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Vážené dámy a vážení páni,

uplynulý rok bol pre LPS SR, š. p. zaťažkávacou skúškou. Ako všetci dobre vieme, v mesiaci februári vyvrcholili aktivity niektorých skupín našich 
zamestnancov z radov riadiacich letovej prevádzky do štrajku a prakticky do uzavretia celého vzdušného priestoru Slovenskej republiky s výnimkou hlavných
letísk. Paradoxne, štrajk nebol organizovaný za účelom riešenia klasických pracovno právnych a sociálnych otázok, ale podľa vyjadrení jeho organizátorov mal
poukázať na nízku úroveň bezpečnosti nimi poskytovaných služieb. Nebudem tu rozoberať detaily, či bol štrajk oprávnený alebo nie, ani to, či bol zákonný alebo
nie. Následný medzinárodný bezpečnostný audit zorganizovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií ako aj priebežné audity leteckého úradu
preukázali, že úroveň bezpečnosti nebola znížená, je na porovnateľnej európskej úrovni a organizátormi štrajku mediálne publikované závažné nedostatky sa
nepotvrdili. Som rád, že s odstupom času môžem konštatovať, že štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky v tejto skúške obstál a naše
služby poskytujeme v súlade s požiadavkami na nás kladenými.

Počet lietadiel, ktoré vlani preleteli slovenským vzdušným priestorom klesol, a to najmä v dôsledku presmerovania letovej prevádzky mimo územia Slovenska
počas štrajku a následne zmenšením vyhlásených kapacít, čo sa prejavilo aj počas letnej sezóny. V porovnaní s rokom 2006 sa celkový počet letov lietadiel nad
Slovenskom znížil o 1,8 percenta.

Napriek tejto skutočnosti si dovolím byť optimistom vzhľadom na prognózy, podľa ktorých sa očakáva zdvojnásobenie letovej prevádzky vo vzdušnom priestore
Európskej únie do roku 2020. Ak zohľadníme výhľad, podľa ktorého by sa v roku 2014 uskutočnilo 12,8 milióna letov IFR v rámci Eurocontrol Statistical
Reference Area, čo je o 29 percent viac ako v roku 2007, ide o priemerný rast o 3,7 percenta ročne. Samozrejme, treba brať do úvahy aj možné zmeny
dopravných spojení a vzhľadom na vysoké ceny paliva aj možné riziko poklesu hustoty leteckej dopravy. 

Hlavnou prioritou podniku naďalej zostáva garantovanie úrovne bezpečnosti letovej prevádzky a preto je pre nás dôležitá spolupráca medzi jednotlivými 
poskytovateľmi leteckých navigačných služieb a aplikovanie postupov vyplývajúcich z legislatívy Single European Sky. V súvislosti s touto spoluprácou a na
základe rozhodnutia CEATS Coordination Group/20 (CCG/20), ktorými boli schválené výsledky FAB CE – štúdia realizovateľnosti a na základe rozhodnutia CCG/20
o potrebe pokračovať bez oneskorenia s prípravou implementačného plánu FAB CE, sa poskytovatelia siedmich štátov (Bosna a Hercegovina, Česká republika,
Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovenská republika a Slovinsko) dohodli, že vypracujú spoločne implementačný plán na založenie a prevádzku funkčného
bloku vzdušného priestoru v hornom aj dolnom vzdušnom priestore participujúcich štátov. Na vytvorenie rámca pre spoluprácu s potrebnou externou 
podporou a urýchlenie tohto procesu bude slúžiť spoločné Memorandum o spolupráci, ktoré pripravia zainteresované strany. 

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik je kompaktný subjekt, ktorý  poskytuje svoje služby na vysokej odbornej úrovni. Aj napriek
ťažkostiam v prvom polroku a následných úsporných opatreniach podnik dokázal ukončiť rok s kladným hospodárskym výsledkom. Preto by som rád touto 
cestou poďakoval všetkým tým, ktorí vyvinuli maximálne úsilie a prispeli tak k návratu do normálu a pomohli zachovať dobré meno podniku.

Ing. Roman Bíro, PhD. 
riaditeľ
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Dozorná rada Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, štátneho podniku na svojom zasadnutí dňa 27. apríla 2008 na základe overenia účtovnej
závierky audítorskou spoločnosťou BDR, spol. s r.o., M. M. Hodžu č. 3, Banská Bystrica zhodnotila výsledok hospodárenia podniku za rok 2007 a konštatovala,
že hospodárenie podniku je v súlade s platnými zákonmi a účtovnými predpismi a zostavená účtovná závierka spoločnosti Letové prevádzkové služby
Slovenskej republiky š. p. vyjadruje verne vo všetkých svojich súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu k 31. 12. 2007 a výsledky jej hospodárenia 
za uvedený rok a je spracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Postupmi účtovania platnými pre 
podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva pre rok 2007. Zároveň konštatovala, že bolo zabezpečené vyrovnané hospodárenie 
štátneho podniku.

Dozorná rada prerokovala návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia po zdanení a podľa § 8 ods. 4 písm. a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení
neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády SR č. 175/1993 o finančnom hospodárení štátnych podnikov a schválila jeho rozdelenie tak, ako bolo
navrhnuté. 

Dozorná rada zároveň prerokovala správu o hospodárení podniku za rok 2007 pre zakladateľa a zobrala ju na vedomie. 

Ing. František Perutka
predseda Dozornej rady
štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky
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OBLASŤ ATM

ACC Bratislava

V roku 2007 bol v porovnaní s rokom 2006 zaznamenaný celkový pokles traťovej letovej prevádzky o 1,8 %, keď celkový počet preletov poklesol z 334 414 
na 328 316.

Jednou z príčin poklesu počtu preletov bol štrajk riadiacich letovej prevádzky v mesiaci február, kedy v dňoch 22. až 26. 02. bolo na stanovišti ACC Bratislava
obmedzené a pozastavené poskytovanie služby riadenia a bola poskytovaná informačná a pohotovostná služba, čo bolo klasifikované ako špecifická udalosť
v ATM – neschopnosť poskytovať služby ATS.

V dňoch 22. 02. a 23. 02. boli z hore uvedeného dôvodu znížené kapacity na sektore „ALL“ na 20 lietadiel/h, bolo odriadených 417 a 395 letov so šiestimi 
zamestnancami v rámci dennej služby. V ďalších dňoch 24. – 26. 02. 2007 bol uzatvorený vzdušný priestor FIRu, kedy bola poskytovaná iba pohotovostná 
a informačná služba letom v núdzi, sanitárnym a štátnym letom. Počet preletov v uvedených dňoch predstavuje 62, 61 a 76 lietadiel. 

Od 27. 02. 2007 bolo obnovené poskytovanie služieb ATS, počet preletov bol regulovaný na 20 lietadiel/h, podľa dohody medzi MDPT SR a zástupcami odborového
združenia ATCA až do vyriešenia sporných otázok v rámci medzinárodného auditu organizácie Eurocontrol.

Začiatkom mesiaca máj sa prevádzka zvýšila na maximálne/pôvodné kapacity sektorov, pričom sa maximálny počet sektorov upravil na štyri podľa 
prevádzkových potrieb. 

V období január – apríl 2007 boli na ACC Bratislava v prevádzke tri sektory, od 12. apríla 2007 boli v prevádzke štyri sektory, ktoré boli aktivované podľa
časových potrieb prevádzky. Od júna bol plánovaný počet aktívnych sektorov 5, pričom sa využívali 4 a ich aktivácia závisela od potrieb prevádzky a vyťaženia
sektorov. Štyri aktívne sektory boli v prevádzke do 15. októbra, kedy sa prešlo na plánovanie troch sektorov v rámci stanovišťa do konca roka 2007.

Od mesiaca november platí nový zákon o organizácii pracovného času v doprave, kedy sa začali aplikovať maximálne 8 hodinové pracovné zmeny pre riadiacich
letovej prevádzky a kedy došlo aj k úprave nástupov do denných a nočných zmien na stanovišti ACC tak, aby vyhovovali danému zákonu. 

APP/TWR Štefánik

Hlavnou aktivitou zamestnancov stanovišťa APP/TWR Štefánik a TWR Piešťany v r. 2007 bolo rozširovanie a skvalitňovanie poskytovania letových 
prevádzkových služieb. V rámci zvyšovania odbornej úrovne a kvalifikácie v r. 2007 absolvovali 4 zamestnanci stanovíšť APP/TWR Štefánik úspešne skúšky 
na neradarového riadiaceho na LÚ SR, dvaja zamestnanci absolvovali skúšku na funkciu inštruktor OJT a 4 zamestnanci skúšku na funkciu ES. 

Vďaka expanzívnemu rozvoju nízkonákladových dopravcov Sky Europe Airlines a RYAN AIR a zvýšeného záujmu ďalších zahraničných leteckých 
prevádzkovateľov nastalo viditeľné oživenie leteckej dopravy na letisku M. R. Štefánika. Svedčí o tom aj každý rok narastajúci počet pravidelných liniek. 

Porovnanie počtu pohybov na letisku M. R. Štefánika za rok 2007 (33 151) s rovnakým obdobím minulého roka vykázalo nárast o 12,2  %. 

LZIB - 2007 počet letiskových pohybov
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Porovnanie počtu pohybov na letisku Piešťany za rok 2007 (1920) s rovnakým obdobím minulého roka vykázalo nárast o 12,9 %.

LZPP - 2007 počet letiskových pohybov

APP/TWR Košice

Celkový počet pohybov v rámci letiskovej prevádzky bol 11 906, čo reprezentuje nárast oproti roku  2006 o 11,9 %.

LZKZ - 2007 počet letiskových pohybov

TWR Tatry
Letové prevádzkové služby v TMA Poprad, CTR Tatry a na letisku Poprad–Tatry boli v roku 2007 poskytované bez obmedzení a zdržaní.

1. Prevádzková doba ATS TWR Tatry: 
- v priebehu roka 2007 bola dvakrát menená publikovaná prevádzková doba poskytovania služieb ATS, uvedené zmeny súviseli so zavedením pravidelnej

leteckej linky prevádzkovateľa ČSA na trati Praha – Poprad a späť,
- v období 01. 01. 2007 – 25. 03. 2007 bola prevádzková doba obmedzená na 12 hodín denne (0700 – 1900 miestneho času),
- v období 26. 03. 2007 – 01. 12 2007 bola prevádzková doba zmenená na 20,5 hodiny denne v dňoch pondelok – piatok (0330 – 2400 miestneho času),

15,5 hodiny v sobotu (0330 – 1900) a 17 hodín v nedeľu (0700 – 2400),
- od 01. 12. 2007 bola prevádzková doba ATS opäť upravená na 0715 – 2200 pondelok – piatok a 0715 – 1900 sobota – nedeľa z dôvodu zrušenia uvedenej

linky ČSA,
- v priebehu roka 2007 počas obmedzenej prevádzkovej doby došlo najmenej v 23 prípadoch k rozširovaniu prevádzkovej doby na základe žiadosti 

prevádzkovateľa letiska a leteckých prevádzkovateľov využívajúcich letisko Poprad–Tatry nad rámec publikovaného prevádzkového času.

2. Postupy ATM: 
- V máji 2007 došlo k zmene postupov ATM – doplnenie štandardných príletových a odletových tratí cez bod LOLKA.
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Celkový počet pohybov v rámci letiskovej prevádzky bol 9 314 pohybov, čo predstavuje nárast oproti roku 2006 o 10,4 %.

LZTT - 2007 počet letiskových pohybov

TWR Sliač
Behom roku 2007 došlo k obmedzeniu rozsahu služieb z 24 na 19 hodín s pohotovosťou na pracovisku v nočných hodinách. Služby boli poskytované v úzkej
nadväznosti na lety pravidelnej dopravy Sliač – Praha – Sliač.

Celkový počet pohybov v rámci letiskovej prevádzky bol 3 462 pohybov, čo predstavuje nárast oproti roku 2006 o 25,6 %.

LZSL - 2007 počet letiskových pohybov

TWR Žilina
V roku 2007 bola rozšírená prevádzková doba v súvislosti s rozšírením pravidelnej linky ČSA zo Žiliny do Prahy o sobotňajšie lety.

Celkový počet pohybov v rámci letiskovej prevádzky bol 10 993 pohybov, čo predstavuje pokles oproti roku 2006 o 5,5 %.

LZZI - 2007 počet letiskových pohybov
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Okrem letiskových pohybov obslúžili letiskové stanovištia ďalších 21 871 preletov CTR a TMA, na ktorých mali najväčší podiel stanovištia APP/TWR Štefánik
(51,5 %), TWR Sliač (38,3 %) a TWR Žilina (32,5 %). 

Počet pohybov vo FIR Bratislava za rok 2007 zaznamenaných systémom E2000

CARO Bratislava
Okrem vykonávania bežných činností, bola činnosť zamestnancov CARO zameraná na budovanie samoobslužných terminálov ARO na jednotlivých letiskách. 

V priebehu roka 2007 bol tento typ prevádzky zavedený na pracoviskách ARO Sliač a ARO Piešťany. Pokrytie služby prebieha samoobslužným spôsobom
s nepretržitou asistenciou CARO Bratislava.

BEZPEČNOSŤ V ATM

Audity
V roku 2007 LÚ SR vykonal na odbore SAF audity zamerané na implementáciu ESARR 5 – Spôsobilosť personálu ATM, ESARR 2 – Ohlasovanie a posudzovanie
udalostí v leteckej prevádzke a ESARR 4 – posudzovanie a zmierňovanie rizika.

V mesiacoch marec 2007 a apríl 2007 bol na základe žiadosti MDPT/SCLaVD vykonaný medzinárodný audit organizáciou EUROCONTROL zameraný na preverovanie
bezpečnosti poskytovania letových prevádzkových služieb v podniku. Z tohto dôvodu bola činnosť odboru orientovaná vo veľkej miere na zabezpečovanie
a prípravu podkladov k auditu. 

Odbor SAF participoval na príprave a plnení Akčného plánu na zlepšenia k nálezom auditu.

Odborné vyšetrovanie 
V sledovanom období bol zaznamenaný výrazný nárast počtu hlásení udalostí v leteckej prevádzke. Internému vyšetrovaniu bolo podrobených 45 udalostí 
(v roku 2006 bolo vyšetrovaných 26 udalostí). 

Okrem toho odbor SAF prijal a začal prešetrovanie 22 dobrovoľných hlásení a 5 sťažností občanov vo veci obťažovania hlukom a znečisťovania ovzdušia. 

