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1. Postavenie Letiska Žilina v infraštruktúre regiónu
Letisko Žilina v Dolnom Hričove slúži pre potreby regiónu severozápadného Slovenska (Žilinský
samosprávny kraj a časť Trenčianskeho samosprávneho kraja - Trenčín, Pov. Bystrica, Púchov, Žilina,
Kysuce, Orava, Martin, Ružomberok), ktorý má približne 1,2 mil. obyvateľov a je po Bratislave
a Košiciach tretím ekonomicko – hospodárskym centrom Slovenska.
Letisko Žilina patrí medzi šesť verejných dopravných letísk na Slovensku, avšak malá dĺžka
dráhy (iba 1 150 m) neumožňuje ekonomicky výhodnejšie lety väčších dopravných lietadiel (charterové
lety, low-cost dopravcovia, cargo lety a pod.). Z tohto dôvodu porovnávanie výkonov s ostatnými
slovenskými letiskami nie je relevantné, napriek tomu je žilinské letisko jedno z najvyťaženejších
regionálnych letísk v SR v počte vykonaných letov (ročne je to 16 – 18 tis. vzletov a pristátí lietadiel
všeobecného letectva) a je spôsobilé na tieto druhy letov:
a.) pravidelnú verejnú leteckú dopravu (lietadlá s kapacitou do 40-50 cestujúcich)
b.) nepravidelné dopravné vnútroštátne a medzinárodné lety našich i zahraničných leteckých
spoločností a firemných súkromných lietadiel,
c.) letecký výcvik a športové lietanie,
d.) sanitné lety, špeciálne letecké práce,
e.) výsadkové a dopravné lety Armády SR a Policajného zboru SR.

Pohľad na letisko Žilina a jeho napojenie na diaľnicu Bratislava - Žilina.
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2. Spoločnosť Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
2.1. Základné údaje o spoločnosti
Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
Dátum vzniku:
IČO:
spoločnosť zapísaná v

Letisková spoločnosť Žilina, a. s.
Letisko, 013 41 Dolný Hričov
1. 1. 2005
36426032
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. : 10462/L.

2.2. Štruktúra akcionárov
V zmysle § 12 ods. 2 v spojení s § 15 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z.Z. o zavedení meny euro
v SR rozhodnutím predstavenstva spoločnosť rozhodla o premene menovitej hodnoty základného
imania spoločnosti. Premena menovitej hodnoty dotknutých akcií spoločnosti zo slovenskej meny na
eurá bola uskutočnená zdola nahor, menovitá hodnota bola prepočítaná konverzným kurzom 1€ =
30,126SKK a bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta najbližšie k eurocentu nasledovne :
EMISIA – ISIN
SK 1110008861
SK 1110012707
SK 1110013648

POČET AKCIÍ

PÔVODNÁ MENOVITÁ
HODNOTA AKCIE (SKK)

126
80
900

MENOVITÁ HODNOTA
AKCIE (EUR) PO
ZAOKRÚHLENÍ
332
33 194
332

10 000
1 000 000
10 000

Základné imanie spoločnosti je 2 996 152,- EUR. Premena menovitej hodnoty základného imania
spoločnosti zo slovenskej meny na eurá bola vykonaná ako súčet celkových menovitých hodnôt
jednotlivých emisií.
Podiel akcionárov k 31.12.2011 na základnom imaní účtovnej jednotky spolu s údajmi o ich
hlasovacích právach je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
NÁZOV
AKCIONÁRA
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja
Žilinský
samosprávny kraj

VLASTNÍCTVO AKCIÍ

PODIEL NA
ZÁKL. IMANÍ
(EUR)

PODIEL NA
ZÁKL. IMANÍ
V%

VÝŠKA HLASOVACÍCH
PRÁV V %

80 ks akcií po 33 194 EUR
84 ks akcií po 332 EUR
900 ks akcií po 332 EUR

2 982 208

99,53

99,53

42 ks akcií po 332 EUR

13 944

0,47

0,47

2 996 152

100

100

CELKOM
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2.3. Orgány Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s.
Štatutárny orgán k 31. 12. 2011:
Predstavenstvo:

Dozorná rada:

predseda:
člen:

Ing. Ivan Hečko
Ing. Ján Stehlík
Ing. Andrej Sočuvka

(od 1.1.2011)
(od 1.1.2011)
(od 1.1.2011)

predseda:
člen:

Ing. Peter Weber
Ing. Ján Demko
Ing. Peter Dupkala
Doc.Ing. Pavel Pavlásek,PhD.

(od
(od
(od
(od

1.1.2011)
1.1.2011)
1.1.2011)
1.1.2011)

2.4. Vecné zameranie podnikateľskej činnosti
Hlavným cieľom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie verejného Letiska Žilina a podpora
rozvoja leteckej dopravy a leteckých služieb pre potreby regiónu severozápadného Slovenska s
využitím tohto letiska. Spádovú oblasť Letiska Žilina predstavuje územie s dostupom na letisko
približne do 60-90 minút. Toto územie severozápadného Slovenska má približne 1,2 mil. obyvateľov.
Letisko Žilina má štatút verejného medzinárodného letiska a spĺňa základné technické a prevádzkové
parametre pre leteckú prevádzku.
Spoločnosť Letisková spoločnosť Žilina, a.s. prevádzkuje Letisko Žilina v Dolnom Hričove na
základe ustanovení zákona č. 136/2004 o letiskových spoločnostiach a povolenia na prevádzkovanie
Letiska Žilina vydaného Leteckým úradom SR a ku 31.12.2011 bolo aktuálne povolenie platné
rozhodnutím č.p.13243/311-430/2011 s platnosťou do 30.11.2012.
Objekty, pozemky a zariadenia tvoriace Letisko Žilina v Dolnom Hričove sú vo vlastníctve
viacero subjektov.
Základnú letiskovú infraštruktúru vo vlastníctve spoločnosti tvoria
spevnené prevádzkové plochy letiska (dráha, odbavovacia plocha, rolovacie dráhy, ochranné
pásma systému ILS a SSZ),
svetlotechnické zabezpečovacie zariadenia (pre lety v noci).
Vo vlastníctve spoločnosti sú aj pozemky vo verejnej časti areálu.Letiskový terminál je vo
vlastníctve spoločnosti Letisko Žilina a.s. a prevádzkovateľ letiska – Letisková spoločnosť Žilina, a.s. ho
používa na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti. Zvyšok majetku v areáli letiska je vo vlastníctve
iných subjektov (LPS SR š.p. Bratislava, Žilinská univerzita v Žiline a iné subjekty).
Letisko Žilina je spôsobilé na tieto druhy letov:
lety pravidelnej leteckej dopravy lietadlami s maximálnou kapacitou 40-50 cestujúcich
nepravidelné lety firemných a súkromných lietadiel
letecký výcvik a športové lietanie
sanitné lety, špeciálne letecké práce a využívanie letectvom Armády SR.
Pre zabezpečenie týchto úloh je nutné udržiavať letisko, prevádzkové plochy a všetky systémy
v prevádzkyschopnom stave v súlade s leteckými predpismi. Spoločnosť koordinuje
činnosti
spolupracujúcich zložiek – Letové prevádzkové služby SR š. p., Letecká meteorologická stanica, colná a
pasová služba.
-

-

Cieľom aktivít spoločnosti a úlohami vedenia spoločnosti sú :
bezpečná prevádzka a z nej vyplývajúce povinnosti udržovať úroveň prevádzkových služieb letiska,
prevádzka letiskového terminálu slúžiaceho na prílety a odlety cestujúcej verejnosti,
zabezpečenie záchrannej a hasičskej služby na Letisku Žilina, ktorá je povinne zriadená na základe
ANNEX 14 ICAO, Hlava 9,
zabezpečenie všetkých ostatných podporných činností pre kontinuálne a bezpečné dosahovanie
cieľov spoločnosti pri prevádzkovaní Letiska Žilina.
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-

Spoločnosť Letisková spoločnosť Žilina, a.s. poskytuje hlavne tieto služby:
technickú a obchodnú obsluhu lietadiel, cestujúcich, batožiny a tovaru,
záchrannú a požiarnu službu,
predaj a plnenie lietadiel pohonnými hmotami,
obsluhu svetlotechnickej zabezpečovacej sústavy,
navádzanie, parkovanie a stráženie lietadiel,
hangárovanie lietadiel,
nakladanie a vykladanie batožiny a tovaru,
drobné opravy lietadiel, nahrievanie motorov, odmrazovanie lietadiel, čistenie kabín, a pod.,
bezpečnostnú kontrolu cestujúcich,
obsluha na vyžiadanie, dodanie jedál na palubu lietadiel, a pod.,
predaj leteniek,
sprostredkovávanie aerotaxi, vyhliadkových letov, požičovne áut, ubytovania.

Niektoré tieto činnosti sú zabezpečované v spolupráci s inými subjektami, napr. cestovné
kancelárie, Žilinská univerzita v Žiline, Aeroklub Žilina, hotely, taxi a pod. s podielom na výnosoch.
Letisko Žilina až do roku 2006 nebolo zaradené do systému slovenských dopravných letísk
a nedostatok finančnej podpory zo strany štátu spôsobil výrazné prevádzkovo-technické a personálne
zaostanie v porovnaní s ostatnými letiskami. Tento handicap spolu s krátkou dráhou sa naďalej
výrazne prejavuje v hospodárení Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s., ako prevádzkovateľa letiska.
Vedenie spoločnosti však v posledných rokoch zabezpečilo :
- vypracovanie metodických postupov prevádzkových služieb a činností zamestnancov
spoločnosti na jednotlivých funkciách
- výcvik a zaškolenie personálu na nové obslužné a pracovné činnosti (od predaja leteniek až po
špeciálny výcvik letiskových záchranárov v požiarnom leteckom stredisku vo Frankfurte)
- doplnenie technického vybavenia a zariadení (mechanizmy k sezónnej údržbe letiskových
plôch, protipožiarne zabezpečenie, bezpečnostná RTG technika a pod.)
- koordinačné postupy spolupracujúcich subjektov – riadenie letov, meteorologické, colné
a pasové zabezpečenie.
Personálne zabezpečenie je úmerné požiadavkám leteckých predpisov vo vzťahu k ochrane
a bezpečnosti leteckej prevádzky, pri efektívnom využití pracovníkov a maximálnej kumulácii
pracovných funkcií.
V novembri 2011 bol daný do prevádzky navigačný systém ILS, čím sa výrazne zvýšila
spoľahlivosť a bezpečnosť letov i v noci a pri zhoršenom počasí. Spolu s ostatnými leteckými
pozemnými zariadeniami je tak Letisko Žilina certifikované na pristátie za podmienok podľa I.CAT –
presné prístrojové priblíženie s minimálnou výškou rozhodnutia 200ft a dohľadnosťou nie menšou ako
800 m.

