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1

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

ƌŝĂěŽǀĂƚĞű͗
EĄǌŽǀŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͗
'ĞŶĞƌĄůŶǇƌŝĂĚŝƚĞű͗

DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇ
^ůŽǀĞŶƐŬĄĂŐĞŶƚƷƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
Ing. Martin Lakanda ;ĚŽϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳͿ
/ŶŐ͘DĂƚĞũKǀēŝĂƌŬĂ ;ŽĚϬϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳͿ
^şĚůŽŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͗
dĂũŽǀƐŬĠŚŽϮϴ͕ϵϳϱϵϬĂŶƐŬĄǇƐƚƌŝĐĂ
/K͗
ϬϬϲϮϲϬϯϭ
&ŽƌŵĂŚŽƐƉŽĚĄƌĞŶŝĂ͗ ƉƌşƐƉĞǀŬŽǀĄŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂ
ĄƚƵŵǌƌŝĂĚĞŶŝĂ͗
Ϭϭ͘Ϭϳ͘ϭϵϵϯ
<ŽŶƚĂŬƚ͗
ƚĞů͗͘нϰϮϭͬϰϴͬϰϯϳϰϭϭϭ͕ĨĂǆ͗нϰϮϭͬϰϴͬϰϮϯϬϰϬϵ
sƌĐŚŽůŽǀǉŵĂŶĂǎŵĞŶƚǀ ƌŽŬƵϮϬϭϳ͗
ĄƐƚƵƉĐĂŐĞŶĞƌĄůŶĞŚŽƌŝĂĚŝƚĞűĂƉƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĄĐŝƵĂ ƐƉŽůƵƉƌĄĐƵ͗ ZEƌ͘DŝĐŚĂů<ůĂƵēŽ͕WŚ͘
ZŝĂĚŝƚĞűƐĞŬĐŝĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝƐƚŝŬǇĂ ƌŝĂĚĞŶŝĂƉƌŽũĞŬƚŽǀ͗Ing. Andrej Švec
ZŝĂĚŝƚĞűƐĞŬĐŝĞĨŽŶĚŽǀƵƌſƉƐŬĞũƷŶŝĞ͗ /ŶŐ͘DĂƚĞũKǀēŝĂƌŬĂ
;ĚŽ ϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳͿ
/ŶŐ͘<ĂƌŽů'ƵůēşŬ
;ŽĚϬϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳͿ
ZŝĂĚŝƚĞűƐĞŬĐŝĞĞŬŽŶŽŵŝŬǇĂƉƌĞǀĄĚǌŬǇ͗/ŶŐ͘WĞƚĞƌ>ĂƓƓĄŬ
;ĚŽϮϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳͿ
/ŶŐ͘ŶŶĂ,ƌŝŸŽǀĄ
;ŽĚϬϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳͿ
ZŝĂĚŝƚĞűƐĞŬĐŝĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬǇ͗

RNDr. Daniel Kubinský͕WŚ͘ ;ŽĚϬϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϳͿ

ZŝĂĚŝĂĐŝēůĞŶŽǀŝĂŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͗
^ĞŬĐŝĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝƐƚŝŬǇĂ ƌŝĂĚĞŶŝĂƉƌŽũĞŬƚŽǀ͗
– ŽĚďŽƌĂŶĂůǉǌ͕ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƐůƵǎŝĞď
/ŶŐ͘<ĂƚĂƌşŶĂWĂůƵĐŚŽǀĄ͕ ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ;ĚŽϮϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳͿ
ZEƌ͘WĞƚĞƌ<ŽůĞĚĂ͕WŚ͘ǀĞĚƷĐŝŽĚďŽƌƵ;ŽĚϬϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳͿ
– ŽĚďŽƌƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽ ŵĞƐƚƐŬĠĂ ǀŝĚŝĞĐŬĞǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ
/ŶŐ͘>ƵĐŝĂsĂēŽŬŽǀĄ͕ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ
– ŽĚďŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũǀǉĐŚŽǀǇĂǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ
WĂĞĚƌ͘:ĂŶŬĂWĄůŬŽǀĄ͕WŚ͕͘ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ
– ŽĚďŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀĂĂ ĂǌŝůĞũƐŬĠŚŽĚŽŚŽǀŽƌƵ
/ŶŐ͘ůĞŶĂĚĂŵŬŽǀŝēŽǀĄ͕ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ
– ŽĚďŽƌŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũƐƉŽůƵƉƌĄĐĞĂ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐƵ
DŐƌ͘<ĂƚĂƌşŶĂ<ŽƐŬŽǀĄ͕ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ
^ĞŬĐŝĂĨŽŶĚŽǀƵƌſƉƐŬĞũƷŶŝĞ͗
 ŽĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀǀƀĚ
Ing. Zuzana TóƚŚŽǀĄ͕ ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ;ĚŽϭϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳͿ
DŐƌ͘@ƵďŽƓƵĚĄƓ͕ǀĞĚƷĐŝŽĚďŽƌƵ;ŽĚϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳͿ
 ŽĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀƉƌŽƚŝƉŽǀŽĚŸŽǀǉĐŚŽƉĂƚƌĞŶş
/ŶŐ͘:ĂŬƵď>ƵƉƚĄŬ͕ ǀĞĚƷĐŝŽĚďŽƌƵ
 ŽĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀŽĐŚƌĂŶǇŽǀǌĚƵƓŝĂĂ ǌŵĞŶǇŬůşŵǇ
IŶŐ͘^ƚĂŶŝƐůĂǀZƵǎŝēŬĂ͕ ǀĞĚƷĐŝŽĚďŽƌƵ
 ŽĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀŽĚƉĂĚŽǀĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚǌĄƛĂǎş
/ŶŐ͘<ĂƌŽů'ƵůēşŬ͕ƉŽǀĞƌĞŶǉǌĂƐƚƵƉŽǀĂŶşŵǀĞĚƷĐĞŚŽŽĚďŽƌƵ;ĚŽϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳͿ
/ŶŐ͘ĚĞŶŬŽ<ĂǀĞĐ͕ǀĞĚƷĐŝŽĚďŽƌƵ;ŽĚϬϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳĚŽϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϳͿ
3










/ŶŐ͘WŚƌ͘sůĂĚŝŵşƌDŝƚƌşŬ͕ǀĞĚƷĐŝŽĚďŽƌƵ;ŽĚϬϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳͿ
ŽĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀŽĐŚƌĂŶǇƉƌşƌŽĚǇ
/ŶŐ͘WĞƚĞƌŽŐŶĄƌ͕ ǀĞĚƷĐŝŽĚďŽƌƵ
ŽĚďŽƌŬŽŶƚƌŽůǇǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ
/ŶŐ͘DĂƌŝĂŶWŽǀŽůŶǉ͕ ǀĞĚƷĐŝŽĚďŽƌƵ
ŽĚďŽƌŵĞƚŽĚŝŬǇĂŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂ
/ŶŐ͘ĂŶĞƚĂ ZŽƐŽǀĄ͕ ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ
ŽĚďŽƌŬŽŶƚƌŽůǇa/&
/ŶŐ͘@ƵďŽŵşƌsŝŐůĂƓ͕ ǀĞĚƷĐŝŽĚďŽƌƵ
ŽĚďŽƌůĞŐŝƐůĂƚşǀŶŽ-ƉƌĄǀŶǇ
:hƌ͘dŽŵĄƓ,ŽƐƉŽĚĄƌ͕ ǀĞĚƷĐŝŽĚďŽƌƵ
ŽĚďŽƌƉŽĚƉŽƌŶǉĐŚēŝŶŶŽƐƚş
:hƌ͘<ĂƚĞƎŝŶĂ,ƵƐĄƌŽǀĄ͕ ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ;ĚŽϬϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳͿ
/ŶŐ͘:ĂŶŬĂDŝĐŚĂůŽǀĄ͕ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ;ŽĚϬϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳĚŽϬϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳͿ
DŐƌ͘DŝƌŽƐůĂǀĂ'ŽŐŽǀĄ͕ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ;ŽĚϬϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳĚŽϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϳͿ
/ŶŐ͘ĚĞŶŬŽ<ĂǀĞĐ͕ǀĞĚƷĐŝŽĚďŽƌƵ;ŽĚϬϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳͿ
ŽĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞŶĄƌŽĚŶǉĐŚƉƌŽũĞŬƚŽǀ
/ŶŐ͘sŝĞƌĂhƌĚŽǀĄ͕ ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ

^ĞŬĐŝĂĞŬŽŶŽŵŝŬǇĂ ƉƌĞǀĄĚǌŬǇ͗
– ŽĚďŽƌĞŬŽŶŽŵŝŬǇ
/ŶŐ͘:ĂŶĂ<ƌĂũēŽǀĄ͕ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ
– ŽĚďŽƌƉƌĞǀĄĚǌŬǇĂ ƐƉƌĄǀǇŵĂũĞƚŬƵ
DŐƌ͘WĂǀŽůDŝƓŬŽǀŝē͕ǀĞĚƷĐŝŽĚďŽƌƵ
– ŽĚďŽƌƉĞƌƐŽŶĂůŝƐƚŝŬǇ– ŽĚϬϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳƉĂƚƌşƉƌŝĂŵŽƉŽĚ'Z
DŐƌ͘dĞƌĠǌŝĂ,ĞƌŬŽǀĄ͕ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ
ZĞǌŽƌƚŶĠƐƚƌĞĚŝƐŬŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚĚĄƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚƐůƵǎŝĞď– dEdZhD͗
ZEƌ͘DŝĐŚĂů<ůĂƵēŽ͕WŚ. – ƉŽǀĞƌĞŶǉƌŝĂĚĞŶşŵƐƚƌĞĚŝƐŬĂ;ĚŽϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳͿ
KĚďŽƌŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞĂŽƐǀĞƚǇ͗
/ŶŐ͘ůŝĐĂ<ƵēĞƌŽǀĄ, ǀĞĚƷĐĂŽĚďŽƌƵ
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WN^KEK^e ^dZEKK|s|,@KZ'E//