Prehľad udalostí v leteckej prevádzke v Slovenskej republike v roku  2007 

V roku 2007 sa v Slovenskej republike vyskytlo celkom 211 udalostí v leteckej prevádzke, čo v porovnaní s počtom 197 udalostí za rovnaké obdobie roku 2006
predstavuje nárast o 7%. Z toho bolo prijatých 41 oznámení o úplnom alebo čiastočnom prelete FIR Bratislava bez rádiového spojenia so zložkami riadenia
letovej prevádzky (PLC). 

Udalosť Počet Vzťah Podiel LPS SR, š. p. na vzniku udalostí
celkom k ATM

priamy nepriamy celkom
Letecká nehoda 21 2 0 0 0
Vážny incident 3 2 1 0 1

Incident 149 116 8 5 13
SATM 28 28 3 0 3

Rôzna udalosť 10 10 1 0 1
Poznámka:  V prehľade sú uvedené udalosti, ktoré mali akýkoľvek vzťah k poskytovaniu služieb ATM, aj keď okolnosti ich vzniku nesúviseli s poskytovanými
službami. 
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Posudzovanie a zmierňovanie rizika 
V roku 2007 bolo v podniku implementované plnenie požiadaviek na posudzovanie a zmierňovanie rizík v ATM v súlade s požiadavkami ESARR 4. 

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti
Odbor SAF vykonal školenia o zásadách systému manažmentu bezpečnosti pre všetkých zamestnancov DLPS, DTZL, RCC a AIM, ktorých výkon činnosti má vzťah
k bezpečnosti ATM. V rámci zvyšovania povedomia o bezpečnosti zamestnanci odboru SAF vykonali aj rozbory udalostí v leteckej prevádzke na stanovištiach
ATS a v rámci metodických dní organizovaných divíziou LPS.

OBLASŤ CNS

Technické zabezpečenie LPS (TZL)
Z dosiahnutých hodnôt charakteristík spoľahlivosti (pohotovosti) na dodávané služby, prevádzkované systémy a zariadenia v správe divízie TZL je zrejmé, že
v roku 2007 sa podarilo dosiahnuť celkovú priemernú prevádzkyschopnosť lepšiu ako 99,5 %.

Porovnanie výkonnostných ukazovateľov za roky 2005, 2006 a 2007 poukazuje na zvyšujúce a trvalé dosahovanie požadovaných hodnôt charakteristík
spoľahlivosti. Celková prevádzkyschopnosť technických systémov na poskytovanie leteckých telekomunikačných služieb, telekomunikačných služieb prenosu
dát a technického zabezpečenia letových prevádzkových služieb je požadované dosiahnuť hodnotu lepšiu ako 99,5 %.

Tabuľka: Celková priemerná prevádzkyschopnosť pre 1933 komponentov evidovaných systémov/zariadení TZL a hodnota mediánu pre 79 vybraných dodávaných
služieb ATM.

Porovnanie dosiahnutých hodnôt prevádzkyschopnosti v rokoch 2005, 2006 a 2007

Rok 2005 2006 2007 Trend
% % % vývoja

Charakteristika
A
Celková priemerná hodnota
prevádzkyschopnosti za všetky evidované 99,90 99,91 99,95 zlepšovanie
komponenty pri zohľadnení len porúch
B
Celková priemerná hodnota prevádzkyschopnosti 
za všetky evidované komponenty pri zohľadnení 99,81 99,85 99,90 zlepšovanie
údržby a porúch
Stredná hodnota
Hodnota mediánu prevádzkyschopnosti pre 
79 vybraných dodávaných služieb ATM 99,65 99,74 99,79 zlepšovanie
(medián je číslo uprostred množiny čísel)

Počet evidovaných a hodnotených komponentov 1774 1826 1933 zvyšovanie počtu
systémov a zariadení TZL komponentov

Celková priemerná hodnota prevádzkyschopnosti pre 1933 evidovaných komponentov systémov a zariadení TZL v roku 2007 bola 99,90 %. To predstavuje
zlepšenie dosiahnutej prevádzkyschopnosti zariadení a systémov TZL v porovnaní s rokom 2005 o 0,09 % a v porovnaní s rokom 2006 o 0,05 %. Cieľ kvality
stanovený na rok 2007 pre divíziu TZL bol splnený.
Postupne sa zvyšujúce hodnoty prevádzkyschopnosti zariadení a systémov TZL v rokoch 2005 až 2007 poukazujú na pozitívny trend jej vývoja a tým aj kvality
poskytovaných služieb TZL. 

Tabuľka: Celkové priemerné hodnoty prevádzkyschopnosti na dodávané služby ATM - porovnanie rokov 2005 až 2007 

Dodávané služby ATM Dosiahnutá Dosiahnutá Dosiahnutá Trend vývoja
hodnota hodnota hodnota vyjadrenie

v roku 2005 v roku 2006 v roku 2007 dosiahnutého stavu
Komunikačné systémy (C –  Communication)
Celková priemerná hodnota prevádzkyschopnosti 99,86 % 99,89% 99,87 % mierny pokles
komunikačných systémov
Navigačné systémy (N – Navigation)
Celková priemerná hodnota prevádzkyschopnosti 98,20 % 98,44 % 98,80 % zlepšenie
navigačných systémov
Systémy sledovania (S – Surveillance)
Celková priemerná hodnota prevádzkyschopnosti 99,76 % 99,924 % 99,925 % mierne zlepšenie
systémov sledovania
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Dosiahnutá hodnota pre komunikačné systémy 99,87 % je vyššia ako požadovaná hodnota 99,5 %. Mierny pokles priemernej dosiahnutej hodnoty 
prevádzkyschopnosti komunikačných systémov v roku 2007 v porovnaní s predošlým rokom je ovplyvnená charakteristikou pohotovosti systému záznamu
hlasovej komunikácie NICE, ale najmä charakteristikou pohotovosti prenajatých telekomunikačných liniek od externých dodávateľov 
(T- COM a Orange Slovensko), ktorú nevieme ovplyvniť.

Zníženú priemernú hodnotu prevádzkyschopnosti navigačných systémov spôsobilo trvanie celkového času preventívnej – vopred plánovanej údržby. 
Ide o skupinu služieb traťovej, približovacej a letiskovej navigácie. Pre tieto systémy a zariadenia TZL (ako napr. NDB, MKR, DME, DVOR, VOR, ILS) z dôvodu ich
architektúry nie je možné vykonávať plánovanú preventívnu údržbu bez ich úplného vypnutia. Základným cieľom preventívnej údržby je zabrániť poruchám 
zariadení ešte predtým, ako sa objavia. Bezpečnosť poskytovaných služieb nebola v týchto prípadoch nijako ovplyvnená a dôsledok vykonávania pravidelnej
preventívnej údržby na prevádzku bol minimálny.

LETECKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA (AIS)

Okrem hlavnej činnosti odboru manažérstva leteckých informácií (AIM), t. j. vykonávania leteckej informačnej služby (AIS), zamestnanci odboru zabezpečovali
aj ďalšie aktivity, a to vydávanie predpisov radu L, JAR a ostatných dokumentov, ako aj činnosť predajného strediska dokumentov ICAO. V rámci vykonávania
leteckej informačnej služby bola zabezpečovaná zmenová služba Leteckej informačnej príručky SR a vydávané ostatné súčasti integrovaného súboru 
leteckých informácií v súlade s požiadavkami a potrebami používateľov. Počas sledovaného obdobia neboli zaznamenané žiadne nedostatky v poskytovaní
leteckej informačnej služby.

Digitálny model terénu a databáza prekážok
V sledovanom období pokračovali aktivity smerujúce k splneniu požiadaviek vyplývajúcich zo zmeny č. 33 do predpisu L 15. Údaje pre priestor 1, čo je celé
územie Slovenskej republiky, boli zabezpečené z Topografického ústavu Armády Slovenskej republiky (TOPU) na základe licenčnej zmluvy podpísanej medzi
Ministerstvom obrany a LPS SR, š. p. Získanie údajov pre priestor 4 (predpolie letísk s prevádzkou CAT II/III) bolo prerokované s dotknutými letiskami a bude
zrealizované v roku 2008. Otázka zabezpečenia údajov pre priestor 2 (TMA) bola prerokovaná s TOPU s cieľom zabezpečiť plnenie úlohy do stanoveného termínu
(2010). Pri zabezpečovaní databázy prekážok sme spolupracovali s leteckým úradom a TOPU. V tejto oblasti sa špecialisti AIM aktívne podieľali na práci 
pracovnej skupiny vytvorenej v rámci Eurocontrol, ktorej úlohou je zabezpečiť harmonizovaný postup štátov pri implementácii DMT a DB prekážok. 

Interaktívna internetová stránka
Po úspešnom spustení novej interaktívnej internetovej stránky odboru AIM v roku 2006 bol zaznamenaný pozitívny ohlas používateľov. V súlade s plánom bola
vypracovaná špecifikácia na rozšírenie funkcionality a ďalšie skvalitnenie tejto aplikácie. Bol zrealizovaný výber dodávateľa a začala 
sa realizácia projektu.

SLAs
V priebehu roka 2007 boli podpísané dohody o vzájomnej spolupráci pri dodávaní podkladov do publikácií leteckej informačnej služby (SLA) s prevádzkovateľmi
letísk Košice, Poprad-Tatry, Sliač, Piešťany a Žilina. Tieto dohody, spolu s SLA podpísanými v predchádzajúcom roku s Letiskom Bratislava a Leteckým úradom
Slovenskej republiky vytvárajú predpoklady na ďalšie skvalitňovanie poskytovaných služieb, najmä z pohľadu zvýšenia kvality vecného obsahu leteckých 
publikácií. 

Udržiavanie zhody s požiadavkami ES 2096/2005
V súlade s osvedčením poskytovateľa leteckých navigačných služieb vydaným LÚ SR boli zabezpečované činnosti na udržiavanie zhody so spoločnými
požiadavkami ES 2096/2005. Kontrolu zhody vykonával LÚ SR formou priebežného dohľadu, ktorý bol v závere roka vyhodnotený pozitívne. V súvislosti plnením
spoločných požiadaviek bolo v stanovenom termíne vydané metodické usmernenie odboru AIM „Náhradné postupy“.

Harmonizácia hraničných bodov s okolitými štátmi
V rámci procesu harmonizácie pokračovali v spolupráci s Odborom štátnych hraníc Ministerstva vnútra SR aktivity smerujúce k uvedeniu do súladu 
publikovaných údajov štátnych hraníc s okolitými štátmi.

Príprava prechodu na AIXM 4.5
V súvislosti s plánovanou verziou AIXM 4.5 v EAD začali prípravné práce na realizovanie tejto zmeny. Bol pripravený plán prechodu a technická špecifikácia
potrebných zmien v systémoch. Keďže ide o rozsiahlu úpravu štruktúry databázy časovo zhodnú s plánovanou obnovou systémov AIM, budú tieto zmeny 
zrealizované súčasne v rokoch 2008/2009.

eAIP
Bola vypracovaná analýza dátových položiek zápisov v časti ENR s cieľom zabezpečiť automatické generovanie eAIP z PAMS. Toto riešenie prispeje k zvýšeniu
integrity údajov a bude minimalizovať vplyv ľudského faktora na proces prípravy eAIP.
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PÁTRANIE A ZÁCHRANA

Za hodnotené obdobie bola činnosť strediska RCC vykonávaná v súlade s poslaním LPS SR, š. p., t. j. bola zameraná na organizovanie, koordináciu a riadenie
pátracej a záchrannej služby na pomoc lietadlám, ktoré sa ocitli v núdzi. Pri tejto činnosti sa zamestnanci riadili a postupovali podľa platných predpisov.

Za sledované obdobie bola činnosť strediska využitá v 232 prípadoch (za rok 2006 v 245 prípadoch).

V 72 prípadoch išlo o zachytenie vysielania na frekvenciách určených pre núdzové vysielače polohy (ELT), ktorých zdroj bol v 33 prípadoch identifikovaný. 
V 39 prípadoch išlo o neodbornú obsluhu a neoprávnenú manipuláciu so zariadením ELT alebo rušenie na núdzovej frekvencii a zdroj nebol zistený.

Za sledované obdobie došlo celkom k 72 leteckým mimoriadnym udalostiam (z toho k 11 leteckým nehodám, pri ktorých zahynulo 5 osôb). Z vyhodnocovacieho
strediska satelitného systému Cospas/Sarsat sme boli požiadaní o pomoc pri zisťovaní zdroja monitorovaného miesta vysielania núdzového signálu 
v 24 prípadoch. V 30 prípadoch bola pri poskytovaní služby pátrania po zdroji vysielania na núdzovej frekvencii nevyhnutná spolupráca so susednými RCC
v Prahe, Varšave a vo Viedni. V piatich prípadoch bolo vyhlásené obdobie neistoty (INCERFA), raz (súčasť cvičenia) obdobie pohotovosti (ALERFA) a v štyroch
prípadoch obdobie tiesne (DETRESFA). Všetky obdobia núdze boli postupne odvolané po nájdení lietadla, obnovení spojenia alebo jeho bezpečnom pristátí 
na náhradnom letisku. Bolo zaregistrovaných aj 22 ďalších udalostí, pri ktorých ale nebolo potrebné vyhlasovať obdobie núdze.

Medzirezortná spolupráca s OS SR bola v zmysle príslušných dohôd využitá pri nácviku akcie „narušiteľ“.

K ďalšiemu skvalitneniu spolupráce pri poskytovaní služby pátrania a záchrany a zmenšeniu počtu falošných vysielaní na núdzovej frekvencii by malo v ďalšom
období dôjsť aj vďaka spoločnému stretnutiu so zástupcami slovenských leteckých prevádzkovateľov, ktoré sa konalo v novembri v Bratislave. Zástupcovia 
prevádzkovateľov boli o. i. oboznámení s najčastejšími nedostatkami, ktoré sa vyskytli najmä z dôvodu neodbornej alebo nesprávnej manipulácie 
s núdzovými vysielačmi polohy.

V apríli sa v Bratislave uskutočnilo spoločné stretnutie so zástupcami rezortu obrany, ktorí sa podieľajú na poskytovaní služby pátrania a záchrany v rámci
Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky s cieľom vyhodnotenia doterajšej spolupráce. Aktívne sme sa podieľali aj na skúškach vojenských zariadení
používaných pre pátranie a záchranu. 

V júni sme participovali na príprave a realizácii nočného cvičenia záchranných zložiek v rámci previerky súčinnosti integrovaného záchranného systému 
Žilinského samosprávneho kraja pri havárii lietadla v horskom teréne. V mesiaci október sme boli zapojení aj do cvičenia policajných a zdravotníckych zložiek
AERO2007. Naša činnosť bola monitorovaná aj Leteckým úradom Slovenskej republiky a pri jej vykonávaní neboli zistené žiadne nedostatky.