Pristátie lietadla ATR-42 ponad anténny systém ILS-LLZ06.
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3. Prevádzkové výkony Letiska Žilina v Dolnom Hričove
3.1. Hlavné ukazovatele výkonov
V tabuľke sú uvedené prevádzkové výkony na letisku Žilina za roky 2004 až 2011.
ukazovateľ

2009

2010

2011

4 5220 10 973 10 720 12 294 12 395

9 912

6 805

počet pohybov lietadiel
14 253 15 407 11 495 10 971 12 673 14 232 15 190
spolu

7 484

počet cestujúcich
(odlet + prílet)

pristátia liet. spolu
(v tonách)
vybavený náklad
(v tonách)

2004
966

2005

2006

2007

2008

12 046 15 351 15 371 15 091 19 216 20 369 18 503 11 157
0

2

8

2

1,7

6,7

2

2,3

3.2. Letecká činnosť
Výkony Letiska Žilina odpovedajú charakteru leteckého využívania, dĺžke vzletovej
a pristávacej dráhy a úrovni pozemných navigačných zariadení. Všeobecný trend úsporných opatrení
v hospodárstve obchodných spoločností spôsobuje šetrenie aj na leteckom cestovaní, či už
v nepravidelných firemných letoch alebo v pravidelnej leteckej doprave. Celkový počet pohybov
zásadne ovplyvňuje počet cvičných letov Žilinskej univerzity, z nich však nie je taký podstatný.
Z hľadiska ekonomiky, resp. tržieb spoločnosti sú však podstatné ukazovatele za pristátia
lietadiel a počet cestujúcich. Prínosom sú najmä pravidelné a nepravidelné medzinárodné obchodné
lety. Lety pravidelnej dopravy (lietadlo ATR42 – 19 ton) pozitívne ovplyvňujú počet platených ton na
pristátí. Letisko malo v roku 2011 popri výkonoch domácich užívateľov nepravidelnú dopravu a
v prevádzke je pravidelná linka Praha -Žilina- Praha vykonávaná Českými Aerolíniami a. s. Praha.
3.3. Zmluvný rámec spolupráce s ČSA
Z hľadiska získavania tržieb a celkového verejnoprospešného efektu letiska je pravidelná
letecká doprava pre verejnosť najpodstatnejšou časťou letiskových výkonov. Z pohľadu Letiska Žilina
je to spojenie PRG-ILZ-PRG, ktoré prevádzkujú České Aerolínie.
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. je obchodným partnerom spoločnosti České aerolínie a.s.
Praha k participácii na prevádzke pravidelnej leteckej linky Praha-Žilina-Praha. Prípravu tejto linky
zabezpečila spoločnosť Letisko Žilina a.s., ktorá bola prevádzkovateľom Letiska Žilina v Dolnom
Hričove do 15. júla 2005. Pristúpenie k tomuto záväzku vyplynulo z :
a) podpísania Deklarácie o usporiadaní vzájomných vzťahov zo dňa 27.04.2005
b) podpísania Rámcovej zmluvy o usporiadaní vzájomných vzťahov v súvislosti s prevodom
prevádzky súvisiacej s Letiskom Žilina.
Pokračovanie pravidelnej leteckej dopravy za finančnej spoluúčasti bolo realizované na základe
zmluvy „Smlouva o provozu a finanční participaci na provozu pravidelné letecké linky Praha-Žilina
a zpět“ podpísanej 3.marca 2006 so spoločnosťou České Aerolínie a.s. Praha. Princíp spoločnej
investičnej účasti na projekte bol v tom, že sa obidve spoločnosti podieľajú na nákladoch do
dosiahnutia určitej obsadenosti lietadla a zároveň si neskôr delia výnosy po dosiahnutí obsadenosti,
ktorá zabezpečí pokrytie všetkých nákladov na let. Výhoda pre Letiskovú spoločnosť Žilina a.s. bola
skutočnosť, že hneď od počiatku boli garantované tržby za poskytované služby, ktoré rastú s počtom
cestujúcich, resp. s počtom letov. Zmluva zabezpečovala tržby nielen z bežnej obsluhy lietadla, ale aj
čiastočné výnosy z predaja leteniek nad dohodnuté obsadenie lietadla.
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Prevádzkovanie Letiska Žilina a pravidelnej linky Praha-Žilina-Praha bolo vnímané ako
dôležitá verejno-prospešná služba k podpore rozvoja hospodárskej a spoločenskej úrovne
regiónu severozápadného Slovenska, ako tretieho ekonomicky najsilnejšieho regiónu v Slovenskej
republike. Zároveň tržby za služby v súvislosti s pravidelnou leteckou dopravou mali kľúčový podiel, až
85% na celkových tržbách spoločnosti.
Problém s finančným zabezpečením pravidelnej linky nastal zmenou podmienok poskytovania
dotácií na zabezpečenie prevádzky letísk novým Výnosom č.3223/2010/SCLVD/z.1056-M. V roku 2011
pokračovalo vedenie spoločnosti v prevádzkovaní pravidelnej linky iba s prísľubom od MDVRR SR, že
na finančné vykrytie predpokladanej straty budú poskytnuté účelové finančné prostriedky.
Z dôvodu zamedzeniu vzniku škody spoločnosti pri prerušení pravidelnej leteckej dopravy a z
dôvodu zachovania potrebnej marketingovej kontinuity v prevádzke linky bolo vedením spoločnosti
rozhodnuté o pokračovaní v pravidelnej linke aj bez pridelených finančných prostriedkov. Táto
skutočnosť bola prerokovaná na spoločnom zasadnutí predstavenstva a dozornej rady dňa 24. januára
2011. Na úhradu záväzkov voči ČSA boli po odsúhlasení dozornou radou spoločnosti použité finančné
prostriedky určené k realizácii projektu „Zriadenie ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení
letiska Žilina – investícia do letiskovej infraštruktúry“. V tomto projekte boli k dispozícii na účte
spoločnosti nevyčerpané finančné prostriedky určené na výkup pozemkov. Z dôvodu administratívnej
náročnosti majetko-právneho vysporiadania pri výkupe pozemkov nebolo reálne ukončiť celý projekt
v roku 2011 a bol predpoklad jeho postupné dokončovanie v priebehu roku 2012.
Kľúčového rokovania s ČSA k pokračovaniu pravidelnej dopravy dňa 27. januára
2011 sa v Prahe zúčastnilo celé predstavenstvo a predseda dozornej rady spoločnosti.
Výsledkom rokovania bolo zefektívnenie harmonogramu letov na letné obdobie roku 2011,
k prevádzkovaniu dala súhlas dozorná rada v „Stanovisku dozornej rady“ zo dňa 21.3.2011.
Projekt pravidelnej leteckej dopravy bol z pohľadu podpory rozvoja cestovného ruchu
považovaný za tak dôležitý, že na základe požiadavky MDVRR SR bola realizácia pravidelnej leteckej
linky z Prahy rozšírená od 1. mája 2011 aj na Letisko Poprad. Samotný výkon letov bol zabezpečený
formou Dodatku k zmluve medzi Letiskovou spoločnosťou Žilina a.s. a ČSA Praha.
Zámer prevádzkovania pravidelnej leteckej dopravy bol prezentovaný akcionárom na riadnom
valnom zhromaždení dňa 27. júna 2011 a zároveň potvrdený akcionármi v schválenom
finančnom pláne, kde sa uvažovalo s účelovým finančným príspevkom v sume 526 tis.
EUR. Vedenie spoločnosti spracovalo a predložilo na MDVRR SR veľmi podrobný projekt „Letisko Žilina
– Projekt realizácie pravidelnej leteckej dopravy“, avšak MDVRR SR neposkytlo potrebné účelové
finančné prostriedky.
V tom čase boli na Letisku Žilina práve dokončované veľké stavebné investície do letiskovej
infraštruktúry, ktoré mali podporiť najmä efektivitu pravidelnej leteckej linky, lebo veľa letov bolo
rušených z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Rušené lety spôsobovali nedôveru
cestujúcej verejnosti a prevádzka linky bola v ekonomickej strate. Hodnota investícií do zariadení, do
novej svetelnej sústavy a energetiky a do navigačného systému ILS bola spolu cca 8 mil. EUR.
V súvislosti s prípravou letového poriadku „Zima 2011-2012“ vznieslo v októbri 2011
predstavenstvo Letiskovej spoločnosti Žilina a.s. voči ČSA Praha nové požiadavky ku spôsobu
prevádzkovania pravidelnej linky. Zo strany ČSA však neboli akceptované, okrem iného aj z dôvodu, že
Letisková spoločnosť nemala zabezpečené finančné zdroje k ďalšej finančnej spolupráci. Na základe
viacerých rokovaní sa obe strany dohodli na ukončení platnej zmluvy ku 1.12.2011 a o spôsobe
vyrovnania vzájomných záväzkov.
Vedenie spoločnosti začalo ihneď pripravovať nový systém zabezpečenia pravidelnej linky tak,
aby boli splnené všetky požiadavky „Usmernenia Spoločenstva pre letecké spoločnosti s odletom
z regionálnych letísk“ a aby sa zabezpečilo aj finančné krytie prevádzkovania linky. Zároveň vedenie
spoločnosti požiadalo ČSA o pokračovanie prevádzkovania linky, aby sa predišlo škodám
z marketingových dôvodov pri prerušení prevádzkovania linky.
Vedenie ČSA akceptovalo požiadavku a od 1.12.2011 zabezpečovala prevádzkovanie linky
v upravenom letovom poriadku aj naďalej bez finančnej spoluúčasti Letiskovej spoločnosti Žilina a.s..
ČSA sa rozhodlo pokračovať v prevádzkovaní linky do doby uzatvorenia medzinárodného výberového
konania na výber dopravcu na prevádzkovanie pravidelnej linky Praha-Žilina-Praha za finančných
a prevádzkových podmienok definovaných Letiskovou spoločnosťou Žilina a.s..
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3.4. Neletecké aktivity
Zmyslom neleteckých aktivít na
popri hlavných aktivitách spoločností.
majetkom, ktorý by mohol generovať
získavajú príjmy z prenájmu plôch na
s taxislužbou.

dopravných letiskách je získavanie ďalších finančných zdrojov
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. však nedisponuje takým
ďalšie príjmy. Napriek tomu sa aspoň v obmedzenej miere
reklamné účely v letiskovom termináli, tržby za kooperáciu

Exkurzia študentov Žilinskej univerzity, Katedry leteckej dopravy do lietadla ČSA v prestávke na linke
Praha-Žilina-Praha.
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4. Rozbor finančného hospodárenia
4.1. Hospodársky výsledok spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s.
Hospodársky výsledok za rok 2011 je strata 543 936 EUR aj napriek tomu, že
celkové náklady v sume 2.017.451 EUR boli nižšie o 17% oproti nákladom v roku 2010.
Dôvodom straty je pokles počtu letov v pravidelnej leteckej doprave o 40% (v roku 2010 641 letov a
v roku 2011 390 letov), čím výrazne klesli tržby. Zároveň boli zásadne skrátené prevádzkové dotácie
zo strany MDVRR SR, keď oproti požiadavke v celkovej sume 1.949.130 EUR boli poskytnuté v sume
901.641 EUR, čo je menej o cca 47%.
Strata v hospodárskom výsledku je ovplyvnená viacerými dôvodmi :
-

-

-

Prevádzkové náklady, najmä stále režijné náklady sú dané samotným charakterom
prevádzkovania letiska a znižovanie prevádzkových nákladov nie je možné pod hranicu, ktorou
by sa porušili prevádzkové predpisy, resp. ohrozila by sa bezpečnosť leteckej prevádzky.
Súčasná letecká prevádzka (nepravidelné obchodné lety a pravidelná linka, výcviková základňa
Žilinskej univerzity, privátne lety) generuje určité tržby a ich postupné zvyšovanie sa prejaví v
horizonte 2-3 rokov.
Krátka dĺžka dráhy (iba 1150m) neumožňuje ekonomicky výhodnejšie lety väčších dopravných
lietadiel (charterové letné lety, low-cost dopravcovia, cargo lety a pod.).
Spoločnosť nevlastní žiadne iné prostriedky (budovy, pozemky, stroje), ktoré by mohli
vygenerovať iné príjmy a nie je reálne uvažovať so získaním cudzích zdrojov (pôžičky,
investičné úvery a iné).