PN^KEK^eKZ'E//
^ůŽǀĞŶƐŬĄ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ďŽůĂ ǌƌŝĂĚĞŶĄ ZŽǌŚŽĚŶƵƚşŵŵŝŶŝƐƚƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǌŽ ĚŸĂ ϭϳ͘ Ϭϱ͘ ϭϵϵϯ ĂŬŽ ƌŽǌƉŽēƚŽǀĄ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚo
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ͕ ŽĚ Ϭϭ͘ Ϭϭ͘ ϮϬϬϭ ũĞ ƉƌşƐƉĞǀŬŽǀŽƵ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝŽƵ͘ < Ϭϭ͘ Ϭϭ͘ϮϬϭϰ ďŽůĂ
v ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝŝ ǌƌĞĂůŝǌŽǀĂŶĄ ǌŵĞŶĂ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ ƌŝĂĚĞŶŝĂ ĂŐĞŶƚƷƌǇ͕ ǀ ŬƚŽƌĞũ ďŽůŝ ƵƉůĂƚŶĞŶĠ ƉƌŝŶĐşƉǇ
ŬŽŶĐĞŶƚƌĄĐŝĞ ĂŬƚŝǀşƚ͕ ǌĞĨĞŬƚşǀŶĞŶŝĂ Ă ǌũĞĚŶŽĚƵƓĞŶŝĂ ƌŝĂĚĞŶŝĂ ǀǌŚűĂĚŽŵ ŶĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠ ƉƌŽĐĞƐǇ
Ă ƷǌĞŵŶƷ ƉƀƐŽďŶŽƐƛ ĂŐĞŶƚƷƌǇ͕ ŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĂ ĚƵƉůŝĐşƚ ĂŐĞŶĚ Ă ǀǌŶŝŬ ŶŽǀǉĐŚ ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶǉĐŚ ƓƚƌƵŬƚƷƌ͕
ƌĞƓƉĞŬƚƵũƷĐŝĐŚ ƉŽǎŝĂĚĂǀŬǇ ƌŝĂĚĞŶŝĂ ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬĠŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ƉƌĞ KW W Ă ƉƌşƉƌĂǀƵ ^K ƉƌĞ KW
<W͕ ŚŝĞƌĂƌĐŚŝǌĄĐŝĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĄĐŝĞ ǀ ƌĞǌŽƌƚĞ͕ ǀ ǌŵǇƐůĞ ƉƌşƉƌĂǀǇ <ŽŶĐĞƉĐŝĞ ƌŽǌǀŽũĂ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ
ƐǇƐƚĠŵŽǀ͘ EŽǀĄ ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶĄ ƓƚƌƵŬƚƷƌĂ ^W ũĞ ƌĞĂůŝǌŽǀĂŶĄ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĞ ǀǇĚĂŶŝĂ ŶŽǀĠŚŽ ǌŶĞŶŝĂ
ǌƌŝĂěŽǀĂĐĞũ ůŝƐƚŝŶǇ ;ǀǇĚĂŶĞũ ZŽǌŚŽĚŶƵƚşŵ ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ
ǌϮϮ͘ ŶŽǀĞŵďƌĂϮϬϭϯē͘ϯϳͬϮϬϭϯ-ϭ͘ϲ͘ŽǀǇĚĂŶşŶŽǀĠŚŽǌŶĞŶŝĂǌƌŝĂěŽǀĂĐĞũůŝƐƚŝŶǇ^ůŽǀĞŶƐŬĞũĂŐĞŶƚƷƌǇ
ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͿ͕ ũĞũ ŽĚĂƚŬŽŵ ē͘ ϭ ;ǀǇĚĂŶǉ ZŽǌŚŽĚŶƵƚşŵ ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇǌ Ϯ͘ĂƉƌşůĂϮϬϭϱē͘ϴͬϮϬϭϱ– ϭ͘ϲ͕͘ŬƚŽƌǉŵƐĂǀǇĚĄǀĂŽĚĂƚŽŬē͘ϭŬ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚŝƵ
ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǌ ϮϮ͘ ŶŽǀĞŵďƌĂ ϮϬϭϯ ē͘ ϯϳͬϮϬϭϯ-ϭ͘ϲ Ž ǀǇĚĂŶş
ŶŽǀĠŚŽǌŶĞŶŝĂǌƌŝĂěŽǀĂĐĞũůŝƐƚŝŶǇ^ůŽǀĞŶƐŬĞũĂŐĞŶƚƷƌǇǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͿ͕ŽĚĂƚŬŽŵē͘Ϯ;ǀǇĚĂŶǉ
ZŽǌŚŽĚŶƵƚşŵŵŝŶŝƐƚƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇǌ Ϯϳ͘ĂƉƌşůĂϮϬϭϱē͘ϭϳͬϮϬϭϱ– ϭ͘ϲ͕͘
ŬƚŽƌǉŵ ƐĂ ǀǇĚĄǀĂ ŽĚĂƚŽŬ ē͘ Ϯ Ŭ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚŝƵ ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ
ǌ ϮϮ͘ŶŽǀĞŵďƌĂϮϬϭϯē͘ϯϳͬϮϬϭϯ– ϭ͘ϲŽ ǀǇĚĂŶşŶŽǀĠŚŽǌŶĞŶŝĂǌƌŝĂěŽǀĂĐĞũůŝƐƚŝŶǇ^ůŽǀĞŶƐŬĞũĂŐĞŶƚƷƌǇ
ǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͿĂŶĄƐůĞĚŶĞŽĚĂƚŬŽŵē͘ϯ;ǀǇĚĂŶǉZŽǌŚŽĚŶƵƚşŵŵŝŶŝƐƚƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇǌ ϭϱ͘ŵĂƌĐĂϮϬϭϳē͘ϱͬϮϬϭϳ– ϭ͘ϭϯ͕͘ŬƚŽƌǉŵƐĂǀǇĚĄǀĂŽĚĂƚŽŬē͘ϯŬ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚŝƵ
ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǌ ϮϮ͘ ŶŽǀĞŵďƌĂ ϮϬϭϯ ē͘ ϯϳͬϮϬϭϯ – ϭ͘ϲ Ž ǀǇĚĂŶş
ŶŽǀĠŚŽ ǌŶĞŶŝĂ ǌƌŝĂěŽǀĂĐĞũ ůŝƐƚŝŶǇ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͿ Ă ƓƚĂƚƷƚƵ ^W
;ǀǇĚĂŶĠŚŽ ZŽǌŚŽĚŶƵƚşŵ ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǌ ϮϮ͘ ŶŽǀĞŵďƌĂ ϮϬϭϯ
ē͘ ϯϴͬϮϬϭϯ-ϭ͘ϲ͘ Ž ǀǇĚĂŶş ŶŽǀĠŚŽ ǌŶĞŶŝĂ ƓƚĂƚƷƚƵ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͿ͕ ũĞŚŽ
ŽĚĂƚŬŽŵ ē͘ ϭ ;ǀǇĚĂŶǉ ZŽǌŚŽĚŶƵƚşŵ ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǌ Ϯ͘ ĂƉƌşůĂ
ϮϬϭϱ ē͘ ϵͬϮϬϭϱ - ϭ͘ϲ͕͘ ŬƚŽƌǉŵ ƐĂ ǀǇĚĄǀĂ ŽĚĂƚŽŬ ē͘ ϭ Ŭ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚŝƵ ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǌ ϮϮ͘ ŶŽǀĞŵďƌĂ ϮϬϭϯ ē͘ ϯϴͬϮϬϭϯ - ϭ͘ϲ͘ Ž ǀǇĚĂŶş ŶŽǀĠŚŽ ǌŶĞŶŝĂ ƓƚĂƚƷƚƵ
^ůŽǀĞŶƐŬĞũĂŐĞŶƚƷƌǇǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͿ͕ŽĚĂƚŬŽŵē͘Ϯ;ǀǇĚĂŶǉZŽǌŚŽĚŶƵƚşŵŵŝŶŝƐƚƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǌ Ϯϳ͘ ĂƉƌşůĂ ϮϬϭϱ ē͘ ϭϴͬϮϬϭϱ - ϭ͘ϲ͕͘ ŬƚŽƌǉŵ ƐĂ ǀǇĚĄǀĂ ŽĚĂƚŽŬ ē͘ Ϯ
k ƌŽǌŚŽĚŶƵƚŝƵŵŝŶŝƐƚƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇǌ ϮϮ͘ŶŽǀĞŵďƌĂϮϬϭϯē͘ϯϴͬϮϬϭϯϭ͘ϲ͘ Ž ǀǇĚĂŶş ŶŽǀĠŚŽ ǌŶĞŶŝĂ ƓƚĂƚƷƚƵ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͿ͕ ŽĚĂƚŬŽŵ ē͘ ϯ
;ǀǇĚĂŶǉ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚşŵ ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǌŽ ϰ͘ ŶŽǀĞŵďƌĂ ϮϬϭϲ
ē͘ ϯϲͬϮϬϭϲ - ϭ͘ϭϲ͕͘ ŬƚŽƌǉŵ ƐĂ ǀǇĚĄǀĂ ŽĚĂƚŽŬ ē͘ ϯ Ŭ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚŝƵ ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǌ ϮϮ͘ ŶŽǀĞŵďƌĂ ϮϬϭϯ ē͘ ϯϴͬϮϬϭϯ - ϭ͘ϲ͘ Ž ǀǇĚĂŶş ŶŽǀĠŚŽ ǌŶĞŶŝĂ ƓƚĂƚƷƚƵ
SlovenskĞũĂŐĞŶƚƷƌǇǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͿĂ ŽĚĂƚŬŽŵē͘ϰ;ǀǇĚĂŶǉZŽǌŚŽĚŶƵƚşŵŵŝŶŝƐƚƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǌ ϭϱ͘ŵĂƌĐĂ ϮϬϭϳ ē͘ ϲͬϮϬϭϳ – ϭ͘ϭϯ͕ ŬƚŽƌǉŵ ƐĂ ǀǇĚĄǀĂ ŽĚĂƚŽŬ ē͘ϰ
k ƌŽǌŚŽĚŶƵƚŝƵŵŝŶŝƐƚƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇǌ ϮϮ͘ ŶŽǀĞŵďƌĂϮϬϭϯē͘ϯϴͬϮϬϭϯϭ͘ϲ͘Ž ǀǇĚĂŶşŶŽǀĠŚŽǌŶĞŶŝĂƓƚĂƚƷƚƵ^ůŽǀĞŶƐŬĞũĂŐĞŶƚƷƌǇǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͿ͘
WƀƐŽďŶŽƐƛ ^W ǀŽ ǀƓĞƚŬǉĐŚ ŽďůĂƐƚŝĂĐŚ ēŝŶŶŽƐƚş ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ aƚĂƚƷƚŽŵ ǀǇƚǀĄƌĂ ƉŽĚŵŝĞŶŬǇ ƉƌĞ
ĞĨĞŬƚşǀŶĞǌĂƉŽũĞŶŝĞƐĂŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞĂũĚŽƌĞŐŝŽŶĄůŶǇĐŚĂŽƉĞƌĂƚşǀŶǇĐŚƷůŽŚ͕ēŽǀǇƵǎşǀĂƉƌĞĚŽǀƓĞƚŬǉŵ
ƌĞǌŽƌƚ DW ^Z͕ ĂůĞ Ăũ ŽƌŐĄŶǇ ƓƚĄƚŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ Ž ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕ ŵŝĞƐƚŶĞũ
ƓƚĄƚŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ Ă ěĂůƓş ŽĚďĞƌĂƚĞůŝĂ ƉƌŽĚƵŬƚŽǀ ^W͘ s ƌŽŬƵ ϮϬϬϱ ďŽůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂ ĐĞƌƚŝĨŝŬŽǀĂŶĄ͕
ĐĞƌƚŝĨŝŬĂēŶŽƵƐƉŽůŽēŶŽƐƛŽƵsY/^ůŽǀĂŬŝĂƐ͘ƌ͘Ž͘ƌĂƚŝƐůĂǀĂ;ǀƐƷēĂƐŶŽƐƚŝƵƌĞĂƵsĞƌŝƚĂƐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
^ůŽǀĂŬŝĂƐ͘ƌ͘Ž͘Ϳ͘sƌŽŬƵϮϬϭϳŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂƷƐƉĞƓŶĞĂďƐŽůǀŽǀĂůĂƌĞĐĞƌƚŝĨŝŬĂēŶǉĂƵĚŝƚǀǇƓƓŝĞƵǀĞĚĞŶŽƵ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƛŽƵ;ƵƌĞĂƵsĞƌŝƚĂƐ^ůŽǀĂŬŝĂͿĂƐƚĂůĂƐĂĚƌǎŝƚĞűŽŵĐĞƌƚŝĨŝŬĄƚŽǀƐǇƐƚĠŵƵŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀĂŬǀĂůŝƚǇ
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ƉŽĚűĂ ŶŽƌŝĞŵ /^K ϵϬϬϭ͗ϮϬϭϱ Ă ƐǇƐƚĠŵƵ ŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƵ ƉŽĚűĂ /^K ϭϰϬϬϭ͗ϮϬϭϱ
ƐƉůĂƚŶŽƐƛŽƵĚŽϮϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͘
ŐĞŶƚƷƌĂĂŬŽŽĚďŽƌŶĄŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂǀƌĄŵĐŝŚůĂǀŶĞũēŝŶŶŽƐƚŝŶĂũŵć
ĂͿ ƉƌŝƉƌĂǀƵũĞ ŽĚďŽƌŶĠ ƉŽĚŬůĂĚǇ ƉƌĞ ŶĄǀƌŚǇ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƐƚƌĂƚĠŐŝş͕ ŬŽŶĐĞƉĐŝş͕ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀ͕
ƉůĄŶŽǀ͕ƉƌĄǀŶǇĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚŶŽƌŝĞŵĂŵĞƚŽĚşŬ͕ǀǇƉƌĂĐƷǀĂƓƚƷĚŝĞ͕ƉƌĞŚűĂĚǇĂƐƉƌĄǀǇ
ĂǌŽƐƚĂǀƵũĞĚĂƚĂďĄǌǇǀǇƉůǉǀĂũƷĐĞǌŽ
ϭ͘ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϮϲϭͬϮϬϬϮ ͘ ǌ͘ Ž ƉƌĞǀĞŶĐŝŝ ǌĄǀĂǎŶǉĐŚ ƉƌŝĞŵǇƐĞůŶǉĐŚ ŚĂǀĄƌŝş Ă Ž ǌŵĞŶĞ
ĂĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀǀǌŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕
Ϯ͘ ǌĄŬŽŶĂē͘ϲϳͬϮϬϭϬ͘ǌ͘ŽƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚƵǀĞĚĞŶŝĂĐŚĞŵŝĐŬǉĐŚůĄƚŽŬĂĐŚĞŵŝĐŬǉĐŚǌŵĞƐşŶĂ
ƚƌŚ Ă Ž ǌŵĞŶĞ Ă ĚŽƉůŶĞŶş ŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚ ǌĄŬŽŶŽǀ ;ĐŚĞŵŝĐŬǉ ǌĄŬŽŶͿ ǀ ǌŶĞŶş ŶĞƐŬŽƌƓşĐŚ
ƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕
ϯ͘ ǌĄŬŽŶĂē͘ϭϮϳͬϮϬϬϲ͘ǌ͘ŽƉĞƌǌŝƐƚĞŶƚŶǉĐŚŽƌŐĂŶŝĐŬǉĐŚůĄƚŬĂĐŚĂŽǌŵĞŶĞĂĚŽƉůŶĞŶşǌĄŬŽŶĂ
ē͘ϮϮϯͬϮϬϬϭ͘ǌ͘ŽŽĚƉĂĚŽĐŚĂŽǌŵĞŶĞĂĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀǀǌŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚ
ƉƌĞĚƉŝƐŽǀǀǌŶĞŶşǌĄŬŽŶĂē͘ϱϭϱͬϮϬϬϴ͘ǌ͕͘
ϰ͘ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϯϵͬϮϬϭϯ ͘ ǌ͘ Ž ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĞũ ƉƌĞǀĞŶĐŝŝ Ă ŬŽŶƚƌŽůĞ ǌŶĞēŝƐƛŽǀĂŶŝĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂĂŽǌŵĞŶĞĂĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀ͕
ϱ͘ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϮϮϯͬϮϬϬϭ ͘ ǌ͘ Ž ŽĚƉĂĚŽĐŚ Ă Ž ǌŵĞŶĞ Ă ĚŽƉůŶĞŶş ŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚ ǌĄŬŽŶŽǀ ǀ ǌŶĞŶş
ŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕
ϲ͘ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϭϭϵͬϮϬϭϬ ͘ ǌ͕ ŽďĂůŽĐŚ Ă Ž ǌŵĞŶĞ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϮϮϯͬϮϬϬϭ ͘ ǌ͘ Ž ŽĚƉĂĚŽĐŚ
Ă Ž ǌŵĞŶĞ Ă ĚŽƉůŶĞŶş ŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚ ǌĄŬŽŶŽǀ ǀ ǌŶĞŶş ŶĞƐŬŽƌƓşĐŚ ƉƌĞĚƉŝƐŽǀ ǀ ǌŶĞŶş ǌĄŬŽŶĂ
ē͘ϯϰϯͬϮϬϭϮ͘ǌ͕͘
ϳ͘ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϰϲϵͬϮϬϬϮ ͘ ǌ͘ Ž ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶŽŵ ŽǌŶĂēŽǀĂŶş ǀǉƌŽďŬŽǀ ǀ ǌŶĞŶş ŶĞƐŬŽƌƓşĐŚ
ƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕
ϴ͘ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϯϱϭͬϮϬϭϮ ͘ ǌ͘ Ž ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶŽŵ ŽǀĞƌŽǀĂŶş Ă ƌĞŐŝƐƚƌĄĐŝŝ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝş
ǀ ƐĐŚĠŵĞ ƵƌſƉƐŬĞũ ƷŶŝĞ ƉƌĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀŽ Ă ĂƵĚŝƚ Ă Ž ǌŵĞŶĞ
ĂĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀ͕
ϵ͘ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϮϰͬϮϬϬϲ ͘ ǌ͘ Ž ƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶş ǀƉůǇǀŽǀ ŶĂ ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ Ă Ž ǌŵĞŶĞ
ĂĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀǀǌŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕
ϭϬ͘ ǌĄŬŽŶĂē͘ϭϳͬϭϵϵϮď͘ŽǎŝǀŽƚŶŽŵƉƌŽƐƚƌĞĚşǀǌŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕
ϭϭ͘ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϱϮϱͬϮϬϬϯ ͘ ǌ͘ Ž ƓƚĄƚŶĞũ ƐƉƌĄǀĞ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ Ž ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ Ă Ž ǌŵĞŶĞ
ĂĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀǀǌŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕
ϭϮ͘ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϮͬϮϬϬϱ ͘ ǌ͘ Ž ƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶş Ă ŬŽŶƚƌŽůĞ ŚůƵŬƵ ǀŽ ǀŽŶŬĂũƓŽŵ ƉƌŽƐƚƌĞĚş
ĂŽǌŵĞŶĞǌĄŬŽŶĂEĄƌŽĚŶĞũƌĂĚǇ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇē͘ϮϳϮͬϭϵϵϰ͘ǌ͘ŽŽĐŚƌĂŶĞǌĚƌĂǀŝĂ
űƵĚşǀǌŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀǀǌŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕
ϭϯ͘ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϮϬϱͬϮϬϬϰ ͘ ǌ͘ Ž ǌŚƌŽŵĂǎěŽǀĂŶş͕ ƵĐŚŽǀĄǀĂŶş Ă ƓşƌĞŶş ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş Ž ǎŝǀŽƚŶŽŵ
ƉƌŽƐƚƌĞĚşĂŽǌŵĞŶĞĂĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀǀǌŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕
ϭϰ͘ ǌĄŬŽŶĂē͘ϯͬϮϬϭϬ͘ǌ͘ŽŶĄƌŽĚŶĞũŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌĞƉƌĞƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀĠŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ͕
ϭϱ͘ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϱϲϵͬϮϬϬϳ ͘ ǌ Ž ŐĞŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ ƉƌĄĐĂĐŚ ;ŐĞŽůŽŐŝĐŬǉ ǌĄŬŽŶͿ ǀ ǌŶĞŶş ŶĞƐŬŽƌƓşĐŚ
ƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕
ϭϲ͘ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϰϬϵͬϮϬϭϭ ͘ ǌ͘ Ž ŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚ ŽƉĂƚƌĞŶŝĂĐŚ ŶĂ ƷƐĞŬƵ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǌĄƛĂǎĞ
ĂŽǌŵĞŶĞĂĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀ͖

ďͿ ƉŽĚŝĞűĂ ƐĂ ŶĂ ŽďƐĂŚŽǀĞũ ŶĄƉůŶŝ ƌĞǌŽƌƚŶĞũƉŽēşƚĂēŽǀĞũƐŝĞƚĞ͕ƉƌşƉƌĂǀĞĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝŬŽŶĐĞƉĐŝş
ƌĞǌŽƌƚŶǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ Ă ƉůŶĞŶş ěĂůƓşĐŚ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ƷůŽŚ͕ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚ ƉƌĞ
ǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűĂǌŽǌĄŬŽŶĂē͘ϮϳϱͬϮϬϬϲ͘ǌ͘ŽŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚƐǇƐƚĠŵŽĐŚǀĞƌĞũŶĞũƐƉƌĄǀǇĂŽǌŵĞŶĞĂ
ĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀǀǌŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͖
ĐͿ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ŶĂƉŰŸĂŶŝĞ ŽďƐĂŚƵ ŶĄƌŽĚŶĠŚŽ ŐĞŽƉŽƌƚĄůƵ ǀ ƐƷůĂĚĞ Ɛ ĞǆŝƐƚƵũƷĐŝŵŝ ŶŽƌŵĂŵŝ
ĂƓƚĂŶĚĂƌĚŵŝ͖
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ĚͿ ƉŽĚŝĞűĂ ƐĂ Ă ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ ŶĂ ďƵĚŽǀĂŶş ƌĞǌŽƌƚŶǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ͕ ǌĂŵĞƌĂŶǉĐŚ ŶĂ
ĞͿ
ĨͿ
ŐͿ
ŚͿ