Činnosť RCC je aj jednou z činností LPS SR, š. p., ktoré sú predmetom auditu systému manažérstva kvality podľa  normy STN EN ISO 9001:2001. V mesiaci február
bol na RCC vykonaný periodický audit spoločnosťou Det Norske Veritas a v júni interný audit systému manažérstva kvality. Nezhody neboli zistené. 

ĽUDSKÉ ZDROJE 

Politika rozvoja ľudských zdrojov bola zameraná na naplnenie požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a požiadaviek organizácie EUROCONTROL 
na bezpečnosť letovej prevádzky. V rámci uvedeného sa dôraz sústredil na prípravu riadiacich letovej prevádzky na úspešné absolvovanie preskúšania jazykovej
spôsobilosti podľa požiadaviek ICAO. Odborné vzdelávanie personálu ATM, technického personálu, ale aj iných zamestnancov podniku vychádzalo predovšetkým
z odporúčaní organizácie EUROCONTROL uvedených v ESSAR 5, významnou zložkou vo vzdelávaní boli aj odborné školenia organizované odborom SAF. Operatívne
boli zabezpečované vzdelávania a kurzy podľa aktuálnych požiadaviek. Náležitá pozornosť bola venovaná aj zabezpečeniu odborného vzdelávania 
pre 58 zamestnancov v Inštitúte leteckých navigačných služieb EUROCONTROL. V roku 2007 sa zabezpečili vzdelávacie aktivity pre zamestnancov podniku 
s celkovými nákladmi 4,9 mil. Sk.

Významným faktorom politiky rozvoja ľudských zdrojov bolo uplatňovanie podnikovej sociálnej politiky. V podstate išlo o manažment pracovných vzťahov, ktorý
zahŕňal okrem odmeňovania za prácu aj pracovné podmienky, ochranu zdravia zamestnancov, humanizáciu medziľudských vzťahov v pracovnom procese 
a participáciu zamestnávateľa na životných podmienkach zamestnanca. V roku 2007 bol realizovaný prieskum názorov zamestnancov, ktorý vytvoril rámec pre
stanovenie hodnotového systému podniku. Sociálna politika LPS SR š. p. je sústredená na uspokojovanie sociálnych potrieb zamestnancov počas výkonu práce
a zameriava sa na zlepšenie sociálnej situácie zamestnancov po ich odchode do dôchodku a pôsobí tak ako doplňujúca zložka k oficiálnej sociálnej politike
štátu. Niektoré z opatrení podnikovej sociálnej politiky sú zamerané aj na pomoc zamestnancom v mimoriadnych životných situáciách.

Podnik sa venoval aj niektorým naliehavým otázkam, najmä spracovaniu návrhu na zníženie dôchodkového veku riadiacich letovej prevádzky, riešenie však
závisí od akceptovania osobitných podmienok práce a nárokov na prácu príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a následného schválenia 
v legislatívnom procese. 

K 31. 12. 2007 zamestnávalo LPS SR, š. p. 469 zamestnancov, z toho 130 žien. V roku 2007 bolo novoprijatých 31 zamestnancov, 3 zamestnankyne sa vrátili 
z rodičovskej dovolenky. Na materskú dovolenku nastúpili 3 zamestnankyne. V sledovanom období bol skončený pracovný pomer s 22 zamestnancami.
Pracovný pomer dohodou bol skončený s 19 zamestnancami, z toho s 11 zamestnancami z dôvodu odchodu do dôchodku. 

10



Právna agenda 
Právna agenda bola zabezpečovaná komplexne. Právne oddelenie sa venovalo najmä príprave, posudzovaniu, pripomienkovaniu a kontrole návrhov zmlúv, 
resp. dodatkov k uzavretým zmluvám z oblasti obchodného a občianskeho práva a zmlúv týkajúcich sa nakladania s majetkom štátu v správe podniku.
Pohľadávky boli posudzované z hľadiska ich vymožiteľnosti a zabezpečované pred premlčaním. Dôležité zastúpenie mala aj príprava súťažných podkladov 
v procese verejného obstarávania tovarov, služieb a prác formou pripomienkovania súťažných podkladov a spolupráce pri vypracovaní obchodných podmienok
pre uzatvorenie zmluvy, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Podnik tiež konal v agende základných dokumentov podniku vo veci zápisu údajov 
do obchodného registra, ktorým doplnil údaje zapísanej osoby.

Kontrolná činnosť
Referát vnútornej kontroly vykonával kontrolnú činnosť v súlade so schváleným ročným plánom kontrolnej činnosti, ktorý obsahoval jedenásť kontrol. 

Kontrolná činnosť vykonávaná na úrovni vedúcich zamestnancov na II. stupni riadenia sa riadila ich plánmi kontrolnej činnosti a kontroly boli zamerané hlavne
na odborné oblasti pôsobnosti podniku. K zisteniam, ktoré by viedli k preukázaniu škody alebo iným podobným zisteniam nedošlo, preto nebolo nutné pristúpiť
k uplatneniu náhrady škody, prípadne k odovzdaniu prípadu orgánom činným v trestnom konaní.

Vonkajšími orgánmi kontroly bolo v roku 2007 vykonaných celkom 11 kontrol. Opatrenia na odstránenie nedostatkov boli prijaté len pri kontrole Daňového
úradu SR pre vybrané daňové subjekty a kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR. Všetky prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených týmito
kontrolami boli splnené. 

HOSPODÁRSKA SITUÁCIA

Zhodnotenie výsledkov hospodárenia LPS SR š. p. za I. – XII. 2007

Úlohy stanovené vo finančnom pláne na rok 2007 dávali predpoklad na pokračovanie v trende zvyšovania efektivity činnosti podniku a zabezpečenia 
potrebného objemu výnosov na dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia. Skutočnosť však ukázala, že po stabilnom vývoji podniku v roku 2006, 
kedy základné ekonomické ukazovatele vrátane zisku prekračovali plánované hodnoty, LPS SR, š. p. v roku 2007 zaznamenalo pokles výkonov, ktorý narušil
uvedený trend z minulých období. Prejavil sa predovšetkým vo výraznom znížení tržieb z predaja služieb v položke Traťové poplatky, ktoré majú zásadný vplyv
na celkovú výšku výnosov. 

Obrat v pozitívnom vývoji ekonomických ukazovateľov nastal začiatkom roka 2007, kedy v dôsledku štrajku riadiacich letovej prevádzky nastalo obmedzenie
letovej prevádzky sprevádzané výrazným poklesom tržieb. Po ukončení štrajku v dôsledku zotrvávania štrajkovej pohotovosti letová prevádzka aj naďalej
zaostávala za plánovanými hodnotami a do konca účtovného obdobia 2007 sa nedostala na úroveň predchádzajúceho roka.

Finančný plán v oblasti nákladov v roku 2007 stanovil čerpanie nákladov v objeme Sk 1 483 523,2 tis. Celkové náklady boli čerpané vo výške 
Sk 1 233 010,4 tis., čo predstavovalo nižšie čerpanie oproti roku 2006 o Sk 109 526,1 tis., v indexovom vyjadrení predstavuje hodnotu 0,92. Mierny nárast 
nákladov oproti roku 2006 bol zaznamenaný v troch účtovných skupinách, a to služby, osobné náklady a dane z príjmov. V ostatných skupinách bolo čerpanie
nákladov v porovnaní s minulým obdobím nižšie.

Finančný plán výnosov na rok 2007 stanovil výnosy v celkovom objeme Sk 1 500 917,3 tis. Podnik dosiahol skutočné výnosy v celkovej výške 
Sk 1 240 027,2 tis., čo predstavovalo oproti rovnakému obdobiu roka 2006 pokles celkom o Sk 138 832,4 tis., v indexovom vyjadrení to predstavovalo 
hodnotu 0,90. 

Finančný plán predpokladal výsledok hospodárenia v celkovej výške Sk 17 394,2 tis., skutočne dosiahnutý výsledok hospodárenia predstavoval hodnotu 
Sk 7 016,8 tis., čo predstavuje kladný výsledok hospodárenia. 

Náklady
V porovnaní s ročným plánom LPS SR, š. p. na rok 2007, ktorý určoval na zabezpečenie plynulej a bezpečnej letovej prevádzky nad územím Slovenskej 
republiky celkové náklady v hodnote Sk 1 483 523,2 tis., bola dosiahnutá skutočnosť vo výške Sk 1 233 010,4 tis., čo je 83,1 % čerpania plánu. Nízke čerpanie
nákladov bolo dôsledkom zavedenia efektívnych úsporných opatrení v priebehu druhého polroka roku 2007, ktorých účelom bolo eliminovať negatívne dopady
neplnenia plánu výnosov.

V porovnaní s rokom 2006 došlo v roku 2007 k nižšiemu čerpaniu nákladov o Sk 109 526,1 tis., čo predstavuje index 0,92.

Podľa jednotlivých druhov nákladových položiek bolo skutočné čerpanie oproti plánu roka 2007 nasledovné: 

· Spotrebované nákupy, 77,9 % - v porovnaní skutočnosti roku 2007 a 2006 je zaznamenaný pokles v indexovom vyjadrení 0,92.
· Služby, 82,9 % - v porovnaní skutočnosti roku 2007 a 2006 je zaznamenaný nárast v indexovom vyjadrení 1,07.
· Osobné náklady celkom, 91,4 % - v porovnaní skutočnosti roku 2007 a 2006 je zaznamenaný nárast v indexovom vyjadrení 1,05. Uvedený nárast je 

ovplyvnený predovšetkým nárastom (37 % oproti predchádzajúcemu obdobiu) v položke Zákonné sociálne náklady. Táto položka obsahuje aj náklady na
výcvik riadiacich letovej prevádzky v zahraničí. V položke Mzdové náklady došlo vo vyhodnocovanom období k nárastu o 2 % v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím. Na celkovú výšku nákladov na mzdy mali vplyv najmä opatrenia zamerané na dosiahnutie plánovaného výsledku 
hospodárenia, dočasné neobsadenie niektorých pracovných miest a zmena štruktúry zamestnancov.
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· Dane a poplatky, 68,6 % - v porovnaní skutočnosti roku 2007 a 2006 je zaznamenaný pokles v indexovom vyjadrení na hodnotu 0,89. 
· Iné náklady na hospodársku činnosť, 81,5 % - v porovnaní skutočnosti roku 2007 a 2006 je zaznamenaný pokles v indexovom vyjadrení 0,78.
· Odpisy DLNM a DLHM 76,4 % - v porovnaní skutočnosti roku 2007 a 2006 je zaznamenaný pokles v indexovom vyjadrení 0,75. Dôvodom nižšej hodnoty 

odpisov v roku 2007 je odporúčané zosúladenie alokácie položiek odpisového plánu, ktoré vychádzalo zo záverov auditu vykonaného KPMG Slovensko 
a obsiahnutého v „Správe o previerke systému alokácie nákladov“ v zmysle požiadaviek stanovených dokumentom  EUROCONTROL číslo 04.60.01 „Zásady
tvorby nákladovej základne pre traťové poplatky a výpočet jednotkových sadzieb“.

· Finančné náklady, 57,2 %, v porovnaní skutočnosti roku 2007 a 2006 je zaznamenaný pokles v indexovom vyjadrení 0,93.

Vývoj nákladov celkom v tis. Sk (za obdobie 2002-2007)

Výnosy
LPS SR, š. p. vykázalo za rok 2007 výnosy celkom v hodnote Sk 1 240 027,2 tis., čo je 82,6 % ročného plánu, ktorý bol stanovený vo výške Sk 1 500 917,3 tis.
Najvýznamnejšiu zložku výnosov tvorili tržby z predaja služieb, ktoré v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 boli nižšie o Sk 37 755,1 tis., čo v indexovom
vyjadrení predstavuje hodnotu 0,97 predchádzajúceho roka. 

Celkový pokles tržieb z predaja služieb bol spôsobený predovšetkým poklesom v položke Tržby za traťové poplatky, ktoré predstavujú rozhodujúcu časť tržieb.
Tieto poklesli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o Sk 82 856,1 tis., čo predstavuje v indexovom vyjadrení hodnotu 0,92. 

Nárast bol zaznamenaný v položke Približovacie poplatky. V roku 2007 dosiahli celkovú hodnotu Sk 237 067,6 tis., čo je nárast oproti roku 2006 o Sk 23 785,3
tis. V indexovom vyjadrení to predstavuje hodnotu 1,11. Tento nárast bol ovplyvnený nárastom prevádzky pri nezmenenej výške jednotkovej sadzby odplát za
služby približovacieho a letiskového riadenia, ktoré platia od 01. 04. 2006. 

V štruktúre výnosov podľa druhu poskytnutých služieb je plnenie za rok 2007 z ročného plánu nasledovné:
- Približovacie poplatky 100,1 % z ročného plánu.
- Traťové poplatky 79,1 % z ročného plánu.
- Cvičné lety 36,6 % z ročného plánu. 
- Ostatné tržby z predaja služieb 118,6 % z ročného plánu.
- Ostatné výnosy z predaja služieb 123,3 % z ročného plánu.

Vývoj výnosov celkom v tis. Sk (za obdobie 2002-2007)

Rozhodujúci vplyv na tvorbu výnosov celkom majú tržby z predaja služieb, a to traťové poplatky. Tieto sú však závislé od počtu vyfakturovaných preletových
jednotiek a výšky traťového poplatku. 

Pri stanovovaní výšky poplatku boli zohľadnené prognózy vývoja hustoty letovej prevádzky EUROCONTROL vychádzajúce zo skúseností roka 2006, 
ktoré predpokladali nárast letovej prevádzky na 767,6 tisíc fakturovaných  preletových jednotiek. Oproti skutočnosti roku 2006 to bol nárast plánovaných 
vyfakturovaných preletových jednotiek roku 2007 o 7,1 %, čo je 51 173 vyfakturovaných preletových jednotiek.
Do výpočtu sadzby traťového poplatku na rok 2007 boli zahrnuté všetky predpokladané náklady roku 2007 na prevádzkovú činnosť, náklady na administratívu,
školenia, výcvik, služby AIM a služby METEO.
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V roku 2007 bol celkový počet skutočných vyfakturovaných preletových jednotiek 697 517, čo predstavovalo pokles o 18 910 preletových jednotiek oproti roku
2006. V indexovom vyjadrení to predstavuje hodnotu 0,97. 

Vývoj objemu vyfakturovaných preletových jednotiek za roky 2002 - 2007

Výška traťového poplatku je stanovovaná v zmysle „Princípov stanovovania nákladovej základne a výpočtu jednotkových sadzieb traťových odplát 
EUROCONTROL DOC 04.60 01“. Na rok 2007 bola stanovená výška traťového poplatku v sume 1 412,- Sk, čo predstavovalo zníženie poplatku 
oproti roku 2006 o 87,- Sk.  

