaní štúdie medzi Európskou komisiou
a firmou STASYS, kde LPS SR, š. p. vystupuje ako subdodávate¾.
Zamestnanci LIS sa aktívne zúèastnovali na
−
−
−
−
−

èinnostiach súvisiacich s plnením úloh programov EATMP v oblasti AIS, konkrétne programov
AIS AHEAD a EAD;
aktivitách súvisiacich s udriavaním systému manaérstva kvality podniku v súlade so
získaným certifikátom pod¾a normy ISO 9001:2000;
rôznych školení prevane zameraných na zvyšovanie úrovne znalostí anglického jazyka;
zabezpeèení školenia pre úèastníkov kurzov RLP;
ICAO AIS/MAP Seminári v Kyjeve, kde prezentovali dosiahnuté výsledky v budovaní LIS
a systému manaérstva kvality.
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Ïalej bolo zabezpeèené školenie zamestnancov LIS zamerané na zvyšovanie odborných vedomostí,
po ktorom nasledovalo pravidelné kadoroèné preskúšanie. Všetci príslušní zamestnanci vyhoveli
stanoveným kritériám a udrali si potrebnú kvalifikáciu.
Bezpeènos v letových prevádzkových slubách
LPS SR, š. p. poskytuje sluby v súlade so zákonom è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon) v znení neskorších predpisov predovšetkým so zameraním na bezpeènos, efektívnos
a usporiadaný tok letovej prevádzky. V záujme dosiahnutia a udrania vysokej úrovne bezpeènosti
podnik definoval svoj cie¾ v tejto oblasti v politike bezpeènosti, zaviazal sa vytvori systém
manamentu bezpeènosti poskytovaných sluieb a priradil bezpeènosti najvyššiu prioritu pred
komerènými, prevádzkovými, environmentálnymi a sociálnymi vplyvmi.
Manament bezpeènosti predstavuje skupinu odborných èinností zamestnancov divízie letových
prevádzkových sluieb (DLPS), divízie technického zabezpeèenia (DTZL) a odboru bezpeènosti
letových prevádzkových sluieb (SAF), ktorí zaruèujú, aby všetky riziká, ktoré majú vplyv alebo
ohrozujú bezpeènos, boli identifikované, posúdené z h¾adiska ich významu a vplyvu a aby sa
prijali primerané opatrenia na minimalizovanie ich dôsledkov.
V roku 2003 bolo vykonaných mnostvo rutinných èinností. Išlo najmä o tvorbu a modifikáciu
prevádzkových riadiacich aktov a informaèných dokumentov, vrátane AIP SR, národných
ekvivalentov dokumentov medzinárodných organizácií ICAO, EUROCONTROL a JAA, vyšetrovanie
incidentov v leteckej prevádzke v pôsobnosti podniku, vrátane navrhovania nápravných
a preventívnych opatrení a spoluprácu pri vyšetrovaní s externými orgánmi a pod. V oblasti
procesu zavádzania bezpeènostných normatívov EUROCONTROL v Slovenskej republike sa LPS SR,
š. p. zúèastnil pri spracovaní návrhu predpisu ESARR 5 Personál sluieb ATM a Príruèky na
licencovanie riadiacich letovej prevádzky.
Dôleitou udalosou v oblasti bezpeènosti z medzinárodného h¾adiska bolo ukonèenie èinnosti
pracovnej skupiny AGAS (High Level European Action Group for ATM Safety), ktorá bola zameraná vo
svetle udalosti z júla 2002 na identifikovanie prioritných aktivít na zvýšenie úrovne bezpeènosti
v oblasti ATM v pôsobnosti štátov ECAC. Hlavným výstupom práce tejto skupiny bolo vypracovanie a
schválenie tzv. Strategic Safety Action Plan (SSAP), ktorý oznaèil nasledovných osem prioritných oblastí:
−
−
−
−
−
−
−
−

¾udské zdroje,
hlásenie udalostí a rozširovanie súvisiacich dát,
palubný protizrákový systém (ACAS),
bezpeènostné siete v pozemných systémoch,
bezpeènos súvisiaca so vzletovou a pristávacou dráhou,
implementácia predpisov ESARR,
uvedomovanie si priority bezpeènosti,
bezpeènos a ¾udský faktor – výskum a vývoj.

Na realizáciu odporúèaných opatrení bol vypracovaný tzv. Implementation Master Plan, ktorý má by
ukonèený 31. januára 2006 a realizácia opatrení naïalej vyhodnocovaná.
Hlavnou úlohou v roku 2004, okrem úloh stanovených v SSAP, bude ukonèi legislatívny proces
prijatia zostávajúcich predpisov radu ESARR a ukonèi proces zavedenia systému manamentu
bezpeènosti v ATM.
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Všeobecná správa
Odbor všeobecnej správy konal v agende základných dokumentov podniku a inej agende
so zakladate¾om. Zúèastòoval sa kolektívneho vyjednávania a spolupracoval pri tvorbe kolektívnych
zmlúv z h¾adiska ich súladu s právnymi predpismi. Zabezpeèoval agendu kapitálového ivotného
poistenia zamestnancov z h¾adiska uzatvárania nových poistných zmlúv a vykonával ostatné
èinnosti súvisiace s touto agendou. Odbor poskytoval všeobecnú poradenskú èinnost, posudzoval
a vypracovával stanoviská k riadiacim aktom podniku a organizaèných útvarov na II.. stupni
riadenia. Okrem spoloèných úloh odbor riešil konkrétne právne otázky, poskytoval právnu
konzultaènú èinnos vrátane informácií o platných právnych predpisoch a stanovísk k právnym
problémom. V rámci vnútrorezortného a iniciatívne aj v rámci medzirezortného pripomienkového
konania k návrhom právnych predpisov sa odbor zapájal do legislatívneho procesu. V rámci svojej
èinnosti spolupracoval pri príprave zmlúv a všetky návrhy zmlúv posudzoval a pripomienkoval,
vykonával kontrolu zmlúv z h¾adiska právneho a formálneho. V roku 2003 právny referát
posudzoval a pripomienkoval 215 návrhov zmlúv a dodatkov ku zmluvám. Viedol agendu súdnych
sporov, zastupoval podnik v súdnych konaniach. Posudzoval poh¾adávky z h¾adiska ich
vymoite¾nosti a zabezpeèoval ich pred premlèaním uplatnením nároku na príslušnom súde.
Prihlasoval poh¾adávky do konkurzného konania. Navrhoval odpis nevymoitelných poh¾adávok,
v prípadoch zahranièných dlníkov po zistení skutkového stavu v krajine dlníka.
Oddelenie rozvoja ¾udských zdrojov
HR poèas roka 2003 organizaène zabezpeèovalo okrem benej agendy aj ïalšie èinnosti rozvoja
¾udských zdrojov, ako sú
−
−
−
−
−
−
−
−

analýza a plánovanie potreby zamestnancov (poèet, skladba, kvalita) z h¾adiska potrieb
podniku,
konkurzné a výberové konania na poadované pracovné pozície, vyuívanie všetkých
dostupných spôsobov získavania vhodných uchádzaèov,
získavanie a výber kvalifikovaných zamestnancov,
riadenie vnútropodnikovej mobility,
spracovávanie preh¾adov zamestnanosti,
výkon sociálnej starostlivosti, zdravotných a stravovacích sluieb,
tvorba vzdelávacích programov, výkon vzdelávania,
spolupráca s úradmi práce, strednými a vysokými školami a personálno−poradenskými
inštitúciami.