ŝͿ

ũͿ
ŬͿ
ůͿ

ŵͿ

ŶͿ
ŽͿ
ƉͿ
ƋͿ

ǌŚƌŽŵĂǎěŽǀĂŶŝĞ͕ ŚĂƌŵŽŶŝǌĄĐŝƵ Ă ƉƵďůŝŬŽǀĂŶŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƷĚĂũŽǀ͕ ƉƌŽĚƵŬŽǀĂŶǉĐŚ
ƉƌĄǀŶŝĐŬǉŵŝŽƐŽďĂŵŝǀƉƀƐŽďŶŽƐƚŝDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇ͖
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞƷůŽŚǇǀĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĞǀŽďůĂƐƚŝŬǀĂůŝĨŝŬĄĐŝĞĂŬǀĂŶƚŝĨŝŬĄĐŝĞǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͖
ƉŽĚƉŽƌƵũĞ ŬǇďĞƌŶĞƚŝĐŬƷ ďĞǌƉĞēŶŽƐƛ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş Ă ƚǀŽƌş ŬǇďĞƌŶĞƚŝĐŬĠ
;ĚŝŐŝƚĄůŶĞͿ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ ŶĂ ƉŽĚƉŽƌƵ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ Ă ŵĂŶĂǎŵĞŶƚƵ ŵŝŵŽƌŝĂĚŶǇĐŚ ƵĚĂůŽƐƚş
ǀǌŶŝŬĂũƷĐŝĐŚǌĨĂŬƚŽƌŽǀǌůŽǎŝĞŬǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͖
ƉŽĚŝĞűĂ ƐĂ ŶĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝ Ă ŵĂŶĂǎŵĞŶƚĞ ŶĄƌŽĚŶǉĐŚ Ă ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ƉŽůŝƚşŬ ǀ ŽďůĂƐƚŝ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚŝŶĨŽƌŵĄĐŝş͖
ǌŚƌŽŵĂǎěƵũĞ͕ ǀǇŚŽĚŶŽĐƵũĞ͕ ƉŽƌŽǀŶĄǀĂ͕ ŬĂƚĞŐŽƌŝǌƵũĞ Ă ǌǀĞƌĞũŸƵũĞ ƐƷŚƌŶŶĠ ƷĚĂũĞ Ă ƉŽǌŶĂƚŬǇ
Ž ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ƐŝƚƵĄĐŝŝ Ă ũĞũ ǀǉǀŽũŝ͕ Ž ƉƌşƌŽĚŶŽŵ Ă ŬƵůƚƷƌŶŽŵ ĚĞĚŝēƐƚǀĞ ǀ ŬƌĂũŝŶĞ͕ ǀƌĄƚĂŶĞ
ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶŝĂ ƚǀŽƌďǇ Ă ŶĂƉŰŸĂŶŝĂ ƐǇƐƚĠŵƵ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ Ă ƉƌşƐůƵƓŶǉĐŚ
ĚĂƚĂďĄǌ͖
ƐůĞĚƵũĞǀǉǀŽũŽǀĠƚƌĞŶĚǇǀũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚŽĚǀĞƚǀŝĂĐŚƐǀŽũĞũƉƀƐŽďŶŽƐƚŝ͕ǀǇƉƌĂĐƷǀĂƌŽǌǀŽũŽǀĠǌĄŵĞƌǇ͕
ŽĚďŽƌŶĠ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĄ Ă ǀǇũĂĚƌĞŶŝĂ ƉƌĞ ǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűĂĂ ŽƐƚĂƚŶĠ ŽƌŐĄŶǇ ƓƚĄƚŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ
Ž ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ Ă ƉůŶş ƷůŽŚǇ ŽĚďŽƌŶĠŚŽ ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌĂ ǀ ƉƌŝĞƌĞǌŽǀǉĐŚ ŽĚǀĞƚǀŝĂĐŚ
ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͖
ƉŽĚŝĞűĂ ƐĂ ŶĂ ƌŽǌǀŽũŝ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǀǉĐŚŽǀǇ͕ ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ͕ ǀĞĚǇ͕ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬǇ͕
ƓƚĂƚŝƐƚŝŬǇ͕ ǀǉŬĂǌŶşĐƚǀĂ Ă ƐƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀĂ ǀ ƌĞǌŽƌƚĞ ǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűĂ͕ ĂŬŽ Ăũ ŶĂ ƉƌşƉƌĂǀĞ Ă ǀǇĚĄǀĂŶş
ƐƉƌĄǀǇŽƐƚĂǀĞǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂǀ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬĞǌĂƉƌşƐůƵƓŶǉŬĂůĞŶĚĄƌŶǇƌŽŬ͖
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ēŝŶŶŽƐƚŝ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐĞ ǌ ŶĂƌŝĂĚĞŶŝĂ ƵƌſƉƐŬĞŚŽ ƉĂƌůĂŵĞŶƚƵ Ă ZĂĚǇ ;^Ϳ
ē͘ϲϲͬϮϬϭϬǌϮϱ͘ŶŽǀĞŵďƌĂϮϬϭϬŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũǌŶĂēŬĞh͖
ƉƀƐŽďş ĂŬŽ ƉŽǀĞƌĞŶĄ ƉƌĄǀŶŝĐŬĄ ŽƐŽďĂ ƉŽĚűĂ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϯϱϭͬϮϬϭϮ  ͘ǌ͘ Ž ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶŽŵ
ŽǀĞƌŽǀĂŶşĂƌĞŐŝƐƚƌĄĐŝŝŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝşǀƐĐŚĠŵĞƵƌſƉƐŬĞũƷŶŝĞƉƌĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀŽĂ
ĂƵĚŝƚĂŽǌŵĞŶĞĂĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀǀƐƷůĂĚĞƐŶĂƌŝĂĚĞŶşŵƵƌſƉƐŬĞŚŽƉĂƌůĂŵĞŶƚƵĂ
ZĂĚǇ ;^Ϳ ē͘ ϭϮϮϭͬϮϬϬϵ ǌ Ϯϱ͘ ŶŽǀĞŵďƌĂ ϮϬϬϵ Ž ĚŽďƌŽǀŽűŶĞũ ƷēĂƐƚŝ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝş ǀ ƐĐŚĠŵĞ
^ƉŽůŽēĞŶƐƚǀĂ ƉƌĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀŽ Ă ĂƵĚŝƚ ;D^Ϳ͕ ŬƚŽƌǉŵ ƐĂ ǌƌƵƓƵũĞ ŶĂƌŝĂĚĞŶŝĞ
;^Ϳē͘ϳϲϭͬϮϬϬϭĂƌŽǌŚŽĚŶƵƚŝĂ<ŽŵŝƐŝĞϮϬϬϭͬϲϴϭͬ^ĂϮϬϬϲͬϭϵϯͬ^͖
ƉƀƐŽďş ĂŬŽ ƉŽǀĞƌĞŶĄ ƉƌĄǀŶŝĐŬĄ ŽƐŽďĂ ƉŽĚűĂ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϯϲϮͬϮϬϭϱ ͘ ǌ͕͘ ŬƚŽƌǉŵ ƐĂ ŵĞŶş
ĂĚŽƉŰŸĂ ǌĄŬŽŶ ē͘ϯͬϮϬϭϬ͘ ǌ͘ ŽŶĄƌŽĚŶĞũŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌĂƉƌĞƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀĠŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ͕ ǀǇŚůĄƓŬŽƵ
DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ē͘ ϯϱϮͬϮϬϭϭ ͘ ǌ͕͘ ŬƚŽƌŽƵ ƐĂ ǀǇŬŽŶĄǀĂũƷ
ŶŝĞŬƚŽƌĠƵƐƚĂŶŽǀĞŶŝĂǌĄŬŽŶĂē͘ϯͬϮϬϭϬ͘ǌ͘ŽŶĄƌŽĚŶĞũŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌĂƉƌĞƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀĠŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ͕
ƐŵĞƌŶŝĐŽƵ ƵƌſƉƐŬĞŚŽ ƉĂƌůĂŵĞŶƚƵ Ă ZĂĚǇ ϮϬϬϳͬϮͬ^ ǌŽ ϭϰ͘ ŵĂƌĐĂ ϮϬϬϳ͕ ŬƚŽƌŽƵ ƐĂ ǌƌŝĂěƵũĞ
/ŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌĂ ƉƌĞ ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀĠ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ ǀ ƵƌſƉƐŬŽŵ ƐƉŽůŽēĞŶƐƚǀĞ;/E^W/ZͿ Ă ƐƷǀŝƐŝĂĐŝŵŝ
ƉůĂƚŶǉŵŝ ƉƌĄǀŶǇŵŝ ƉƌĞĚƉŝƐŵŝ ǀǇĚĂŶǉŵŝ ƵƌſƉƐŬŽƵ ŬŽŵŝƐŝŽƵ͕ ŬƚŽƌĄ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƉƌĞǀĄĚǌŬƵ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀǉĐŚŝŶĨŽƌŵĄĐŝşĂƉƌĞĚŬůĂĚĄĚŽϯϬ͘ĂƉƌşůĂŬĂůĞŶĚĄƌŶĞŚŽƌŽŬĂŶĂWŽƌĂĚƵǀĞĚĞŶŝĂ
DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇǀǇŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞƉůŶĞŶŝĂƉƌĞĚŵĞƚŶĞũƷůŽŚǇ
ǀƐƚĂǀĞƉůŶĞŶŝĂŬϯϭ͘ĚĞĐĞŵďƌƵƉƌĞĚĐŚĄĚǌĂũƷĐĞŚŽƌŽŬĂ͘Η
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƉŽĚűĂ ƉŽŬǇŶŽǀ ǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűĂ ƓŬŽůĞŶŝĂ ŶĂ ǌşƐŬĂŶŝĞ ŽƐŽďŝƚŶǉĐŚ ŬǀĂůŝĨŝŬĂēŶǉĐŚ
ƉƌĞĚƉŽŬůĂĚŽǀ ŶĂ ǀǉŬŽŶ ŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚ ēŝŶŶŽƐƚş ŶĂ ƷƐĞŬƵ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ Ž ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ
ĂǀǇŬŽŶĄǀĂƉŽƌĂĚĞŶƐŬƷēŝŶŶŽƐƛ͖
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƉƌĞǀĄĚǌŬƵ ǌĂƌŝĂĚĞŶş Ɛ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇŵ ǌĂŵĞƌĂŶşŵ͕ ƌĞĚĂŬĐŝƵ ŶǀŝƌŽŵĂŐĂǌşŶƵ
ĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞƉŽĚƵũĂƚŝĂ͕ǀƌĄƚĂŶĞŶǀŝƌŽĨŝůŵƵ͖
ƉƌŝƉƌĂǀƵũĞ ƉŽĚŬůĂĚǇ Ă ǀǇŚŽĚŶŽĐƵũĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ƷůŽŚǇ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐĞ ǌ ŐĞŶĚǇ Ϯϭ Ă ũĞũ
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂēŶĠŚŽ ƉůĄŶƵ͕ ĂŬŽ Ăũ ǌ EĄƌŽĚŶĞũ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƚƌǀĂůŽ ƵĚƌǎĂƚĞűŶĠŚŽ ƌŽǌǀŽũĂ Ă ĂŬēŶǉĐŚ
ƉůĄŶŽǀǌĂŵĞƌĂŶǉĐŚŶĂũĞũƉůŶĞŶŝĞ͖
ƌŽǌƉƌĂĐƷǀĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͕ ŬŽŶĐĞƉĐŝĞ Ă ƉƌŽŐƌĂŵǇ K^E͕ h Ă K
ǀ ƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ͕ ĂŬŽ Ăũ ĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬĠ ƐƷŚƌŶŶĠ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͕
ŬŽŶĐĞƉĐŝĞĂƉƌŽŐƌĂŵǇ͕ǀǇŚŽĚŶŽĐƵũĞŝĐŚƌĞĂůŝǌĄĐŝƵ͕ǌŽƐƚĂǀƵũĞƉƌşƐůƵƓŶĠŚŽĚŶŽƚŝĂĐĞƐƉƌĄǀǇ͖
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ƌͿ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞŽĚďŽƌŶĠƷůŽŚǇƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐĞǌēůĞŶƐƚǀĂ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ
ƌĞƉƵďůŝŬǇ͕ ǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűĂ Ă ĂŐĞŶƚƷƌǇ ǀ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĄĐŚ Ɛ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇŵ
ǌĂŵĞƌĂŶşŵ͖
ƐͿ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞƉůŶĞŶŝĞǌĄǀćǌŬŽǀŽĚďŽƌŶĠŚŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚƉƌĞ^ůŽǀĞŶƐŬƷƌĞƉƵďůŝŬƵǌ͗
ϭ͘ ŽŚŽǀŽƌƵŽĐĞǌŚƌĂŶŝēŶǉĐŚƷēŝŶŬŽĐŚƉƌŝĞŵǇƐĞůŶǉĐŚŚĂǀĄƌŝş͕
Ϯ͘ ĂǌŝůĞũƐŬĠŚŽ ĚŽŚŽǀŽƌƵ Ž ƌŝĂĚĞŶş ƉŽŚǇďƵ ŶĞďĞǌƉĞēŶǉĐŚ ŽĚƉĂĚŽǀ ĐĞǌ ŚƌĂŶŝĐĞ ƓƚĄƚŽǀ
ĂŝĐŚǌŶĞƓŬŽĚŸŽǀĂŶş͕ŶĂũŵćĂŬŽũĞŚŽŽŚŶŝƐŬŽǀǉďŽĚ͕
ϯ͘ ŽŚŽǀŽƌƵ,<K^EŽƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶşǀƉůǇǀŽǀŶĂǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞƉƌĞƐĂŚƵũƷĐĞŚƌĂŶŝĐĞƓƚĄƚŽǀ͕
ϰ͘ ŽŚŽǀŽƌƵŽ ŽĐŚƌĂŶĞƐǀĞƚŽǀĠŚŽŬƵůƚƷƌŶĞŚŽĂƉƌşƌŽĚŶĠŚŽĚĞĚŝēƐƚǀĂ͕
ϱ͘ ŽŚŽǀŽƌƵ Ž ƉƌşƐƚƵƉĞ Ŭ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĄŵ͕ ƷēĂƐƚŝ ǀĞƌĞũŶŽƐƚŝ ŶĂ ƌŽǌŚŽĚŽǀĂĐŽŵ ƉƌŽĐĞƐĞ
ĂƉƌşƐƚƵƉĞŬƐƉƌĂǀŽĚůŝǀŽƐƚŝǀǌĄůĞǎŝƚŽƐƚŝĂĐŚǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕
ϲ͘ ƵƌſƉƐŬĞŚŽĚŽŚŽǀŽƌƵŽŬƌĂũŝŶĞ͕
ϳ͘ ZĄŵĐŽǀĠŚŽĚŽŚŽǀŽƌƵŽŽĐŚƌĂŶĞĂƚƌǀĂůŽƵĚƌǎĂƚĞűŶŽŵƌŽǌǀŽũŝ<ĂƌƉĄƚ͖
ƚͿ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ēŝŶŶŽƐƛ ZĞŐŝŽŶĄůŶĞŚŽ ĐĞŶƚƌĂ ĂǌŝůĞũƐŬĠŚŽ ĚŽŚŽǀŽƌƵ ƌĞŐŝſŶƵ ƐƚƌĞĚŶĞũ ƵƌſƉǇ ƉƌĞ
ƓŬŽůĞŶŝĞĂƉƌĞŶŽƐƚĞĐŚŶŽůſŐŝş͖
ƵͿ ǀǇŬŽŶĄǀĂ ĚĞůĞŐŽǀĂŶĠ ēŝŶŶŽƐƚŝ ǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűĂ Ɖƌŝ ǀĞĚĞŶş ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ēĂƐƚŝ ĂŐĞŶĚǇ K^E
,/dd͕ ƉůŶĞŶş ĨƵŶŬĐŝĞ ǀǉŬŽŶŶĠŚŽ ƐĞŬƌĞƚĂƌŝĄƚƵ ƉƌĞ WƌŽŐƌĂŵ ŽďŶŽǀǇ ĚĞĚŝŶǇ
Ă ǌĂƐƚƵƉŽǀĂŶŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǀ ƵƌſƉƐŬŽŵ ƉƌĂĐŽǀŶŽŵ ƐƉŽůŽēĞŶƐƚǀĞ ƉƌĞ ƌŽǌǀŽũ ǀŝĚŝĞŬĂ
ĂŽďŶŽǀƵĚĞĚŝŶǇ͖
ǀͿ ƉůŶşƷůŽŚǇĞůĞŶĠŚŽǀǌĚĞůĄǀĂĐŝĞŚŽĨŽŶĚƵ͖
ǁͿ ƉƌŝƉƌĂǀƵũĞ Ă ƵƉůĂƚŸƵũĞ ŽĚďŽƌŶĠ ƉŽĚŬůĂĚǇ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ Ž ŬƌĂũŝŶƵ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǀŚŽĚŶŽƐƚŝ
Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐĞ ǌŽ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϱϬͬϭϵϳϲ ď͘ Ž ƷǌĞŵŶŽŵ ƉůĄŶŽǀĂŶş
Ă ƐƚĂǀĞďŶŽŵ ƉŽƌŝĂĚŬƵ ;ƐƚĂǀĞďŶǉ ǌĄŬŽŶͿ ǀ ǌŶĞŶş ŶĞƐŬŽƌƓşĐŚ ƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕ ǌŽ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ
Ž ƉƌşƌŽĚŶĠ ǌĚƌŽũĞ Ă ŽďŶŽǀŝƚĞűŶĠ ǌĚƌŽũĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͕ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƵƉůĂƚŸŽǀĂŶŝĞ ŶĄƐƚƌŽũŽǀ
ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĠŚŽ ŵĂŶĂǎŵĞŶƚƵ ŬƌĂũŝŶǇ͕ ĂŬŽ Ăũ ǀǇƵǎŝƚŝĞ ŶŽǀǉĐŚ ƉŽǌŶĂƚŬŽǀ ƉƌĞ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛ
ŽŬƌĂũŝŶƵƐĐŝĞűŽŵǌĂĐŚŽǀĂŶŝĂďŽŚĂƚĠŚŽƉƌşƌŽĚŶĠŚŽĂŬƵůƚƷƌŶŽŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠŚŽĚĞĚŝēƐƚǀĂ͖
ǆͿ ƉŽĚŝĞűĂ ƐĂ ŶĂ ŝŶƚĞŐƌĄĐŝŝ ǌĞůĞŶĞũ ŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌǇ ĚŽ ƐĞŬƚŽƌŽǀǉĐŚ ƉŽůŝƚşŬ Ă ƉŽĚƉŽƌƵũĞ ďƵĚŽǀĂŶŝĞ
ǌĞůĞŶĞũŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌǇ͕ĂŬŽǀǉǌŶĂŵŶĠŚŽĨĂŬƚŽƌƵƉƌĞƌŝĂĚĞŶŝĞƉƌşƌŽĚŶĠŚŽŬĂƉŝƚĄůƵ͕ƌĞŐŝŽŶĄůŶĞŚŽ
ƌŽǌǀŽũĂ͕ǌŵĞŶǇŬůşŵǇ͕ƌŝĂĚĞŶŝĂƌŝǌşŬǀƉƌşƉĂĚĞŬĂƚĂƐƚƌŽĨĂŵĂŶĂǎŵĞŶƚƵǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͖
ǇͿ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ŬŽŶĐĞƉēŶƷ Ă ƉŽƌĂĚĞŶƐŬƷ ēŝŶŶŽƐƛ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ƉŽĚƉŽƌǇ ďƵĚŽǀĂŶŝĂ Ă ƌŝĂĚĞŶŝĂ
ŐĞŽƉĂƌŬŽǀ͕ŶĄƵēŶǉĐŚĐŚŽĚŶşŬŽǀĂůŽŬĂůşƚ͖
ǌͿ ǀǇƉƌĂĐƷǀĂ ŽĚďŽƌŶĠ ƉŽĚŬůĂĚǇ ƉƌĞ ƉƌşƉƌĂǀƵ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝƵ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉĐŚ ĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀ͕
ůĞŐŝƐůĂƚşǀŶǇĐŚ ƉƌĞĚƉŝƐŽǀ Ă ŵĞƚŽĚşŬ ƚǉŬĂũƷĐŝĐŚ ƐĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ǌĄƛĂǎş͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ
ǌŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƚŝ Ɖƌŝ ƉƌĞǀĞŶĐŝŝ Ă ŽĚƐƚƌĂŸŽǀĂŶş ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƓŬƀĚ͕ ƉƌĞǀĞŶĐŝŝ ǌĄǀĂǎŶǉĐŚ
ƉƌŝĞŵǇƐĞůŶǉĐŚŚĂǀĄƌŝşĂŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĞũƉƌĞǀĞŶĐŝŝĂŬŽŶƚƌŽůǇǌŶĞēŝƐƛŽǀĂŶŝĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͖
ĂĂͿ ƉůŶşƷůŽŚǇƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬĠŚŽŽƌŐĄŶƵƉŽĚƌŝĂĚŝĂĐŝŵŽƌŐĄŶŽŵǀƌĄŵĐŝKƉĞƌĂēŶĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵ
ŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞǀƐƷůĂĚĞƐŽƐƉůŶŽŵŽĐŶĞŶşŵƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽŽƌŐĄŶƵ͖
ďďͿ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƷůŽŚǇ ƐƷǀŝƐŝĂĐĞ Ɛ ŶĂƌŝĂĚĞŶşŵ ƵƌſƉƐŬĞŚŽ ƉĂƌůĂŵĞŶƚƵ Ă ZĂĚǇ ;^Ϳ ē͘ ϰϬϭͬϮϬϬϵ
ǌ Ϯϯ͘ ĂƉƌşůĂ ϮϬϬϵ Ž ƵƌſƉƐŬĞũ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ĂŐĞŶƚƷƌĞ Ă ƵƌſƉƐŬĞũ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ
ŝŶĨŽƌŵĂēŶĞũ Ă ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂĐĞũ ƐŝĞƚŝ͖ ƉůŶş ĨƵŶŬĐŝƵ ŶĄƌŽĚŶĠŚŽ ŽŚŶŝƐŬŽǀĠŚŽ ďŽĚƵ ;E&WͿ ƵƌſƉƐŬĞũ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ͕ ēůĞŶĂ ƌŝĂĚŝĂĐĞũ ƌĂĚǇ ƵƌſƉƐŬĞũ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ͕
ŶĄƌŽĚŶĠŚŽ ƵǌůĂ ƵƌſƉƐŬĞũ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĞũ Ă ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂĐĞũ ƐŝĞƚŝ
ĂǀǇďƌĂŶǉĐŚŶĄƌŽĚŶǉĐŚƌĞĨĞƌĞŶēŶǉĐŚĐĞŶƚŝĞƌ͖
ĐĐͿ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝƵ ƉƌŽĐĞƐƵ ƉůŶĞŶŝĂ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽǀǉĐŚ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş͕ ƉƌşƉƌĂǀǇ Ă ƉŽĚĄǀĂŶŝĂ ƐƉƌĄǀ
ƉƌĞƵƌſƉƐŬƵŬŽŵŝƐŝƵĂKǌĂǀǇďƌĂŶĠŽďůĂƐƚŝǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͖
ĚĚͿ ŬŽŶĐĞƉēŶĞ Ă ŬŽŽƌĚŝŶĂēŶĞ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ Ă ƌĞĂůŝǌƵũĞ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠ͕ ƉƌŽƉĂŐĂēŶĠ Ă ŽƐǀĞƚŽǀĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ
ĂƉƌŽŐƌĂŵǇŶĂŶĄƌŽĚŶĞũƷƌŽǀŶŝ͖
ĞĞͿ ƉŽĚŝĞűĂƐĂŶĂŚŽĚŶŽƚĞŶşĞŬŽƐǇƐƚĠŵŽǀǉĐŚƐůƵǎŝĞďĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶŽŵƷēƚŽǀŶşĐƚǀĞ͖
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ĨĨͿ ƉůŶş ƷůŽŚǇ ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬĠŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ǀ ƌĄŵĐŝ KƉĞƌĂēŶĠŚŽ ƉƌŽŐƌĂŵƵ <ǀĂůŝƚĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂǀƐƷůĂĚĞƐŽŵůƵǀŽƵŽǀǇŬŽŶĄǀĂŶşēĂƐƚŝƷůŽŚƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽŽƌŐĄŶƵƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬǉŵ
ŽƌŐĄŶŽŵ͕
ŐŐͿ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞēŝŶŶŽƐƚŝEĄƌŽĚŶĠŚŽŽƌŐĄŶƵƉƌĞƉƌŽŐƌĂŵŶĂĚŶĄƌŽĚŶĞũƐƉŽůƵƉƌĄĐĞKƉĞƌĂēŶǉƉƌŽŐƌĂŵ
^ƚƌĞĚŶĄƵƌſƉĂǀƐƷůĂĚĞƐŽŚŽĚŽƵŽƉůŶŽŵŽĐĞŶƐƚǀĞ͕
ŚŚͿ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ēŝŶŶŽƐƚŝ EĄƌŽĚŶĠŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ƉƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵ ŶĂĚŶĄƌŽĚŶĞũ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ KƉĞƌĂēŶǉ
ƉƌŽŐƌĂŵ:ƵŚŽǀǉĐŚŽĚŶĄƵƌſƉĂǀƐƷůĂĚĞƐŽŚŽĚŽƵŽƉůŶŽŵŽĐĞŶƐƚǀĞ͘