Vývoj traťového poplatku v EUR za roky 2002 - 2007

Závislosť objemu tržieb od výšky traťového poplatku a objemu vyfakturovaných preletových jednotiek je graficky znázornená nasledovne: 

Počet vyfakturovaných preletových jednotiek a vývoj tržieb z traťových poplatkov za roky 2002 - 2007
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Ostatné objemovo menej významné účtovné skupiny na strane výnosov dosiahli v porovnaní s plánovanými hodnotami nasledovné plnenie:

- Iné výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli výšku 55,8 % v porovnaní s plánom na rok 2007. Nízke plnenie tejto skupiny je spôsobené zmenou 
účtovania z položky „Tržby z predaja služieb TZL pre MO OAT“ do účtovnej skupiny „Tržby z predaja služieb“.

- Finančné výnosy tvorili 69,7 % plnenia finančného plánu na rok 2007.

Výsledok hospodárenia
Za rok 2007 vykázal LPS SR, š. p. výsledok hospodárenia pred zdanením 18 799,1 tis. Po vyrovnaní daňových povinností za sledované obdobie podnik vykázal
kladný výsledok hospodárenia - zisk v sume Sk 7 016,8 tis.

V roku 2007 vplyvom úsporných opatrení na strane nákladov podnik eliminoval nepriaznivý vývoj v oblasti tržieb spôsobený štrajkom riadiacich letovej 
prevádzky a hospodársky rok ukončil s kladným výsledkom hospodárenia. Napriek všetkým opatreniam sa nepodarilo nadviazať na priaznivý vývoj ďalších 
ekonomických ukazovateľov z predchádzajúcich období.

Podnik v rámci procesu formálnej konzultácie zorganizoval 06. 11. 2007 konferenciu o spolupráci s prevádzkovateľmi podieľajúcimi sa na civilnej leteckej
doprave na Slovensku, ktorej cieľom bolo zlepšenie spolupráce s prevádzkovateľmi, zvýšenie kvality a bezpečnosti letových prevádzkových služieb 
a informovanie o poplatkovej politike podniku na nadchádzajúce obdobie.

Vývoj zisku po zdanení za roky 2002 - 2007 v tis. Sk

Porovnanie vývoja základných ekonomických ukazovateľov v tis. Sk (za roky 2002 - 2007)
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Likvidita 
Ukazovateľ predstavuje platobnú schopnosť - solventnosť podniku. Vyjadruje zloženie hospodárskych prostriedkov, ktoré umožňujú plynulé uskutočňovanie
platieb v závislosti od toho, ako rýchlo je subjekt schopný realizovať - transformovať materiálne hodnoty a cenné papiere do peňažnej formy a je vyjadrený

a) pomerom finančného majetku ku krátkodobým cudzím zdrojom; za rok 2007 je hodnota tohto ukazovateľa v LPS SR, š. p. vyjadrená pomerom 
2,87 – likvidita I. stupňa - okamžitá likvidita, pri požadovanej hodnote 0,20 a pri optimálnej hodnote 0,2 až 0,5,

b) pomerom súčtu finančného majetku a krátkodobých pohľadávok ku krátkodobým zdrojom; za rok  2007 hodnota tohto ukazovateľa v LPS SR, š. p. je 
vyjadrená pomerom 4,55 – likvidita II. stupňa – pohotovostná – bežná likvidita, pri požadovanej hodnote 1,50 a pri optimálnej hodnote 1,0 až 1,5,

c) pomerom obežných aktív ku krátkodobým cudzím zdrojom; za rok 2007 hodnota tohto ukazovateľa v LPS SR, š. p. je vyjadrená 
pomerom - 4,91 – likvidita III. stupňa – celková likvidita, pri požadovanej hodnote 2,0 a  pri optimálnej hodnote 1,5 až 2,5.

K 31. 12. 2007 LPS SR, š. p. vykazovalo na účtoch v peňažných ústavoch stav finančných prostriedkov v hodnote Sk 418 711,9 tis. 

Plnenie podmienok pôžičky EIB
K 31. 12. 2007 bolo ukončené splácanie úveru na zabezpečenie Projektu letových prevádzkových služieb poskytnutého od EIB  v súlade so znením Finančnej
zmluvy uzavretej medzi Európskou investičnou bankou, Slovenskou republikou a LPS SR, š. p. Podmienky súvisiace so splácaním úveru plnilo LPS SR, š. p.
priebežne v súlade so splátkovým kalendárom. Vo februári bola uhradená pätnásta splátka istiny v hodnote Sk 32 676,1 tis. a v auguste posledná šestnásta
splátka istiny úveru v hodnote Sk 32 130,9 tis. Sk. V sledovanom období sa uskutočnili aj splátky úrokov z úveru, a to vo februári v celkovej hodnote Sk 1 801,1
tis. a v auguste v celkovej hodnote Sk 885,3 tis. Uhradením augustovej splátky úveru si podnik splnil všetky záväzky voči EIB.

V priebehu trvania úveru si v súlade so znením zmluvy o prevzatí práv a povinností LPS SR š. p. plnilo oznamovaciu povinnosť voči MDPT SR a ku dňu 
splatnosti splátky držalo na depozitnom účte sumu rovnajúcu sa minimálne výške nasledujúcej splátky. LPS SR, š. p. vypracovávalo na požiadanie pre MDPT SR
prehľady aktuálneho stavu úverov so štátnou zárukou.

Všetky podmienky vyplývajúce tak z Finančnej zmluvy medzi Európskou investičnou bankou, Slovenskou republikou 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 dňa 
28. 04. 1995 si LPS SR, š. p. splnilo riadne a včas.

Ostatné hodnotiace ukazovatele
Za rok 2007 je v porovnaní s rokom 2006 v položke Mzdy a náhrady mzdy zaznamenaný celkový nárast o 1,5 %. Podnik zaznamenal v porovnaní 
s predchádzajúcimi obdobiami menšiu dynamiku rastu. Na celkovú dynamiku rastu mali vplyv najmä opatrenia zamerané na dosiahnutie plánovaného 
výsledku hospodárenia, dočasné neobsadenie niektorých pracovných miest a zmena štruktúry zamestnancov. 

Priemerný mesačný zárobok na zamestnanca sa v roku 2007 znížil o 0,5 % oproti roku 2006. Na zníženie priemerného mesačného zárobku zamestnancov mala
rozhodujúci vplyv zmena štruktúry zamestnancov, t. j. odchod väčšieho počtu zamestnancov zabezpečujúcich vysoko špecializované činnosti a na druhej
strane prijatie nových zamestnancov s nástupnou mzdou, ktorí sa len pripravovali na vykonanie kvalifikačných skúšok a získanie preukazu spôsobilosti pre
výkon funkcie riadiaci letovej prevádzky.

V roku 2007 vzrástol priemerný evidenčný počet zamestnancov zo 450 v roku 2006 na 459 v roku 2007. Evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2007 vzrástol
oproti roku 2006 o deviatich zamestnancov na konečný stav 469.

Rozhodujúci vplyv na tvorbu pridanej hodnoty (PH) v LPS SR, š. p. má produkcia (P) reprezentovaná tržbami z predaja služieb. Ďalšími podmienkami, ktoré
ovplyvňujú jej tvorbu, je čerpanie medzispotreby (MS) pozostávajúcej z nákladov na spotrebované nákupy a služby a manká a škody na zásobách (MZ) v sume
pred prijatými úhradami škôd od poisťovní. 

Finančné pomerové ukazovatele
Finančné pomerové ukazovatele umožňujú najkomplexnejšie hodnotenie stavu a vývoja ekonomiky podniku. Sú vyjadrené vo finančných hodnotách 
a sú sledované v účtovníctve podniku. Sú základom pre výpočet iných odvodených kvalitatívnych ukazovateľov.

Ukazovatele produktivity charakterizujú efektívnosť ľudskej práce vo firme. Predstavujú pomer objemu produkcie k vynaloženej práci.

Ukazovatele rentability merajú ekonomickú efektívnosť práce firmy z pohľadu vlastníka. Sú to relatívne ukazovatele, v ktorých čitateli je zisk.

Pridaná hodnota         
Produktivita práce z pridanej hodnoty = – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – = 2 206 tis. Sk

Počet zamestnancov
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Tento ukazovateľ vyjadruje relatívnu veľkosť vlastného ekonomického prínosu firmy na jedného zamestnanca. Je najdôležitejším ukazovateľom ekonomickej
efektívnosti. V porovnaní s rokom 2006 je produktivita práce z pridanej hodnoty nižšia o 149 tis. Sk. Dôvodom je nižšia vykázaná pridaná hodnota v roku 2007,
ako aj mierny nárast priemerného počtu zamestnancov zo 450 v roku 2006 na 459 v roku 2007.

Výnosy
Produktivita práce z výnosov = – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – = 2 702 tis. Sk

Počet zamestnancov

Produktivita práce meraná výnosmi predstavuje veľkosť celkového prínosu firmy na jedného zamestnanca. V porovnaní s rokom 2006 je ukazovateľ 
produktivity práce z výnosov nižší o 362 tis. Sk. Dôvodom je rovnako ako v predchádzajúcom prípade pokles hodnoty výnosov celkom a mierny nárast stavu
zamestnancov.

Pridaná hodnota
Finančná produktivita práce z pridanej hodnoty = – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – = 1,54 Sk

Osobné náklady

Ukazovateľ finančnej produktivity práce z pridanej hodnoty vyjadruje objem produkcie na jednu korunu osobných nákladov. V porovnaní s rokom 2006 
(1,69 Sk) je tento ukazovateľ nižší o 0,15 Sk. Pridaná hodnota v roku 2007 nedosiahla úroveň roku 2006 a pri osobných nákladoch v roku 2007  v porovnaní
s rokom 2006 bol zaznamenaný mierny nárast.

Zisk
Rentabilita výnosov = – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 = 0,56  %

Výnosy

Rentabilita výnosov sa tiež označuje ako ziskovosť a predstavuje podiel zisku na výnosoch celkom. V porovnaní s rokom 2006, kedy LPS SR š. p. vykázalo 
hodnotu rentability výnosov v hodnote 2,63 %, je v roku 2007 plnenie tohto ukazovateľa nižšie o 2,07  %.

Zisk
Rentabilita pridanej hodnoty = – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – = 0,69  %

Pridaná hodnota

Ukazovateľ rentability pridanej hodnoty charakterizuje mieru podielu vlastníka firmy na rozdelení vlastných výsledkov firmy meraných pridanou hodnotou.
V porovnaní s rokom 2006 je ukazovateľ produktivity pridanej hodnoty nižší o 3,43 %.

Všetky uvedené pomerové ukazovatele dosiahli v roku 2007 oproti roku 2006 nižšie hodnoty. Dôvodom je nižší objem dosiahnutých výnosov, príčiny čoho 
sú podrobnejšie špecifikované v častiach 1. – Náklady, 2. – Výnosy, 3. – Výsledok hospodárenia a 6. – Ostatné hodnotiace ukazovatele.

Rozdelenie zisku

V súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov schválil zakladateľ Ministerstvo dopravy, 
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky rozdelenie zisku za rok 2007 nasledovne:

a) doplnenie rezervného fondu (5% zo zisku) 350,8 tis. Sk
b) na doplnenie sociálneho fondu 500,0 tis. Sk
c) prídel do fondu rozvoja                5 703,5 tis. Sk
d) na  odmenu riaditeľa podniku       350,9 tis. Sk
e) na odmenu členov dozornej rady spolu 111,6 tis. Sk

Ročná odmena riaditeľa a členov Dozornej rady

Po zhodnotení výsledkov činnosti podniku za rok 2007 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky ako zakladateľ priznal riaditeľovi 
podniku ročnú odmenu v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. § 19 ods. 8 vo výške 350 850 Sk. 

Súčasne boli priznané odmeny členom dozornej rady v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. § 20 ods. 10 vo výške 111 600 Sk.

Prevod majetku štátneho podniku

Dozorná rada v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. § 21 ods. 1 písm. j) schválila v roku 2007  na základe predložených návrhov na uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa
ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prevod majetku štátneho podniku. Ide o predaj 3 ks
motorových vozidiel, objektu bývalého rádiomajáku NDB v obci Nána, pozemkov v obci Poprad, pozemkov v obci Bratislava mestská časť Ružinov.
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Investičný plán 
Na rok 2007 LPS SR, š. p. schválilo investičný plán vo výške Sk 415 348,0 tis. Za rok 2007 bolo z toho preinvestovaných Sk 291 250,0 tis., z toho Sk 226 442,9
tis. na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a Sk 64 807,1 tis.  na splátky z úveru EIB.

Kapitálové výdavky, zdroje a ich použitie v tis. Sk za obdobie I. až XII. 2007 

Kapitálové výdavky v tis. Sk I. až XII. 2007
Zdroje spolu 415 348,0
- cudzie zdroje 41 075,4
- vlastné zdroje 374 272,6
Investičný plán na rok 2007 415 348,0
použitie z vlastných zdrojov: 291 250,0
v tom:
- dlhodobý hmotný majetok 219 423,5
- dlhodobý nehmotný majetok 6 923,4
- pozemky 96,0
- splátky z úveru EIB 64 807,1

Prehľad o kapitálových výdavkoch podniku a ich zdrojoch za obdobie 2002 – 2007 je uvedený v tabuľke a grafe:

Kapitálové výdavky za roky 2002 až 2007 v tis. Sk

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Zdroje spolu 305 410,0 320 446,8 332 751,0 447 117,0 375 662,6 415 348,0
Z toho: vlastné zdroje 305 410,0 320 446,8 332 751,0 447 117,0 375 662,6 374 272,6
cudzie zdroje 0 0 0 0 0 0
Použitie vlastných zdrojov 197 249,6 251 258,4 306 789,7 340 477,4 202 155,1 291 250,0
Z toho: dlhodobý hmotný majetok 107 799,2 163 583,0 228 247,1 222 963,3 125 750,5 219 423,5
dlhodobý nehmotný majetok 5 751,4 6 708,7 1 716,4 643,7 1 803,9 6 923,4
pozemky 12,7 0,0 0,0 43 731,0 0,00 96,0
splátky úveru EIB 83 686,3 80 966,7 76 826,2 73 139,4 74 600,7 64 807,1

Graf vývoja kapitálových výdavkov za roky 2002 - 2007
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Koncepcia rozvoja LPS SR, š. p. vychádza z prijatých zámerov manažmentu v business pláne na obdobie rokov 2008 až 2011. Ich uplatnenie je aktualizované
v ročných finančných plánoch a konkretizované v jednotlivých položkách finančného plánu nákladov a výnosov.

