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ÚVOD

História opravovní v Trenčíne siaha až do roku 1949. Spoločnosť Letecké opravovne
Trenčín, a.s. vznikla v roku 2006 transformáciou zo štátneho podniku. V roku 2009 sa zlúčila
so Slovenským leteckým inštitútom, a.s., Košice a v roku 2014 s Vojenským opravárenským
podnikom Trenčín, a.s. a s Vojenským opravárenským podnikom Nováky, a.s. Spoločnosť
teda vlastní majetok v rôznych regiónoch. Prevažujúca väčšina majetku zlúčených
spoločností je dlhodobo prenajatá.
Zakladateľ, ktorým je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany
SR, je jediným akcionárom spoločnosti.
Jej hlavným poslaním je zabezpečovať opravy a modernizácie leteckej techniky
a pozemnej zabezpečovacej techniky pre potreby ozbrojených síl SR. Okrem toho vykonáva
opravy aj pre ďalších zákazníkov z tuzemska i zo zahraničia. Spoločnosť disponuje
viacerými oprávneniami a certifikátmi kvality.
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1. PROFIL SPOLOČNOSTI
1.1. Základné údaje

Názov:

Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Sídlo:

Legionárska 160, 911 04 Trenčín

Dátum založenia:

25.1.2006

Dátum zápisu do obchodného registra:
1.2.2006
Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel Sa, vložka číslo 10410/R
Identifikačné číslo:

36 351 156

DIČ:

2022120694

1.2. Hlavné činnosti
-

-

-

-

-

-

údržba lietadiel a lietadlovej techniky v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (EK)
č. 2042/2003 časť 145 v súlade s rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky
ref. č. SK 145.005 zo dňa 03.06.2005
vykonávanie opravy, výroby a ostatných služieb poskytovaných v súvislosti s vojenským
materiálom na základe zmluvných vzťahov prednostne na zabezpečenie obrany
Slovenskej republiky
dodávky výrobkov a častí vojenskej leteckej techniky leteckej pozemnej
zabezpečovacej techniky, údržba, opravy, zabezpečenie výroby, modifikácie a
konštrukčné zmeny v rozsahu platnej sprievodnej a opravárenskej dokumentácie
vojenskej leteckej techniky a leteckej pozemnej zabezpečovacej techniky za podmienok
uvedených v príručke organizácie a požiadaviek MO SR
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky číslo P027/2011-1060, číslo rozhodnutia Po35/2011-1060 zo dňa
07.09.2011 vydaného Rozhodnutím MH SR v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 179/1998
Z.z.
činnosť na leteckých pozemných zariadeniach vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej
republiky uvedenú v prílohe tohto povolenia, v súlade s § 46 a § 48 zák. č. 143/1998
Zb. o civilnom letectve (letecký zákon), podľa postupov Úradu vojenského letectva
Ministerstva obrany Slovenskej republiky a za podmienok uvedených v prílohe, ktorá je
jeho neoddeliteľnou súčasťou
kalibrácia neurčených meradiel
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
prevádzkovanie letiska Trenčín
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-

1.3.

sprostredkovateľská činnosť v oblasti školenia personálu na úseku leteckej a pozemnej
letiskovej zabezpečovacej techniky
výroba náhradných dielov pre vojenskú techniku
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu
voľných živností
galvanizácia kovov
nedeštruktívne skúšanie (NDT)
zámočníctvo
kovoobrábanie
stolárstvo
čalúnnické práce
lakovnícke práce

Štatutárny orgán

predstavenstvo
JUDr. Martin DUŠANIČ
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

člen predstavenstva
Ing. Igor MIHALUS
.
dozorná rada

(do 22.8.2018)

Ing. Iveta KLIMOVÁ
JUDr. Róbert RUŠČÁK
Ing. Dalibor URIK

1.4. Akcionári
Zakladateľ, ktorým je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany
SR, je jediným akcionárom spoločnosti.

1.5.

Organizačná schéma
(Viď strana 5)
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Organizačná štruktúra LOTN, a.s
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Vedenie spoločnosti k 31.12.2018
JUDr. Martin DUŠANIČ

generálny riaditeľ
predseda predstavenstva
riaditeľ letiska

Ing. Martin ŠUSTA

zástupca riaditeľa technického úseku

Alfonz LIŠKA

riaditeľ úseku údržby

Ing. Jozef LALINSKÝ

riaditeľ ekonomického úseku

Vladimír ŠIMANSKÝ, M.B.A.

riaditeľ obchodného úseku

Ing. Martin ŠIMONYI

zástupca riaditeľa úseku riadenia kvality

Ing. Veronika LUPTÁKOVÁ

riaditeľ úseku riadenia ľudských zdrojov

1.6. Údaje o zamestnancoch
V oblasti zamestnanosti sa stav zamestnancov v roku 2018 oproti roku 2017 nepatrne
znížil. Priemerný stav zamestnancov v roku 2018 bol 332 v nasledovnej štruktúre:
- technici údržby
- technici údržby / TSZ
- pomocný obslužný personál
- technicko-správni zamestnanci

135
48
58
91

Profesijná skladba, vzhľadom na plán údržby, bola dodržaná.
Skutočný priemerný stav zamestnancov dosiahol v roku 2018 nasledovný stav:
- Fyzické osoby
332
- Prepočítané osoby 331
Stav zamestnancov na konci roka 2017 bol 335. K 31.12.2018 bol stav 329
zamestnancov, z toho 77 žien. Z celkového počtu zamestnancov bolo k uvedenému dátumu
technikov údržby 136, technikov údržby / TSZ 50, POP 54 a TSZ 89. Vzdelanostná a veková
štruktúra zamestnancov a.s. sú nižšie uvedené v tabuľkách a znázornené graficky.
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Počet
zamestnancov
celkom
329

Počet
zamestnancov
celkom
329

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
k 31.12.2018 LOTN, a.s.
Zákl.
Vyuč.
ÚS
VŠ
2
88
187
52

Veková štruktúra zamestnancov
k 31.12.2018 LOTN, a.s.
Do 25 r.
11

26 - 40 r.
41

41 - 50 r.
96

nad 50
r.
181
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Priemerná mzda na rok 2018 bola plánovaná vo výške 990 eur. Skutočne dosiahnutá mzda
v roku 2018 bola vo výške 1 065,37 eur, t.j. plnenie bolo vyššie o 7,6 %. V roku 2017 bola
skutočne dosiahnutá mzda 939,35 eur, čo znamená, že v roku 2018 došlo k nárastu miezd
o 13 %.

Sociálny fond
(v EUR)

Stav k 1.1.

13 434

Tvorba z povinného prídelu z nákladov
Prídel zo zisku
Tvorba spolu

52 447
3 237
55 684

Čerpanie na závodné stravovanie
Realizácia sociálnej politiky
Životné jubileá
Príspevok na dopravu
Regenerácia pracovnej sily
Ostatné čerpanie
Čerpanie spolu

12 672
1 818
11 725
6 440
4 710
4 497
41 862

Stav sociálneho fondu k 31.12.