Významnými faktormi bolo výrazné zníženie počtu pravidelných letov ČSA (o 40%)
a doznievanie celkovej hospodárskej krízy, ktorá sa na Letisku Žilina prejavila v poklese počtu
cestujúcich a následne v poklese plánovaného rastu tržieb spoločnosti.
Vedenie spoločnosti pre zníženie nepriaznivého dopadu vo vlastnej prevádzkovej činnosti
zaviedla zásadné opatrenia k zlepšeniu ekonomiky spoločnosti. Po dohode s LPS SR š.p. sa operatívne
znižovala, resp. upravovala prevádzková doba letiska s cieľom znížiť náklady. Opatrenia v prevádzke
však nemohli ísť na úkor bezpečnosti, resp. nemohla byť znížená požadovaná miera bezpečnosti
v leteckej prevádzke.
Pre zaistenie celkovej bezpečnej a spoľahlivej prevádzky letiska sú
bezpodmienečne nutné financie poskytované zo strany MDVRR SR, v súčasnosti ako účelové
dotácie prostredníctvom Výnosu MDVRR SR č.3223/200/SCLVD/z.1056-M. Pri súčasnom rozsahu
leteckej prevádzky, pri nutnosti plnenia požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a prevádzkových služieb
a pri súčasnom systéme vlastníctva spoločnosti je to jediný relevantný spôsob zaistenia
prevádzkovania Letiska Žilina, ako súčasti verejnej dopravnej infraštruktúry. Obmedzený účel použitia
financií z uvedeného Výnosu však neumožňuje uhrádzať všetky potrebné náklady spoločnosti, čím
vznikajú nepokryté náklady a strata spoločnosti.
Finančný plán na rok 2011 predpokladal, že hospodárskym výsledkom bude zisk vo výške 701
EUR. Tento plán však predpokladal, že okrem príjmov za prevádzkové činnosti a dotácie od MDVRR SR
na základe Výnosu MDVRR SR č.3223/200/SCLVD/z.1056-M poskytnú akcionári spoločnosti ešte ďalšie
účelové finančné prostriedky, najmä na prevádzkovanie pravidelnej linky Praha-Žilina-Praha. Na tento
účel však neboli poskytnuté žiadne financie, napriek tomu, že linka bola prevádzkovaná. Ani ostatné
finančné prostriedky akcionári neposkytli v očakávanej sume. Nebola tiež vyriešená otázka finančného
zabezpečenia údržby infraštruktúrneho majetku tak, ako sa uskutočňovalo v predchádzajúcich rokoch.
Spoločnosť napriek akútnemu nedostatku financií zabezpečuje komplexnú údržbu majetku
spoločnosti a služby v oblasti prevádzky a bezpečnosti letiska a pravidelnej leteckej dopravy s cieľom,
rozvíjať komerčné aktivity a zvyšovať počty vybavených cestujúcich.
Súčasné prevádzkové parametre Letiska Žilina a aktuálny rozsah prevádzky však nevytvorí
také vlastné zdroje, ktoré by finančne pokryli plnenie úloh zadaných akcionármi spoločnosti.
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4.2. Výnosy a náklady spoločnosti
P. č.

Číslo
účtu

VYNOSY ( v EUR )

2011

1.

602

Tržby z predaja služieb

258 292

318 538

2.

604

Tržby z predaja tovaru

30 070

59 285

288 362

377 823

24 091

0

24 091

0

1 160 732

1 768 555

1 160 732

1 768 555

0

107

329

2 364

329

2 471

1 473 515

2 148 849

Tržby za vlastné výkony a tovar
3.

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Aktivácia
4.

646,648

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Iné prevádzkové výnosy
5.

662

Úroky

6.

663

Kurzové zisky

Finančné výnosy
CELKOM

2010

Spoločnosť poskytovala počas roku 2011 služby v zmysle predmetu podnikania. Významnú
položku ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti tvoria zúčtované dotácie zo štátneho rozpočtu na
prevádzku v sume 901 641,- EUR a rozpustenie pomerných častí dotácií z predchádzajúcich rokov na
obstaranie dlhodobého majetku zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR v sume 259 091,- EUR.
Tržby z predaja služieb v roku 2011 (v EUR)

Číslo
analytického účtu

Názov analytického účtu

Stav
ku 31. 12. 2011

602 001- 602 004

Pristávací poplatok

82 972

602 100 – 602 102

Poplatok za cestujúcich

53 045

602 104 – 602 105

Servisné služby- letenky, nepravidelnosti

37 657

602 200 – 602 203

Handling

38 488

602 204 – 602 206

Ostatné služby dopravcom

21 155

602 300

Parkovanie

602 400 – 602 401

Služby CARGO

602 500 – 602 502

Prenájom priestorov a plôch

602 600 – 602 702

Ostatné príjmy

Tržby z predaja služieb spolu

938
425
9 000
14 612

258 292

Tržby za služby závisia od skutočných prevádzkových výkonov používateľov letiska, ktoré
nedokáže spoločnosť zásadným spôsobom ovplyvniť.
Všeobecný trend úsporných opatrení v hospodárstve obchodných spoločností spôsobuje
šetrenie aj na leteckom cestovaní, či už v nepravidelných firemných letoch alebo v pravidelnej leteckej
doprave. Na Letisku Žilina bol z týchto dôvodv pokles počtu letov v pravidelnej leteckej doprave o 40%
(v roku 2010 641 letov a v roku 2011 390 letov), čím výrazne klesli tržby za tieto lety a súvisiace
služby.
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Tržby z predaja tovaru v roku 2011 (v EUR)

Číslo
analytického účtu

Názov analytického účtu

604 001

JET A-1

604 003

VIP salónik

Tržby za tovar

Stav
ku 31. 12. 2011
25 536
4 534

30 070

Tržby za predaj tovaru klesli z dôvodu menšieho počtu obchodných letov. Ďalším dôvodom boli
úniky tržieb z nedostatočnej zásoby paliva JETA1 na predaj do lietadiel, lebo z nedostatku financií
nebolo možné zakúpiť viac paliva na predaj.

Samoobslužný kútik „VIP salónika“ na Letisku Žilina pre cestujúcich v pravidelnej a nepravidelnej
leteckej doprave.
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Náklady spoločnosti k 31.12.2011
P. Č.

ČÍSLO
ÚČTU

NÁKLADY ( V EUR )

1.

501

Spotreba materiálu

53 275

62 086

2.

502

Spotreba energie

57 483

53 120

3.

504

Predaný tovar

Spotrebované nákupy

2011

2010

24 581

51 397

135 339

166 603

5.

511

Opravy a udržiavanie

41 968

32 112

6.

512

Cestovné

11 554

3 112

7.

513

Náklady na reprezentáciu a iné náklady

8.

518

Ostatné služby

Služby

3 093

4 172

360 103

356 085

416 718

395 481

424 207

378 080

21 389

19 876

9.

521

Mzdové náklady

10.

523

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

11.

524

Zákonné sociálne poistenie

147 489

131 130

12.

527

Zákonné sociálne náklady

20 763

24 286

613 848

553 372

2 019

1 890

13 050

12 769

Osobné náklady
13.

531

Daň z motorových vozidiel

14.

532

Daň z nehnuteľnosti

15.

538

Ostatné dane a poplatky

Dane a poplatky

989

1 068

16 058

15 727

18.

543

Dary

686

0

19.

544

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

133

0

20.

545

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

1 381

137

21.

546

Odpis pohľadávky

0

128

22.

547

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

923

2 820

23.

548

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Iné prevádzkové náklady
24.

551

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

25.

553

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k majetku

Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov
26.

562

Úroky

27.

563

Kurzové straty

28.

568

Ostatné finančné náklady

Finančné náklady
29.

591

Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti

Dane z príjmov a prevodové účty
CELKOM

466 419

848 243

469 542

851 328

352 189

424 605

0

0

352 189

424 605

353

614

9 866

18 312

3 523

4 391

13 743

23 317

14

0

14

0

2 017 451

2 430 433

Celkové náklady spoločnosti za rok 2011 predstavujú sumu 2 017 451 EUR, čo je o 17 %
menej ako v roku 2010.
Zvýšenie nákladov niektorých položkách oproti roku 2010 (napr. energie, opravy a udržiavanie)
vzniklo z dôvodu dokončením investícií do letiskovej infraštruktúry a ich prevádzkovaním. V prevádzke
bola nová svetelná sústava a navigačný systém ILS, čím sa zvýšila spotreba elektrickej energie, resp.
náklady na udržiavanie (revízne prehliadky a podobne). Zriadenie nových prevádzkových plôch
k systému ILS (ochranné pásma) o cca 14 ha vyžaduje aj nové náklady na ich zimnú i letnú údržbu.
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Na účte 518 – Ostatné služby sú v sume 360 103 EUR tieto najväčšie položky :
Letisko Žilina a.s. –nájom terminálu, strojov a zariadení
266 155 EUR
Náklady na daňové poradenstvo, audit a právne služby
24 508 EUR
Telekomunikačné služby
13 148 EUR
Školenia, kurzy a semináre
12 179 EUR
Zvýšenie osobných nákladov bolo z dôvodu splnenia požiadaviek Sekcie civilného letectva
MDVRR SR na posilnenie úrovne výkonu letiskovej ochrany, ktoré boli určené v podmienkach udelenej
výnimky z predpisu L14 č. 185/2010/SCLVD-44472 zo dňa 29.10.2010, kvôli nedostatočnému oploteniu
areálu letiska. V podmienkach bolo určené zriadiť kontrolné stanovištia s 5 zamestnancami a piatimi
vozidlami s ďalšou bezpečnostnou technikou. Táto podmienka bola splnená brigádnikmi a vlastnými
pracovníkmi z úseku letiskovej ochrany a z úseku technickej obsluhy formou nadčasov.
Druhým dôvodom zvýšenia osobných nákladov bola zmena letového poriadku oproti roku
2010, keď pribudli lety pravidelnej linky v noci, čo znamenalo vytvoriť tretiu pracovnú zmenu v dňoch,
kedy bola pravidelná linka.
Na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť sú v sume 466 419 EUR tieto
najväčšie položky :
ČSA – finančná spoluúčasť na prevádzkovaní pravidelnej linky
a doplatok tarifných tried (viď kapitola 3.3.)
453 074 EUR
Poistenie zodpovednosti
9 466 EUR