Stav zamestnancov LPS SR, š. p. sa stabilizoval. K 31. 12. 2003 podnik vykazoval evidenèný poèet
zamestnancov 493, èo predstavuje oproti roku 2002 zníenie poètu o 15 zamestnancov. V priebehu
roku 2003 bolo prijatých 11 nových zamestnancov a odišlo 26 zamestnancov. Dôvody skonèenia
pracovného pomeru boli rôzne (skonèenie pracovného pomeru dohodou, skonèenie pracovného
pomeru na dobu urèitú, skonèenie pracovného pomeru dohodou alebo výpoveïou z dôvodov
organizaèných zmien alebo racionalizaèných opatrení).
I napriek tomu, e sa v roku 2003 v podniku stabilizoval poèet zamestnancov, HR vychádzalo
z potreby obsadi vo¾né pracovné miesta a doplni plán zamestnancov.
Kontrolná èinnos
Vnútorná kontrolná èinnos v podniku pozostávala z kontrol vykonávaných referátom vnútornej
kontroly, z kontrol vykonávaných na úrovni vedúcich zamestnancov na II. stupni riadenia a previerok
bezpeènosti vykonávaných odborom SAF.
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Referát vnútornej kontroly vykonal jedenás plánovaných kontrol a jednu mimoriadnu kontrolu.
Vykonané kontroly boli zamerané hlavne na dodriavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
vnútorných riadiacich aktov a technicko−prevádzkovej dokumentácie. Kontrolami zistený stav
a odporúèania kontrolných skupín na odstránenie zistených nedostatkov boli špecifikované
v jednotlivých protokoloch z kontrol a v jednotlivých zápisniciach z ich prerokovania s príslušnými
vedúcimi zamestnancami kontrolovaných útvarov. Na odstránenie zistených nedostatkov a na
predchádzanie ich vzniku v budúcnosti boli vydané nariadenia riadite¾a podniku. Plnenie týchto
prijatých opatrení bolo predmetom samostatnej kontroly.
Kontrolná èinnos vykonaná na úrovni vedúcich zamestnancov na II. stupni riadenia bola zameraná
hlavne na odborné oblasti pôsobnosti podniku. Mimoriadne kontroly boli zamerané hlavne
na kontrolu dodriavania pracovnej disciplíny, kontroly na poitie alkoholu, na evidenciu skladového
hospodárstva a stavu zásob, kontrolu pokladniènej hotovosti.
V rámci vykonanej kontrolnej èinnosti v podniku nedošlo k takým zisteniam, ktoré by viedli
k preukázaniu škody alebo iným podobným zisteniam.
V roku 2003 boli zo strany orgánov vonkajšej kontroly vykonané štyri kontroly. Išlo o kontroly
Daòového úradu pre vybrané daòové subjekty Bratislava, Sociálnej poisovne, poboèka Trnava na
regionálnom letisku Pieštany, Slovenskej inšpekcie ivotného prostredia, Inšpektorátu ivotného
prostredia Banská Bystrica na regionálnom letisku Sliaè a Vzájomnej ivotnej poistovne Dôvera,
poboèka Košice na regionálnom letisku Košice. V protokoloch z kontrol neboli uvedené iadne
kontrolné zistenia a podniku neboli uloené iadne nápravné opatrenia.
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠTÁTNEHO PODNIKU LPS ZA ROK 2003
Za rok 2003 bol zaznamenaný pokles priemerného evidenèného poètu zamestnancov z 508 v roku
2002 na 493 v roku 2003. Zníenie bolo dosiahnuté organizaènými opatreniami a z dôvodov
vyplývajúcich z ustanovení Zákonníka práce v znení §§ 60, 63, 71, odchodom do starobného
dôchodku a z iných dôvodov.
Rast produktivity práce z výnosov celkom bol ovplyvnený rastom výnosov a poklesom priemerného
poètu zamestnancov. Jeho úroveò je vyjadrená indexom 1,17.
Ukazovate¾ pridanej hodnoty v roku 2003 vzrástol oproti roku 2002 indexom 1,15 vplyvom rastu trieb
z predaja vlastných výrobkov a sluieb.
Zvýšenie ukazovate¾a produktivity práce z pridanej hodnoty v roku 2003 oproti roku 2002 bolo
spôsobené uvádzaným rastom pridanej hodnoty a poklesom priemerného evidenèného poètu
zamestnancov. Ukazovate¾ rástol v roku 2003 oproti roku 2002 indexom 1,18, èo je viac o Sk 426 tis.
v priemere na jedného zamestnanca.
Za sledované obdobie roka 2003 v porovnaní s rokom 2002 v poloke Mzdy a náhrady mzdy
je zaznamenaný nárast indexom 1,07, èo bolo vyvolané uplatnením seniority zamestnancov, zmien
v zaradení zamestnancov a výsledku kolektívneho vyjednávania o zoh¾adnení inflácie meny
v zárobku.
Vo vývoji ukazovate¾a miezd a náhrad mzdy vrátane odmien DR za vlastných zamestnancov v roku
2003 bol oproti roku 2002 zaznamenaný rast vyjadrený indexom 1,07, èo predstavuje zmeny
v zaradení zamestnancov.
Záverom mono konštatova, e v roku 2003 oproti roku 2002 bol dodraný progresívnejší rast
pridanej hodnoty indexom 1,15, produktivity z pridanej hodnoty indexom 1,18, oproti mzdám
indexom 1,07 a priemerného zárobku na zamestnanca indexom 1,09.
Výnosy
Za obdobie roka 2003, LPS SR, š. p. vykázal objem výnosov Sk 1 427 511,6 tis. V porovnaní
so skutoènosou 2002 v roku 2003 vzrástol ukazovate¾ výnosov celkom o Sk 180 777,5 tis.,
èo predstavuje rast indexom 1,15.
Rast výnosov celkom oproti roku 2002 bol dosahovaný najmä rastom „Trieb z predaja sluieb“
a z toho „Trieb za traové poplatky“, ktoré rástli indexom 1,12. Priaznivé plnenie tohto ukazovate¾a
oproti roku 2002 bolo ovplyvnené zvýšením poètu preletových jednotiek v roku 2003 o 59 673.
K nárastu výnosov došlo aj v ostatných polokách.
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Vývoj výnosov za roky 2000 a 2003 v tis. Sk
961 997,1
1 161 329,7
1 246 734,0
1 427 511,5

Vývoj jednotkovej sadzby traového poplatku za Slovenskú republiku (EURO)
54,74
58,96

58,32
59,14

Základné jednotkové sadzby traového poplatku èlenských štátov EUROCONTROL platné v roku 2003 (EURO)
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Náklady
Skutoèný objem èerpaných nákladov na zabezpeèenie úloh vyplývajúcich zo zakladacej listiny
za hodnotené obdobie roka 2003 bol Sk 1 311 939,5 tis.

V porovnaní so skutoènosou 2002 boli náklady v roku 2003 vyššie o Sk 143 006,1 tis., èo predstavuje
rast indexom 1,12. Pri porovnaní percentuálneho rastu ukazovate¾ov výnosov a nákladov, rast
nákladov nedosiahol úroveò rastu výnosov, èo malo priaznivý vplyv na tvorbu hospodárskeho
výsledku.
V roku 2003 v porovnaní jednotlivých druhov nákladových poloiek s rokom 2002 došlo u väèšiny
nákladov k rastu.

Skladba nákladov za rok 2003 v tis. Sk
Spotrebované nákupy

31 323,4

Sluby

178 194,0

Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady

517 313,7
1 473,7
120 179,0

Odpisy DNM a DHM
Tvorba zákonných rezerv a opravných poloiek
Finanèné náklady
Mimoriadne náklady
Daò z príjmov