Koncepciu rozvoja LPS SR, š. p. na rok 2008 prerokovala dozorná rada dňa 29. 04. 2008 v zmysle zákona o štátnom podniku č. 111/1990 Zb. § 19, ods. 6.
Koncepcia obsahuje plán výnosov a nákladov zostavený na základe nasledovných predpokladov:

· Plán je zostavený na základe predpokladaných nákladov a výnosov LPS SR, š. p., ktoré vzniknú podniku pri zabezpečovaní letovej prevádzky vo vzdušnom
priestore Slovenskej republiky. 

· V porovnaní s plánom na rok 2007 (1 483 523,2 tis.) je celková nákladová báza roku 2008 vyššia v priemere o 7,8 %; v korunovom vyjadrení 
predstavujú plánované náklady čiastku 1 599 005,5 tis. Sk.

· Vo výnosovej časti sa uvažuje s nárastom celkom o 103 360,7 tis., čo predstavuje nárast oproti plánu roka 2007 o 6,9 %; v korunovom vyjadrení 
predstavujú výnosy celkom 1 604 278,0 tis. Sk. Rozhodujúcu časť výnosov tvoria príjmy z traťovej činnosti, a to v celkovej plánovanej sume 1 337 806,8
tis., čo je cca 83,4 % všetkých výnosov.  Najväčší vzrast tržieb oproti roku 2007, a to o 23,3 %, sa očakáva v položke ostatné tržby z predaja služieb. 

· Do výpočtu sadzby traťového poplatku na rok 2008 boli zahrnuté všetky predpokladané náklady roku 2008 na prevádzkovú činnosť, náklady na 
administratívu, na školenia, výcvik, služby AIM, služby METEO, pri predpokladanej hustote letovej prevádzky 718 900 fakturovaných preletových 
jednotiek.

· Na rok 2008 je plánovaná výška jednotkovej sadzby traťového poplatku v sume 1 628,- Sk, čo je zvýšenie oproti roku 2007 o 216,- Sk.
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Pohľad do roku 2008



Pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a vedenie štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny
podnik, Bratislava 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom v Bratislave,
IČO: 35 778 458, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2007, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci sa  k tomuto dátumu, ako aj prehľad 
významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.  Účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa 31. 12. 2006 bola overená
iným audítorom, ktorý vo svojej správe zo dňa 18. 4. 2007 vyjadril názor bez výhrad.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu  štátneho podniku za účtovnú závierku

Štatutárny orgán štátneho podniku je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve 
č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu 
a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných
účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností. 

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými
štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná
závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia 
od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri  posudzovaní tohto
rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje
zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie
prezentácie účtovnej závierky ako celku. 
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor. 

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej
republiky, štátny podnik, k 31. decembru 2007, na výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k danému dátumu v súlade 
so Zákonom o účtovníctve. 

Banská Bystrica, 1. apríla 2008

BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica
M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica
Licencia SKAu č. 6
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98/S, IČO: 00614556

Ing. Radovan Reguli
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 968
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik,
Letisko M. R. Štefánika 
Bratislava 823 07 IČO: 35 778 458

Vec: Informácia o audite výročnej správy

Na základe nášho overenia v zmysle Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z., paragrafu 20, Zákona o audítoroch a Slovenskej komory audítorov č. 466/2002 Z.z.
a Medzinárodných audítorských štandardov sme zistili, že údaje vo výročnej správe použité z účtovnej závierky sú v súlade s účtovnou závierkou, ktorú sme
auditovali a uvedená účtovná závierka je kompletná.

Na základe toho súhlasíme, aby ste správu audítora o audite pripojenej účtovnej závierky uviedli vo výročnej správe. 

Banská Bystrica,  30. júna 2008

Ing. Radovan Reguli
Zodpovedný audítor
licencia SKAU č. 968
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INFORMÁCIA O SÚLADE ÚDAJOV VO VÝROČNEJ SPRÁVE S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU



AKTÍVA 2006 2007
Spolu majetok 1 918 368 1 882 525

B. Neobežný majetok 1 042 988 1 135 885
B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 2 378 8 078
B.II. Dlhodobý hmotný majetok 1 040 610 1 127 807
B.III. Dlhodobý finančný majetok 0 0
C. Obežný majetok 838 196 716 930
C.I. Zásoby 55 666 51 819
C.II. Dlhodobé pohľadávky 7 446 0
C.III. Krátkodobé pohľadávky 239 508 246 399
C.IV. Finančné účty 535 576 418 712
D. Časové rozlíšenie 37 184 29 710
PASÍVA
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 918 368 1 882 525
A. Vlastné imanie 1 642 689 1 645 902
A.I. Základné imanie 1 163 083 1 163 083
A.II. Kapitálové fondy 0 0
A.III. Fondy zo zisku 495 297 527 816
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov -52 014 -52 014
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 36 323 7 017
B. Záväzky 274 097 236 259
B.I. Rezervy 71 959 66 005
B.II. Dlhodobé záväzky 25 304 22 799
B.III. Krátkodobé záväzky 112 051 147 455
B.IV. Bankové úvery a výpomoci 64 783 0
C. Časové rozlíšenie 1 582 364
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SÚVAHA K 31. 12. 2007 V TIS. SK



Označenie T E X T Číslo Skutočnosť 
riadku v účtovnom období

sledovanom minulom
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 71 317
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A) 02 52 252
+ Obchodná marža r. 01-02 03 19 65
II. Výroba r. 05+06+07 04 1 222 726 1 260 938
II.1 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 1 222 471 1 260 353
2. Zmena stavu vnútropodnikových zásob (+/-účt. sk. 61) 06 103 384
3. Aktivácia (účt. Sk. 62) 07 152 201
B. Výrobná spotreba r. 09+10 08 209 793 201 157

B.1. Spotreba materiálu,energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 09 33 872 36 645
2. Služby (účt. Sk. 51) 10 175 921 164 512
+ Pridaná hodnota r. 03+04-8 11 1 012 952 1 059 846
C. Osobné náklady (súčet r. 13 až 16) 12 656 107 625 525

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 493 786 483 631
2. Odmeny členov orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 2 786 2 654
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 120 516 112 169
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 39 019 27 071
D. Dane a poplatky (účt. Sk. 53) 17 1 725 1 942
E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 137 653 183 287
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 8 2 910
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (541, 542) 20 0 1
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21 3 628 24 775
G. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,547,548,549,555,557) 22 103 950 130 490
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti(-) (697) 23 0 0
H. Prevod  nákladov na hospodársku činnosť(-) (597) 24 0 0
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

r. 11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28) 25 117 153 146 286
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 26 0 0
I. Predané cenné papiere a podiely (561) 27 0 0

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 29+30+31 28 0 0
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov  v dcérskej účtovnej jednotke

a spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 29 0 0
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov  a podielov (665A) 30 0 0
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 31 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 32 0
J. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 33 0
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667) 34 0
K. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567) 35 0
L. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (+/- 565) 36
X. Výnosové úroky (662) 37 9 382 9 439
M. Nákladové úroky úroky (562) 38 1 446 5 413
XII. Kurzové zisky (663) 39 4 212 11 716
N. Kurzové straty (563) 40 30 011 44 120
XII. Ostatné výnosy z finančnej činností (668) 41 0 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť( 568,569) 42 80 491 71 333

XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 43 0 0
P. Prevod finančných nákladov  (-) (598) 44 0 0

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
* r.26-27+28-32-33+34-35-36+37-38+39-40+41-42+(-43)-(-44) 45 -98 354 -99 711
R. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47+48 46 11 782 10 252
T.1. - splatná (591) 47 1 312 6 454
2. - odložená (+/-592) 48 10 470 3 798
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25+45-46 49 7 017 36 323
XIV. Mimoriadne výnosy (účt. Sk 68) 50 0 0
S. Mimoriadne náklady (účt. Sk. 58) 51 0 0
T. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53+54 52 0 0

T.1. - splatná (593) 53 0 1
2. - odložená (594) 54 0 0
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 50-51-52 55 0 0
U. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596) 63 0 0

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 49+55-56 64 7 017 36 323
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Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu v tis. Sk za obdobie I. - XII. 2007



001 Z/s Výsledok hosp.z bežnej činnosti pred zdanením 18 799,1
002 A.1 Nepeňažné.operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnost 241 888,4
003 A.1.1 Odpisy DLHM a DLNM 136 721,8
004 A.1.2 Zostatková cena pri vyradení DLHM a DLNM okrem predaja 930,9
006 A.1.4 Zmena stavu dlhodobých rezerv 8 619,1
007 A.1.5 Zmena stavu opravných položiek -5 354,0
008 A.1.6 Zmena stavu časového rozlíšenia N a V -6 257,2
009 A.1.7 Dividendy a podiely účtované do V 0,0
010 A.1.8 Úroky účtované do N(+) 1 446,6
011 A.1.9 Úroky účtované do V(-) -9 381,9
012 A.1.10 KZ k peniazom ku dňu účtovnej uzávierky(-) 0,0
013 A.1.11 KS k peniazom ku dňu účtovnej uzávierky(+) 4,0
014 A.1.12 Zisk z predaja DLM (+/-) 0,0
015 A.1.13 Ostatné položky nepeňažného char.,kt.ovplyvňujú HV z bežnej činnosti 115 159,2
016 A.2 Vplyv zmien stavu pracovného materiálu -37 273,7
017 A.2.1 Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti -18 644,2
018 A.2.2 Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti -14 599,0
019 A.2.3 Zmena stavu zásob -4 030,5
020 A.2.4 Zmena stavu krátkodobého finančného majetku 0,0
021 —— Peňažné toky z prev.činnosti Z/s+A1+A2 223 413,8
022 A.3 Prijaté úroky okrem úrokov z inv.činnosti 9 381,9
023 A.4 Výdavky na zaplat.úroky s výnimkou tých,kt.sa začl.do fin. činnosti -1 446,6
024 A.5 Príjmy z dividend a iných podielov na zisku,s výnimkou z inv.č 0,0
025 A.6 Výdavky na vypl.dividendy a podielov na zisku,s výn tých, ktoré sa .začl.do fin. činnosti -4 903,6
026 —— Peňažné toky z prevádzkových činnost (+/-),(A1 až A6) 226 445,6
027 A.7 Výdavky na DzP účt. jednotky, s výn. začl.do inv.a fin.č. 2 119,3
028 A.8 Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev.č.(+) 7,1
029 A.9 Výdavky mimoriadneho char. vzťahujúce sa na prev.č.(-) -312,4
030 A1-A9 Čisté peňažné toky z prev.č. (súčet A1 až A9) 228 259,5
031 —— Peňažné toky z investičnej činnosti 0,0
032 B.1 Výdavky na obstaranie DLNM -6 924,0
033 B.2 Výdavky na obstaranie DLHM -258 249,6
034 B.3 Výdavky na obstaranie CP 0,0
035 B.4 Príjmy z predaja DLNM 0,0
036 B.5 Príjmy z predaja DLHM 0,0
037 B.6 Príjmy z predaja CP 0,0
038 B.7 Výdavky na dlhodobo poskytnuté pôžičky 0,0
039 B.8 Príjmy na dlhodobo poskytnuté pôžičky 0,0
042 B.11 Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku odpis. nájomcom 0,0
043 B.12 Prijaté úroky okrem z prev.činnosti 0,0
044 B.13 Príjmy z dividend a iných podielov na zisku 0,0
045 B.14 Výdavky súvisiace s derivátmi 0,0
046 B.15 Príjmy súvisiace s derivátmi 0,0
047 B.16 Výdavky na daň z príjmov PO 0,0
048 B.17      Príjmy mimoriadne vzťahujúce sa na inv.činnosť 0,0
049 B.18 Výdavky mimoriadne vzťahujúce sa na inv.činnosť 0,0
050 B.19 Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť 637,2
051 B.20 Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť 0,0
052 B1-B20 Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -264 536,5
053 —— Peňažné toky z finančnej činnosti 0,0
054 C.1 Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1-C.1.8) -100,0
055 C.1.1 Príjmy z upísaných akcií 0,0
056 C.1.2 Príjmy z ďalších vkladov 0,0
057 C.1.3 Prijaté peňažné dary 0,0
060 C.1.6 Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených UJ -100,0
062 C.1.8 Výdavky spojené so znížením ZI 0,0
063 C.2 Peňažné toky vznikajúce z dlhod. a krátkd.záv.z fin.činn.(C.2.1-C.2.10) 0,0
064 C.2.3 Príjmy z úverov z pôž.od bánk,okrem poskytnutých na hlavnú činnosť 0,0
065 C.2.4 Výdavky na splácanie úverov - “ - 0,0
066 C.2.5 Príjmy z prijatých pôžičiek 0,0
067 C.2.6 Výdavky na splácanie pôžičiek 0,0
068 C.2.7 Výdavky na finančný leasing 0,0
069 C.2.8 Výdavky na prenájom hnut.majetku odpisovanom nájomcom 0,0
070 C.2.9 Príjmy z ost.dlhod. aj krátkod. záväzkov z fin.činn. 0,0
071 C.2.10 Výdavky z ost. dlhod. aj krátkod.záväzkov z fin.činn. 0,0
072 C.3 Výdavky na vyplatené úroky s výnimkou tých,kt.sú začlenené do prev.činn. 0,0
073 C.4 Dividendy 0,0
074 C.5 Deriváty 0,0
075 C.6 Deriváty 0,0
076 C.7 Výdavky na daň z príjmov PO na finančnú činnosť 0,0
077 C.8 Príjmy mimoriadne vzťahujúce sa na fin.činnosť 0,0
078 C.9 Výdavky mimoriadne vzťahujúce sa na fin.činnosť -80 491,1
079 C1-C9 Cisté peňažné toky z finančnej činnosti -80 591,1
080 D Čisté zvýšenie alebo zníženie peň. prostriedkov -116 868,0
081 E Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia 535 576,0
082 F Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia bez KR 418 708,0
083 G Kurzové rozdiely ku dňu účtovnej uzávierky 4,0
084 H Zostatok peň. prostriedkov upravený o kurzové rozdiely 418 711,9
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Cash Flow k 31. 12. 2007 v tis. Sk - nepriama metóda



Vedeniu štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (ďalej len „štátny podnik“), ktorá 
obsahuje súvahu k 31. decembru 2007, výkaz ziskov a strát, výkaz zmien vo vlastnom imaní a výkaz peňažných tokov za rok končiaci 31. decembrom 2007, 
ako aj súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďaľších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu štátneho podniku

Štatutárny orgán štátneho podniku je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre
finančné výkazníctvo. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre zostavenie a objektívnu 
prezentáciu takej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných
zásad a účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku, ktorý vychádza z výsledkov nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými
audítorskymi štandardmi. Podľa týchto štandardov máme doržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, 
že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od
rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto
rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť auditórske postupy
vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie 
vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti významných účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom štátneho 
podniku, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu podniku k 31. decembru 2007 a výsledok
jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci 31. decembrom 2007 v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo.