Pracovníci úseku letiskovej ochrany vypomáhajú pri odpratávaní snehu na RWY pri svetelných
návestidlách.
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4. 3. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
4.3.1. Zabezpečenie prevádzky
Súčasný stav slovenských regionálnych letísk je taký, že z vlastnej prevádzky z objektívnych
dôvodov nevygenerujú dostatok finančných zdrojov na pokrytie prevádzkových nákladov. Na riešenie
tejto situácie sú prostredníctvom Výnosu MDPT SR č.3223/200/SCLVD/z.1056-M poskytované účelové
prostriedky na základe prevádzkových projektov k zabezpečeniu bezpečnej prevádzky letiskovej
infraštruktúry. Tieto prostriedky sú však nedostatočné, najmä z dôvodu potrieb na zaisťovanie ochrany
a bezpečnosti leteckej prevádzky.
V zmysle uvedeného Výnosu predložilo vedenie Letiskovej spoločnosti Žilina a.s. v januári
2011 žiadosti na jednotlivé prevádzkové projekty v celkovej sume 1 949 130 EUR. Táto
suma vychádzala z aktualizovaného finančného plánu na rok 2012 a zodpovedala aj odhadom, ktoré
boli na MDVRR SR predložené už na jeseň v roku 2010, ako príloha k dokumentu – „Návrh zámerov
fungovania malých letísk“, ktorý schválila Vláda SR v júli 2011.
Z dôvodu financovania spoluúčasti na prevádzkovaní pravidelnej leteckej dopravy bol
akcionárom MDVRR SR na riadnom Valným zhromaždením dňa 27.6.2011 schválený vo finančnom
pláne na rok 2011 účelový príspevok v sume 526 000 EUR na „Projekt podpory rozvoja
Letiska Žilina a pravidelnej leteckej dopravy“, ktorý však nebol poskytnutý.
Na základe rozhodnutia schvaľovacej komisie v máji2011 však boli schválené a poskytnuté
dotácie zo štátneho rozpočtu na prevádzkové projekty v celkovej sume 549 641 EUR, čo je iba
28% oproti očakávanej čiastke. Toto výrazné zníženie financií spôsobovalo neuhrádzanie
dodávateľských faktúr, v riadnych termínoch neboli vyplácané mzdy a zákonné odvody. Zo
strany MDVRR SR bol prísľub doplatenia dotácií v pôvodne požadovanej sume. Vedenie spoločnosti
zabezpečovalo prevádzku letiska len s bezprostredne akútnymi a potrebnými nákladmi a na hranici
dodržiavania potrebných bezpečnostných opatrení, keď reálne hrozili exekučné
konania voči
spoločnosti.
Doplatok dotácií bol však poskytnutý až 23.12.2011 a aj to len v sume 352 000
EUR, čo absolútne nezabezpečilo úhradu všetkých záväzkov spoločnosti. Celkové financie od
majoritného akcionára MDVRR SR na prevádzkové projekty tak boli len 47% oproti
požiadavkám a bez účelového príspevku na financovanie pravidelnej linky. (O financovaní
linky je viac podrobnosti v kapitole 3.3. zmluvný rámec s ČSA).
Poskytnuté dotácie boli použité na krytie nákladov pri plnení schválených projektov. Prehľad
poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu s uvedením názvu schváleného projektu je zachytený
v tabuľke.
Dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2011
údaje sú v EUR
Poskytnutá
Poskytnutá
Poskytnutá
Por.
Požadovaná
Názov projektu
dotácia
dotácia
dotácia
číslo
čiastka
v máji 2011
23.12. 2011
spolu
Bezpečnostná ochrana letiska Zabezpečenie činnosti
1.
252 500
181 500
71 500
252 200
bezpečnostnej kontroly osôb,
batožiny a nákladu
Zabezpečenie bezpečnej
prevádzky letiskovej
2.
1 523 020
288 941
281 000
569 941
infraštruktúry vo vzťahu
k prevádzke leteckej dopravy
Správa a údržba letiskovej
3.
infraštruktúry
173 610
79 200
79 200

4.

Projekt podpory rozvoja Letiska
Žilina a pravidelnej leteckej
dopravy
Spolu

526 000

0

0
901 641
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4.3.2. Investičný projekt - Zriadenie ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení
V roku 2011 spoločnosť pokračovala v plnení investičného projektu – zriadenie ochranných
pásiem leteckých pozemných zariadení pomocou prostriedkov získaných zo štátneho rozpočtu SR na
základe schváleného projektu.
Projekt „Zriadenie ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení letiska Žilina – investícia
do letiskovej infraštruktúry“ bol zrealizovaný a splnený tak, že dňa 17.novembra 2011 nadobudlo
právoplatnosť Kolaudačné rozhodnutie vydané Leteckým úradom SR č. 1600/312-20/11-KR-9, čím sa
dal do prevádzky komplexný systém leteckých pozemných zariadení (SZZ, ILS06 a iné), vrátane
požadovaných ochranných pásiem.
Realizáciou projektu sa výrazne zvýšila úroveň letiskovej infraštruktúry Letiska Žilina, čím sa
splnili požiadavky medzinárodných noriem definovaných v dokumentoch ICAO a ECAC. Konkrétne
požiadaviek v ustanoveniach ANNEX 14 ICAO, Hlava 5, ktorého výkon pôsobnosti vyplýva z predpisu
L14, I. zväzok a zo zákona o civilnom letectve č. 143/1998 Z.z. v platnom znení.
Výsledkom projektu je zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a pravidelnosti leteckej prevádzky
na Letisku Žilina, čím sa vytvorili lepšie podmienky na prevádzkovanie letiska, ako dopravnej
infraštruktúry vo verejno-prospešnom záujme a k zvyšovaniu tržieb spoločnosti za letiskové služby.
Opis stavu realizácie jednotlivých častí projektu:
a)
Úprava terénu (cca 14ha) do požadovanej nivelety, zhutnenie povrchu, zatrávnenie,
výrub a náhrada drevín, oplotenie
Výrobca technológie leteckých pozemných zariadení (ILS) určuje požiadavky na vlastnosti
terénu a veľkosť objektov v kritickom a citlivom priestore zariadení, nakoľko terén ako odrazová
plocha ovplyvňuje vyžarovacie charakteristiky antén. Pre jednotlivé zóny sú určené tolerancie
v prípustnej nerovnosti terénu a v sklonoch terénu s požiadavkou zhutnenia povrchu terénu z dôvodu
zaistenia stability terénu.
Stavebné práce boli realizované ako inžinierska stavba – úprava terénu na základe povolenia
vydaného príslušným stavebným úradom Obce Dolný Hričov v rozhodnutí č. SÚ 1232/2008-Gch. zo dňa
27.11.2008. Základné stavebné práce boli :
zhrnutie ornice a jej uloženie na skládku
vybranie štrkovo-hlinitého podložia do požadovanej hĺbky
zhutnenie podložia a opätovné navezenie ornice v lokalite LLZ
navezenie štrkovo-hlinitého podložia, zhutnenie a opätovné navezenie ornice v lokalite GP
zhutnenie ornice, vysiate trávnatým porastom
výrub drevnatých porastov a stromov, náhradná výsadba
oplotenie plôch ochranného pásma
Náročnosť stavbu dokresluje skutočnosť, že bolo premiestnených cca 41 tis. m 3 zeminy. Stavba
bola skolaudovaná Leteckým úradom SR rozhodnutím č. 3725/312-38/11-KR-7 zo dňa 7.6.2011. Práce
boli vykonané v plnom rozsahu a v zmysle predpokladov z projektovej dokumentácie bolo po zime
2010/2011 (usadnutie zeminy po zime) vykonané doplnenie terénu zeminou do požadovanej nivelety a
dosiatie trávnatého porastu. Tento postup bude možno potrebné ešte raz zopakovať po zime
2011/2012 na základe geodetického zamerania. V roku 2011 bolo zrealizované aj požadované
oplotenie ochranných pásiem v dĺžke cca 2,9 km.
b) Výstavba obslužných chodníkov
Vzhľadom na miestne geografické podmienky bolo nutné realizovať komunikácie pre
bezpečný prístup služobných a údržbových vozidiel k jednotlivým objektom leteckých pozemných
zariadení. Prístup k zariadeniam je uvažovaný s vozidlami s max. hmotnosťou do 3,5 tony. Súčasťou
komunikácií sú miesta pre odstavenie a otočenie vozidiel. Stavebné práce boli realizované v plnom
rozsahu, v zmysle projektovej dokumentácie a skolaudované Leteckým úradom SR dňa 3.11.2010
rozhodnutím č. 9118/312-137/10-KR-9. Celkové náklady na tento stavebný objekt boli 115 tis. EUR.
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c)

Náhrada vlastníkom pozemkov za obmedzenie vlastníckych práv
K realizácii uvažovaných stavieb a k osadeniu zariadení a zriadeniu ochranných pásiem bolo
nutné získať nové pozemky (cca 17,7ha) z dôvodu, že súčasná plocha areálu Letiska Žilina je
nepostačujúca. Samotné zariadenia je nutné situovať podľa požiadaviek príslušných predpisov aj
napriek tomu, že ide o lokalitu s veľkým počtom malých pozemkov (221 parciel), ktoré boli ešte
rozdeľované. Realizácia stavieb a vyhlásenie ochranných pásiem bolo na základe ustanovení v §31
zákona č. 143/1998 – letecký zákon. Vlastníci dotknutých pozemkov majú právo na náhradu škody.
Náhrady vlastníkom (doteraz 537 oprávnených vlastníkov) sa vyplácali na základe znaleckého
posudku vypracovaného Slovenským certifikačným a znaleckým ústavom a.s. Žilina, geometrických
plánov overených príslušnými katastrálnymi úradmi (Žilina a Bytča), uzatvorených kúpno-predajných
zmlúv a následne podľa rozhodnutia príslušného katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva
v prospech Letiskovej spoločnosti Žilina a.s..
Z celkovej výmery cca 177 tis. m2 pozemkov od tretích osôb bolo vykúpených cca 85% a ako
náhrada bola ku 31.12.2011 vyplatená suma 1 512 tis. EUR. Do novej hodnoty pozemkov sú
zaúčtované aj náklady na súvisiace poplatky v správnom konaní a na právne služby pri majetkoprávnom vysporiadaní.
Skutočnosť, že neboli vykúpené všetky pozemky vyplýva z viacerých dôvodov, ako napr.
neukončené dedičské konania, nároky v reštitučnom konaní, exekučné konania, plomby v katastrálnej
evidencii, nezáujem občanov, neznámy pobyt vlastníkov a podobne. Zároveň požiadal Slovenský
pozemkový fond, Regionálny odbor Žilina o zriadenie odplatného vecného bremena na parcely, ktoré
sú v správa alebo vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu najneskôr do konca marca 2012.
K tejto požiadavke bolo zadané vypracovanie znaleckého posudku.
Ďalšou nedokončenou úlohou v projekte je aktualizácia evidencie a zlúčenie vykúpených
parciel v evidencii katastrálnych úradov v Žiline v Bytči.
Keďže podľa vyjadrenia Sekcie civilného letectva a vodnej dopravy MDVRRR SR v liste zo dňa
22.12.2011 nie je možné použiť finančné prostriedky v roku 2012, bola ďalšia realizácia tejto časti
projektu zastavená. Riešenie dokončenia projektu (výkupu pozemkov, resp. inej náhrady vlastníkom)
bude určení po prerokovaní a odsúhlasení s MDVRR SR.
d) Príprava stavby, projekčná a inžinierska činnosť, geodetické práce, právne služby,
notárske služby, správne poplatky, režijné a iné náklady
Práce v tejto časti projektu začali vypracovávaním potrebnej projektovej dokumentácie
k správnemu osadeniu a umiestneniu predmetných leteckých pozemných zariadení, následne k určeniu
ochranných pásiem a definovaniu potrebného záberu nových pozemkov. V ďalšej fáze bola spracovaná
realizačná projektová dokumentácia k vlastným stavebným objektom - inžinierskym stavbám. Celý
proces od prvotných projektov v roku 2007 po vyhlásenie právoplatných ochranných pásiem Leteckým
úradom SR bol ukončený Rozhodnutím LÚ SR č. 1600/312-20/11-KR-9 zo dňa 3.novembra 2011
a správoplatnením dňa 17. novembra 2011.
V kolaudačnom rozhodnutí je však uvedená požiadavka Slovenského pozemkového fondu,
Regionálny odbor Žilina o zriadenie odplatného vecného bremena na parcely, ktoré sú v správa alebo
vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.
Rekapitulácia nákladov v projekte :