285 908,3
52 851,7
85 387,8
4 046,7
35 261,2

Vývoj nákladov za roky 2000 a 2003 v tis. Sk
2000
2001
2002
2003
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961 091,9
1 116 469,4
1 163 933,1
1 311 939,5
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Výsledok hospodárenia
Štátny podnik LPS SR za rok 2003 dosiahol výsledok hospodárenia pred zdanením 150 833,2 tis.
Po vyrovnaní daòových povinností za sledované obdobie podnik vykazuje zisk v sume
Sk 115 572,0 tis.
V porovnaní s rokom 2002 vykázal vyšší zisk o Sk 37 771,4 tis., keï v skutoènosti za rok 2002
dosiahol zisk po zdanení Sk 77 800,6 tis. V percentách je to zvýšenie o 48,6 %.
Pozitívny vplyv na tvorbu zlepšeného výsledku hospodárenia v roku 2003 v porovnaní s rokom 2002
mal progresívnejší rast výnosov celkom ako nákladov celkom. V roku 2002 náklady tvorili podiel na
výnosoch celkom 93,76 %, v roku 2003 len 91,90 %, èo je zníenie nákladovosti o 1,86 %.
Dosiahnutie vyššieho zisku po zdanení vytvorilo predpoklad k rastu všetkých ukazovate¾ov
rentability, ktoré sú vyjadrením zhodnotenia èinnosti LPS SR, š. p.
Plnenie podmienok pôièky EIB a splácanie dlhu
K 1. 1. 2004 boli od EIB prevedené na úèet LPS SR, š. p. všetky prostriedky úveru za úèelom
zabezpeèenia Projektu letových prevádzkových sluieb v súlade so znením Finanènej zmluvy
uzavretej medzi EIB, SR a LPS SR, š. p. Podmienky súvisiace so splácaním úveru plnil
LPS SR, š. p. priebene v súlade so splátkovým kalendárom.
V roku 2003 pokraèoval LPS SR, š. p. v splácaní dlhodobého úveru od EIB. Vo februári bola
uhradená siedma splátka v hodnote Sk 40 481,1 tis. a v auguste ôsma splátka úveru v hodnote
40 456,6 tis. Sk. Pod¾a schváleného splátkového kalendára v sledovanom období sa uskutoènili aj
splátky úrokov z úveru vo februári v celkovej hodnote 11 181,0 tis Sk a v auguste v celkovej
hodnote 10 060,3 tis. Sk. Po úhrade splátky úveru k 31. 12. 2003 bol zostatok úveru prepoèítaný
aktuálnym kurzom v hodnote Sk 309 586,1 tis.
V súlade so znením zmluvy o prevzatí práv a povinností LPS SR š. p. oznámil MDPT aktualizovaný
kalendár splátok úveru a úrokov z úveru na rok 2004 a ku dòu splatnosti splátky dral na
depozitnom úète sumu rovnajúcu sa minimálne výške nasledujúcej splátky. LPS SR, š. p.
vypracovával na poiadanie pre MDPT preh¾ady aktuálneho stavu úverov so štátnou zárukou.
Všetky podmienky vyplývajúce tak z Finanènej zmluvy medzi EIB, SR a LPS SR, š. p., ako aj zo
Zmluvy o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom
financií SR a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR dòa 28. 4. 1995 si plnil
LPS SR, š. p. riadne a vèas.
Kapitálové výdavky
Na rok 2003 LPS SR, š. p. schválil investièný plán vo výške 320 446,75 tis. Sk. Za rok 2003 bolo
finanèné èerpanie 251 258,43 tis. Sk, z toho 163 583,01 tis. Sk na obstaranie hmotného investièného
majetku, 6 708,71 tis. Sk na obstaranie nehmotného investièného majetku a 80 966,71 tis. Sk na
splátky z úveru EIB. Úver od EIB sa vyuil na realizáciu nároèných investièných úloh
v oblasti technického zabezpeèenia a stavebných investícií. Realizácia investièných projektov
umonila nielen udranie, ale vo väcšine prípadov zvýšenie vysokého štandardu
poskytovaných sluieb.
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Poèet investièných akcií realizovaných v roku 2003 bolo celkom 112, z toho
a) 72 akcií novozaèatých,
b) 40 akcií prechádzajúcich z minulých rokov.
Z celkového poètu realizovaných 112 akcií bolo
a) 67 akcií ukonèených,
b) 45 akcií prechádzajúcich do roku 2004.

Vývoj kapitálových výdavkov v tis. Sk
2000

291 617

2001

229 644

2002

197 250

2003

251 258

Kapitálové výdavky v tis. Sk

Zdroje spolu (investièný plán)
z toho:
Vlastné zdroje
Úver od EIB
Dodávate¾ský úver
Pouitie (èerpanie investièného plánu)
z toho:
Hmotné investície
z toho:
Stavebné investície
Strojné investície
Dopravné prostriedky
Inventár
Pozemky
Nehmotné investície
Zaradenie investícií do pouívania
z toho:
Hmotný investièný majetok
Nehmotný investièný majetok
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2002
305 410

2003
320 447

305 410
0
0

320 447
0
0

197 250

251 258

191 499

244 549

20 689
170 507
0
290
13
5 751

4 012
237 822
2 715
0
0
6 709

105 163

94 504

100 473
4 690

88 794
5 710

SÚVAHA
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Súvaha k 31. 13. 2003 v tis. Sk
AKTÍVA CELKOM

1 862 828

Poh¾adávky za upísané vlastné imanie
Neobený majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finanèný majetok

−
959 022
48 614
910 408
−

Obený majetok
Zásoby
Dlhodobé poh¾adávky
Krátkodobé poh¾adávky
Finanèné úèty

844 228
46 090
5
274 923
523 210

Èasové rozlíšenie

59 578

PASÍVA CELKOM

1 862 828

Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za úètovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci

1 357 158
1 163 083
−
97 968
− 19 465
115 572
499 490
15 818
65 912
108 173
309 587

Èasové rozlíšenie
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2003 v tis. Sk
Trby za predaj tovaru
Náklady vynaloené na predaný tovar
Obchodná mara
Výroba
Trby za predaj vlastných výrobkov a sluieb
Zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby
Aktivácia
Výrobná spotreba
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investièného majetku
Trby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu
Pouitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej èinnosti a úètovanie vzniku
komplexných nákladov budúcich období
Tvorba rezerv na hospodársku èinnost a zúètovanie komplexných nákladov budúcich období
Zúètovanie a zrušenie opravných poloiek do výnosov z hospodárskej èinnosti
Tvorba opravných poloiek do nákladov na hospodársku èinnos
Ostatné výnosy z hospodárskej èinnosti
Ostatné náklady na hospodársku èinnos
Prevod výnosov z hospodárskej èinnosti
Prevod nákladov z hospodárskej èinnosti
Výsledok hospodárenia z hospodárskej èinnosti
Finanèné výnosy
Finanèné náklady
Pouitie a zrušenie rezervy do výnosov z finanèných èinností
Tvorba rezerv na finanènú èinnos
Prevod finanèných výnosov (−)
Prevod finanèných nákladov (−)
Výsledok hospodárenia z finanèných èinností
Daò z príjmov z benej èinnosti
Odloená daò z príjmov za benú èinnos
Výsledok hospodárenia z benej èinnosti
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
Daò z príjmov z mimoriadnej èinnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej èinnosti
Výsledok hospodárenia za úètovné obdobie
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1 321
1 320

209
1 112
517
1
285

24
15
37
37
5
120

62
43
20
476
685
583
209
475
021
314
474
908
15
−

271
744
939
108
233
179
−
−
201 753
35 770
85 388
2 729
−
−
−
− 46 889
35 729
−
119 135
16
4 047
− 468
−3 563
115 572

VÝKAZ PEÒANÝCH TOKOV
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Výkaz penaných tokov s pouitím priamej metódy vykazovania
Stav peòaných prostriedkov k 1. 1. 2003
392 062
Peòané toky z prevádzkovej èinnosti
443 595
Trby z predaja tovaru (604) +
62
Náklady vynaloené na predaný tovar (504) −
−43
Trby z predaja vlastných výrobkov a sluieb (601, 602) +
1 320 685
Spotreba materiálu a energie (501 a 503) −
−31 281
Sluby (úèt. Sk. 51) −
−178 194
Mzdové náklady (521, 522) −
−418 188
Odmeny èlenov orgánov spoloènosti a drustva (523) −
−2 155
Náklady na sociálne zabezpeèenie (524, 525, 526) −
−84 207
Sociálne náklady (527, 528) −
−12 764
Dane a poplatky (úèt. Sk. 53) −
−1 474
Trby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) +
15
Ostatné výnosy z hospodárskej èinnosti (644, 645, 646, 648) +
5 233
Ostatné náklady na hospodársku èinnos (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549) − −120 179
− splatná (591, 595)
−33 917
− odloená (+/−592)
Peòané toky z finanènej èinnosti
−146 297
Výnosové úroky (662) +
15 315
Náklady na úroky (562) −
−27 170
Kurzové zisky (663) +
20 455
Kurzové straty (563) −
−25 381
Ostatné výnosy z finanèných èinností (668) +
0
Ostatné náklady na finanènú èinnos (568, 569)
−32 837
Výdavky spojené so zníením SF (472) −
− 15 713
Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov − splátky
− 80 967
Peòané toky z mimoriadnych èinností
−4 031
Mimoriadne výnosy (úèt. Sk 68)
16
Mimoriadne náklady (úèt. Sk 58)
−4 047
Peòané toky v súvislosti s daòou z príjmu z mimoriadnych èinností
0
− splatná (593) −
0
− odloená (594) −
0
Peòané toky spojené s obstaraním investícií
− 170 287
Výdavky na obstaranie DHNM, DHM,
− 170 287
Ostatné poloky ovplyvòujúce peòané toky
8 169
Zostatok finanèných prostriedkov k 31. 12. 2003
523 210