30. mája 2008
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť: Zodpovedný audítor:
KPMG Slovensko spol. s r.o. Ing. Ľuboš Vančo
Licencia SKAU č. 96 Licencia SKAU č.745
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zostavenej k 31. 12. 2007

Čl. I.
Základné pravidlá a požiadavky na obsah a predkladanie prílohy

Poznámky k účtovnej závierke sú zostavené podľa opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva číslo 4455/2003-92 opatrenia MF SR zo dňa 31. 3. 2003, v znení opatrení MF SR č. 25167/2003-92, č. MF/10069/2004-74, č.
MF/26670/2005-74 a č. MF/25812/2006-74.

Údaje sa uvádzajú v tis. Sk

Čl. II.
Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Názov a sídlo účtovnej jednotky

Názov spoločnosti Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo spoločnosti Letisko M. R. Štefánika, 823 07  Bratislava

Dátum založenia 01. 01. 2000

Dátum zápisu do obchodného registra 01. 01. 2000

IČO 35 778 458

DIČ 2020244699

IČ DPH SK 2020244699

2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra

– vykonávanie letových prevádzkových služieb,
– vykonávanie leteckej informačnej služby,
– vykonávanie koordinácie súčinnosti civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov,
– vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb,
– poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát,
– kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
– kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
– vydavateľská činnosti v rozsahu voľnej živnosti,
– školiaca činnosť,
– organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
– poradenstvo v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti,
– ubytovanie v rozsahu voľnej živnosti. 

3. Priemerný počet pracovníkov počas účtovného obdobia

Ukazovateľ Zamestnanci spolu Z toho: vedúci zamestnanci
Priemerný počet evidenčný 459 8

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
|X|riadna |X|mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky
|X|rozdelenie |X|zlúčenie |X|splynutie |X|zmena právnej formy
|X|začiatok likvidácie |X|koniec likvidácie |X|vyhlásenie konkurzu |X|zrušenie konkurzu

5. Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Dozorná rada LPS SR, š. p. zobrala na vedomie Informáciu o ročnej účtovnej závierke štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky za obdobie od 01. 01.
2006 do 31. 12. 2006 svojim uznesením č. 1/07/5 na rokovaní dňa 10. 05. 2007 a schválila rozdelenie zisku po zdanení za rok 2006.
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Čl. III.
Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov 

a iných  orgánov účtovnej jednotky

1. Členovia štatutárneho orgánu

Štatutárny orgán riaditeľ – Ing. Roman Bíro, PhD.
Dozorný orgán dozorná rada
Zoznam členov Dozornej rady – rok 2007 

Titul, meno, priezvisko Funkcia funkcia v DR Poznámka
Za zakladateľa

Ing. František Perutka * MDPT SR – generálny riaditeľ sekcie rozpočtu predseda
a vnútornej ekonomiky

RNDr. Branislav Kvasnica, CSc. MDPT SR – riaditeľ odboru civilného letectva člen Odvolaný z funkcie 07. 02. 2007
Mgr. Tomáš Šarluška MDPT SR – hovorca ministerstva člen Odvolaný z funkcie 11. 08. 2006
Doc. Ing. Jozef Medveď, PhD Externý, menovaný za zakladateľa člen Odvolaný z funkcie 11. 08. 2006
PhDr. Andrej Kováč Externý, menovaný za zakladateľa člen Odvolaný z funkcie 11. 08. 2006
JUDr. Andrej Holák * MDPT SR – vedúci služobného úradu člen Menovaný do funkcie 20. 03. 2007
Ing. Valéria Janočková * Externá, menovaná za zakladateľa členka Menovaná do funkcie 20. 03. 2007
Doc. JUDr. Július Kováč, CSc. * Externý, menovaný za zakladateľa člen Menovaný do funkcie 20. 03. 2007
JUDr. Andrea Babčanová Externá, menovaná za zakladateľa členka Menovaná do funkcie 29. 10. 2007

Odvolaná z funkcie 17. 12. 2007
Za LPS SR, š. p.

p. Emília Vojkovičová * referent ekonomiky a obstarávania podpredseda
Ing. Ľuboš Laurenčík * riadiaci letovej prevádzky + inštruktor I RLP 1 člen
Ing. Marián Šesták * metodik technického zabezpečenia LPS člen
Mgr. Ján Uhnák * špecialista na bezpečnosť LPS - II člen

*Poznámka: platní členovia Dozornej rady k 31. 12. 2007

2. Spoločníci a akcionári

Podnik má spoločníka (akcionára) s viac ako 20 % účasťou |X|ÁNO |X|NIE

Čl. IV.
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: |X|ÁNO |X|NIE

2. Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
- 0

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok |X|ÁNO       |X|NIE

V prípade ÁNO

3 a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
|X|cena obstarania
|X|náklady súvisiace s obstaraním v zložení

|X|dopravné
|X|provízie
|X|skonto
|X|poistné
|X|clo

|X|úroky z cudzích zdrojov
|X|aktivované v danom účtovnom období
|X|kumulované úroky
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Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok |X|ÁNO |X|NIE

V prípade ÁNO

3 b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení: 
|X|priame náklady
|X|výrobná réžia
|X|správna réžia
|X|aktivované úroky

|X|aktivované v danom účtovnom období
|X|kumulované úroky

|X|inak

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok |X|ÁNO |X|NIE

V prípade ÁNO

3 c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
|X|cena obstarania
|X|náklady súvisiace s obstaraním v zložení

|X|dopravné
|X|provízie
|X|skonto
|X|poistné
|X|clo
|X|vážne

úroky z cudzích zdrojov
|X| aktivované v danom účtovnom období
|X|kumulované úroky

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou |X|ÁNO |X|NIE

V prípade ÁNO

3 d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení: 
|X|priame náklady
|X|nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku
|X|nepriame náklady správneho charakteru (správna réžia)
|X|aktivované úroky z cudzích zdrojov

|X|aktivované v danom účtovnom období
|X|kumulované úroky

|X|inak

Podnik v bežnom roku vlastnil finančné investície |X|ÁNO       |X|NIE

V prípade ÁNO

3 e) Finančné investície oceňoval podnik
|X|cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji
|X|pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom cien obstarania 

(pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
|X|metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
|X|inak

Podnik nakupoval v bežnom roku zásoby |X|ÁNO |X|NIE

V prípade ÁNO

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.
Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania
|X|spôsobom A účtovania zásob
|X|spôsobom B účtovania zásob
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3 f) Nakupované zásoby oceňoval podnik
|X|cena obstarania
|X|náklady súvisiace s obstaraním v zložení

|X|dopravné
|X|provízie
|X|skonto
|X|poistné
|X|clo
|X|vážne

|X|úroky z cudzích zdrojov
|X|aktivované v danom účtovnom období
|X|kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

|X| po príjme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,

|X| obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto
náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:
Popis:  -

|X| obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice odchýlku 
od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne
stanoveným podnikom takto:
Popis:   -

Pri vyskladnení zásob sa používal 

|X|vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný po každom príjme 
|X|metóda FIFO

(prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
|X|iný spôsob: vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný po každom pohybe

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou |X|ÁNO |X|NIE

V prípade ÁNO

3 g) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi
|X|podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

|X|vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení
- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

|X|iným spôsobom:

Podnik vykazoval v účtovníctve bežného roka peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky |X|ÁNO |X|NIE

V prípade ÁNO

3 h) Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky a záväzky pri ich vzniku podnik oceňoval 
|X|menovitou hodnotou
|X|inak:

Peňažné prostriedky v cudzej mene sa pri ich príjme do pokladnice prepočítavajú kurzom príslušného dňa komerčnej banky. Pri úbytku 
z pokladnice sa prepočítavajú v deň uskutočnenia účtovného prípadu kurzom zisteným váženým aritmetickým priemerom.

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri prevzatí podnik oceňoval 
|X|obstarávacou cenou
|X|inak:

Podnik prijal darovaný majetok
|X|ÁNO |X|NIE

V prípade ÁNO

3 i) Majetok nadobudnutý darovaním, s výnimkou peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami, podnik oceňoval
|X|reprodukčnou obstarávacou cenou,
|X|inak:
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Podnik má novo zistený majetok pri inventarizácii |X|ÁNO |X|NIE

V prípade ÁNO

3 j) Novozistený majetok podnik oceňoval
|X|reprodukčnou obstarávacou cenou,
|X|inak:

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu

Podnik vlastní dlhodobý hmotný a nehmotný majetok určený k odpisovaniu |X|ÁNO |X|NIE
V prípade ÁNO

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

|X| Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č.431/2002, dodržiavala sa zásada jeho dpísania
v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného majetku sa nerovnajú.

|X| Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov.
Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného investičného majetku sa rovnajú.

|X| Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č.431/2002. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové 
odpisy nehmotného investičného majetku sa rovnajú.

|X| Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného 
opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy 

podnikateľa sa nerovnajú.

|X| Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom. 

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku boli stanovené nasledovne:

Pre dlhodobý majetok zaradený do používania do 31. 12. 2002
Druh investičného majetku Odpisová Doba Sadzba odpisovania v % % odpisu pre 

skupina odpisovania technické
zhodnotenie

Nehmotný investičný majetok
Softvér 5 rokov = 60 20% ročne  

mesiacov
Hmotný investičný majetok (HIM) – odpisovaný
Budovy, haly, stavby 3 15 r. =180 mesiacov 3,4 % v mesiacoch 1-12 6,7 %

6,9 % v mesiacoch 13 – 180  
4 30 r. = 360 mesiacov 1,4 % v mesiacoch 1 – 12 3,4 %

3,4 % v mesiacoch 13 - 360
5 40 r. = 480 mesiacov 1,5 % v mesiacoch 1 – 12 2,5 %

2,5 % v mesiacoch 13 - 480
Stroje, prístroje a zariadenia 1 4 r. = 48 mesiacov 14,2 % v mesiacoch 1 – 12 25 %

28,6 % v mesiacoch 13 – 48
2 8 r. = 96 mesiacov 6,2 % v mesiacoch 1 – 12 12,5 %

13,4 % v mesiacoch 13 - 96
3 15 r. = 180 mesiacov 3,4 % v mesiacoch 1-12 6,7 %

6,9 % v mesiacoch 13 – 180
Dopravné prostriedky 1 4 r. = 48 mesiacov 14,2 % v mesiacoch 1 – 12 25 %

28,6 % v mesiacoch 13 – 48
Inventár 2 8 r. = 96 mesiacov 6,2 % v mesiacoch 1 – 12 12,5 %

13,4 % v mesiacoch 13 - 96
3 15 r. = 180 mesiacov 3,4 % v mesiacoch 1-12 6,7 %

6,9 % v mesiacoch 13 – 180
Drobný HIM 1 4 r. = 48 mesiacov 14,2 % v mesiacoch 1 – 12 25 %

28,6 % v mesiacoch 13 – 48
2 8 r. = 96 mesiacov 6,2 % v mesiacoch 1 – 12 12,5 %

13,4 % v mesiacoch 13 - 96
Ostatný HIM podľa  pôvodne zaradeného majetku
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Pre dlhodobý majetok zaradený do používania od 01. 01. 2003
Druh dlhodobého majetku Odpisová Doba Sadzba odpisovania v % % odpisu pre 

skupina odpisovania technické
zhodnotenie

Dlhodobý nehmotný  majetok
Softvér 2 – 5 rokov určí používateľ
Dlhodobý hmotný majetok  – odpisovaný
Stavby 3 12 r. = 144 8,33 % ročne 8,33 %

mesiacov 0,69 % mesačne
4 20 r. = 240 5,00 % ročne 5,00 %

mesiacov 0,42 % mesačne
Samostatné hnuteľné veci 1 4 r. = 48 25,0 % ročne 25 %
a súbory hnuteľných vecí mesiacov 2,08 % mesačne

2 6 r. = 72 16,67 % ročne 16,67 %
mesiacov 1,39 % mesačne

3 12 r. = 144 8,33 % ročne 8,33 %
mesiacov 0,69 % mesačne

Dopravné prostriedky 1 4 r. = 48 25,0 % ročne 25 %
mesiacov 2,08 % mesačne

Druh investičného majetku Odpisová Doba Sadzba odpisovania v % % odpisu pre
skupina odpisovania technické 

zhodnotenie
Inventár 2 6 r. = 72 16,67 % ročne 16,67 %

mesiacov 1,39 % mesačne
3 12 r. = 144 8,33 % ročne 8,33 %

mesiacov 0,69 % mesačne
Dlhodobý drobný hmotný majetok 1 4 r. = 48 25,0 % ročne 25 %

mesiacov 2,08 % mesačne
2 6 r. = 72 16,67 % ročne 16,67 %

mesiacov 1,39 % mesačne
Ostatný dlhodobý hmotný majetok tak ako je zaradený majetok u prenajímateľa

Pre dlhodobý majetok zaradený do používania od 01. 01. 2004   

Druh investičného majetku Odpisová Doba Sadzba odpisovania v % % odpisu
skupina dpisovania pre technické

zhodnotenie
Dlhodobý nehmotný majetok
Softvér 2 - 5 rokov Podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve
Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný
Stavby 3 12 r. = 144 8,33 % ročne  8,33 %

mesiacov 0,69 % mesačne
4 20 r. = 240 5,00 % ročne 5,0 %

mesiacov 0,42 % mesačne
Samostatné hnuteľné veci 1 4 r. = 48 25 % ročne 25 %
a súbory hnuteľných vecí mesiacov 2,08 % mesačne

2 6 r. = 72 16,67 % ročne 16,67 %
mesiacov 1,39 % mesačne

3 12 r. = 144 8,33 % ročne  8,33 %
mesiacov 0,69 % mesačne

Dopravné prostriedky 1 4 r. = 48 25 % ročne 25 %
mesiacov 2,08 % mesačne

Inventár 2 6 r. = 72 16,67 % ročne 16,67 %
mesiacov 1,39 % mesačne

3 12 r. = 144 8,33 % ročne  8,33 %
mesiacov 0,69 % mesačne

Dlhodobý drobný hmotný majetok 1 4 r. = 48 25 % ročne 25 %
mesiacov 2,08 % mesačne

2 6 r. = 72 16,67 % ročne 16,67 %
mesiacov 1,39 % mesačne

Ostatný dlhodobý hmotný majetok ako je zaradený majetok u prenajímateľa
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Majetok, ktorého doba odpisovania je predĺžená na 6 rokov:

Názov Inventárne číslo
E2000 3003949

3003959
3003961
3004524 až 3004532
3004556
3004558
3005729
3005731

Názov Inventárne číslo
3005732
3005874 až 30005934

LETVIS 3004400
3004402
3005587
3005713 až 3005720
3005749
3005750
3005828
3005854 až 3005859

SASS 3005760
3005761
3005771

RMCDE I. 3005743
RMCDE II. 3005865
RMD RADAR 3005866
ARTAS 3005871 až 3005873
MUX 3005959 až 3005970

3005972 až 3005982
3006007 až 3006013

CISCO SWITCH TTS11 3006139
PC RCMS UNEM 3005958
PC RCMS UNEM TEST 3005971
PRAC. STANICA 3005733 až 3005735
SACON 3005590 až 3005646

3005672 až 3005688
3005860 až 3005863
3006017 až 3006052
3006136 až 3006138
3006144 až 3006165
3006168 až 3006173

Čl. V.
Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
1a) Pohyb obstarávacích cien
Druh majetku Riadok Obstarávacia Prírastky Úbytky Presuny Obstarávacia

súvahy cena (+ / -) cena 
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007

B. Neobežný majetok  r. 04 + 13 + 23 003 2 141 283 428 331 206 340 2 363 274
B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 004 91 433 12 867 5 944 98 356
B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) 005
2. Aktivované náklady na vývoj (012) 006
3. Software (013) 007 91 123 5 849 0 96 972
4. Oceniteľné práva (014) 008
5. Goodwill (015) 009
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 010
7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) 011 310 6 924 5 850 1 384
8. Poskytnuté preddavky na DLNM (051) 012 0 94 94 0
B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 013 2 049 850 415 464 200 396 2 264 918
B.II.1. Pozemky (031) 014 83 649 0 0 83 649
2. Stavby (021) 015 443 547 97 239 355 540 431
3. Samostatné hnuteľné veci (022) 016 1 311 205 63 872 8 242 1 366 835
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) 017
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) 018
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok  (029, 032) 019 55 207 100 55 307
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) 020 114 454 240 938 161 173 194 219
8. Poskytnuté preddavky na DLHM (052) 021 41 788 13 316 30 627 24 477
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 022
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1b) Pohyb oprávok, opravných položiek
Oprávky podľa druhu majetku Riadok Oprávky Prírastky Úbytky   Presuny Oprávky

súvahy a opravné oprávok oprávok (+ / -) a opravné 
položky k a opravných a opravných položky

01. 01. 2007 položiek položiek k 31.12.2007
B. Neobežný majetok  r. 04 + 13 + 23 003 1 098 295 137 690 8 596 1 227 389
B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 004 89 055 1 223 0 90 278
B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) 005 0
2. Aktivované náklady na vývoj (012) 006 0
3. Software (013) 007 89 055 1 223 90 278
4. Oceniteľné práva (014) 008 0
5. Goodwill (015) 009 0
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 010 0
7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) 011 0
8. Poskytnuté preddavky na DLNM (051) 012 0
B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 013 1 009 240 136 468 8 596 1 137 112
B.II.1. Pozemky (031) 014 0
2. Stavby (021) 015 78 576 13 336 355 91 557
3. Samostatné hnuteľné veci (022) 016 880 132 122 994 8 241 994 885
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) 017
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) 018
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok  (029, 032) 019 50 532 138 50 670
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) 020 0
8. Poskytnuté preddavky na DLHM (052) 021 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 022 0

1c) Pohyb zostatkových cien
Druh majetku Riadok súvahy Zostatková cena k Zostatková cena k 

01. 01. 2007 31. 12. 2007
B. Neobežný majetok  r. 04 + 13 + 23 003 1 042 988 1 135 885
B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 004 2 378 8 079
B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) 005
2. Aktivované náklady na vývoj (012) 006
3. Software (013) 007 2 068 6 695
4. Oceniteľné práva (014) 008
5. Goodwill (015) 009
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 010
7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) 011 310 1 384
8. Poskytnuté preddavky na DLNM (051) 012
B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 013 1 040 610 1 127 806
B.II.1. Pozemky (031) 014 83 649 83 649
2. Stavby (021) 015 364 971 448 874
3. Samostatné hnuteľné veci (022) 016 431 073 371 950
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) 017
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) 018
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok  (029, 032) 019 4 675 4 637
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) 020 114 454 194 219
8. Poskytnuté preddavky na DLHM (052) 021 41 788 24 477
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 022

2. Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik |X|ÁNO  |X|NIE

3. Spôsob a výška poistenia majetku a zásob

Majetok a zásoby podniku sú poistené v poisťovni Kooperatíva poisťovňa, a. s. na základe dodatku č. 1 k poistnej zmluve s účinnosťou dodatku od 1.1.2007. Poistným obdobím
je jeden kalendárny rok.

Súhrn poistného
Druh Ročné poistné v Sk
Živelné poistenie 1 586 461,-
Poistenie elektroniky 526 261,-
Poistenie proti odcudzeniu 150 000,-
Poistenie skla 21 000,-
Poistenie vnútroštátnej prepravy 240 000,-
Celkové ročné poistné 2 523 722,-
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S poisťovňou Kooperatíva poisťovňa, a. s. je uzatvorená poistná zmluva na havarijné poistenie motorových vozidiel, ktorá sa vzťahuje na: 
poškodenie, zničenie a odcudzenie motorového vozidla vedeného v účtovnej evidencii na poistnú sumu vo výške ceny obstarania motorového vozidla, 
poistenie doplnkovej výbavy, batožiny, úrazu prepravovaných osôb.
Celkové ročné poistné v Sk je 1 807 248,- Sk.

Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla súboru vozidiel LPS SR, š. p. je zabezpečené v poisťovni Kooperatíva a.s., dodatkom č. 2
k Poistnej zmluve na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Celkové ročné poistné v Sk je 224 213,- Sk.

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri poskytovaní leteckých navigačných služieb v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) bolo na rok
2007 uzavreté čiastkovou poistnou zmluvou č. 2 k rámcovej zmluve  s hlavným spolupoisťovateľom KOOPERATIVA poisťovňa a.s. a spolupoisťovateľom Allianz - Slovenská
poisťovňa, a. s. vo výške poistného 75 285 278,- Sk.

Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu bola podpísaná s poisťovnou QBE Košice na sumu 90 000,- Sk.

4. Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Majetok Hodnota k 31. 12. 2007 Hodnota k 31. 12. 2006
xxx 0 0
xxx 0 0

5. Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom pre vode práva, alebo ktorý užíva účtovná
jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

Majetok Hodnota k 31. 12. 2007 Hodnota k 31. 12. 2006
xxx 0 0
xxx 0 0

6. Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky
a táto ho užíva

Majetok Hodnota k 31. 12. 2007 Hodnota k 31. 12. 2006
STAVBA RIAD.VEŽA TS KOŠICE 80 605 679,18 0
TRAFOSTANICA 22kV/0,4kV 2 063 114,76 0
POZEMOK MILOSLAVOV 96 000,00 0

7. Charakteristika Goodwilu

Spôsob nadobudnutia goodwilu Hodnota Spôsob výpočtu hodnoty
xxx 0 0

8. Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

Dôvod účtovania Obstarávacia hodnota Oprávky Zostatková hodnota
xxx 0 0 0

9. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Náklady Náklady na výskum Náklady vynaložené Náklady vynaložené 
na vývoj – neaktivované na vývoj - aktivované

0 0 0 0

10. Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

10 a) Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, 
v spoločnosti s podstatným vplyvom):

Názov, sídlo ovládanej Vlastné imanie Hospodársky výsledok Dôvod 
osoby, alebo spoločnosti (% výška hlasovacích práv,
s podstatným vplyvom % výška podielu na ZI a pod.)

k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12.
2007 2006 2007 2006 2007 2006

xxx 0 0 0 0 0 0
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10 b) Pohyb obstarávacích cien 
Druh majetku Riadok Obstarávacia Prírastky Úbytky Presuny Obstarávacia 

súvahy cena k (+ / -) cena k
01. 01.2007 31. 12. 2007

B. III Dlhodobý finančný majetok (r. 024 až 031) 023 0 0 0 0 0
B.III.1. Podielové CP a podiely v ovládanej osobe 024
2. Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 025
3. Ostatné dlhodobé CP a podiely 026
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 027
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 028
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok 028
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 030
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 031

10 c) Pohyb opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
Druh majetku Riadok Obstarávacia Prírastky Úbytky Presuny Obstarávacia 

súvahy cena k (+ / -) cena k
01. 01.2007 31. 12. 2007

B. III Dlhodobý finančný majetok (r. 024 až 031) 023 0 0 0 0 0
B.III.1. Podielové CP a podiely v ovládanej osobe 024
2. Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 025
3. Ostatné dlhodobé CP a podiely 026
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 027
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 028
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok 028
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 030
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 031

11. Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)
k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006

xxx 0 0

12. Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Majetok Hodnota 
k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006

xxx 0 0

13. Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok Druh ocenenia Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na
(reálnou hodnotou alebo výšku vlastného imania 

metódou vlastného imania) k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006
xxx xxx 0 0

14. Údaje o zásobách
14 a) Opravné položky týkajúce sa zásob

Zásoba Stav k 1. 1. Tvorba v roku Zníženie Zrušenie Stav k 31.  12. 
2007 2007 v roku 2007 2007

xxx 0 0 0 0 0
xxx 0 0 0 0 0

14 b) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Majetok Hodnota 

k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006
xxx 0 0

15. Podnik uskutočňuje zákazkovú výrobu |X|ÁNO  |X|NIE

16. Údaje o pohľadávkach za rok 2007

16 a) Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok v tis. Sk
Druh Stav k Prírastky Úbytky Stav k 

01. 01. 2007 31. 12. 2007
Zákonné opravné položky 25 171 23 901 19 807 29 265
Ostatné opravné položky 19 826 0 9 448 10 378
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16 b) Lehota splatnosti v tis. Sk
Text Suma 

k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006
Pohľadávky do lehoty splatnosti 172 874 162 906
Pohľadávky po lehote splatnosti 94 812 93 782

Poznámka: v Poznámkach roku 2006 boli omylom prehodené údaje o pohľadávkach do a po lehote splatnosti. V roku 2007 sú údaje už správne.

16 c) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia
Pohľadávka Forma zabezpečenia Hodnota

xxx 0 0

16 d) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať  
Pohľadávka Suma

k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006
xxx 0 0

17. Významné položky krátkodobého finančného majetku 

17 a) Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku
Druh finančného Riadok Dôvod tvorby Stav k Prírastky Úbytky Stav k

majetku súvahy 01. 01. 2007 31. 12. 2007
xxx x x 0 0 0 0

17 b) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo alebo pri ktorom je obmedzené  právo s ním nakladať  
Krátkodobý finančný majetok Suma

k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006
xxx 0 0

18. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období (381, 384)

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov k 31. 12. 2007
Maintenance Informix (CIS) 1 712
Členský príspevok EUROCONTROL 21 726
Manažérsky poplatok Eurocat 2000 - Thales 3 693   

19. Odložená daňová pohľadávka účtovaná na účet 481 sa vzťahuje na:

a) odpočítateľné dočasné rozdiely
Opis vzniku:
- prijaté penále z minulých účtovných období, nezaúčtované v účtovníctve na účtoch výnosov

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Opis vzniku:––

Základňa pre odloženú daňovú pohľadávku (481) a)
Pokuty a penále–prijaté úhrady v r. 2007 (za roky 2000-2006) (644) 1 943
SPOLU: 1 943

Čl. VI.
Informácia k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

1. Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výšky upísaného imania nezapísaného v Obchodnom registri.

Text v tis. Sk
Základné imanie celkom 1 163 083
Počet akcií (a. s.) x
Nominálna hodnota 1 akcie (a. s.) x
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) x
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní x
Hodnota upísaného základného imania x
Hodnota splateného základného imania x
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2. Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

2 a) V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok – účtovný zisk z minulého účtovného 2006 obdobia nasledovným spôsobom:

Druh prídelu Skutočné rozdelenie zisku Návrh rozdelenia zisku bežného
minulého účtovného obdobia účtovného obdobia

Zisk k rozdeleniu, z toho 36 323 7 017
Prídel do zákonného rezervného fondu 1 816
Prídel na zvýšenie základného imania
Prídel do štatutárnych fondov
Prídel do ostatných fondov 30 803
Prídel do sociálneho fondu 3 000
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Iné rozdelenie zisku 704 7 017

2 b) V bežnom roku bola úhrada hospodárskeho výsledku – účtovná strata z minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Druh prídelu Skutočná úhrada straty Návrh úhrady straty bežného 
minulého účtovného obdobia účtovného obdobia

Strata k úhrade, z toho 0 0
Vysporiadanie z rezervného fondu
Vysporiadanie zo štatutárnych fondov
Vysporiadanie z ostatných fondov
Zníženie základného imania
Zúčtovanie s ner. ziskom min. rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Iné vysporiadanie straty

3. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením zákonná rezerva Z, ostatná rezerva - Ú

Popis rezervy, jej označenie Stav k Tvorba Použitie Zrušenie Stav k Predpokladaný
01. 01. 2007 31. 12. 2007 rok použitia

Z – rezerva na mzdy na dovolenku a 14 587 17 579 14 587 0 17 5792007
sociálne poistenie

U – rezerva na odchodné 3 912 3 211 3 912 0 3 211 2007
U – Dlhodobá rezerva na odchodné – 49 304 - 8 619 0 - 40 685 dlhodobo
zamestnanecké požitky
Z – rezerva na účtovnú závierku, 1 565 1 365 1 565 - 1365 2007
výročnú správu a daňové priznanie 2007
Z – Rezerva na nevyfakturované 2 199 1 919 2 199 - 1 919 2007
dodávky a služby

4. Údaje o záväzkoch
Súvahová položka dlhodobého záväzku Do lehoty splatnosti Po lehote splatnosti Stav k 31. 12. 2006

Stav k 31.12.2007
1. Záväzky z obch. styku* 4 055 309
2. Nevyfakturované dodávky 0
3. Voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 0
4. Prijaté preddavky 0
4. Vydané dlhopisy 0
5. Dlhodobé zmenky na úhradu 0
7. Zo sociálneho fondu 15 721 24 995
8. Odložený daňový záväzok 3 024 0
9. Iné záväzky 0 0

*Dlhodobé záväzky z obchodného styku v hodnote 4 055 tis. Sk , vyplynuli zo zmlúv o dielo ako zabezpečenie odstránenia závad počas záručnej doby. 