1. Výdavky na výkup pozemkov
2. Výstavba obslužných chodníkov
3. Inžinierska stavba - úprava terénu
4. Oplotenie (v roku 2011)

SPOLU NÁKLADY V PROJEKTE

1 515 067,07
115 400,36
1 219 891,84
36 648,12

2 887 007,48
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4.3.3. Investičný projekt – Elektrické oplotenia areálu Letiska Žilina
V roku 2010 začala spoločnosť pripravovať investičný projekt k splneniu ustanovení časti 9.10.
predpisu L14 k zabezpečeniu oplotenia letiska, resp. inej vhodnej zábrany na znemožnenie prístupu
veľkých zvierat, ktoré by mohli ohroziť lietadlá na pohybovej ploche. Na tento projekt, ktorý bol
súčasťou komplexného projektu „Zabezpečenie biologickej ochrany Letiska Žilina oplotením
letiskových prevádzkových plôch“ boli poskytnuté účelové prostriedky v sume 9 tis. EUR. Problémom
výstavby plotu bol návrh trasovania plotu a použitého materiálu z dôvodu rešpektovania ochranných
pásiem pohybových plôch a leteckých pozemných zariadení.
Projekt „Zabezpečenie biologickej ochrany Letiska Žilina oplotením letiskových prevádzkových
plôch“ bol zrealizovaný tak, že dňa 28. októbra 2011 sa listom č. 825/11/Kot oznámilo Leteckému
úradu Slovenskej republiky ukončenie drobnej stavby.
Realizáciou projektu sa výrazne zvýšila úroveň bezpečnosti a ochrany letiskových
prevádzkových plôch, čím sa splnili požiadavky v ustanoveniach ANNEX 14 ICAO, Hlava 9.10, ktorého
výkon pôsobnosti vyplýva z predpisu L14, I. zväzok a zo zákona o civilnom letectve č. 143/1998 Z.z.
v platnom znení.
Opis stavu realizácie projektu:
a) Projekčná a inžinierska činnosť, geodetické práce, príprava stavby, správne poplatky,
režijné a iné náklady
Práce v tejto časti projektu začali spracovávaním potrebnej projektovej dokumentácie
k najideálnejšiemu umiestneniu oplotenia voči ochranným pásmam Letiska Žilina a ochranným
pásmam leteckých navigačných zariadení na Letisku Žilina ale aj voči dotknutým subjektom
Poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov.
Celý projekt bol ukončený listom č. 825/11/Kot na Letecký úrad Slovenskej republiky 28.
októbra 2011.
b) Realizácia projektu
Samotná realizácia oplotenia po výrube, čistení a vývoze drevnej hmoty a po geodetickom
vytýčení v teréne pozostávala z vybudovania prevádzkových súborov PS 1 – PS 6, ktoré rozdeľovali
oplotenie ako celok na pevné oplotenie kombinované s elektrickou zábranou, mobilné oplotenie
kombinované s elektrickou zábranou a na elektrické oplotenie.
Realizácia pevného oplotenia kombinovaného s elektrickou zábranou pozostávala z vykopania
ryhy hlbokej max. 30 cm, zavŕtania drevených smrekových stĺpikov frézovaných a impregnovaných do
ryhy, osadenia plastového pletiva na stĺpiky a zahrnutia ryhy. Plastové pletivo tak splnilo aj podmienku
podhrabovej dosky. Následne sa inštalovala elektrická zábrana. Výška oplotenia po realizácii 1,80 m.
Realizácia mobilného oplotenia kombinovaného s elektrickou zábranou pozostávala zo
zavŕtania drevených smrekových stĺpikov frézovaných a impregnovaných, osadenia plastového pletiva
na stĺpiky a následne z inštalácie elektrickej zábrany. Výška oplotenia po realizácii 1,50 m.
Realizácia elektrického oplotenia pozostávala z osadenia špeciálnych plastových stĺpikov, na
ktoré sa nainštalovala elektrická zábrana. Výška oplotenia po realizácii 1,00 m.
Rekapitulácia nákladov :

Popis nákladov

Suma bez
DPH (EUR)

výrub, čistenie a vývoz drevnej hmoty
Kolky - výnimka z ochranných pásiem Letiska Žilina
Realizácia výkopových prác oplotenia
Súčasti elektrického ohradníka

1 250,00
99,50
1 760,00
1 200,12

Materiál na plot

5 781,64
10 091,26
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4. 4. Finančné prostriedky spoločnosti k 31.12.2011
Finančné účty
Spoločnosť vykazuje k 31.12.2011 finančné účty v sume 183 454 EUR, čo predstavuje:
- na účtoch v bankách
- v pokladni
- peniaze na ceste
(nesplatený debet na
kreditných kartách)
SPOLU

192 808 EUR
1 186 EUR
- 10 540 EUR
183 454 EUR

Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Pohľadávky
K 31. 12. 2011 Letisková spoločnosť Žilina, a. s. evidovala neuhradené pohľadávky v celkovej výške
44 247 EUR, pričom pohľadávky z obchodného styku s lehotami splatnosti sú uvedené v prehľade
v nasledujúcich tabuľkách

POHĽADÁVKY ( V EUR )
Pohľadávky z obchodného styku (účet 311 )
Ostatné pohľadávky (účet 315 )
Daňové pohľadávky (účet 343 )
Daňové pohľadávky (účet 341 )
Iné pohľadávky (účet 378 )
CELKOM

31.12.2011
11 841
7 347
24 834
0
225
44 247

31.12.2010
48 488
7 884
27 784
20
5 311
89 487

POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU ( V EUR )
Doklady v lehote splatnosti
Po splatnosti do 30 dní
Po splatnosti od 30 do 60 dní
Po splatnosti od 60 do 90 dní
Po splatnosti od 90 do 180 dní
Po splatnosti od 180 do 360 dní
Po splatnosti nad 360 dní
CELKOM

31.12.2011
13 491
3 463
138
490
123
639
844
19 188

31.12.2010
19 961
0
25 848
6 881
565
2 006
1 111
56 372

Spoločnosť eviduje daňové pohľadávky v celkovej výške 24 834,- EUR. Tieto pohľadávky sú
tvorené pohľadávkami, ktoré vznikli z dôvodu nadmerných odpočtov DPH a k 31. 12. 2011 neboli
vyrovnané.
Iné pohľadávky eviduje spoločnosť za vrátenie dane zo zahraničia v sume 225,- EUR.
Spoločnosť prehodnocovala svoje pohľadávky individuálne a k rizikovej pohľadávke vytvorila opravnú
položku v sume 924,- EUR.
Žiadne pohľadávky nie sú predmetom záložného práva.

Strana 18 z 32

Letisková spoločnosť Žilina, a. s.
Letisko, 013 41 Dolný Hričov

Záväzky
K 31. 12. 2011 Letisková spoločnosť Žilina, a. s. vykazuje celkové záväzky vo výške 1 260 121
EUR, pričom záväzky z obchodného styku s lehotami splatnosti sú uvedené v prehľade v nasledujúcich
tabuľkách
ZÁVÄZKY ( V EUR)
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (účet 321 )
Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu (účet 472 )
Ostatné dlhodobé záväzky (účet 474 )
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (účet 321 )
Ostatné krátkodobé záväzky (účet 325 )
Krátkodobé nevyfakturované dodávky (účet 326 )
Krátkodobé záväzky voči zamestnancom (účet 331 )
Krátkodobé záväzky zo sociálneho poistenia (účet 336)
Krátkodobé daňové záväzky(účet 342, 345)
Daňové záväzky a dotácie (účet 346)
Ostatné krátkodobé záväzky(účet 379, 474)
CELKOM

31.12.2011
2 304
2 651
0
678 059
5 579
7 916
27 068
16 934
4 750
511 693
3 167
1 260 121

31.12.2010
59 308
1 162
1 844
531 547
4 686
4 617
22 826
13 862
3 556
0
3 816
647 224

Krátkodobé záväzky voči zamestnancom, zo sociálneho poistenia a daňové záväzky sú
nevyplatené mzdy za mesiac december 2011, ktoré však boli vyplatené v riadnom termíne v januári
2012.
Daňové záväzky a dotácie (účet 346) v sume 511 693 EUR je záväzok z poskytnutej a
nevyčerpanej dotácie na investičný projekt „Zriadenie ochranných pásiem leteckých pozemných
zariadení“, kde z poskytnutej dotácie v sume 3,11 mil. EUR bola vyčerpaná suma 2 887 007,48 EUR.
Záväzok v sume až 511 693 EUR je z dôvodu, že spoločnosť mala v projekte za povinnosť spoluúčasť
v podiele 10%. Podrobnosti o projekte, ktorý nie je dokončený sú v kapitole 4.3.2..
DLHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
Z OBCHODNÉHO STYKU – ÚČET 321( V EUR )
Záväzky v lehote splatnosti
Po splatnosti do 30 dní
Po splatnosti od 30 do 60 dní
Po splatnosti od 60 do 90 dní
Po splatnosti od 90 do 180 dní
Po splatnosti od 180 do 360 dní
Po splatnosti nad 360 dní
CELKOM

31.12.2011
103 378
31 540
10 430
76 365
96 706
153 721
208 223
680 363

Najväčšie záväzky z obchodného styku má spoločnosť voči spoločnostiam :
Letisko Žilina a.s. za nájom letiskovej budovy a inventárneho majetku
Letisko Poprad a.s. za letecké palivo JET A1
Probugas a.s. za dodávku plynu do kotolne terminálu
OneWorld a.s. za predané letenky
FELS s.r.o. za revízne prehliadky a údržbu svetlenej zabezpečovacej sústavy
SAROUTE a.s. za obnovu denného značenia vzlet. a prist. dráhy

31.12.2010
72 633
0
163 164
4 206
76 708
152 995
121 149
590 855

308 564 EUR
22 301 EUR
12 516 EUR
8 439 EUR
5 028 EUR
4 374 EUR

V záväzkoch je zahrnutá aj spoločnosť CAC Leasing Slovakia, a. s., voči ktorej celková suma
záväzku dosahuje hodnotu 59 308 EUR. Uvedený záväzok za obstaranie protipožiarneho vozidla
a letiskového traktora Letisková spoločnosť Žilina, a. s. uhrádza na základe schválených splátkových
kalendárov. Ostatné záväzky sú z bežnej prevádzkovej činnosti a žiadny nie je nad 3 600 EUR.
Niektoré záväzky boli uhradené v období január-apríl 2012 z dôvodu zabezpečenia prevádzky letiska.
Za uvedené záväzky možno očakávať od dodávateľov uplatňovanie si úrokov z omeškania, čo
sa prejaví v zvýšených nákladoch v roku 2012.
Spoločnosť nemá žiadne záväzky zabezpečené záložným právom alebo zabezpečené inou formou
zabezpečenia.
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4.5. Súvaha aktív a pasív spoločnosti k 31.12.2011
Aktíva spoločnosti k 31. 12. 2011 (údaje v EUR)