27 256

8

2. ČINNOSŤ ÚDRŽBY A TECHNICKÁ PODPORA
2.1. Činnosť údržby
LOTN, a.s. v priebehu roka 2018 plnila úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv,
prednostne pre OS SR, ale aj iné spoločnosti a organizácie pôsobiace v SR, alebo
v zahraničí. Okrem toho sa realizovalo množstvo operatívnych požiadaviek.
Úsek údržby prešiel významnými zmenami, ktoré zahŕňali reorganizáciu a vytvorenie
nových odborov. Začala sa významná revitalizácia a modernizácia procesov údržby a tiež aj
obnova budov, pracovných i skladových priestorov.
Obnovená bola činnosť technologickej dielne, ktorá veľkou mierou prispieva k výrobe
prípravkov a opravám staršieho vybavenia. Významným spôsobom boli posilnené podporné
činnosti vo vnútri úseku. Nemalé investície boli použité na strojné vybavenie, výpočtovú
techniku i drobné náradie.
2.2. Technická podpora
Úlohy a projekty pre OS SR :
- technická podpora prevádzky a realizácia GO vrtuľníkov Mi-17 M/LPZS
- technická podpora prevádzky a realizácia GO lietadiel L-39CM/ZAM
- technická podpora prevádzky a realizácia opráv agregátov lietadiel L-410
- technická podpora prevádzky(návrh/výroba plniacich prípojok vrtuľníka UH-60M)
- technická podpora prevádzky(návrh/výroba plniacich prípojok lietadla C27J)
- technická podpora a realizácia opráv a údržby leteckej pozemnej zabezpečovacej
techniky, opravy ťahača lietadiel TALET 30
- technická podpora a realizácia opráv, preskúšavania samostatných agregátov,
prístrojov a špeciálneho vybavenia leteckej techniky
- technická podpora, kalibrácie a opravy meracích prístrojov
- technická podpora a realizácia opráv podvesných nádrží a hasiacich fliaš pre
lietadlá MIG-29
- zmenová bulletinová služba, nákup bulletinov, nákup náhradných dielov pre
leteckú techniku Mi-17, L-39, L-410
Úlohy a projekty pre iných zákazníkov :
- technická podpora a realizácia GO vrtuľníka Mi-17V-5
- technický návrh a realizácia ťažkej opravy Mi-17V-5
- technická podpora a výroba laminátových krytov pre vrtuľník Mi-17
- technická podpora a výroba dielov zástavby SAFÍR
- technická podpora a realizácia GO vrtuľníka Mi-171
- technická podpora a realizácia modernizácie vrtuľníka Mi-171
- technická podpora a realizácia opráv a údržby vrtuľníka Mi-8MTV-1 UtAir
- realizácia PP pre lietadlo L-29 a Revízie pre lietadlo L-39ZO
- technická podpora a riešenie predĺženia technického života vystreľovacieho
sedadla VS1-BRI v spolupráci s AERO Vodochody
- technická podpora a realizácia opráv a preskúšavanie komponentov
- technická podpora a výroba prekrytov kabíny pre lietadlo L-39
- príprava podkladov pre opravy lietadiel, vrtuľníkov a agregátov pre zákazníkov z
Chorvátska, Ghany, Litvy, Lotyšska, Bulharska, Kazachstanu, ČR, Poľska
a Albánska.

9

Operatívne úlohy :
- riešenie požiadaviek na spracovanie výkresovej a technologickej dokumentácie
pre údržbu a výroba náhradných dielov
- úpravy a zmeny vo výkresovej a technologickej dokumentácii v nadväznosti
na nasunutú techniku na opravu, resp. údržbu
- spracovávanie technických podkladov a realizácia výroby (úpravy) prípravkov,
skúšobných zariadení a stendov
- spracovanie Príručky pre získanie oprávnenia EMAR, DOA
- technická súčinnosť a spolupráca s inými organizačnými útvarmi pri auditoch
a certifikácii spoločnosti

2.3. Letisko
Letisko Trenčín prevádzkované LOTN,a.s. je neverejné vnútroštátne letisko, ktoré
slúži hlavne pre potreby Leteckých opravovní pri vykonávaní špeciálnych letov po opravách,
modernizácii a tiež je používané leteckou školou a ostatnými prevádzkovateľmi súkromných
lietadiel a občianskymi združeniami pôsobiacimi na letisku. Z letiska Trenčín pôsobí aj
vrtuľník Leteckej záchrannej služby.
Vzletová a pristávacia dráha (RWY 04/22, betón) slúži pre pristátie a vzlet lietadiel
kategórie 2C (max. rozpätie krídel do 36 m a rozchodom kolies do 9 m).
Trávnatú dráhu (RWY 03/21) môžu podľa nariadenia Dopravného úradu zo dňa
20.06.2014 používať lietadlá do max. hmotnosti 6500 kg, .
Letisko je prevádzkované len vo dne za normálnych poveternostných podmienok.
Lety v noci a za sťažených poveternostných podmienok nie sú možné.
V roku 2018 bolo zaznamenaných 2 980 letov, z toho bolo 2 598 letov spoplatnených
a služba LPS odriadila 192 letov ASR a letky MV a 190 preletov letiskovým priestorom.
Letisko je v priebehu roka taktiež využívané na organizovanie rôznych športových
a kultúrnych akcií.
Rozvoj mesta, priemyselných parkov a príchod zahraničných investorov ho
v budúcnosti predurčuje k ďaleko širšiemu využitiu.

2.4. Metrologické laboratórium
Akreditované pracovisko je organizačne začlenené v Úseku generálneho riaditeľa
(CEO) a je priamo podriadené CEO.
Vykonáva metrologické zabezpečenie
mernej techniky, prípravkov a zariadení.
Uvedené služby vykonáva pre potreby spoločnosti, pre ozbrojené sily SR, civilných
prevádzkovateľov leteckej techniky a ďalšie spoločnosti neleteckého charakteru.
Metrologické laboratórium je držiteľom Osvedčenia o akreditácii, udeleným Slovenskou
národnou akreditačnou službou podľa ISO/IEC 17025:2005, na základe ktorého je spôsobilé
vykonávať kalibráciu elektrických veličín, vlastnej indukčnosti, el.kapacity, el.odporu,
frekvencie, času, vysokofrekvenčného výkonu a veličín tlaku.
Metrologické laboratórium vykonalo v r.2018 implementáciu novej normy ISO/IEC
17025:2017. V súčasnosti je v štádiu prebiehajúceho správneho riadenia reakreditácie
podľa uvedenej normy, ktoré by malo byť ukončené v polovici roka 2019
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Metrologické laboratórium vykonáva aj neakreditované kalibrácie veličín dĺžkový
rozmer, rovinný uhol, krútiaci moment, sila, hmotnosť a teplota.
Všetky kalibrované veličiny sú nadviazané na národné etalóny.
Manažér Metrologického laboratória vykonáva súčasne funkciu metrológa spoločnosti.
Úrad pre normalizáciu , metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udelilo
Metrologickému laboratóriu Cenu Jána Andreja Segnera za metrológiu za dlhoročné
metrologické zabezpečenie meradiel (kontrolno-mernej techniky) lietadiel a pozemnej
zabezpečovacej techniky.

2.5. Tribotechnické laboratórium
Tribotechnické laboratórium je organizačne začlenené v Úseku generálneho riaditeľa
(CEO) a vykonáva skúšky mazacích olejov, hydraulických kvapalín a olejov používaných ako
kvapaliny v chladiacich systémoch, posudzovanie vhodnosti mazacích kvapalín pre
konkrétne aplikácie a posudzovanie degradačných procesov v mazacích kvapalinách.
Výsledky skúšok sú podkladom pre spracovanie návrhov na korekcie do ďalšej prevádzky
strojov a zariadení. V laboratóriu sú vykonávané aj skúšky vnútropodnikových vzoriek –
palivá, hydraulické kvapaliny, gumy, tmely, gumokovové diely a rozpúšťadlá, nevyhnutné pre
procesy údržby a opráv.
V roku 2016 laboratórium úspešne absolvovalo dohľad Slovenskou národnou
akreditačnou službou, pričom obnovený certifikát je platný do decembra 2019.