A

B

C

D

E
F
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Výrok audítora o audite riadnej roènej úètovnej závierky k 31. decembru 2003 spoloènosti
Letové prevádzkové sluby Slovenskej republiky, štátny podnik
Letisko M.R. Štefánika , 823 07 Bratislava
Uskutoènila som audit priloenej riadnej roènej úètovnej závierky spoloènosti Letové prevádzkové
sluby SR, štátny podnik, ktorý sa skonèil 31. decembra 2003. Audit bol vykonaný na základe
objednávky a vyjadrenia súhlasu vedenia spoloènosti.
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 štandardov vyjadri názor na túto úètovnú závierku, ktorý 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 štandardmi, 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 pricípov, 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 a nepretritosti fungovania úètovnej
jednotky.
Na základe výsledkov pouitých audítorských postupov som nezistila iadne nezrovnalosti. Úètovné
záznamy spoloènosti boli vo všetkých podstatných aspektoch v súlade s platným zákonom
o úètovníctve, postupmi úètovania a súvisiacimi právnymi predpismi.
Vo vykázanom hospodárskom výsledku sú zoh¾adnené všetky 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:
Podla môjho názoru, roèná úètovná závierka spoloènosti Letové prevádzkové sluby SR,
štátny podnik vyjadruje verne vo všetkých svojich významných súvislostiach majetkovú
a finanènú situáciu k 31. decembru 2003, dosiahnutý hospodársky výsledok za uvedený
rok a je spracovaná v súlade so zákonom è.431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorších predpisov.
V Bratislave, dòa 6. apríla 2004

Zodpovedný audítor:
Ing. Jana Tomšíková
audítor SKAu è. osv. 454
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Správa nezávislého audítora pre Dozornú radu
štátneho podniku Letové prevádzkové sluby SR letisko M.R. Štefánika, Bratislava
o overení výroènej správy za rok 2003
Uskutoènila som audit súladu výroènej správy spoloènosti Letové prevádzkové sluby SR, štátny
podnik a auditovanou úètovnou závierkou za rok, ktorý sa skonèil k 31. decembru 2003 a ktorá sa
spolu s mojou správou audítora uvádza v tejto výroènej správe.
Audit som uskutoènila v súlade so Slovenskými audítorskými štandardmi aplikovate¾nými pre audit
súladu. Pod¾a týchto štandardov mám audit naplánova a vykona tak, aby som získala primerané
uistenie, èi je výroèná správa spoloènosti Letové prevádzkové sluby SR, štátny podnik v súlade
s úètovnou závierkou, ktorú som auditovala. Audit zahàòa overenie príslušných dôkazov na základe
testov, ako aj preèítanie ostatných finanèných a nefinanèných informácií, ktoré sú okrem úètovnej
závierky zahrnuté do tejto výroènej správy, èi sú s touto úètovnou závierkou konzistentné.
Som presvedèená, e mi audit poskytuje primerané východisko pre vyjadrenie názoru.
Pod¾a môjho názoru, výroèná správa spoloènosti Letové prevádzkové sluby SR, štátny podnik za rok
2003 je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s auditovanou úètovnou závierkou za rok,
ktorý sa skonèil k 31. decembru 2003 a ktorá sa spolu so správou audítora uvádza v tejto výroènej
správe.

Bratislava, dòa 10. augusta 2004

Ing. Jana Tomšíková
Audítor licencia SKAU è. 454
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Správa nezávislého audítora
(audit vykonaný v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi)
V súlade s finanènou zmluvou o pôicke od EIB Luxembourg bol vykonaný audit hospodárenia LPS
SR, š. p. pod¾a medzinárodných úètovných štandardov. Správa nezávislého audítora – spoloènosti
KPMG Slovensko, spol. s r.o. Bratislava konštatovala, e finanèné výkazy zobrazujú verne
vo všetkých materiálnych ohladoch finanènú situáciu podniku k 31. 12. 2003 a výsledky jeho èinnosti
ako i penané toky za rok 2003 sú v súlade s medzinárodnými úètovnými štandardmi.
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Súvaha k 31. decembru 2003 (v tisícoch Sk)
Bod

2003

2002

837 363

804 838

AKTÍVA
Neobené aktíva
Dlhodobý hmotný majetok

2

Dlhodobý nehmotný majetok

3

9 819

32 311

Odloená daòová poh¾adávka

4

29 469

−

876 651

837 149

Spolu neobené aktíva
Obené aktíva
Zásoby

5

19 115

16 193

Poh¾adávky z obchodného styku a ostatné poh¾adávky

6

230 449

237 749

Peòané prostriedky a peòané ekvivalenty

523 210

392 062

Spolu obené aktíva

772 774

646 004

1 649 425

1 483 153

1 163 083

1 163 083

97 968

35 167

(108 635)

(275 112)

7

1 152 416

923 138

8

232 189

318 090

902

88

36 244

−

269 335

318 178

133 832

155 027

Spolu aktíva
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Zákonný rezervný fond a ostatné kapitálové fondy
Neuhradená strata
Spolu vlastné imanie
Dlhodobé záväzky
Úroèené úvery a pôièky
Ostatné dlhodobé záväzky
Rezerva na odchodné

9

Spolu dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

10

Krátkodobá èas úroèených úverov a pôièiek

8

Daò z príjmov
Spolu krátkodobé záväzky
Spolu vlastné imanie a záväzky

25

77 397

79 522

16 445

7 288

227 674

241 837

1 649 425

1 483 153
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Výkaz ziskov a strát za rok konèiaci sa 31. decembra 2003 (v tisícoch Sk)
Bod

2003

2002

1 320 165

1 174 711

5 831

8 569

1 325 996

1 183 280

Výnosy
Trby za letové prevádzkové sluby
Ostatné prevádzkové výnosy
Výnosy spolu
Mzdové náklady

11

(570 725)

(517 030)

Odpisy

2, 3

(153 790)

(248 056)

Ostatné prevádzkové náklady

12

(355 613)

(338 720)

(1 080 128)

(1 103 806)

245 868

79 474

(12 610)

(20 867)

233 258

58 607

(3 980)

(16 792)

229 278

41 815

Prevádzkové náklady spolu
Zisk z prevádzkovej èinnosti
Finanèné náklady, netto

13

Zisk pred zdanením
Daò z príjmov

4, 14

Èistý zisk za rok

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok konèiaci sa 31. decembra 2003 (v tisícoch Sk)

Zostatok k 1. januáru 2002
Zvýšenie základného imania

Zákonný

Ostatné

Základné

rezervný

kapitálové

Neuhradená

imanie

fond

fondy

strata

Spolu

1 010 457

10 308

162 625

(302 067)

881 323

152 626

−

(152 626)

−

−

Prídel do fondu rozvoja

−

−

12 617

(12 617)

−

Prídel do rezervného fondu

−

2 243

−

(2 243)

−

Èistý zisk za rok

−

−

−

41 815

41 815

K 31. decembru 2002

1 163 083

12 551

22 616

(275 112)

923 138

Zostatok k 1. januáru 2003

1 163 083

12 551

22 616

(275 112)

923 138

−

−

57 000

(57 000)