SdZEKK|s|,@KZ'E//
ŝŶŶŽƐƛ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ƐĂ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ƐƷƐƚƌĞěŽǀĂůĂ ŶĂ ŬǀĂůŝƚŶĠ͕
ĞĨĞŬƚşǀŶĞ ƉůŶĞŶŝĞ ƐĐŚǀĄůĞŶĠŚŽ WůĄŶƵ ŚůĂǀŶǉĐŚ ƷůŽŚ͕ ƌŝĂĚĞŶŝĞ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ƉƌĞ ƉŽĚƉŽƌƵ ƉůŶĞŶŝĂ
ƉŽƐůĂŶŝĂĂ ŚůĂǀŶǉĐŚēŝŶŶŽƐƚşĂŐĞŶƚƷƌǇ͕ǀǉŬŽŶēŝŶŶŽƐƚşƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬĠŚŽŽƌŐĄŶƵƉŽĚƌŝĂĚŝĂĐŝŵ
ŽƌŐĄŶŽŵƉƌĞKƉĞƌĂēŶǉƉƌŽŐƌĂŵ<ǀĂůŝƚĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘ EĂǌĄŬůĂĚĞǀǉĐŚŽĚşƐŬƌŽǌƉŽēƚƵ͕ĂŬŽĂũ
ĚůŚŽĚŽďĠŚŽ ƉůĄŶƵ ƌŽǌǀŽũĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ďŽůŝ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ǀǇŬŽŶĄǀĂŶĠ
ēŝŶŶŽƐƚŝ ƉƌĞ ŶĂƉůŶĞŶŝĞ ĐŝĞűŽǀ ŶĂũŵćǀ ŽďůĂƐƚŝǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞKW<W͘s ƉƌŝĞďĞŚƵƌŽŬĂ
ϮϬϭϳ ďŽůŝ ŶĂěĂůĞũ ƌĞĂůŝǌŽǀĂŶĠ ƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂēŶĠ ŽƉĂƚƌĞŶŝĂ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ŚŽƐƉŽĚĄƌŶĞŚŽ ŶĂŬůĂĚĂŶŝĂ ƐŽ
ǌǀĞƌĞŶǉŵŝ ǌĚƌŽũŵŝ͘ ZĂĐŝŽŶĂůŝǌĂēŶǉŵŝ ŽƉĂƚƌĞŶŝĂŵŝ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ĞůŝŵŝŶŽǀĂůĂ ƚůĂŬ ŶĂ ƉŽŬůĞƐ ŬƌǇƚŝĂ
ǀǉĚĂǀŬŽǀǌ ŝŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀ͕ŶĂũŵćƉƌŽũĞŬƚŽǀĞũēŝŶŶŽƐƚŝ͘,ůĂǀŶǉŵŝƷůŽŚĂŵŝǀ ƐƚƌĞĚŶŽĚŽďŽŵǀǉŚűĂĚĞƐƷ
ƷůŽŚǇǌĂŵĞƌĂŶĠŶĂ͗
ϭ͘ ŬŽŶĐĞŶƚƌĄĐŝƵŚůĂǀŶĞũēŝŶŶŽƐƚŝĚŽ ƉƌŝŽƌŝƚŶǉĐŚŽďůĂƐƚşĚĞĨŝŶŽǀĂŶǉĐŚǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűŽŵ
Ϯ͘ ƌĞĂůŝǌĄĐŝƵĞĨĞŬƚşǀŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂēŶĞũƓƚƌƵŬƚƷƌǇĂ ĞĨĞŬƚŝǀŝƚƵŶĂŬůĂĚĂŶŝĂƐŽǌǀĞƌĞŶǉŵŝǌĚƌŽũŵŝ
ϯ͘ ǀǇŬŽŶĄǀĂŶŝĞƉŽǀĞƌĞŶŝĂǀ ŽďůĂƐƚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞKW<WĂ ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶǉĐŚĂŬƚŝǀşƚ
ϰ͘ ŬǀĂůŝƚŶǉƉƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎŵĞŶƚĂ ƉƌşƉƌĂǀĂƉƌŽũĞŬƚŽǀǌ KW<WĂ ŝŶǉĐŚƉƌŽŐƌĂŵŽǀ
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3