2.6. Ochrana životného prostredia
Ovzdušie
V spoločnosti je 6 zdrojov znečisťovania: lakovňa, odstraňovanie náterov, morenie a
galvanické pokovovanie, kotolňa na ZP, energoblok VPD – LOTN, plynová kotolňa 4,2 MW,
teplovzdušné plynové jednotky 6,468 MW, ktorých činnosťou v roku 2018 bolo
vyprodukované :

Celkové množstvo emisie základných znečisťujúcich látok
Tuhé
zneč. látky
Emisia celková ročná (t)

0,16912765

SO2

NOx vyjadrené
ako

0,006733

NO2

2,666833

CO

TOC

8,332369 2,1213593
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Celkové množstvo emisie ostatných znečisťujúcich látok podľa sadzobných tried
Sadzobná trieda Sadzobná trieda Sadzobná trieda 3
1
2
Emisia celková ročná (t)

0,0000592

Sadzobná trieda
4

6,26821

0,0000456

Voda
Ochrana vôd je v súčasnosti spoločnosťou zabezpečovaná neutralizáciou, absorpciou
a filtráciou odpadových vôd a pravidelným odberom vzoriek vypúšťaných vôd a ich
analýzami, ktorá je rozšírená o monitoring podzemných vôd, vrtov a studní nachádzajúcich
sa v areáli spoločnosti.
Spoločnosť by rada v budúcnosti vybudovala novú čistiareň odpadových vôd
produkovaných dielňou povrchových úprav.
Odpady
Spoločnosť nakladá s nebezpečnými i ostatnými odpadmi. Odpady boli odvezené a
zneškodnené spoločnosťami, ktoré majú na nakladanie s odpadmi oprávnenie v zmysle
platnej legislatívy.
Množstvo odpadov zneškodnených v roku 2018
Množstvo odpadov (v t)
Letecké opravovne Trenčín , a. s.
prevádzka Liptovský Mikuláš
Spolu

81,93
5,52
87,45
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3. OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Letecké opravovne Trenčín, a.s. realizovali v priebehu roka 2018
1) opravy techniky pre:
rezort Ministerstva obrany SR (opravy leteckej techniky Mi-17, L-39, opravy techniky
LPS, opravy špeciálnej techniky TALET-30; opravy agregátov a prístrojov z Mi-17, L-39,
L410; opravy hydraulických zdvíhacích zariadení z techniky LaPVO; opravy fliaš a nádrží
z Mig-29; dodávky náhradných dielov)

2) technickú pomoc k zabezpečeniu letovej spôsobilosti pre:
- Seagle Air-FTO, s.r.o., Trenčín (meranie leteckých prístrojov)
- UT Air Europe, s.r.o., Bratislava
(preskúšanie a oprava agregátov, technická pomoc pri vrtuľníkoch Mi-171, Mi-8)
- Blue Sky Service Ltd. Brno (100 hod. prehliadka L-29, práce na L-39ZO, 300 hod.
prehliadka L-29)
- Ministersvo vnútra SR, Bratislava (GO+modern Mi-171, preskúšanie a GO agregátov)
3) ďalšie práce pre civilný sektor :
- MSM Martin, s.r.o., Nováky (povrchové úpravy elox + kadmiovanie)
- Avion Alliance s.r.o. Bratislava (preskúšanie kyslíkových fliaš, kalibrácie, preskúšanie
a GO agregátov)
- Kolumbus Trade s.r.o. Bratislava (oprava agregátov, tech. pomoc, výroba prekrytov)
- EHC service, s.r.o. Prešov (kalibrácie)
- EASYS k.s.Trenčín (kalibrácie)
- FORNAX spol. s r.o. Strážnice ČR (kadmiovanie)
- preskúšanie vzduchových fliaš D460001N pre české a slovenské aerokluby
- WAY Industries a.s. Krupina (kadmiovanie)
- Robecco aviation s.r.o. Trenčín (oprava agregátov)
- TRW Automotive s.r.o. Nové Mesto nad Váhom (kalibrácie)
- Klein Vision s.r.o. Letisko Janíkovce, Nitra (eloxovanie a kadmiovanie dielov)
- KMF s.r.o. Trenčianske Stankovce (kalibrácie)
- SMS s.r.o. Dubnica nad Váhom (výroba prekrytov)
- STM Power Dubnica nad Váhom (povrchové úpravy - tvrdochróm)
- METOM s.r.o. Piešťany (kadmiovanie dielov)
4) opravy agregátov a dodávky náhradných dielov pre zahraničných konečných užívateľov
a zákazníkov :
- Aero Vodochody Aerospace , a.s. (oprava agregátov a komponentov)
- PAMCO, a.s., Praha (oprava agregátov, GO prekrytov)
- Aircraft Industries, a.s., Kunovice (oprava agregátov, kadmiovanie, dehydrofobizácia
vzduchových fliaš)
- LOM, s.p., Praha (kalibrácia, oprava agregátov)
- Sky Line Aviation, Holandsko (kalibrácie,nákup a oprava agregátov)
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- Custom Aeronautical Support, Nový Zéland, oprava agregátov
- Alkor Moskva, Ruská federácia, oprava agregátov
- Aviatech, Ruská federácia, oprava agregátov
- Letisko Orenburg, Ruská federácia, oprava agregátov
- Aircraft Service Klatovy, Česká republika, lakovanie lietadiel
5) ťažké opravy a generálne opravy vrtuľníkov Mi-17V-5 pre NATO Support and
Procurement Agency (NSPA)
Letecké opravovne Trenčín, a.s.sa aktívne pripravuje na zabezpečovanie vyššej úrovne
údržby a technicko-logistickej podpory pre novú leteckú techniku (viacúčelové vrtuľníky UH60M a stíhacie bojové lietadlá F-16), ktorá je zavádzaná do výzbroje Vzdušných síl OS SR.
V rámci týchto aktivít spoločnosť vstupuje do kooperačných zmluvných vzťahov s výrobcami
uvedenej technicky, ktorú budú Vzdušné sily OS SR prevádzkovať minimálne najbližších 30
rokov.
Letecké opravovne Trenčín, a.s. rozširujú portfólio služieb pre zahraničných zákazníkov. V
roku 2019 sa očakáva nárast objemu mimorezortných a v prevažnej miere zahraničných
aktivít.
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4. KVALITA PRÁCE