−

Prídel do rezervného fondu

−

5 801

−

(5 801)

−

Èistý zisk za rok

−

−

−

229 278

229 278

1 163 083

18 352

79 616

(108 635)

1 152 416

Prídel do fondu rozvoja

K 31. decembru 2003
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Výkaz peòaných tokov za rok konèiaci sa 31. decembra 2003 (v tisícoch Sk)
2003

2002

1 330 374

1 140 578

PREVÁDZKOVÁ ÈINNOS
Peòané prostriedky prijaté od odberate¾ov
Peòané prostriedky zaplatené dodávate¾om a zamestnancom

(531 674)

(809 500)

__________

__________

Peòané prostriedky vytvorené prevádzkovou èinnosou

798 700

331 078

Zaplatená daò z príjmov

(16 580)

(10 286)

__________

__________

782 120

320 792

__________

__________

(157 038)

(112 726)

Nákup dlhodobého nehmotného majetku

(6 785)

(4 705)

Prijaté úroky

15 315

11 533

__________

__________

(148 508)

(105 898)

__________

__________

Splátky úverov

(88 025)

(83 357)

Platené úroky

(22 377)

(26 621)

__________

__________

Peòané toky z prevádzkovej èinnosti
INVESTIÈNÁ ÈINNOS
Nákup dlhodobého hmotného majetku

Peòané toky pouité na investiènú èinnos
FINANÈNÁ ÈINNOS

Peòané toky z finanènej èinnosti
Zvýšenie peòaných prostriedkov a peòaných ekvivalentov131 148

(110 402)

(109 978)

__________

__________

104 916

Stav peòaných prostriedkov a peòaných ekvivalentov
na zaèiatku roka

392 062

287 146

__________

__________

523 210

392 062

Stav peòaných prostriedkov a peòaných ekvivalentov
na konci roka
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Letové prevádzkové sluby Slovenskej republiky, štátny podnik (ïalej len „podnik“) má sídlo na Letisku M. R. Štefánika,
823 07 Bratislava, Slovenská republika a jeho 100 % vlastníkom je štát.
Riadenie letovej prevádzky Slovenskej republiky bolo zaloené dòa 1. januára 1993, po rozdelení ÈSFR na Slovenskú
republiku a na Èeskú republiku ako štátna príspevková organizácia. Dòa 17. novembra 1999 vydalo ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky rozhodnutie Ministra o zrušení príspevkovej organizácie Riadenie letovej
prevádzky Slovenskej republiky k 31. decembru 1999 a zaloení štátneho podniku Letové prevádzkové sluby Slovenskej
republiky k 1. januáru 2000. Dòom zrušenia príspevkovej organizácie bol všetok majetok prevedený
do správy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Dòom zaloenia štátneho podniku bol tento majetok zverený
do správy štátneho podniku. Majetok, ktorý podnik prevádzkuje a spravuje je vo vlastníctve štátu a podnik ho vykazuje
v úètovných výkazoch.
Hlavným predmetom èinnosti podniku je poskytova sluby letovej navigácie leteckým prevádzkovate¾om lietajúcim nad
Slovenskom a prevádzkovate¾om, ktorí pristávajú na niektorých slovenských letiskách.
Slovenská republika sa stala èlenom Európskej organizácie pre bezpeènost letovej prevádzky EUROCONTROL dòa
1. januára 1997 a zároveò sa stala jednou zo zmluvných strán multilaterálnej dohody s EUROCONTROL o inkasovaní
poplatkov za navigaèné sluby en route. Podnik túto funkciu plní v mene Slovenskej republiky.
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1.DÔLEITÉ ÚÈTOVNÉ ZÁSADY
Pri vypracovaní tejto úètovnej závierky boli pouité nišie uvedené úètovné zásady:
Vyhlásenie o súlade
Úètovná závierka bola vypracovaná v súlade s medzinárodnými štandardmi finanèného vykazovania prijatými
Medzinárodným výborom pre úètovné štandardy (IASB) a v súlade s postupmi vydanými Medzinárodnou komisiou pre
finanèné vykazovanie pri IASB.
Východiská pre zostavenie úètovnej závierky
Úètovná závierka bola vypracovaná pod¾a zásady historických obstarávacích cien a nie je súèastou štatutárnej úètovnej
závierky podniku, ktorá bola vypracovaná samostatne v súlade so slovenskou legislatívou. Úètovná závierka bola schválená
vedením podniku dòa 31. mája 2004.
Úètovné zásady sa aplikovali konzistentne so zásadami uplatòovanými v predchádzajúcom roku.
Údaje v úètovnej závierke sú uvedené v tisícoch slovenských korún (tisíc Sk) a sú zaokrúhlené na tisíce, pokia¾ nie
je uvedené inak.
Penané prostriedky a penané ekvivalenty
Penané prostriedky a penané ekvivalenty predstavujú peniaze v hotovosti a peniaze na úètoch v bankách.
Poh¾adávky z obchodného styku a ostatné poh¾adávky
Poh¾adávky z obchodného styku a ostatné poh¾adávky sú ocenené v ich oèakávanej realizovate¾nej hodnote po zoh¾adnení
opravných poloiek na nedobytné a pochybné poh¾adávky.
Zásoby
Zásoby, predovšetkým náhradné diely a materiál, sú ocenené v obstarávacej cene, resp. v èistej realizaènej hodnote pod¾a
toho, ktorá je nišia. Èistá realizaèná hodnota vychádza z odhadovanej predajnej ceny v rámci benej èinnosti.
Pri ocenení náhradných dielov a materiálu je pouitá metóda váeného aritmetického priemeru, ktorá obsahuje cenu
obstarania zásob a vedlajšie náklady, ktoré vznikli pri obstaraní zásob a ich dopravení na súèasné miesto.
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Dlhodobý hmotný majetok
Majetok, budovy a zariadenia sú ocenené v obstarávacích cenách zníených o oprávky a o stratu zo zníenia hodnoty
aktív, s výnimkou niektorých pozemkov. Pri vzniku príspevkovej organizácie dòa 1. januára 1993 boli všetky pozemky,
ku ktorým príspevková organizácia získala právo správy, aktivované v úètovnej závierke príspevkovej organizácie
na základe hodnôt vyplývajúcich z vyhlášky vlády ÈSFR. Tieto hodnoty nemuseli odráa trhovú hodnotu pozemkov
v danom èase. K 1. januáru 1993 bol na príspevkovú organizáciu prevedený ostatný investièný majetok, a to v zostatkovej
hodnote pod¾a úètovnej evidencie predchodcu príspevkovej organizácie, Èeskoslovenskej organizácie riadenia letovej
prevádzky. Presnos prevedených hodnôt potvrdil slovenský aj èeský štatutárny audítor a to v uvedenom období.
Odpisy sú uskutoèòované lineárnou metódou poèas odhadovanej doby ivotnosti jednotlivých poloiek majetku
nasledovne:
Majetok