Súvahová položka krátkodobého záväzku Do lehoty splatnosti Po lehote splatnosti Stav k 31. 12. 2006
Stav k 31.12.2007

1. Záväzky z obch. styku 77 670 0 33 075
2. Nevyfakturované dodávky 11 610 0 12 434
3. Voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 0
4. Záväzky voči zamestnancom 33 532 0 38 607
5. Zo sociálneho zabezpečenia 13 493 0 13 274
7. Daňové záväzky a dotácie 10 375 0 11 306
8. Iné záväzky 774 0 3 355
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5. Záväzky zo sociálneho fondu

Text Suma
Stav sociálneho fondu k 01.01.2007 24 995
Tvorba 9 353
Čerpanie 18 628
Stav sociálneho fondu k 31. 12. 2007 15 720

6. Vydané dlhopisy

Text Druh dlhopisu Druh dlhopisu Druh dlhopisu Druh dlhopisu Druh dlhopisu Druh dlhopisu
Číslo x x x x x x
Menovitá hodnota 0 0 0 0 0 0
Emisný kurz 0 0 0 0 0 0
Úrok 0 0 0 0 0 0
Splatnosť x x x x x x

7. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách návratných finančných výpomociach

7 a) Bežné obdobie (rok 2007)
Poskytovateľ úveru Európska investičná banka, Luxemburg
Čerpaná suma (v cudzej mene) 2 500 1 285 2 500 4 882 5 918 6 832
Mena EUR USD EUR DEM DEM DEM
Suma už splatená (v cudzej mene) 2 500 1 285 2 500 2 184 2 648 3 493
Zostatok k 31. 12. 2007 (v cudzej mene) 0 0 0 0 0 0

EUR USD EUR EUR EUR EUR
Zostatok k 31. 12. 2007 (v Sk) 0 0 0 0 0 0
Splatnosť 2007 2007 2007 2007 2007 2007
Záruka štát štát štát štát štát štát
Účel projekt letových prevádzkových služieb

7 b) Predchádzajúce obdobie (rok 2006)
Poskytovateľ úveru Európska investičná banka, Luxemburg
Čerpaná suma (v cudzej mene) 2 500 1 285 2 500 4 882 5 918 6 832
Mena EUR USD EUR DEM DEM DEM
Suma už splatená (v cudzej mene) 2 188 1 124 2 188 2 184 2 648 3 057
Zostatok k 31. 12. 2006 (v cudzej mene) 313 161 313 312 378 437

EUR USD EUR EUR EUR EUR
Zostatok k 31. 12. 2006 (v Sk) 10 804 4 216 10 804 10 787 13 076 15 096
Splatnosť 2007 2007 2007 2007 2007 2007
Záruka štát štát štát štát štát štát
Účel projekt letových prevádzkových služieb

8. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis významnej položky Hodnota k 31. 12. 2007 Hodnota k 31. 12. 2006
Odvod za neplnenie počtu ZŤP 365 342
Úroky hradené pozadu 0 1 240

9. Významné položky derivátov

Opis významnej položky Hodnota k 31. 12. 2007 Hodnota k 31. 12. 2006
xxx 0 0

10. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky Hodnota k 31. 12. 2007 Hodnota k 31. 12. 2006
xxx 0 0

11. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku – zdaniteľný dočasný rozdiel
- účtovná hodnota majetku je vyššia než je jeho daňová základňa
- daňovo neuznané náklady na tvorbu rezerv, zaúčtované v účtovníctve 
- zmluvné pokuty a penále zaúčtované vo výnosoch a neprijaté v roku 2007

Základňa pre odložený daňový záväzok
Rozdiel DZC a ÚZC dlhodobého majetku 10 689
Zmluvné pokuty a penále zaúčtované v roku 2007 a neprijaté v roku 2007 1 428
Rezerva na zamestnanecké požitky 5 741
Spolu 17 858
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Čl. VII.
Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

1. Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar v tis. Sk

Druh segmentu podľa hlavných produktov a teritórií Hodnota
k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006

Tržby za vlastné výkony a tovar z tuzemska 203 180 163 541
Tržby za vlastné výkony a tovar zo zahraničia 1 019 363 1 097 514

2. Ostatné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti v tis. Sk

Položky výnosov pri aktivácii Hodnota k 31. 12. 2007 Hodnota k 31. 12. 2006
Nájomné                          648 0 1000 550 22 590
Požičiavanie áut              648 0 1020 69 105
Náhrady od poisťovní     648 0 1070 637 474
Ostatné                            648 0 1030 586 64

3. Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Položky výnosov Hodnota k 31. 12. 2007 Hodnota k 31. 12. 2006
Kurzové zisky 663 celá 4 212 11 716
z toho kurzové zisky nerealizované k 31.12. 793 7 658
Finančné úroky 9 382 9 439

4. Významné položky mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a minulých období

Položky výnosov Rok, ktorého sa účtovanie týkalo Hodnota k 31. 12. 2007
–

Čl. VIII.
Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

1. Významné položky nákladov za poskytnuté služby
Položky nákladov Hodnota k 31. 12. 2007 Hodnota k 31. 12. 2006
Údržba hardvéru ZLT 1 576 4 724
Údržba ZLT techniky 24 950 13 398
Telekomunikačné poplatky 2 334 2 854
Prenájom telekomunikačných okruhov 29 246 24 343
Služby SHMU 26 500 26 500
Údržba softvéru 5 092 8 643
Overovanie leteckým úradom 9 726 9 327
Nájomné 13 499 14 254
Radarový signál-poplatok 2 230 2 579

2. Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
Položky nákladov Hodnota k 31. 12. 2007 Hodnota k 31. 12. 2006
Poplatky EUROCONTROL/CEATS 81 612 114 233
Administratívny poplatok EUROCONTROLu 3 888 4 656
Manažérske poplatky 7 630 8 305

3. Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát
Položky nákladov Hodnota k 31. 12. 2007 Hodnota k 31. 12. 2006
Kurzové straty 30 011 44 120
Z toho kurzové straty nerealizované k 31.12. 1 952 2 708
Poistné majetku 2 524 2 258
Poistné zodpovednosti 75 285 66 578
Poistné motorových vozidiel 2 048 2 074

4. Významné položky mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a minulých období

Položky nákladov Rok, ktorého sa účtovanie týkalo Hodnota k 31. 12. 2007 Hodnota k 31. 12. 2006
–
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Čl. IX.
Daň z príjmov

Výpočet daňovej povinnosti za rok 2006 V tis. Sk
Výnosy 1 240 027
Náklady 1 221 228
Zisk 18 799
Pripočítateľné položky 17 244 
Odpočítateľné položky -24 889 
Daňový základ 11 154 
19 % daň z príjmu právnických osôb 2 119

Čl. X.
Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

1. Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe

Uvádzajú sa budúce možné záväzky vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku,
z ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia so zvláštnym zreteľom na spriaznené osoby

Druh záväzku Popis Výška u spriaznených Výška u ostatných Vecné zabezpečenie
osôb záväzkov

Záväzky z opcií Xxx 0 0 0
Xxx 0 0 0

Záväzky zo súdnych sporov Xxx 0 0 0
Xxx 0 0 0

Záväzky z poskytnutých sporov Xxx 0 0 0
Xxx 0 0 0

Záväzky z predpisov a zmlúv o podriadenosti Xxx 0 0 0
Xxx 0 0 0

Záväzky z ručenia aj za ostatné spoločnosti Xxx 0 0 0
Xxx 0 0 0

2. Opis a hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe

Druh práva a povinnosti Popis Výška u spriaznených Výška u ostatných
osôb

Práva a povinnosti z devízových terminových xxx 0 0
obchodov a iných finančných derivátov xxx 0 0
Práva a povinnosti z opčných obchodov xxx 0 0

xxx 0 0
Práva a povinnosti z dodania alebo prevzatia xxx 0 0
výrobkov alebo služieb xxx 0 0
Práva a povinnosti z leasingových nájomných, xxx 0 0
licenčných, poistných, servisných ... zmlúv xxx 0 0
Práva a povinnosti z investovania prostriedkov xxx 0 0
získané oslobodením od dane z príjmov a pod xxx 0 0

Čl. XI.
Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

1. Výška odmien a ostatných plnení - 2007
tis. Sk

Druh splnenia Súčasní členovia orgánov podniku  Bývalí členovia orgánov podniku
a vedúci zamestnanci a vedúci zamestnanci

štatutárny vedúci dozorná štatutárny vedúci dozorná 
orgán zamestnanci rada orgán zamestnanci rada

Peňažné príjmy za činnosť 1 746 17 513 1 694 0 1 697 50
Nepeňažné príjmy za činnosť 0 0 0 0 0 0
Záruky za záväzky členov orgánov 0 0 0 0 0 0
Vyplatené peňažné a nepeň. predd. 0 1 878 0 0 0 0
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Čl. XII.
Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

1. Zoznam spriaznených osôb a vzájomných obchodov

Obchodné meno (meno, priezvisko) Sídlo resp. trvalý pobyt
xxx xxx
xxx xxx

Zoznam obchodov Názov spriaznenej osoby Hodnotové vyjadrenie
obchodu absolútne

Hodnota obchodov realizovaných voči spriazneným xxx 0
osobám
Celková hodnota obchodov realizovaných xxx 0
účtovnou jednotkou
Podiel hodnoty realizovaných obchodov voči xxx 0
spriazneným osobám na celkovej hodnote obchodov

2. Zoznam dohodnutých obchodov s ovládanou alebo ovládajúcou osobou bez ohľadu na to,  či sa obchody medzi nimi v bežnom období 

uskutočnili alebo neuskutočnili

Zoznam obchodov Názov spriaznenej osoby Hodnotové vyjadrenie
obchodu absolútne

Hodnota obchodov realizovaných voči spriazneným xxx 0
osobám
Celková hodnota obchodov realizovaných xxx 0
účtovnou jednotkou
Podiel hodnoty realizovaných obchodov voči xxx 0
spriazneným osobám na celkovej hodnote obchodov

Čl. XIII.
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

1. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje
|X|nenastali žiadne udalosti
|X|podstatné zvýšenie, zníženie základného imania 
|X|zmena spoločníkov (akcionárov)
|X|predaj, kúpa podniku alebo jeho časti
|X|začatie alebo ukončenie významnej časti účtovnej jednotky
|X|emitovanie dlhopisov
|X|zmena právnej formy účtovnej jednotky (zlúčenie, splynutie, rozdelenie)
|X|živelná pohroma
|X|zmena kurzu koruny významná pre podnikateľa
|X|zmena splatnosti úverov
|X|získanie a odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky
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Čl. XIV.
Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

1. Zmeny zložiek vlastného imania

Text Stav k Stav k
31. 12. 2007 31. 12. 2006

A. Vlastné imanie, v tom 1 642 689
A.I. Základné imanie, v tom 1 163 083 1 163 083
A.I.1 Základné imanie (411) 1 163 083 1 163 083
A.I.  2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)
3. Zmena základného imania +/- 419
A.II.   Kapitálové fondy
A.II.1. Emisné ážio (412)
2. Ostatné kapitáové fondy (413)
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416)
A.III. Fondy zo zisku 527 815 495 297
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 41 780 39 984
2. Nedeliteľný fond (422)
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42x) 486 016 455 313
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov -52 014 -52 014
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -52 014 -52 014
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 7017 36 323

V Bratislave, 28. 03. 2008 

Ing. Roman Bíro, PhD.
riaditeľ
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ACC Area Control Centre - Oblastné stredisko riadenia letovej prevádzky
AIM Aeronautical Information management - Odbor manažérstva leteckých informácií
AIS Aeronautical Information Service - Letecká informačná služba
AIP Aeronautical Information Publication – Letecká informačná príručka
APP Approach Control Unit - Približovacie stanovište riadenia letovej prevádzky
ARO Ohlasovňa letových prevádzkových služieb/Air Traffic Services Reporting Office
ATCA Odborové združenie riadiacich letovej prevádzky
ATM Air Traffic Management - Manažment letovej prevádzky
ATS Air Traffic Services - Letové prevádzkové služby
CARO Centrálna ohlasovňa letových prevádzkových služieb Bratislava
CEATS Central European Air Traffic Services/

Stredoeurópska stredisko letových prevádzkových služieb
CNS Spojenie, navigácia a prehľad o prevádzke/Communications, Navigation and Surveillance 
CTR Control zone/Riadený okrsok
DB Databáza
DLHM Dlhodobý hmotný majetok
DLNM Dlhodobý nehmotný majetok
DLPS Divízia letových prevádzkových služieb
DME Zariadenie na meranie vzdialenosti/Distance Measuring Equipment
DMT Digitálny model terénu
DTZL Divízia technického zabezpečenia letových prevádzkových služieb
DVOR Doppler VHF Omnidirectional Radio Range – Doplerovský VHF všesmerový rádiomaják
EIB European Investment Bank – Európska investičná banka
ELT Emergency Locator Transmitter – Núdzový vysielač polohy
ENR En-route/Traťový
ES Vedúci zmeny/Executive Supervisor
ESSAR Eurocontrol Safety Regulatory Requirement – Bezpečnostný predpis Eurocontrol
EUR Európska menová jednotka
EUROCONTROL European Organisation for the Safety of Air Navigation

Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky
FIR Flight Information Region - Letová informačná oblasť
ICAO International Civil Aviation Organization - Medzinárodná organizácia civilného letectva
IFR Instrument Flight Rules – Pravidlá letu podľa prístrojov
ILS Intrument Landing System – Systém zariadení na presné priblíženie a pristátie
JAR Jednotné letecké predpisy/Joint Aviation Requirements
LIS Letecká informačná služba
LÚ SR Letecký úrad Slovenskej republiky
LZIB ICAO označenie letiska Bratislava
LZKZ ICAO označenie letiska Košice
LZPP ICAO označenie letiska Piešťany
LZSL ICAO označenie letiska Sliač
LZTT ICAO označenie letiska Poprad
LZZI ICAO označenie letiska Žilina
MKR Marker – Polohové návestidlo
MDPT SR Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
MO OAT Ministerstvo obrany, Operational Air Traffic/Špeciálna letová prevádzka
NDB Nesmerový rádiomaják/Non-Directional Radio Beacon
OJT Kvalifikačný výcvik v reálnej prevádzke
OMS Odbor obstarávania majetku a služieb
OS SR Ozbrojené sily Slovenskej republiky 
RCC Rescue Coordination Centre – Záchranné koordinačné stredisko
SAF Safety – Odbor bezpečnosti letových prevádzkových služieb
SATM Špecifická udalosť v ATM
SCLaVD Sekcia civilného letectva a vodnej dopravy
SLA Service level agreement - Dohoda o podmienkach poskytovaných služieb
TMA Terminal control area – Koncová riadená oblasť
TZL Technické zabezpečenie letových prevádzkových služieb
TWR Tower or Aerodrome Tower - Letisková riadiaca veža
VOR VHF všesmerový rádiomaják/VHF Omnidirectional Radio Range
VFR Visual Flight Rules – Pravidlá letu za viditeľnosti 
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