Spoločnosť LOTN, a.s. má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 od roku
2002 a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa SOŠ AQAP 2110 od roku 2008.
LOTN, a.s. disponuje v súčasnosti nasledovnými certifikátmi a oprávneniami :
1) rozhodnutím Dopravného úradu referenčné číslo SK145.005 povolenie pre údržbu podľa
ČASTI 145 pre typy lietadiel L-410, kde jeho platnosť je podmienená pravidelným
dvojročným dozorom.
2) rozhodnutím Dopravného úradu referenčné číslo L-3-051/SK pre údržbu lietadiel typu L29 a vrtuľníkov typovej rady Mi-8.
3) certifikátom AR MAK - certifikát je určený na údržbu civilných vrtuľníkov Mi-8MT (Mi-17) a
Mi-8 MTV-1 (Mi-17-1V) s platnosťou do 23. januára 2020.
4) v oblasti údržby vojenskej leteckej techniky vo vlastníctve MO SR je LOTN, a.s.
oprávnenou organizáciou pre typy vrtuľníkov Mi-17M, Mi-17 LPZS, Mi-17V-5 a lietadiel L39CM, L-39 ZAM, L-410 UVP FG, L-410 UVP-E, L-410 UVP E20 s neobmedzenou
platnosťou, ktorá je podmienenou pravidelným dohľadom Odboru štátnej správy vo
vojenskom letectve.
5) v oblasti údržby leteckej prevádzkovej techniky a leteckej pozemnej techniky má LOTN,
a.s. povolenie od Odboru štátnej správy vo vojenskom letectve pre 16 typov techniky s
platnosťou do 12.02.2020.
6) Zmluvný vzťah o konštrukčno údržbovej spolupráci s projekčnou kanceláriou MVZ Milja.
Táto dohoda nás oprávňuje k údržbe civilných vrtuľníkov Mi-8, Mi-17, Mi-8 MTV-1 a ich
komponentov na základe dohľadu, ktorý sa 1 krát ročne vykonáva. Pro vykonanej
údržbe vrtuľníka Mi-171 v procese pozemných a letových skúšok bude vykonaný dohľad
nad osvojením si údržby komisiou zloženou zo zástupcov MVZ Mil Moskva.
7) certifikát Det Norske Veritas Germanishe Loyd - certifikát systému manažérstva kvality
podľa ISO 9001 je platný do 1. októbra 2020. V roku 2019 je potrebné vykonať periodický
audit.
8) certifikát ÚOŠKŠOK - certifikát SOŠ AQAP 2110, požiadavky NATO na overovanie kvality
pri návrhu, vývoji a výrobe bude posudzovaný v roku 2019 na spôsobilosť organizácie.
9) akreditácia SNAS - akreditované metrologické a tribotechnické laboratórium podľa
ISO/IEC 17025, kde je potrebné nanovo vykonať akreditáciu v roku 2019.
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Externé dozorné a certifikačné audity
V roku 2018 bolo v LOTN, a.s. vykonaných niekoľko externých auditov:
Odbor štátnej správy vo vojenskom letectve vykonal dvakrát dohľad nad plnením
požiadaviek podľa SOŠ EMAR 145 v oblasti obranného zamerania.
MVZ Mil Moskva na prelome februára/marca vykonal audit zameraný na údržby
civilných vrtuľníkov Mi-8, Mi-17, Mi-8 MTV-1, Mi-171 a komponentov z jednotlivých
systémov vrtuľníka.
V marci a apríli vykonali audítori ÚOŠKŠOK recertifikačný audit pre zabezpečenie
kvality. Preverovaná bola údržba vrtuľníkov podľa príslušných Zmlúv o diele a plnenie etapy
a údržby vrtuľníka v projekte NSPA a údržba lietadiel L-39.
V polovici septembra vykonala spoločnosť Det Norske Veritas-Germanishe Loyd
periodický audit zameraný na dodržiavanie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek
ISO 9001:2015.
V októbri vykonala Aircraft Industries, a.s. preventívny audit zameraný na procesy
spojené s údržbou ruských leteckých prístrojov a agregátov, alkalického kadmiovania
a dehydrofobizácie tlakových fliaš.

Externé (dodávateľské) audity v LOTN
V priebehu roka 2018 vykonala organizácia NSRWA inšpekciu na údržbu vrtuľníkov Mi-17
V5. Audítori NSRWA uzavreli kontrolu bez zistenia nedostatkov.
Externé (dodávateľské) audity vykonané audítormi LOTN
Koncom augusta 2018 bola auditovaná spoločnosť GANDJA AVIATION REPAIR PLANT z
Azerbajdžanu. Spoločnosť bola posudzovaná na spôsobilosti opráv motorov, reduktora a
agregátov nosného systému z vrtuľníkov typu Mi-8. Pri audite neboli identifikované nezhody,
ktoré by bránili uzavretiu zmluvy.
Interné audity
Úsek riadenia kvality vykonával v roku 2018 v LOTN, a. s. interné audity podľa
požiadaviek ISO 9001, SOŠ AQAP 2110, SOŠ EMAR 145 a AR MAK pod integrovaným
programom interných auditov, kde sa zhodné požiadavky daných štandardov auditovali
podľa predošlých zistení z auditov bolo naplánovaných 23 auditov a celkovo ich bolo
vykonaných 27.
Interné audity podľa požiadaviek Časti 145 z Nariadenia EÚ 1321/2014 a interné
audity podľa postupov D 103 boli vykonávané podľa samostatných programov a celkovo ich
bolo 34.
V roku 2018 neboli pri interných auditoch zistené nezhody I. kategórie, ktoré by mohli
byť podnetom k pozastaveniu údržby leteckej techniky.
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Kvalita produktov
V roku 2018 bolo voči LOTN, a. s. uplatnených 50 reklamácií, z čoho bolo 34
uznaných, 11 neuznaných, jedna zrušená a ku dňu 31.12.2018 zostali 4 reklamácie
v riešení.
Najväčší podiel reklamácií bol spôsobený kooperačnými dodávateľmi. Medziročne
vzrástol tento podiel o 19%. V roku 2017 mala kooperácia 28% podiel z celkového počtu
a v roku 2018 to bolo 47%. 24 % reklamácií sa týkalo údržby vrtuľníkov Mi-17 a 50% sa
týkalo lietadiel L-39, pričom celkovo došlo k nárastu reklamácií spôsobených kooperačnými
dodávateľmi.
V roku 2019 je potrebné zvýšiť vykonávanie dodávateľských auditov s cieľom
minimalizácie dodávok nekvalitných komponentov, ako aj zvýšiť kontrolu dodávaných dielov
po oprave s cieľom zníženia percentuálneho podielu kooperačných reklamácií.
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5. EKONOMICKÝ A FINANČNÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI

5.1. Všeobecné zhodnotenie

Spoločnosť LOTN, a.s. plánovala v roku 2018 dosiahnuť hospodársky výsledok zisk
vo výške 570 000 EUR. Plán pre dosiahnutie uvedeného zisku predpokladal výnosy
26 283 791 EUR pri plánovaných nákladoch vo výške 25 713 791 EUR.
Výnosy spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s. v skutočnosti v roku 2018
dosiahli 20 948 479 EUR.
Komplikovaná medzinárodná situácia nepriaznivo ovplyvnila realizáciu významného
zahraničného kontraktu. Táto skutočnosť sa výrazne odrazila v plnení plánovaných výnosov,
a to najmä nižšími tržbami a nižšou rozpracovanosťou, a tiež presunutím niektorých
plánovaných opráv do ďalšieho obdobia.
Celkové tržby, t.j. tržby za opravy, vedľajšie služby, vlastné výrobky a predaj tovaru,
majetku a materiálu sú v roku 2018 vo výške 17 322 051 EUR, čo predstavuje 78%-tné
plnenie plánovaných tržieb.
Najvýznamnejším zákazníkom spoločnosti LOTN, a.s. v oblasti opráv leteckej
i pozemnej techniky je dlhodobo Ministerstvo obrany SR, pričom jeho podiel na tržbách za
vlastné výkony a tovar v roku 2018 predstavuje 70%.
Náklady v roku 2018 boli vo výške 20 934 264 EUR. Celkovo oproti plánu sú
skutočné náklady nižšie o 4 779 527 EUR .
Plánované položky nákladov neboli výraznejšie prekročené, naopak v niektorých prípadoch
ide o značnú úsporu. Ide o úsporu priameho materiálu vo výške 2 585 403 EUR
a kooperácií vo výške 3 074 459 EUR, ktoré majú vplyv najmä na nižšiu rozpracovanosť
a tiež súvisia s výpadkom tržieb.
Zvýšenie minimálnej mzdy malo vplyv na zvýšenie mzdových nákladov a odvodov
spoločnosti.
Daňová povinnosť na dani z príjmu právnických osôb za rok 2018 spoločnosti
nevznikla z dôvodu vykázania záporného základu dane
V roku 2018 spoločnosť vykázala účtovný hospodársky výsledok - zisk vo výške
14 215 EUR.
Hospodársky výsledok pozostáva:
1. Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti
2. Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti
Výsledok hospodárenia pred zdanením
3. Daň z príjmov
Disponibilný ZISK