SPOLU MAJETOK

Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok - súčet

brutto

korekcia

2010netto

netto

8 935 437 1641021 7 294 417

7 999 394

8 695 818

1640097

7 055 721

7 333 222

1 493 911

248 961

1 244 950

1 294 742

Oceniteľné práva

1 493 911

248 961

1 244 950

1 294 742

Dlhodobý hmotný majetok - súčet

7 201 907

1 391 136

5 810 771

6 038 480

Pozemky

1 549 219

0

1 549 218

1 408 931

Stavby

4 696 004

611 269

4 084 736

2 890 146

956 684

779 867

176 817

284 822

0

0

0

1 454 581

237 717

924

236 793

663 586

10 016

0

10 016

11 442

Materiál

5 918

0

5 918

6 264

Tovar

4 098

0

4 098

5 178

Krátkodobé pohľadávky -súčet

44 247

924

43 323

86 666

Pohľadávky z obchodného styku

19 188

924

18 264

53 551

Daňové pohľadávky

24 834

0

24 834

27 804

225

0

225

5 311

183 454

0

183 454

565 478

1 186

0

1 186

1 844

182 268

0

182 268

563 634

1 903

0

1 903

2 586

1 903

0

1 903

2 586

Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Obežný majetok
Zásoby - súčet

Iné pohľadávky

Finančné účty - súčet
Peniaze
Účty v bankách

Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Dlhodobý majetok

Ako dlhodobý majetok sú v účtovníctve spoločnosti vedené nasledovné položky:
 pozemky,
 dopravné prostriedky,
 oceniteľné práva,
 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.
Pozemky – predpolia letiska a dopravný prostriedok - požiarna striekačka, boli vložené nepeňažným
vkladom do majetku spoločnosti pri jej založení. Žiaden majetok nie je predmetom záložného práva
a spoločnosť ním môže voľne nakladať
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Pasíva spoločnosti k 31. 12. 2011 (údaje v EUR)
bežné účt. obd.

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

predch.účt.obd.

7 294 417

7 999 394

Vlastné imanie
Základné imanie - súčet

680 702
2 996 152

1 224 638
2 996 152

Základné imanie
Zmena základného imania

2 996 152

2 996 152

Kapitálové fondy

4 578

4 578

Zákonný rezerv.fond

4 578

4 578

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-

Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Krátkodobé rezervy

1 776 092
1 776 092

543 936
1 294 289
34 168

-

1 494 508
1 494 508

281 584
686 197
38 973

34 168

38 973

Dlhodobé záväzky

4 955

62 314

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
Záväzky zo sociálneho fondu
Ostatné dlhodobé záväzky

2 304
2 651
0

59 308
1 162
1 844

1 255 166

584 910

Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchod styku
Nevyfakturované dodávky
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia
Daňové záväzky a dotácie
Ostatné záväzky

683
7
27
16
516
3

Bankové úvery a výpomoci - súčet

638
916
068
934
443
167

536
4
22
13
3
3

0

Bežné bankové úvery

Časové rozlíšenie
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

233
617
826
862
556
816

0

0

0

5 319 425

6 088 559

74
5 319 351

95
6 088 464

Rezervy
Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia vytvorila a čerpala krátkodobé rezervy, ktoré sú uvádzané v
nasledovnej tabuľke:
REZERVY ( V EUR )
rezerva na dovolenky

31.12.2010
22 017

ČERPANIE
22 017

TVORBA
21 028

31.12.2011
21 028

rezerva na zákon. poistné

7 656

7 656

7 142

7 142

ostatné krátkodobé rezervy

9 300

9 399

6 097

5 998

38 973

39 073

34 267

34 168

CELKOM

Ako ostatné krátkodobé rezervy boli účtované rezerva na audit účtovnej závierky a rezerva na
zverejnenie účtovnej závierky v Obchodnom vestníku.
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4. 6. Správa a ochrana majetku
Inventarizácia majetku a záväzkov v roku 2011 bola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve
č. 431/2002 Z. z. V spoločnosti bola vytvorená inventárna komisia, pozostávajúce zo zamestnancov
spoločnosti, ktorá zabezpečila vykonanie inventúr.
Predmetom inventarizácie boli: hmotný a investičný majetok spoločnosti, zásoby LPH,
pokladničné hotovosti, ceniny, zúčtovacie tlačivá, rezervy, pohľadávky, záväzky, ostatné aktíva a
pasíva. Inventarizačné rozdiely neboli zistené.
4. 7. Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť počas roku 2011 bola v prevádzke spoločnosti vykonávaná s cieľom preverenia
týchto činností:




na dodržiavanie finančnej disciplíny pri pokladničnej službe, kde boli kontroly vykonávané
pravidelne štvrťročne,
na kontrolu skladového hospodárenia (zásob a stavu LPH), kde boli kontroly vykonávané
nepravidelne,
na hospodárne využívanie zverených pracovných a ochranných pomôcok, ktorú námatkovo
vykonávali vedúci pracovníci spoločnosti.

4. 8. Osobné náklady
Osobné náklady predstavujú významnú položku v zabezpečení prevádzky letiska a v roku 2011
boli vo výške 613 848 EUR. Táto položka je tvorená mzdovými nákladmi, zákonným sociálnym
poistením (zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a príspevok na
poistenie v nezamestnanosti), zákonnými sociálnymi nákladmi a odmenami členov orgánov
spoločnosti.
Spoločnosť mala k 31. 12. 2011 priemerný počet 33 zamestnancov.
Zvýšenie osobných nákladov oproti roku 2010 bolo z dôvodu splnenia požiadaviek Sekcie
civilného letectva MDVRR SR na posilnenie úrovne výkonu letiskovej ochrany, ktoré boli určené
v podmienkach udelenej výnimky z predpisu L14 č. 185/2010/SCLVD-44472 zo dňa 29.10.2010, kvôli
nedostatočnému oploteniu areálu letiska. V podmienkach bolo určené zriadiť kontrolné stanovištia
minimálne s 5 zamestnancami a piatimi vozidlami. Táto podmienka bola počas prevádzkovej doby
letiska plnená brigádnikmi a vlastnými pracovníkmi z úseku letiskovej ochrany a z úseku technickej
obsluhy formou nadčasov.
Druhým dôvodom zvýšenia osobných nákladov bola zmena letového poriadku oproti roku
2010, keď pribudli lety pravidelnej linky v noci, čo znamenalo vytvoriť tretiu pracovnú zmenu v dňoch,
kedy bola pravidelná linka.
Hlavné činnosti spoločnosti pri zabezpečovaní letiskových služieb a jej ďalšie aktivity vyžadujú
personálne zabezpečenie 18 - 24 hodín v pracovných dňoch a čiastočne v sobotu a v nedeľu a
v nepretržitej prevádzke (nepravidelná pracovná doba a počet pracovníkov v pracovnej zmene,
nárazové akcie ako napr. služby vyžiadané cez víkendy, neletecké činnosti, sezónna údržba
prevádzkových plôch a pod.). Počet pracovníkov v prevádzke v jednotlivých útvaroch je stanovený
podľa požiadaviek Leteckého úradu SR, resp. podľa všeobecne platných predpisov v leteckej
prevádzke – výkon bezpečnostných služieb, záchrannej a hasičskej služby a podobne.
UKAZOVATELE K 31. 12. 2011
1. Priemerný počet
2. Mzdové náklady ( v EUR )
3. Odmeny členom orgánov spoločnosti ( v EUR )
4. Náklady na soc. zabezpečenie ( v EUR)
5. Sociálne náklady (v EUR )
Osobné náklady spolu ( v EUR )

33
424 207
21 388
147 489
20 764
613 848
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4.9. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde tvorila a čerpala Letisková
spoločnosť Žilina, a. s. sociálny fond v roku 2011. Tvorba a čerpanie tohto fondu je zachytené
v tabuľke. Zostávajúci záväzok vyplývajúci zo sociálneho fondu má k 31. 12. 2011 hodnotu 2 651 EUR.

SOCIÁLNY FOND

( V EUR )

Stav sociálneho fondu k 1. 1. 2011

1 162

Tvorba z povinného prídelu z nákladov

2 873

C E L K O M k dispozícií

4 035

Čerpanie sociálneho fondu a na stravovanie

1 384

Stav sociálneho fondu k 31. 12. 2011

2 651

Pozemná obsluha – naloženie nákladu do nočného cargo letu na aprone Letiska Žilina.
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5. Správa o stave letiskovej infraštruktúry
5.1. Špecifikácia majetku
Na základe požiadavky zo strany MDPT SR sa uznesením Žilinského samosprávneho kraja č.
10/27 zo dňa 26. mája 2009 a na základe Kúpnej zmluvy medzi Žilinským samosprávnym krajom
a Letiskovou spoločnosťou Žilina, a.s. zo dňa 28.7.2009 sa výlučným vlastníkom nehnuteľností
uvedených v nasledujúcich tabuľkách stala Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
Súčasť zmluvy tvorí „ Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľností, zapísaných na LV č.
1625 pre k.ú. Dolný Hričov, zo dňa 06.11.2009“
Letisková infraštruktúra na Letisku Žilina pozostáva z :
A) Pozemky, ktoré boli zakúpené od Žilinského samosprávneho kraja :
Okres: Žilina, Obec:
Dolný Hričov
Katastrálne územie: Dolný Hričov, List vlastníctva č. 1625
Tieto pozemky predstavujú základne letecké prevádzkové plochy, teda vzletová a pristávacia dráha
a bezpečnostné pásy, pojazdové dráhy a vybavovacia plocha.
Parcelné
číslo

Výmera
v m2

Druh
pozemku

Spoluvlastnícky
podiel

1222/1

126 708 zastavaná plocha a nádvorie

1/1

1222/2

37 311 zastavaná plocha a nádvorie

1/1

1223/1

22 730 zastavaná plocha a nádvorie

1/1

1223/2

11 125 zastavaná plocha a nádvorie

1/1

B) Ostatný majetok, ktorý nie je evidovaný v katastri nehnuteľností:
Druh
majetku
Svetelné zabezpečovacie zariadenia
Spevnená vzletová a pristávacia dráha
Let. pás trávnatý
Elektrický zdroj - sústroj