Doba odpisovania

Budovy a infraštruktúra

30 alebo 40 rokov

Stroje a zariadenia

4,8 alebo 15 rokov
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Výdavky na opravu a údrbu majetku, budov a zariadení vynaloené s cie¾om obnovi èi udra budúci ekonomický
prospech z týchto aktív, sa povaujú za náklad v období ich vzniku.
Zníenie hodnoty aktív
Ku kadému závierkovému dòu je úètovná hodnota aktív podniku, iných ako zásob a odloenej dane, posudzovaná
z h¾adiska monosti existencie dôvodov zníenia hodnoty týchto aktív. Ak dôvody existujú, hodnota aktív je upravená.
Strata zo zníenia hodnoty je vykázaná vdy, keï je úètovná hodnota aktív vyššia ako jej realizovate¾ná hodnota. Straty zo
zníenia hodnoty aktív sú zaúètované vo výkaze ziskov a strát.
Dlhodobý nehmotný majetok
Software sa odpisuje lineárnou metódou poèas dvoch, troch alebo štyroch rokov (2002: štyri roky).
Úroèené úvery a pôicky
Úvery a pôicky sú vykázané v obstarávacej cene. Úvery a pôièky s pevnou úrokovou sadzbou, sú úroèené takou
úrokovou sadzbou, ktorá bola ku dòu zostavenia úètovnej závierky podniku na trhu bene dostupná.
Rezerva na odchodné
Výška budúceho záväzku podniku vyplývajúceho z dlhodobých zamestnaneckých poitkov, s výnimkou penzijných
programov, je výška budúcich zamestnaneckých poitkov, ktoré prislúchajú zamestnancom za ich prácu v minulých
a v súèasnom období. Záväzok sa vypoèítava pouitím metódy projektovaných jednotkových kreditov a je odúroèený na
súèasnú hodnotu. Ako diskontná sadzba je pouitá výnosová krivka štátnych dlhopisov k závierkovému dòu, ktorých doba
splatnosti pribline zodpovedá splatnosti záväzku podniku z titulu zamestnaneckých poitkov.
Zamestnanecké výhody − stanovený plán príspevkov
Záväzky z titulu povinnosti zamestnávate¾a prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové poistenie pod¾a
stanoveného plánu sú zaúètované ako náklady vo výkaze ziskov a strát.
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky sú vedené v ich menovitej hodnote.
Cudzia mena
Transakcie v cudzích menách sú prepoèítané do vykazovanej meny výmenným kurzom platným v deò uskutoènenia
transakcie. Ku dòu, ku ktorému sa úètovná závierka zostavuje sú aktíva a pasíva v cudzej mene prepoèítané výmenným
kurzom platným v ten deò. Výsledné kurzové rozdiely, realizované i nerealizované, sú zohladnené vo výkaze ziskov a strát.
Vykazovanie výnosov
Výnosy z predaja sluieb sú zaúètované vo výkaze ziskov a strát na základe transakcií (prelety a priblíenia) ukonèených
ku dòu, ku ktorému sa úètovná závierka zostavuje.
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Operatívny nájom
Platby uskutoènené v rámci operatívneho nájmu sa úètujú do nákladov rovnomerne poèas doby trvania nájmu.
Finanèné náklady, netto
Finanèné náklady, netto zahàòajú úroky z úverov a pôiciek, poèítané metódou efektívnej úrokovej sadzby, ako aj úroky
prijaté z prostriedkov uloených na bankových úètoch. Taktie zahàòajú aj kurzové rozdiely a ostatné výnosy
z investovaných prostriedkov.
Daò z príjmov
Daò z príjmov za bený rok pozostáva zo splatnej a odloenej dane.
Splatná daò z príjmov je vypoèítaná na základe zdanite¾ných príjmov za rok s pouitím sadzby dane platnej ku dòu,
ku ktorému sa úètovná závierka zostavuje a prípadnej úpravy daòového záväzku z minulých rokov.
Odloená daò je vypoèítaná pomocou metódy záväzkov z doèasných rozdielov medzi úètovnou hodnotou pre úèely
finanèného vykazovania a sumami pouitými pre daòové úèely. Odloená daò je vypoèítaná na základe sadzby dane, ktorá
sa oèakáva ako platná v èase, keï bude poh¾adávka realizovaná alebo záväzok uhradený, prièom sa pouila sadzba dane
alebo daòové zákony platné ku dòu, ku ktorému sa úètovná závierka zostavuje.
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Odloená daòová poh¾adávka je vykázaná iba vo výške, v akej je pravdepodobné, e budú v budúcnosti existova
zdanite¾né zisky, oproti ktorým bude moné túto poh¾adávku poui. Odloená daòová poh¾adávka je zníená v rozsahu,
v ktorom u nie je pravdepodobné, e sa v budúcnosti bude realizova.
2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Pozemky

Stroje

Nedokonèené

a budovy

a zariadenia

investície

Spolu

519 394

1 596 248

40 287

2 155 929

3 080

85 638

69 318

158 036

(69)

(19 637)

−

(19 706)

522 405

1 662 249

109 605

2 294 259

118 070

1 233 021

−

1 351 091

14 032

111 479

−

125 511

−

−

−

−

(69)

(19 637)

−

(19 706)

132 033

1 324 863

−

1 456 896

1. január 2003

401 324

363 227

40 287

804 838

31. december 2003

390 372

337 386

109 605

837 363

v tisícoch Sk
Obstarávacia cena
1. január 2003
Prírastky
Úbytky
31. december 2003
Oprávky a zníenie hodnoty
1. január 2003
Odpisy
Zníenie hodnoty pozemku
Úbytky
31. december 2003
Zostatková cena

Strata zo zníenia hodnoty pozemkov bola zaúètovaná v roku 2002 vo výkaze ziskov a strát v poloke Ostatné
prevádzkové náklady. Vzahuje sa k pozemkom obstaraným v rokoch 1995 a 1996 za úèelom plánovanej výstavby, ktorá
bola následne zrušená (pozri bod 12).
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3. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK
v tisícoch Sk

Software

Obstarávacia cena
1. január 2003

235 129

Prírastky

5 787

Úbytky

(335)

31.december 2003

240 581

Oprávky
1. január 2003

202 818

Odpisy

28 279

Úbytky

(335)

31. december 2003

230 762

Zostatková cena
1. január 2003

32 311

31. december 2002

9 819

4.ODLOENÁ DAÒOVÁ POH¼ADÁVKA A ZÁVÄZOK
Odloená daòová poh¾adávka a záväzok k 31. decembru 2003 a 2002 sa vzahujú k polokám uvedeným v nasledujúcej
tabu¾ke:
Poh¾adávka
v tisícoch Sk

Záväzok

Netto

2003

2002

2003

2002

2003

2002

majetok

6 019

43 077

−

−

6,019

43 077

Zásoby

4 707

5 253

−

−

4 707

5 253

17 057

24 791

(3 155)

(2 382)

13 901

22 409

913

10 714

(3 146)

(2 119)

(2 232)

8 595

6 886

−

−

−

6 886

−

188

112

−

−

188

112

(záväzok)

35 770

83 947

(6 031)

(4 501)

29 469

79 446

Vzájomné zapoèítanie dane

(6 301)

(4 501)

6 301

4 501

−

−

−

(79 446)

−

−

−

(79 446)

29 469

−

−

−

29 469

−

Dlhodobý hmotný a nehmotný

Poh¾adávky
Úroèené úvery
Rezerva na obchodné
Záväzky
Odloená daòová poh¾adávka/

Opravná poloka
Odloená daò, netto

V roku 2002 podnik neúètoval o odloenej daòovej poh¾adávke v dôsledku neistoty, èi v budúcnosti bude k dispozícii
dostatoène vysoký zdanite¾ný zisk, z ktorého by bolo moné daòovú poh¾adávku vyrovna. Na výpoèet odloenej daòovej
poh¾adávky k 31. decembru 2003 bola pouitá 19 % sadzba dane (2002: 25 %).
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5. ZÁSOBY
v tisícoch Sk

2003

2002

41 001

34 849

(21 886)

(18 656)

19 115

16 193

2003

2002

Poh¾adávky z obchodného styku

310 295

294 454

Opravná poloka k pochybným a nedobytným poh¾adávkam

Náhradné diely a materiál
Opravná poloka k pomalyobrátkovým zásobám

6. POH¼ADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTATNÉ POH¼ADÁVKY
v tisícoch Sk

(89 772)

(9 164)

Poskytnuté preddavky

3 878

889

Poh¾adávky voèi daòovému úradu z titulu DPH

3 070

10 539

−

23 760

Zaplatený preddavok − EUROCONTROL èlenský príspevok
Preddavok na nájomné
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Ostatné poh¾adávky a náklady budúcich období