157 886 EUR
-

143 671 EUR
14 215 EUR
0 EUR
14 215 EUR
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Tabuľka 1
Plán
242 500
1 500
21 186 648
9 657 792
2 500 000
102 000
92 000
3 410 936
580 400
741 000
700 000
31 000
20 307
26 283 791

Skutočnosť
290 619
230
15 965 255
8 283 175
3 061 731
83 597
83 597
2 857 994
706 378
1 037 665
975 267
7 313
6 971
20 948 479

Spotreba materiálu
z toho priamy materiál na údržbu
Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k
zásobám

7 279 382
6 855 482

5 050 705
4 270 079

Spotreba energie
Spotreba ostatných nesklad. dodávok
Predaj tovaru
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby

525 000
15 000
89 000
268 000
425 469
35 000
8 176 233

469 429
14 313
78 856
279 327
128 202
45 819
5 491 574

z toho kooperácie pre údržbu
Mzdové náklady

7 238 621

4 164 162

4 011 891
13 600
1 439 186
274 900
352 555
1 758 800
1 600 000
860 630
189 145
0
25 713 791
570 000

4 229 264
12 325
1 550 961
382 716
321 002
1 816 878
1 620 859
991 870
150 642
0
20 934 264
14 215

Tržby za vlastné výrobky
z toho MO SR
Tržby z predaja služieb
z toho MO SR (opravy a modernizácie)
z toho MO SR (ostatné)
Tržby za tovar
z toho MO SR
Zmena stavu nedokončenej výroby
Aktivácia
Iné výnosy z hospodárskej činnosti
z toho tržby z predaja dlhod. majetku
z toho tržby z predaja materiálu
Finančné výnosy
VÝNOSY celkom

Odmeny predstavenstva a DR
Zákonné soc. poistenie a DDP
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Iné náklady na hosp. činnosť
z toho zost. cena predaného dlh. maj.
Odpisy a opravné položky
Finančné náklady
Daň z príjmu
NÁKLADY celkom
Hospodársky výsledok

-79 619
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Tabuľka 2
Merná
jednotka

2016

2017

2018

Výnosy celkom

EUR

13 545 231

16 804 525

20 948 479

Tržby spolu

EUR

14 457 728

13 552 921

17 322 051

z toho za vl.výrobky a služby

EUR

14 127 517

13 097 186

16 255 874

v tom tržby pre MO SR

EUR

6 595 490

8 528 592

11 345 136

Náklady celkom

EUR

14 171 901

16 480 837

20 934 264

z toho spotreba materiálu

EUR

3 177 208

5 398 149

5 050 705

spotreba energií

EUR

467 373

529 005

469 429

Hospodársky výsledok

EUR

- 626 670

Pridaná hodnota

EUR

6 595 335

7 148 872

8 425 237

Počet zamestnancov prepoč.

osoby

309

332

331

Počet zamestnanc.fyzický

osoby

310

334

332

Priemerná mesačná mzda

EUR

856

939

1 065

Produktivita na zamestnanca

EUR

21 344

21 533

25 454

Nadobudnutie HIM a NIM
(zaradený)

EUR

34 479

696 535

877 185

Ukazovateľ

+ 323 688

Poznámka

ú. 604, 601, 602,
641, 642, 661
ú. 601, 602

+ 14 215
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5.2. Stav jednotlivých fondov a ich čerpanie

Okrem sociálneho fondu, spoločnosť vykazuje:

Zákonný rezervný fond
Stav k 1.1.2018
Tvorba spolu
Čerpanie spolu
Stav k 31.12.2018

53 405 EUR
32 369 EUR
0 EUR
85 774 EUR

Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
Stav k 1.1.2018
Tvorba spolu
Čerpanie spolu
Stav k 31.12.2018

6 214 101 EUR
0 EUR
0 EUR
6 214 101 EUR

5.3. Plnenie daňových a odvodových povinností
Napriek nepriaznivej finančnej situácii v roku 2018 sa naša spoločnosť snažila plniť
svoje povinnosti voči štátnym inštitúciám v stanovených termínoch. Záväzky voči Daňovému
úradu ako Daň zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov sa platila priebežne za príslušný
mesiac v stanovených lehotách, DPH podľa jednotlivých daňových priznaní a Daň
z motorových vozidiel bola platená v pravidelných mesačných zálohových splátkach. Daň
z nehnuteľností bola platená v termínoch podľa doručených platobných výmerov.
V stanovených lehotách boli v roku 2018 plnené aj záväzky voči zamestnancom
spoločnosti. Odvody do Sociálnej poisťovne, zdravotných a doplnkových dôchodkových
poisťovní sa v roku 2018 platili mesačne v splatných termínoch.
Záväzky voči Colnému úradu boli platené priebežne počas roka podľa prijatých
colných výmerov a záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv podľa doručených predpisov
v lehotách splatnosti.

Stav niektorých záväzkov k 31.12.2018:
Zamestnanci
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky

291 948 EUR
246 788 EUR
202 924 EUR

Podľa inventarizácie sa jedná o záväzky za mesiac december 2018, ktoré
splatené v priebehu mesiaca január 2019 v lehotách splatnosti.

boli
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5.4. Finančná a platobná situácia spoločnosti
Rok 2018 bol z finančného hľadiska zložitý. Finančnú situáciu v prvom polroku
ovplyvňovali nízke zazmluvnené tržby z rezortu obrany i zo zahraničných kontraktov, takže
priebežne spoločnosť využívala čerpanie kontokorentného úveru.
V druhom polroku boli finančné prostriedky smerované na nákup materiálu pre
údržbu a úhradu kooperačných služieb pre splnenie termínov ukončovania opráv leteckej
a pozemnej techniky za účelom získania vlastných finančných prostriedkov z inkasa
pohľadávok.
Rekonštrukcie a opravy hlavne priestorov pre údržbu, ktoré sa rozbehli v druhom
polroku sú financované z vlastných zdrojov.
Spoločnosť si počas spomínaného obdobia plnila svoje finančné povinnosti voči
zamestnancom a zároveň plnila aj daňové a odvodové povinnosti voči štátnym inštitúciám.
Za rok 2018 rozdiel medzi daňovými povinnosťami pre daň z pridanej hodnoty a nadmernými
odpočtami bol vo výške 932 845 EUR v prospech štátneho rozpočtu.
Záväzky voči dodávateľom boli niekedy uhrádzané s menším časovým omeškaním,
avšak podstatná časť týchto záväzkov bola vyrovnaná koncom roka 2018.
Tatra banka, a.s. zostala financujúcou bankou aj počas roku 2018. Tá poskytla
spoločnosti úverový rámec a možnosť čerpať kontokorentný úver (KTK), ktorý spoločnosť
priebežne využívala a splácala.

5.5. Návrh na rozdelenie zisku
Návrh na rozdelenie zisku schvaľuje valné zhromaždenie.
+ 14 215 EUR

Zisk
z toho
-

Zákonný rezervný fond
Sociálny fond
Ostatné fondy (v zmysle KZ čl. 17 bod. 3
na prerozdelenie zamestnancom)
Krytie neuhradenej straty roku 2010

1 422 EUR
142 EUR
1 279 EUR
11 372 EUR
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5.6. Finančné pomerové ukazovatele

Vybrané ukazovatele finančnej analýzy

Ukazovatele

2016

2017

2018

Zhodnotenie
vývoja

1

Ukazovatele finančnej štruktúry

1.1.