C) Pozemky – ochranné pásma leteckých pozemných zariadení.
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. k zriadeniu ochranných pásiem leteckých pozemných
zariadení (svetelná sústava, systém ILS a RESA k dráhe RWY06) využila ustanovenia na obmedzenie
vlastníckeho práva dotknutých vlastníkov k nehnuteľnostiam podľa § 31 zákona o civilnom letectve č.
143/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov. Táto možnosť však ukladá povinnosť oprávnenej úhrady
dotknutým vlastníkom vyplývajúcej z obmedzenia vlastníckeho práva.
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. ako prevádzkovateľ Letiska Žilina v Dolnom Hričove realizuje
výkup pozemkov od vlastníkov a zriadenie ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení na
základe rozhodnutia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a na základe „Zmluvy č.
109/250/2009“ o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDPT SR podľa výnosu č.79/M-2005 MDPT
SR o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt „Investícia do letiskovej infraštruktúry – zriadenie
ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení pre navigačný systém ILS a svetelnú sústavu“
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. pre tento projekt získala finančné prostriedky na zakúpenie
potrebných pozemkov a zrealizovanie výstavbu najnutnejších obslužných komunikácií a stavebných
terénnych úprav, tak aby plochy spĺňali požiadavky predpisu L14, resp. požiadavky príslušných
leteckých pozemných zariadení k ich bezpečnej prevádzke. Celkovo ide o plochy cca 14 ha, dotknutých
vlastníkov je cca 700-800, dokončenie procesu majetkoprávneho vysporiadania je z dôvodu
administratívnej náročnosti predpokladané v roku 2012, príp. 2013.
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5.2. Opis technického stavu majetku tvoriaceho letiskovú infraštruktúru Letiska Žilina
Opis technického stavu je platný ku 31.12.2011. Stav letiskových prevádzkových plôch
zodpovedá približne stavu z novembra 2005, kedy bol odovzdaný zo strany MDPT SR do vlastníctva
Žilinského samosprávneho kraja a následne do nájmu Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s.. Do vlastníctva
spoločnosti bol zaradený ku dňu 9.11.2009.
Názov objektu: Spevnená vzletová a pristávacia dráha
Dátum zaradenia: 09.11.2009
Technický stav:
Povrch spevnených plôch je neopravovaný od výstavby v roku 1976, nie je celistvý a je
narušený početnými prasklinami. Okraje plôch sú miestami presadnuté alebo vyduté. Nie je plne
funkčná kanalizácia na odvod dažďovej vody z plôch, vytvárajú sa rozsiahle kaluže. V mesiaci august
bola vykonaná čiastočná oprava zbernej kanalizácii kritických úsekov. Uvedenú opravu je nutné
považovať za dočasné riešenie a treba uvažovať s celkovou rekonštrukciou zbernej kanalizácie.
Rovnako je nutná generálna oprava spevnených plôch na základe odborného posudku a zistenie
únosnosti spevnených plôch.
Súčasťou spevnených plôch je denné letiskové značenie podľa predpisu L14. Značenie
pozostáva z nastriekaných čiar a plôch, bielou a žltou farbou, o výmere 2 400m 2 (v prípade ak MDPT
SR neudelí výnimku na šírku postranného značenia tak bude celková výmera až cca 4 500m2) a
hraničných striešok v počte 18 ks + 8 ks. Striešky sú z drevenej konštrukcie a plochy na nich sú
z gumotextílie.
Čiary a plochy denného značenia boli čiastočne opravené v auguste 2005 na základe príkazu
Leteckého úradu SR zo dňa 14.apríla 2005.










Zásadné nedostatky:
výskyt prasklín a nerovností na VPD,
nedostatočný odvod vody z VPD,
chýbajúce denné zvislé príkazové značky TWY B,
chýbajúce denné značenie,
značenie cieľového bodu,
postranné značenie VPD,
bezpečnostné značenie vybavovacej plochy,
označenie stojísk pre ATR42 na vybavovacej ploche.

Názov objektu: Letiskový pás trávnatý
Dátum zaradenia: 09.11.2009
Technický stav:
Povrch letiskového trávnatého pásu je neopravovaný od výstavby v roku 1976. Na základe
výsledku kontroly Leteckého úradu SR zo dňa 14. apríla 2005 je nutné vykonať terénne úpravy,
výškové zrovnanie časti trávnatej plochy a následné zatrávnenie na ploche asi 23.000m2. Pri
terénnych úpravách je nutné zriadenie nespevnených obslužných komunikácií po okraji trávnatého
pásu.










Zásadné nedostatky:
nerovnosti trávnatého pásu,
výškové rozdiely v prechodoch medzi trávnatým pásom a VPD prípadne TWY
prah dráhy 06, cca 6 000 m2,
trávnatý pás 06* medzi 1 a 7 svietidlom: cca 5 000 m2,
trávnatý pás 06* medzi 14 a 17 svietidlom: cca 3 000 m2,
plocha medzi TWY A a TWY B cca 3 000 m2,
plocha pred prahom RWY 24, cca 6 000m2,
nie sú zriadené koncové bezpečnostné oblasti ani povolená výnimka od MDPT na ich nezriadenie.
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Názov objektu: Svetelné zabezpečovacie zariadenia – systém PAPI 24
Dátum zaradenia: 09.11.2009
Technický stav:
Svetelné zabezpečovacie zariadenia slúžia pre zabezpečenie letiskovej prevádzky pre lety
v noci alebo za sťažených poveternostných podmienok (L14). Sústavu tvorí :
 zostupová sústava PAPI - 8 ks svietidiel,
 zdroje konštantného prúdu - 4 ks (tri v činnosti, jeden náhradný),
 diaľkové ovládanie na pracovisku LPS,
 káblové rozvody na letisku a v objekte technického bloku LPS SR š.p. Bratislava.
Zariadenie bolo inštalované a uvedené do prevádzky v roku 1988. Počas prevádzky boli
priebežne vykonávané opravy.
Názov objektu: Elektrický zdroj - sústroj
Dátum zaradenia: 09.11.2009
Technický stav:
Zariadenie pozostáva z motorgenerátora ako náhradného zdroja elektrického prúdu
a rozvádzača s ovládaním. Zariadenie zabezpečí automaticky dodávku elektrického prúdu pri výpadku
z hlavného prívodu. Na zariadenie sú napojené svetelné zabezpečovacie zariadenia a niektoré
prevádzkové zariadenia nutné k prevádzke letiska. Zariadenie je v prevádzke od roku 1988 a je
priebežne opravované.
Zásadné nedostatky:

prekročená životnosť zariadenia.
Objekty Svetelné zabezpečovacie zariadenia a Elektrický zdroj – sústroj boli zčasti v roku 2009
nahradené novým systémom. Napriek tomu, že nový systém je už prevádzke, bolo nutné aj „staré“
zariadenia udržovať v úplnom prevádzkyschopnom stave z dôvodu, že zo starého systému je ešte
v prevádzke zariadene PAPI24, čo je svetelný systém na priblíženie na vzletovú a pristávaciu dráhu 24.
V roku 2012 sa predpokladá pripojenie systému PAPI24 na energetiku nových zariadení a zvyšok
starého systému bude vyradený z prevádzky.
5.3. Novovybudované zariadenia letiskovej infraštruktúry
K odstráneniu zásadných nedostatkov v kvalite a spoľahlivosti používaných svetelných
zabezpečovacích zariadení pokračovala od roku 2009 realizácia investície – čiastočná rekonštrukcia
niektorých používaných zariadení a výstavba nového systému. Celý projekt mal názov - Rekonštrukcia
SZZ a energetiky pre smer VPD06 Letisko Žilina v Dolnom Hričove. V rokoch 2009-2010 prebiehala
skúšobná prevádzka a certifikačný proces, ktorý bol ukončený vydaním príslušných povolení Leteckým
úradom SR a v roku 2011 už bol celý systém v plnej prevádzke.
Realizácia projektu pozostávala :
- príprava stavby, projekčná a inžinierska činnosť, riešenie vlastníckych vzťahov k využitiu
pozemkov cudzích osôb
- stavebná príprava
- inštalácia technológie jednotlivých prevádzkových súborov.
Za prevádzkové služby na Letisku Žilina zodpovedá prevádzkovateľ letiska v súlade so zákonom č.
143/1998 Z.z., zákon o civilnom letectve. Pre realizáciu investície podľa hlavných charakteristík
projektu bolo potrebné presne poznať cieľové požiadavky kladené na prevádzkovateľa letiska
dokumentom ANNEX 14 ICAO na prevádzkyschopnosť a technické parametre zariadení a stavieb
letiska.
Realizácia projektu „Inštalácia SZZ a energetiky pre smer VPD 06 Letiska Žilina“ a dokončenie
navigačného systému ILS v novembri 2011 umožnilo výrazné zlepšenie úrovne prevádzkových
podmienok tak, že letisko splnilo podmienky pre presné priblíženie I. kategórie. Prevádzkový limit
leteckých dopravných spoločností v minimálnej dohľadnosti znížil zo 4 000m na približne 1 000m, čo
výrazne zvýšilo využiteľnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť leteckej prevádzky na Letisku Žilina.
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Úroveň letiska na presné priblíženie I. kategórie je dnes už úplne bežným štandardom
verejných letísk v Európe a na Slovensku bolo Letisko Žilina posledným z dopravných letísk, ktoré
nemalo príslušné vybavenie.
a) príprava stavby, projekčná a inžinierska činnosť, riešenie vlastníckych vzťahov
k využitiu pozemkov cudzích osôb
K realizácii projektu bola zhotovená projektová dokumentácia pre územné konanie,
dokumentácia pre verejné obstaranie, dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačná
dokumentácia, vrátane potrebných geodetických podkladov (polohopisné a výškopisné zameranie,
identifikácie parciel, vytýčenie osadenia nových stavieb a zariadení). Úlohou inžinierskej činnosti bolo
zabezpečiť príslušné vyjadrenia účastníkov územného a stavebného konania, prípadne iných
dotknutých subjektov a zabezpečiť získanie právoplatných rozhodnutí k vydaniu územného rozhodnutia
a stavebného povolenia.
b)
stavebné objekty a inštalácia prevádzkových súborov
Stavebné objekty sú:
 Trafostanica (SO01)
 Stavebné úpravy (montážne šachty, kábelovody) (SO02)
 Lávka cez Váh (120m dlhá kovová konštrukcia nesúca návestidlá) (SO03)
 Prípojka VN (SO04).
Prevádzkové súbory projektu sú :
- približovacia rada v smere VPD06 pre I.CAT (PS01)
- záblesková sústava smer 06 (PS02)
- zostupová sústava PAPI pre smer VPD06 (PS03)
- postranné svietidlá VPD (PS04)
- prahová priečka v smere VPD 06 (PS05)
- príkazové a informačné znaky (PS06)
- technológia v trafostanici a náhradné zdroje (PS07)
- ovládanie SZZ a energetiky a dátové rozvody (PS08)
- osvetlený ukazovateľ smeru vetra (PS09).
Približovacia rada, ako súčasť svetelnej zabezpečovacej sústavy, je podmienkou k vytvoreniu
úrovne pre presné priblíženie I. kategórie, vyplývajúca z ustanovení predpisu L14 , Hlava 5. Letisko
Žilina nemalo doteraz v prevádzke uvedené zariadenie.
Doplnenie svetelnej sústavy na priblíženie I. kategórie znamená inštaláciu rady svetelných
návestidiel na predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy, siahajúcej do vzdialenosti 600m od prahu
dráhy. Zároveň je vo vzdialenosti 300m od prahu dráhy rad svetelných návestidiel tvoriaci priečku
širokú 30m.