−

2 266

2 978

5 005

230 449

237 479

7. VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
Kapitál podniku tvorí úètovná hodnota èistých aktív, ktoré do podniku vloil štát v èase jeho zaloenia dòa 1. januára 1993
po rozdelení na Èeskú a Slovenskú letovú prevádzku, vo výške 258 454 tisíc Sk a následnom peòanom vklade vo výške
221 330 tisíc Sk. Pri transformácii podniku z príspevkovej organizácie na štátny podnik k 1. januáru 2000 bolo zvýšené
základné imanie podniku o štatutárne fondy, ktoré k uvedenému dátumu predstavovali 530 673 tisíc Sk, na èiastku
1 010 457 tisíc Sk.
V roku 2002 bolo základné imanie podniku zvýšené o 152 626 tisíc Sk prevodom z ostatných kapitálových fondov. Zvýšenie
základného imania bolo schválené dozornou radou dòa 28. augusta 2002. Základné imanie k 31. decembru 2002 bolo
1 163 083 tisíc Sk. V roku 2003 sa neuskutoènili iadne zmeny.
Ostatné kapitalové fondy
Dòa 23. – 24. júna 2003 dozorná rada podniku rozhodla o prídele do fondu rozvoja vo výške 57 000 tisíc Sk
zo zisku vytvoreného v roku 2002. K 31. decembru 2003 podnik vykázal ostatné kapitálové fondy vo výške 79 616 tisíc Sk.
Tieto fondy nie sú k dispozícii na rozdelenie.
Zákonný rezervný fond
Zvýšenie zákonného rezervného fondu vo výške 5 801 tisíc Sk bolo schválené dozornou radou dòa 23. – 24. júna 2003.
K 31. decembru 2003 podnik vykázal zákonný rezervný fond vo výške 18 352 tisíc Sk. Tento fond nie je k dispozícii na
rozdelenie a mal by by pouitý ako rezerva na krytie prípadných budúcich strát z obchodných aktivít.
8. ÚROÈENÉ ÚVERY A PÔIÈKY
v tisícoch Sk

2003

2002

Investièný úver od Európskej investiènej banky

309 586

397 612

Mínus: krátkodobá èas

(77 397)

(79 522)

232 189

318 090

Úver bol poskytnutý v USD a EUR a je splatný v šestnástich polroèných splátkach od februára 2000. K 31. decembru 2003
predstavovala nesplatená istina èiastku vo výške EUR 7 007 483 (2002: EUR 8 759 354) a USD 642 500 (2002: USD 803 125).
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Podmienky a splátkový kalendár dlhodobého úveru sú nasledovné:
v tisícoch Sk

Spolu

2005

2006

2007

216 326

72 109

72 109

72 108

Zabezpeèené bankové úvery:
EUR − pevný úrok od 4,23 % do 7 % p.a.
USD − prevný úrok 6,35 % p.a.
Spolu

15 863

5 288

5 288

5 287

232 189

77 397

77 397

77 395

Úver od Európskej investiènej banky vo výške 309 586 tisíc Sk (2002: 397 612 tisíc Sk) je zabezpeèený garanciou vlády
Slovenskej republiky.
9. REZERVA NA ODCHODNÉ
v tisícoch Sk
Súèasná hodnota zamestnaneckých poitkov − odchodného

2003

2002

36 244

−

Pod¾a kolektívnej zmluvy podnik vypláca svojim zamestnancom odchodné pri odchode do starobného dôchodku. Kadému
zamestnancovi, ktorý odpracoval v podniku 10 rokov a menej, prináleí odchodné vo výške trojnásobku priemernej
mesaènej mzdy. Ak zamestnanec odpracoval viac ako 10 rokov odchodné sa zvyšuje na štvornásobok priemernej mesaènej
mzdy.
10. ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTATNÉ ZÁVÄZKY
v tisícoch Sk

2003

2002

Záväzky z obchodného styku

4 771

43 263

Záväzky voèi zamestnancom a sociálnym inštitúciam

37 721

34 177

Zrákové a iné dane zamestnancov

12 282

11 090

Nezaplatené úroky z úverov

5 928

7 629

Sociálny fond (pozri nišie)

43 733

38 986

Ostatné záväzky a výnosy budúcich období

29 397

19 882

133 832

155 027

Podnik je v zmysle Kolektívnej zmluvy povinný prispieva zamestnancom na kapitalové ivotné poistenie zo sociálneho
fondu, prièom minimálna èiastka dohodnutá s poisovnou, ktorú je podnik povinný uhradi predstavuje 3 tisíc Sk roène
na zamestnanca. V roku 2003 podnik prispel na kapitálové ivotné poistenie èiastkou 10 474 tisíc Sk (2002: 9 635 tisíc Sk).
V roku 2003 podnik èiastoène prispel zo sociálneho fondu aj na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov
èiastkou 270 tisíc Sk (2002: 398 tisíc Sk) (pozri bod 10).
11. MZDOVÉ NÁKLADY
v tisícoch Sk
Mzdy
Povinné sociálne poistenie

2003

2002

420 355

389 606

66 478

65 785

Doplnkové dôchodkové poistenie

36 244

−

Povinné príspevky do sociálneho fondu zamestnancov

17 855

16 419

Dodatoèný príspevok do sociálneho fondu

12 638

13 302

2 155

1 918

570 725

517 030

Odmeny èlenom dozornej rady
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Priemerný poèet zamestnancov poèas roka 2003 bol 495 (2002: 508) vrátane 8 riadite¾ov (2002:8).
Podnik má stanovený plán príspevkov pre zamestnancov (zamestnanecké plnenia) na doplnkové dôchodkové poistenie.
V roku 2003 podnik prispel na doplnkové dôchodkové poistenie èiastkou 18 125 tisíc Sk (2002: 16 817 tisíc Sk),
èo predstavuje 6 % pre riadiacich zamestnancov letovej revádzky, 3 % z hrubej mzdy zamestnancov zamestnaných
na dobu neurèitú a 1 − 2 % z hrubej mzdy zamestnancov zamestnaných na dobu urèitú. Èiastka 17 855 tisíc Sk
(2002: 16 419 tisíc Sk) je zaúètovaná vo výkaze ziskov a strát ako náklad a èiastka 270 tisíc (2002: 398 tisíc Sk) bola
zaplatená zo sociálneho fondu.
Dodatoèný príspevok do sociálneho fondu bol uskutoènený na základe rozhodnutia dozornej rady spoloènosti dòa 23. – 24.
júna 2003.
12. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

POZNÁMKY K SPRÁVE NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA KPMG

v tisícoch Sk
Èlenské poplatky EUROCONTROL
Telekomunikaèné poplatky
Poistenie
Spotreba náhradných dielov a materiálu
Meteorologické sluby
Opravy a údrba
Poplatky za údrbu technického software
Cestovné
Nájomné priestorov
Štátna letecká inšpekcia
Ostatné sluby
Školenie
Strata zo zníenia hodnoty aktív (bod 2)
Opravná poloka k náhradným dielom
Opravná poloka (rozpustenie) a odpis pochybných
a nedobytných poh¾adávok
Ostatné prevádzkové náklady

2003
95
35
32
30
26
25
26
16
14
13
29
3

740
186
381
227
500
616
069
355
030
102
424
573
−
3 230

2 074
5 056
355 613

2002
66
37
30
31
26
27
8
15
15
13
36
6
18
6

156
725
529
726
500
517
517
985
571
490
420
325
530
976

(6 165)
5 918
338 720

V roku 2003 sa výrazne zvýšili èlenské poplatky platené spoloènosti EUROCONTROL. Príspevky sú poèítané vdy vopred
na základe stanovených faktorov, ktorými sú hrubý domáci produkt krajiny alebo poèet preletov. Oba uvedené faktory v roku
2003 vzrástli a tie sa oèakáva ich rast v nasledujúcich rokoch.
Strata zo zníenia hodnoty aktív sa vzahuje k pozemkom obstaraným v rokoch 1995 a 1996 za úèelom plánovanej
výstavby, ktorá bola následne zrušená.
13. FINANÈNÉ NÁKLADY, NETTO
v tisícoch Sk

2003

2002

15 315

11 533

(19 420)

(24 709)

(8 505)

(7 691)

Finanèné náklady spolu

(27 925)

(32 400)

Finanèné náklady, netto

(12 610)

(20 867)

Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové straty, netto
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14. ODSÚHLASENIE SKUTOÈNEJ DAÒOVEJ SADZBY
Splatná daò z príjmov bola vypoèítaná pod¾a úètovných a daòových predpisov platných v Slovenskej republike vo výške
25% (2002:25%) zo základu dane a odloená daò vo výške 19% (2002: 25%). Rozdiel medzi skutoènou sadzbou dane
a sadzou dane pod¾a zákona je spôsobený trvalými a doèasnými rozdielmi, ktoré vznikli zahrnutím urèitých
výnosových a nákladových poloiek do úètovného zisku, ktoré nie sú zahrnuté do výpoètu základu dane. Odsúhlasenie
úètovného a daòového základu je uvedené v nasledujúcej tabu¾ke:
v tisícoch Sk

2003

Zisk pred zdanením
Vypoèítaná daò z príjmov
Daòovo neuznate¾né náklady
Nezdaòované výnosy
Doèasné rozdiely

2003

2002

233 258
25 %

58 315

2002
58 607

25%

14 652

3%

6 586

14 %

8 271

(2 %)

(5 814)

(2 %)

(917)

(28 %)

(64 168)

(9 %)

(5 213)

2%

3 980

28 %

16 792

Daò z príjmov zaúètovaná vo výkaze ziskov a strát je uvedená v nasledujúcej tabulke:

v tisícoch Sk

Bod

Splatná daò z príjmov
Odloený daòový výnos
Spolu daò z príjmov vo výkaze ziskov a strát

4

2003

2002

33 449

16 793

(29 469)

−

3 980

16 793

15. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
V roku 2003 boli èlenom riadiacich orgánov štátneho podniku vyplatené mzdy a odmeny vo výške 17 499 tisíc Sk
(2002: 14 632 tisíc Sk). Èlenom dozorného orgánu štátneho podniku boli v roku 2003 vyplatené mzdy a odmeny vo výške
8 246 tisíc Sk (2002:9 449 tisíc Sk).
16. PRÍPADNÉ ÏALŠIE ZÁVÄZKY
Kapitálové záväzky
K 31. decembru 2003 mal podnik uzatvorené zmluvy na nákup dlhodobého majetku v celkovej hodnote pribline
161 294 tisíc Sk (2002: 42 595 tisíc Sk).
Záväzky z nájomných zmlúv
Podnik podpísal pätroènú zmluvu o nájme nebytových priestorov od roku 2000. Minimálne roèné nájomné predstavuje
9 533 tisíc Sk roène.
Kapitálové ivotné poistenie pre zamestnancov
Na základe zmluvy o kapitálovom ivotnom poistení pre zamestnancov je podnik povinný prispieva zo sociálneho fondu
minimálne 3 tisíc Sk na kadého zamestnanca roène.
17. FINANÈNÉ NÁSTROJE
V rámci vykonávania benej podnikate¾skej èinnosti je podnik vystavovaný úverovým, úrokovým a kurzovým rizikám.
Úverové riziko
Podnik je vystavený potenciálnemu riziku nezaplatenia poh¾adávok a pri investovaní penaných prostriedkov. Riziko
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nezaplatenia poh¾adávok z obchodného styku je diverzifikované v dôsledku širokej zákazníckej základne. Na pochybné
poh¾adávky je vytvorená primeraná opravná poloka. Peòané prostriedky podniku sú uloené v medzinárodných bankách
pôsobiacich na Slovensku. Maximálne úverové riziko predstavuje úètovná hodnota jednotlivých finanèných aktív podniku
uvedených v súvahe.
Riziko zmeny úrokovej sadzby
Hospodársky výsledok, ako aj peòané toky z prevádzkovej èinnosti nie sú priamo ovplyvnené zmenami úrokových sadzieb
na trhu. Úvery, ktoré podnik spláca majú pevnú úrokovú sadzbu, èo zniuje riziko podniku vyplývajúce zo zmien úrokových
sadzieb.
Kurzové riziko
Kurzové riziko vzniká v dôsledku zmien kurzov cudzích mien a jeho vplyvu na hodnotu finanèných aktív a záväzkov.
Podnik je vystavený kurzovému riziku pri výnosoch, nákladoch a úveroch, ktoré sú v iných menách ako slovenská koruna.
Hlavnou menou predstavujúcou toto riziko je Euro. Vystavenie sa riziku zmeny kurzov cudzích mien je limitované tým,
e zároveò výnosy, náklady aj úvery podniku sú realizované v zahraniènej mene. Rozdelenie úverov na Euro a dolárové
je uvedené v bode 8. Hlavné meny, z ktorých vyplýva kurzové riziko vo vzahu k predajom a nákupom, sú uvedené
v nasledujúcej tabu¾ke:
2003

POZNÁMKY K SPRÁVE NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA KPMG

%z
slovenská koruna
Euro
americký dolár

2002

Výnosy

Náklady

Výnosy

Náklady

5%

55 %

4%

70 %

95 %

45 %

96 %

29 %

−

−

−

1%

100 %

100 %

100 %

100 %

Reálna hodnota
Úètovná hodnota finanèných nástrojov (peòaných prostriedkov a penaných ekvivalentov, poh¾adávok záväzkov a úverov)
sa pribline rovná ich reálnej hodnote.
18. Porovnate¾né údaje
Niektoré údaje za minulé obdobie boli reklasifikované tak, aby boli porovnate¾né s údajmi uvedenými v úètovnej závierke
za bené úètovné obdobie.
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ACC

Area Control Centre − Oblastné stredisko riadenia letovej prevádzky

AFTN

Aeronautical Fixed Telecommunication Network − Letecká pevná telekomunikaèná sie
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AIP

Aeronautical Information Publication − Letecká informaèná príruèka

AIS

Aeronautical Information Service − Letecká informaèná sluba

APP

Approach Control Unit − Pribliovacie stanovište riadenia letovej prevádzky

ATM

Air Traffic Management − Usporiadanie letovej prevádzky

CEATS

Central European Air Traffic Services

DR

Supervisory Board − Dozorná rada

EAD

European AIS Database − Európska databáza LIS

EATMP

European Air Traffic Management Program − Európsky program usporiadania letovej prevádzky

ECAC

European Civil Aviation Conference − Európska konferencia o civilnom letectve

EIB

European Investment Bank − Európska investièná banka

EUROCONTROL

European Organisation for the Safety of Air Navigation

Stredoeurópske oblastné stredisko letových prevádzkových sluieb pre horný vzdušný priestor

Európska organizácia pre bezpeènos letovej prevádzky
ICAO

International Civil Aviation Organization − Medzinárodná organizácia civilného letectva

LIS

Aeronautical Information Services − Letecká informaèná sluba

LPS SR, š. p.

Letové prevádzkové sluby Slovenskej republiky, štátny podnik

LÚ SR

Letecký úrad Slovenskej republiky

MDPT SR

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

MO SR

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

RL

Regionálne letisko

RVSM

Reduced Vertical Separation Minimum − Zmenšené minimum vertikálneho rozostupu

SAR

Search and Rescue − Pátranie a záchrana

SSL

Slovenská správa letísk

TMA

Terminal Control Area − Koncová letisková riadená oblas

TWR

Tower or Aerodrome Tower − Letisková riadiaca vea
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Názov

Letové prevádzkové sluby Slovenskej republiky, štátny podnik

Adresa firmy

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

Právna forma

štátny podnik

Identifikaèné èíslo podniku
Základné imanie podniku

35 778 458
1 163 083 tis. Sk

Dátum vzniku

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

Štatutárny orgán

Ing. Roman Bíro − riadite¾

Dozorná rada

JUDr. Martina Pastýriková − predseda
Ing. Ivan Litvaj − podpredseda
Dr. Jiøina Horòáková
Ing. František Perutka
Ing. Branko Šmilòák
Ing. Silvia Czuczorová
Viktor Svoboda
Ing. Marián Šesták
Peter Pajszer

Poèet zamestnancov

498

Uloenie výroènej správy:

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

Letové prevádzkové sluby Slovenskej republiky, štátny podnik
Letisko Milana Rastislava Štefánika
823 07 Bratislava
Slovenská republika
tel: 00421−2−4857 1111
fax: 00421−2−4857 2105
http://www.lps.sk