Celková zadĺženosť

(%)

12,64

13,16

15,39

1.2.

Dlhodobá zadĺženosť

(%)

1,75

1,30

1,44

1.3.

Koeficient samofinancovania

(%)

87,36

86,84

84,61

1.4.

Úverová zadĺženosť

(%)

1,45

5,29

3,92

1.5.

Úrokové krytie

*

7,44

1,14

1.6.

Tokové zadĺženie

rok

12,23

5,82

9,15

2

⇓poz.
⇓poz.
⇑ poz.
⇓ poz.
⇑ poz.
⇓ poz.

⇑ neg.
⇑ neg.
⇓ neg.
⇑ neg.
⇓ neg.
⇑ neg.

⇑ poz.
⇑ poz.
⇑ poz.

⇓ neg.
⇓neg.
⇓ neg.
⇓ neg.
⇓ neg.
⇓ neg.

Ukazovatele rentability

2.1.

Rentabilita celkového kapitálu

(%)

*

0,56

0,02

2.2.

Rentabilita vlastného kapitálu

(%)

*

0,64

0,03

Rentabilita tržieb

(%)

*

2,47

0,09

2.3.
3

Ukazovatele likvidity

3.1.

Celková likvidita /3. stupeň/

0,88

3,93

3,02

3.2.

Bežná likvidita /2. stupeň/

0,62

3,06

1,89

Okamžitá likvidita /1. stupeň/

0,41

2,96

1,86

⇑ poz.
⇑ poz.
⇑ poz.
⇓ poz.

⇑ neg.

⇓ poz.
⇓ poz.
⇓poz.
⇑ poz.

⇑ neg.
⇑ neg.
⇑ neg.
⇓ neg.

3.3.
4

Ukazovatele aktivity

4.1.

Doba inkasa krátkodobých
pohľadávok

(dni)

14,53

21,08

10,76

4.2.

Doba splatnosti krátkodobých
záväzkov

(dni)

84,44

81,98

99,52

4.3.

Doba obratu zásob

(dni)

45,20

95,77

170,08

4.4.

Doba obratu celkových zdrojov

(dni)

912,36

1 288,47

1 313,45

4.5.

Čistý pracovný kapitál

(EUR)

- 485 771

20 129 833

16 667 422

* niektoré ukazovatele neboli počítané z dôvodu záporného hospodárskeho výsledku

Vyššie záväzky z obchodného styku na konci roka v porovnaní s minulým obdobím zhoršili
ukazovatele zadĺženosti, avšak pozitívne je zníženie úverov. Ukazovatele rentability klesli
z dôvodu vykázania nižšieho hospodárskeho výsledku a ukazovatele likvidity zhoršil nižší
zostatok peňažných prostriedkov na účte. Z ukazovateľov aktivity sa najviac zhoršila doba
obratu zásob, čo súvisí s rastúcimi zásobami materiálu a nedokončenej výroby. Tento trend
vznikol v súvislosti s väčším kontraktom, ktorý sa bude fakturovať až v ďalšom roku. Vyššie
tržby v roku 2018, v porovnaní s rokom 2017, pozitívne ovplyvnili vývoj ukazovateľa doby
inkasa krátkodobých pohľadávok.
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5.7. Doplňujúce údaje

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne
udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na zostavenie účtovnej závierky.
Účtovná jednotka nemá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely.
LOTN, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Peňažné príjmy členov orgánov
Peňažné príjmy členov orgánov dosiahli v roku 2018 nasledovné hodnoty:
-

odmeny predstavenstva
podiely na zisku členov predstavenstva
odmeny dozornej rady

10.613,78 EUR
0 EUR
1.711,26 EUR

Spoločnosť neposkytla úver ani pôžičku a ani nezabezpečila záväzok členovi
predstavenstva ani inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť a ani osobám im
blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet.
V roku 2018 sa, v zmysle Zásad odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady
spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s. schválených Valným zhromaždením, sumy
mesačných odmien členov predstavenstva a člena dozornej rady upravovali.
Odmeny členom štatutárneho orgánu boli vyplácané v roku 2018 nasledovne:
Za obdobie 01/2018 – 07/2018 bola predsedovi predstavenstva JUDr. Martinovi
Dušaničovi za výkon funkcie predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti vyplatená
odmena mesačne vo výške 621,98 EUR.
Za obdobie 08/2018 – 12/2018 bola predsedovi predstavenstva JUDr. Martinovi
Dušaničovi
za výkon funkcie predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti vyplatená
odmena mesačne vo výške 697,85 EUR.
Členovi predstavenstva akciovej spoločnosti Ing. Igorovi Mihalusovi bola za obdobie
01/2018 – 07/2018 za výkon funkcie vyplatená odmena mesačne vo výške 395,81 EUR.
Podiely na zisku (mimoriadna ročná odmena) prislúchajú členom predstavenstva iba
v prípade, že o tom rozhodne Valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku spoločnosti.
Pán Ing. Dalibor Urik poberal za výkon funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti
za obdobie 01/2018 – 07/2018 mesačnú odmenu vo výške 135,71 EUR.
Pán Ing. Dalibor Urik poberal za výkon funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti
za obdobie 08/2018 – 12/2018 mesačnú odmenu vo výške 152,25 EUR.
Zmluvy uzatvorené s generálnym riaditeľom v roku 2018:
JUDr. Martin Dušanič – pracovný pomer bol uzavretý dňa 06.07.2016 a výška mesačnej
odmeny v roku 2018 predstavovala sumu 3.000 EUR.
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Prioritný majetok