Terénne úpravy ochranných pásiem a výstavba obslužného chodníka k systému ILS.
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6. Finančný plán spoločnosti na rok 2012
Na základe vykazovanej hospodárskej činnosti spoločnosti a na základe predpokladov do
budúcnosti vo využívaní Letiska Žilina možno konštatovať, že spoločnosť má vytvorené prvotné
predpoklady na nepretržité pokračovanie vo vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti.
Na rýchlejšiu ekonomickú úspešnosť majú však negatívne dopady vonkajšie skutočnosti, ktoré
nemôže spoločnosť ovplyvniť – svetová hospodárska kríza v rokoch 2009/2010 a aktuálna kríza
štátnych dlhov opäť utlmila rýchlejší rast výkonov európskeho civilného letectva a až v ďalších rokoch
možno očakávať postupný rast výkonov. Výkony aj žilinského letiska sú ovplyvňované globálnymi
vplyvmi z rastu resp. poklesu európskej ekonomiky.
Napriek nie dobrým terajším ekonomickým výsledkom je však nutné vnímať Letisko Žilina ako
dôležitú súčasť dopranej infraštruktúry potrebnej k zachovaniu trvalo udržateľného rozvoja miestnej
ekonomiky. Ako súčasť dopravnej infraštruktúry sa prejavuje v podpore hospodárskeho rozvoja svojej
spádovej oblasti. Funkčné letisko podporuje styk so svetom, vstup zahraničného kapitálu do
ekonomiky regiónu, podporuje vytváranie pracovných miest a rozvoj sekundárnej a terciárnej sféry.
Samotné letisko je hospodárne až z dostatočných leteckých výkonov a ďalších služieb pre cestujúcich,
posádky, letecké spoločnosti a ďalších používateľov letiska.
Tieto všeobecne platné skutočnosti aktuálne potvrdzuje aj Programové vyhlásenie Vlády SR
z mája 2012, kde sa uvažuje prinavrátiť dôležitosť regionálnym letiskám a leteckej doprave vo
verejnom záujme. Túto stratégiu podčiarkuje aj uznesenie Europarlamentu z 10. mája 2012 o nutnosti
podpory regionálnych letísk, ktoré boli v posledných rokoch postihnuté nepriaznivými vplyvmi
z ekonomickej krízy.
Najdôležitejším zo strategických cieľov spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina a.s. je
potvrdzovať nastúpený trend hospodárnej a efektívnej prevádzky týmito prostriedkami :
a) zachovať prevádzkovanie pravidelnej leteckej dopravy, rozvíjať nové komerčné aktivity
a zvyšovanie počtu vybavených cestujúcich
b) udržať úroveň prevádzkových nákladov
c) príprava a kvantifikovanie investičných zámerov k ďalšiemu rozvoju letiskovej
infraštruktúry.
Akcionárska štruktúra vlastníkov spoločnosti by mala potvrdiť investičné zámery
k dobudovaniu letiskového infraštruktúrneho majetku, podporenie rozvoja leteckej dopravy a zaistenie
ochrany a bezpečnosti leteckej prevádzky. K realizovaniu týchto cieľov je nutný finančný kapitál zo
zdrojov akcionárov vzhľadom na to, že súčasný rozsah prevádzky nedokáže generovať také financie,
ktoré by umožnili zásadný investičný rozvoj z vlastných zdrojov spoločnosti.
Základnými východzími údajmi pre tvorbu plánu pre rok 2012 je rozsah prevádzky podľa
vývoja v roku 2011 so zohľadnením vonkajších faktorov.
V oblasti prevádzkových nákladov si dala spoločnosť záväzok neprekročiť náklady oproti
skutočným nákladom v roku 2011, pokiaľ sa nenastanú nečakané prevádzkové skutočnosti .
Plánovaným hospodárskym výsledkom v roku 2012 je zisk 2 200 EUR.
Z dôvodu akútnej potreby ozdraviť ekonomickú situáciu spoločnosti prijíma predstavenstvo
spoločnosti súbor opatrení ku konsolidácii ekonomiky a v dlhšom časovom horizonte k znižovaniu
potrebných dotácií zo strany akcionárov. Cieľom opatrení je zabezpečiť základné prevádzkové
funkcie spoločnosti ako prevádzkovateľa Letiska Žilina a najmä zabezpečiť, aby nebola
ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky.
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K ozdraveniu ekonomiky v priebehu roka 2012 prijalo predstavenstvo úlohu zrealizovať aktivity
a činnosti v týchto hlavných smeroch :
A) Oblasť znižovania nákladov
A1 – trvalo prehodnocovať rozsah prevádzkovej doby letiska, minimalizovať málo efektívne
nadčasy pracovníkov a upraviť grafikony pracovnej doby príp. posúdenie počtu pracovníkov
A2 – vykonávať kontrolu regulácie a spotreby energií (teplo, elektrina) a vykonávať opatrenia
k zníženiu ich spotreby
A3 – vykonať kontrolu uzatvorených zmlúv na dodávky tovaru a služieb s cieľom nájsť
možnosti zníženia nákladov spoločnosti, pri obstarávaní nového tovaru a služieb hľadať
a posudzovať čo najefektívnejšie podmienky obstarania
B) Oblasť zvyšovania výnosov
B1 – vykonať kontrolu letiskových taríf a sadzobníka služieb s cieľom nájsť možnosti zvýšenia
tržieb
B2 – zvyšovať obsadenosť pravidelnej linky ČSA
B3 – vykonať kontrolu majetku s cieľom nájsť nové možnosti tržieb
B4 – rokovať s akcionármi o pridelení dotácií pre rok 2012 a o systéme na ďalšie roky
Pre zaistenie celkovej bezpečnej a spoľahlivej prevádzky letiska sú bezpodmienečne nutné
financie poskytované zo strany MDVRR SR, v súčasnosti ako účelové dotácie prostredníctvom Výnosu
MDPT SR č. 3223/2010/SCLVD/z. 1056-M z 13.januára 2010.
Pre rok 2012 sa uvažuje s týmito projektmi :
a) MDVRR - Výnos č. 3223/2010/SCLVD/z. 1056-M - Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry
– Zabezpečenie bezpečnej prevádzky letiskovej infraštruktúry vo vzťahu k prevádzke leteckej
dopravy
b) MDVRR – Výnos č. 3223/2010/SCLVD/z. 1056-M - Bezpečnostná ochrana letísk - Zabezpečenie
činnosti bezpečnostnej kontroly osôb, batožiny a nákladu
c) MDVRR - Výnos č. 3223/2010/SCLVD/z. 1056-M – Správa a údržba letiskovej infraštruktúry
d) MDVRR, ŽSK – Projekty podpory rozvoja Letiska Žilina a pravidelnej leteckej dopravy
Prvé tri projekty zabezpečujú bežnú rutinnú prevádzku a údržbu majetku štátu. V projektoch
k podpore rozvoja Letiska Žilina a pravidelnej leteckej dopravy sa uvažuje s týmito nákladmi :
a) Prevádzkovanie pravidelnej leteckej linky, marketing, reklama
235 000 EUR
b) Dokončenie projektovej dokumentácie k predĺženiu RWY
80 000 EUR
c) Obstaranie pracovných strojov (second-hand)
90 000 EUR
d) Financovanie spoluúčasti na EU projekte v partnerstve so Žil. Univ.
50 000 EUR
Uvedené náklady sú len približné, určené kvalifikovaným odhadom a budú spresnené v realizačných
projektoch – napr. Projekt realizácie pravidelnej leteckej dopravy a pod.
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Očakávané výnosy v roku 2012
Č. účtu

Názov účtu
spolu

Údaje v EUR
SPOLU

602

Tržby z predaja služieb

v tom:

Pristávací popl. - vnútroštátny

5 200

Pristávací popl. - medzinárodný

4 200

Pristávací popl. - ČSA

28 000

Pristávací popl. - ŽU

20 460

Poplatok za cestuj. - vnútroštátny

150

Poplatok za cestuj. - medzinárodný
Poplatok za cestuj. - ČSA

1 500
38 000

Servis. popl. - letenky

6 000

Nepravidelnosti - náhr. prepr. PAX, občerstv.

12 000

Handling - vnútroštátny

1 000

Handling - medzinárodný

5 500

Handling - ČSA

15 000

Služby na vyžiadanie posádok

3 200

Doprava zmeškanej batožiny (BAG RUSH)

2 000

Parkovanie

2 000

Manipulačný popl.,letecké prepravné CARGO

100

Prenájom priestorov

2 500

Prenájom reklamných plôch

2 000

Refakturácia energií

3 500

Ostatné služby – nelet. aktivity, provízie

8 100

604

Tržby za tovar

v tom:

JET A-1

spolu

16 600
14 000

VIP salónik, catering, ostatné
662, 663

Ostatné príjmy

v tom:

Úroky z banky

2 600
spolu

Kurz. zisk
602,604,648,
662,663

160 510

1 500
500
1 000

Príjmy z prevádzkových činností spolu

Iné výnosy, dotácie:
MDVRR - Výnos č. 3223/2010/SCLVD/z. 1056-M Bezpečnostná ochrana letísk
MDVRR - Výnos č. 3223/2010/SCLVD/z. 1056-M Bezpečná prevádzka letiskovej
infraštruktúry
MDVRR - Výnos č. 3223/2010/SCLVD/z. 1056-M Správa a údržba infraštruktúry
Projekty podpory rozvoja Letiska Žilina
a pravidelnej leteckej dopravy

178 610

277 500
927 350
171 400
455 000

Príjmy iné výnosy, dotácie spolu

1 831 250

VÝNOSY SPOLU

2 009 860
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Očakávané náklady v roku 2012
Č. účtu

Názov účtu

údaje v EUR
SPOLU

501

Spotreba materiálu

67 300

502

Spotreba energie

63 000

504

Predaný tovar spolu

20 000

511

Opravy a udržiavanie dodávateľsky

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentáciu

518

Ostatné služby

133 700
18 100

521,523,524,527 Osobné náklady, zákonné poistenia a odvody

2 600
439 810
663 000

531-538, 548

Ostatné nákl. na hosp. činnosť

46 500

551

Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku

94 650

568

Ostatné finančné náklady
Náklady na rozvojové aktivity
NÁKLADY CELKOM

4 000
455 000
2 007 660

SÚHRN VÝNOSOV A NÁKLADOV
Príjmy z prevádzkových činností

178 610

Iné výnosy, dotácie a príspevky na projekty

1 831 250

VÝNOSY SPOLU

2 009 860

NÁKLADY SPOLU

2 007 660

PREDPOKLADANÝ HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

2 200

Oficiálna web stránka spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
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7. Doplňujúce informácie
V roku 2011 nedošlo k takému prevodu majetku spoločnosti, ktorý by podľa osobitných
predpisov alebo Stanov spoločnosti podliehal predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia alebo
dozornej rady.
Po skončení roku 2011 nenastala v spoločnosti žiadna udalosť osobitného významu neznáma
dozornej rade alebo akcionárom.
Spoločnosť v roku 2011 nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
V roku 2011 spoločnosť nenadobudla žiadne akcie, dočasné listy a ani obchodné podiely.
V roku 2011 nemala spoločnosť žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
Správa nezávislého audítora akcionárom spoločnosti z 2.4.2012, vrátane kompletnej riadnej
individuálnej účtovnej závierky za rok 2011, tvorí prílohu ku tejto výročnej správe.
Dolný Hričov, 28. mája 2012

Ing. Ivan Hečko
predseda
predstavenstva

Ing. Andrej Sočuvka
člen
predstavenstva

Ing. Ján Stehlík
člen
predstavenstva

Strana 32 z 32