Druh majetku
stavby
pozemky
sam. hnut. veci
Celkom

Obstarávacia cena v EUR
Trenčín
Trenčianske
Zlatovce
Biskupice
1 676 014

Nováky

Spolu
OC v EUR
1 676 014
2 584 179

2 584 179
781 875

53 248

204 079

1 039 202

5 042 068

53 248

204 079

5 299 395

V roku 2018 Letecké opravovne Trenčín, a.s. prenajali na dobu určitú nehnuteľný prioritný
majetok vo vlastníctve akciovej spoločnosti nachádzajúci sa v priestoroch Letiska Trenčín,
a to pre účely organizovania a realizácie nasledovných podujatí a akcií:
1. Hudobný festival “Pohoda“.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 541/2005 Z. z.
o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti udelilo Rozhodnutím
č. ÚSRK-83-45/2017 zo dňa 14.09.2017 predchádzajúci písomný súhlas s uzatvorením
nájomnej zmluvy.
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako
jediný akcionár spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia,
Rozhodnutím č. ÚSRK-83-46/2017 zo dňa 14.09.2017 schválilo uzavretie nájomnej
zmluvy.
Nájomca: POHODA FESTIVAL, s.r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 45 639 043.
2. Komerčné akcie „Jazdy na športových autách“.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 541/2005 Z. z.
o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti udelilo Rozhodnutím
č. ÚSRK-81/2018 zo dňa 15.01.2018 predchádzajúci písomný súhlas s uzatvorením
nájomnej zmluvy.
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako
jediný akcionár
spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia,
Rozhodnutím č. ÚSRK-81-1/2018 zo dňa 15.1.2018 schválilo uzavretie nájomnej zmluvy.
Nájomca: TF Group s.r.o., Pod rybou 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 668 659.
3. Komerčné akcie „Tréningy bezpečnej jazdy - výcvik vodičov osobných vozidiel
a motocyklov a iné motoristické komerčné akcie - testovanie vozidiel, autoslalom, moto
eventy a predvádzacie akcie s motoristickou tematikou“.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 541/2005 Z. z.
o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti udelilo Rozhodnutím
č. ÚSRK-81-2/2018 zo dňa 15.01.2018 predchádzajúci písomný súhlas s uzatvorením
nájomnej zmluvy.
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako
jediný akcionár
spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia,
Rozhodnutím č. ÚSRK-81-03/2018 zo dňa 15.01.2018 schválilo uzavretie nájomnej
zmluvy.
Nájomca: SuperDrive, s.r.o., Nedožerského 64, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO:
36 852 996.
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4. Komerčné akcie „Jazdy na športových autách“.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 541/2005 Z. z.
o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti udelilo Rozhodnutím
č. ÚSRK-81-4/2018 zo dňa 15.01.2018 predchádzajúci písomný súhlas s uzatvorením
nájomnej zmluvy.
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako
jediný akcionár
spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia,
Rozhodnutím č. ÚSRK-81-5/2018 zo dňa 15.01.2018 schválilo uzavretie nájomnej zmluvy.
Nájomca: Procar - Motorsport, s. r. o., Partizánska 29, 900 84 Báhoň, IČO: 44 537 042.
5. Tuningový zraz automobilov „Tuning Speed Show Trenčín 2018“.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 541/2005 Z. z.
o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti udelilo Rozhodnutím
č. ÚSRK-81-16/2018 zo dňa 19.04.2018 predchádzajúci písomný súhlas s uzatvorením
nájomnej zmluvy.
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako
jediný akcionár
spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia,
Rozhodnutím č. ÚSRK-81-17/2018 zo dňa 19.04.2018 schválilo uzavretie nájomnej
zmluvy.
Nájomca: Libor Houšť, Bílany 7, 767 01 Kroměříž, Česká republika, IČO: 60 380 462.
6. Preteky v zrýchlení áut a motocyklov „Power fest Drag Wars Sk vs. CZ“.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 541/2005 Z. z.
o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti udelilo Rozhodnutím
č. ÚSRK-81-18/2018 zo dňa 19.04.2018 predchádzajúci písomný súhlas s uzatvorením
nájomnej zmluvy.
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako
jediný akcionár
spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia,
Rozhodnutím č. ÚSRK-81-19/2018 zo dňa 19.04.2019 schválilo uzavretie nájomnej
zmluvy.
Nájomca: Slovenská šprintérska asociácia /SŠA/, Športová 4, 979 01 Rimavská Sobota,
IČO: 45 020 361.
7. Zraz automobilov „Medzinárodný zraz vzduchom chladených vozidiel VW Chrobák“.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 541/2005 Z. z.
o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti udelilo Rozhodnutím
č. ÚSRK-81-20/2018 zo dňa 19.04.2018 predchádzajúci písomný súhlas s uzatvorením
nájomnej zmluvy.
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako
jediný akcionár
spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia,
Rozhodnutím č. ÚSRK-81-21/2018 zo dňa 19.04.2018 schválilo uzavretie nájomnej
zmluvy.
Nájomca: VW chrobák club Trenčín, Mateja Bela 36, 911 01 Trenčín, IČO: 34 055 789.
8. Komerčné akcie „AutoSlalomSHOW – letisko Trenčín 2018“.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 541/2005 Z. z.
o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti udelilo Rozhodnutím
č. ÚSRK-81-22/2018 zo dňa 19.04.2018 predchádzajúci písomný súhlas s uzatvorením
nájomnej zmluvy.
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako
jediný akcionár
spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia,
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Rozhodnutím č. ÚSRK-81-23/2018 zo dňa 19.04.2018 schválilo uzavretie nájomnej
zmluvy.
Nájomca: HUBKA KOSSI TEAM MOTORSPORT, Vodárenská 308/24, 935 87 Santovka,
IČO: 42 426 332.
9. Výkon prejazdov motorovými vozidlami - zážitok „Jazda motorovým vozidlom“.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 541/2005 Z. z.
o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti udelilo Rozhodnutím
č. ÚSRK-81-24/2018 zo dňa 19.04.2018 predchádzajúci písomný súhlas s uzatvorením
zmluvy o prevádzkovaní.
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako
jediný akcionár spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia,
Rozhodnutím č. ÚSRK-81-25/2018 zo dňa 19.04.2018 schválilo uzavretie zmluvy
o prevádzkovaní.
Prevádzkovateľ: RÁJ NÁKUPU s.r.o., Partizánska 1071/7, 908 51 Holíč, IČO: 44 240 716.
10.Automobilový zraz s koncertom „Bašavel Car Fest“.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 541/2005 Z. z.
o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti udelilo Rozhodnutím
č. ÚSRK-81-26/2018 zo dňa 19.04.2018 predchádzajúci písomný súhlas s uzatvorením
nájomnej zmluvy.
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako
jediný akcionár
spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia,
Rozhodnutím č. ÚSRK-81-27/2018 zo dňa 19.04.2018 schválilo uzavretie nájomnej
zmluvy.
Nájomca: Bašavel Garage s.r.o., Vystrkov 1539/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:
51 405 601.

Od 01.01.2014 Letecké opravovne Trenčín, a.s. prenajali „Zmluvou o nájme a iné dojednania
zo dňa 13.12.2013“ na dobu určitú hnuteľný prioritný investičný majetok vo vlastníctve
akciovej spoločnosti nachádzajúci sa v priestoroch bývalého Vojenského opravárenského
podniku Trenčín, a.s., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín:
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako
jediný akcionár spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia, Rozhodnutím č.
KaMO-43-75/2013 zo dňa 09.12.2013 schválilo nájom majetku spoločnosti víťazovi
verejného ponukového konania spoločnosti MSM Martin, s.r.o., Thurzova 16, 036 01 Martin,
IČO: 36 422 991. V súčasnej dobe je sídlo spoločnosti Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad
Váhom.
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Pohyby dlhodobého hmotného majetku
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
hmotný
majetok

Pozemky

Prvotné ocenenie
Stav
16 794
na začiatku
účtovného
401
obdobia

27 493 780

10 587 701

227 638

530 654

5 218 034

395 849

3 126 105

352 879

758 291

16 398
552

24 595 313

10 765 476

Prírastky
Úbytky

Stavby

Samostatné
Poskythnuteľné
nuté
veci a
Ostatný Obstarávaný predsúbory
davky
DHM
DHM
hnuteľných
na
vecí
DHM

10 976

Spolu

55 727
392

840 534
1 722
504
1 039
562

7 698 830
5 672 686

Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia

10 976

5 300 277

682 942

57 753
536

Akciová spoločnosť v sledovanom období realizovala prevody nehnuteľného majetku,
ktoré boli uskutočnené predajom nehnuteľného majetku. Prevod nehnuteľného majetku v
zmysle Stanov spoločnosti podlieha predchádzajúcemu súhlasu dozornej rady alebo valného
zhromaždenia.
.
A) Predaj nehnuteľného majetku
Liptovský Mikuláš
budovy so súp. č. 3983 a 3984 – parc. č. 1726/2 o výmere 1968 m2, zastavané plochy
a nádvoria; parc. č. 1726/18 o výmere 1 417 m2, zastavané plochy a nádvoria; parc. č.
1726/19 o výmere 836 m2, zastavané plochy a nádvoria; parc. č. 1726/118 o výmere
5 489 m2, zastavané plochy a nádvoria;
• nehnuteľnosti odpredané za 452 000,- € bez DPH
• rozhodnutie o schválení prevodu nehnuteľností – predstavenstvom akciovej
spoločnosti dňa 23.07.2015, dozornou radou akciovej spoločnosti dňa 05.10.2015
a valného zhromaždenia akciovej spoločnosti dňa 26.02.2014
budovy so súp. č. 1383, 1384, 1387 a 1389 – parc. č. 1726/1 o výmere 5 927 m2,
zastavané plochy a nádvoria; parc. č. 1726/24 o výmere 9 580 m2, zastavané plochy
a nádvoria; parc. č. 1726/25 o výmere 51 m2, zastavané plochy a nádvoria; parc. č. 1726/26
o výmere 63 m2, zastavané plochy a nádvoria; parc. č. 1726/29 o výmere 123 m2, zastavané
plochy a nádvoria; parc. č. 1726/31 o výmere 67 m2, zastavané plochy a nádvoria; parc. č.
1726/32 o výmere 7 m2, zastavané plochy a nádvoria; parc. č. 1726/66 o výmere 459 m2,
zastavané plochy a nádvoria; parc. č. 1726/114 o výmere 400 m2, zastavané plochy
a nádvoria; parc. č. 1726/115 o výmere 551 m2, zastavané plochy a nádvoria; parc. č.

30

1726/123 o výmere 788 m2, zastavané plochy a nádvoria; parc. č. 1726/124 o výmere 693
m2, zastavané plochy a nádvoria; parc. č. 1726/132 o výmere 541 m2;
• nehnuteľnosti odpredané za 513 000,- € bez DPH
• rozhodnutie o schválení prevodu nehnuteľností – predstavenstvom akciovej
spoločnosti dňa 17.03.2014, dozornou radou akciovej spoločnosti dňa 19.03.2014
a valného zhromaždenia akciovej spoločnosti dňa 09.06.2014
Trenčín
parc. č. 1905/11 a 1905/9 – parc. č. 1905/9 o výmere 6 m2, zastavané plochy a nádvoria;
parc. č. 1905/11 o výmere 79 m2, zastavané plochy a nádvoria;
• nehnuteľnosti odpredané za 2 437,80 € s DPH
• rozhodnutie o schválení prevodu nehnuteľností – predstavenstvom akciovej
spoločnosti dňa 07.08.2018, dozornou radou akciovej spoločnosti dňa 12.09.2018,
v zmysle stanov akciovej spoločnosti súhlas valného zhromaždenia vzhľadom na
výšku účtovnej zostatkovej hodnoty predávaného majetku nebol potrebný

B) Obstaranie hnuteľného majetku
Spoločnosť v roku 2018 obstarala hnuteľný hmotný majetok v celkovej hodnote 530 654
EUR
Predmetom obstarania boli:
- montážne vozíky v cene obstarania 19 867 EUR
- stroje a prístroje v cene obstarania 453 249 EUR
- výpočtová technika
41 165 EUR
- inventár
4 050 EUR
- TZ motorového vozidla
5 433 EUR
- kontajner
6 890 EUR
C) Predaj hnuteľného majetku
Celkový úbytok hnuteľného majetku vyjadrený v pôvodných cenách obstarania
predstavoval v roku 2018 sumu 352 879 EUR, z toho 320 364 EUR bol úbytok z dôvodu
fyzickej likvidácie zastaralého alebo nefunkčného majetku a 32 515 EUR bol úbytok
z dôvodu predaja.
Predmetom predaja boli:
- motorové vozidlo, v pôvodnej obstarávacej cene 17 263 EUR,
účtovná zostatková hodnota pri predaji bola nulová
- vozík v pôvodnej obstarávacej cene 457 EUR,
účtovná zostatková hodnota pri predaji bola nulová
- počítače, v pôvodnej obstarávacej cene 4 087 EUR,
účtovná zostatková cena pri predaji bola nulová
- stroje a prístroje – ostatné, v pôvodnej obstarávacej cene 10 708 EUR
účtovná zostatková hodnota pri predaji bola nulová
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6. BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A MOŽNÉ RIZIKÁ
6.1 Očakávaný budúci vývoj
V nasledujúcom roku sa bude spoločnosť zameriavať hlavne na plnenie svojho
prioritného poslania t.j. na opravy a modernizáciu leteckej techniky a pozemnej
zabezpečovacej techniky pre potreby ozbrojených síl SR.
Popri plnení týchto úloh sa spoločnosť sústredí na realizáciu projektu NSPA. Cieľom
spoločnosti je pre zabezpečenie vysokej kvality opráv pravidelne preškoľovať personál a
zlepšiť výber subdodávateľov náhradných dielov a kooperácii, a tým zabezpečiť plynulú
realizáciu projektu NSPA.
Spoločnosť sa bude naďalej uchádzať o domáce i zahraničné tendre pre opravy
leteckej techniky.
Popri hlavnej podnikateľskej činnosti bude spoločnosť i naďalej zabezpečovať
efektívne využitie hnuteľného i nehnuteľného majetku, a to prednostne formou jeho
prenájmu.

6.2 Možné riziká
Spoločnosť je v súčasnej dobe dominantne orientovaná na realizáciu opráv leteckej
a pozemnej zabezpečovacej techniky. Za týmto účelom má spoločnosť udelené certifikáty,
ktoré ju oprávňujú túto činnosť realizovať. Strata certifikátov predstavuje riziko straty
schopnosti podnikať v tejto oblasti.
Spoločnosť realizuje časť dodávok z Ruskej federácie. Embargo na tieto dodávky
predstavuje riziko ohrozenia plnenia našich zmluvných kontraktov.
Spoločnosť má uzatvorený rámcový kontrakt so zahraničným odberateľom NSPA.
Strata tohto kontraktu by mohla ovplyvniť ďalší rozvoj spoločnosti.
Podstatnú časť majetku, ktorá nesúvisí s hlavným podnikateľským zameraním
spoločnosti, spoločnosť dlhodobo (zmluva na 20 rokov) prenajíma jednému nájomcovi.
Vypovedanie nájomnej zmluvy resp. jednostranné odstúpenie od tejto zmluvy predstavuje
pre spoločnosť riziko zvýšenia nákladov na zabezpečenie prevádzkyschopnosti a ochranu
tohto majetku a stratu tržieb z prenájmu.

7. PRÍLOHY
- Návrh predstavenstva LOTN, a.s. na rozdelenie zisku za rok 2018
- Kompletná účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená
k 31.12.2018, ktorá obsahuje : Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky
- Správa nezávislého audítora

32

Návrh
predstavenstva LOTN, a.s.
na rozdelenie zisku.za rok 2018

Letecké opravovne Trenčín, a.s. vytvorila za účtovné obdobie – rok 2018 hospodársky
výsledok

Zisk

vo výške

14 215,46 EUR

V zmysle Stanov spoločnosti, čl. 10, ods. 1 písm. h) 3.

predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu

rozdeliť vytvorený zisk nasledovne:

Zákonný rezervný fond

1 421,55 EUR

Sociálny fond

142,15 EUR

Ostatné fondy
(v zmysle KZ čl. 17 bod 3 na prerozdelenie zamestnancom)
Krytie neuhradenej straty roku 2010

1 279,39 EUR
11 372,37 EUR

Trenčín,

JUDr. Martin Dušanič
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Legionárska 160,
911 04 Trenčín

Tatra banka, a.s. Trenčín
č.ú.: 2929851452/1100
IČO: 36351156
IČDPH: SK2022120694

Tel.: +421 32 6565 200
Fax: +421 32 6581 500
Web: www.lotn.sk