/EEK^d/KZ'E//

^ůŽǀĞŶƐŬĄ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ŵĄ ĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬƷ ƉƀƐŽďŶŽƐƛ͘ WƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ŶĞũ
ǌƌŝĂěŽǀĂƚĞű ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƉůŶĞŶŝĞ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ƷůŽŚ ŽĚǀĞƚǀş ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ Ž ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ
ǀǇŵĞĚǌĞŶǉĐŚƉƌĞĚŵĞƚŽŵēŝŶŶŽƐƚŝǀ ũĞũǌƌŝĂěŽǀĂĐĞũůŝƐƚŝŶĞ͕ŬƚŽƌǉŵŝƐƷ͗

a)
ďͿ
ĐͿ
ĚͿ
e)
f)
g)
ŚͿ
ŝͿ
ũͿ
k)
l)
ŵͿ
n)
o)
ƉͿ
q)
r)
s)
t)
ƵͿ
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
ďďͿ
ĐĐͿ

ŵĂŶĂǎŵĞŶƚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƌŝǌşŬ͕ ǀƌĄƚĂŶĞ ƌŝǌşŬ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚ ǌ ƉŽƵǎşǀĂŶŝĂ ĐŚĞŵŝĐŬǉĐŚ látok
ĂĐŚĞŵŝĐŬǉĐŚǌŵĞƐşĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂďĞǌƉĞēŶŽƐƛ͕
ƉƌĞǀĞŶĐŝĂǌĄǀĂǎŶǉĐŚƉƌŝĞŵǇƐĞůŶǉĐŚŚĂǀĄƌŝş͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂǌŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƛƉƌŝƉƌĞǀĞŶĐŝŝĂŽĚƐƚƌĂŸŽǀĂŶşĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƓŬƀĚ͕
ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĄƉƌĞǀĞŶĐŝĂĂŬŽŶƚƌŽůĂǌŶĞēŝƐƛŽǀĂŶŝĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞĂŽǌŶĂēŽǀĂŶŝĞƉƌŽĚƵŬƚŽǀ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀŽĂĂƵĚŝƚ͕
ĞůŝŵŝŶĄĐŝĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚǌĄƛĂǎş͕
ŽĚƉĂĚŽǀĠ ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀŽ a ǀǇƵǎşǀĂŶŝĞ ŽďĂůŽǀ͕
ŶĂŬůĂĚĂŶŝĞ s ŽĚƉĂĚŽŵ z ƛĂǎŽďŶĠŚŽ ƉƌŝĞŵǇƐůƵ͕
ƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĞ ǀƉůǇǀŽǀ na ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕
ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ƐŝƚƵĄĐŝĞ͕
ƉŽĚƉŽƌĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ ĞĨĞŬƚşǀŶĞŚŽ ǀǇƵǎşǀĂŶŝĂ ǌĚƌŽũŽǀ a ǌĄƐĂĚ ǌĞůĞŶĠŚŽ ƌĂƐƚƵ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ͕
staroƐƚůŝǀŽƐƛ o ŵĞƐƚƐŬĠ a ǀŝĚŝĞĐŬĞ ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕
ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛ o ƉƌşƌŽĚŶĠ ǌĚƌŽũĞ a ŽďŶŽǀŝƚĞűŶĠ ǌĚƌŽũĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͕
ŬƌĂũŝŶŶĠ ƉůĄŶŽǀĂŶŝĞ͕ ŝŶƚĞŐƌĄĐŝĂ a ƉŽĚƉŽƌĂ ďƵĚŽǀĂŶŝĂ ǌĞůĞŶĞũ ŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌǇ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂ ǀǉĐŚŽǀĂ͕ ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĞ͕ ǀĞĚĂ a ĞĚŝēŶĄ ēŝŶŶŽƐƛ k ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬĞ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ
o ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ a ƉŽĚƉŽƌĂ ƌŽǌǀŽũĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǀǉĐŚŽǀǇ͕ ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ a osvety na
ƷǌĞŵş ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ĞůĞŶĠŚŽ ǀǌĚĞůĄǀĂĐŝĞŚŽ ĨŽŶĚƵ͕
ŬŽŶĐĞƉēŶĠ a ŬŽŽƌĚŝŶĂēŶĠ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ a ƌĞĂůŝǌĄĐŝĂ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ͕ ƉƌŽƉĂŐĂēŶǉĐŚ
a ŽƐǀĞƚŽǀǉĐŚ ĂŬƚŝǀşƚ a ƉƌŽŐƌĂŵŽǀ na ŶĄƌŽĚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝ͕
ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĂŶŝĞ a ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕
ƌŽǌǀŽũ ŶĄƐƚƌŽũŽǀ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ƉŽůŝƚŝŬǇ͕
ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ĞŬŽƐǇƐƚĠŵŽǀǉĐŚ ƐůƵǎŝĞď a ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ƷēƚŽǀŶşĐƚǀŽ͕
ƉŽĚƉŽƌĂ a ŶĄƐůĞĚŶĄ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ ǀǉƐŬƵŵƵ a ǀǉǀŽũĂ͕
ƉŽĚƉŽƌĂ a ŶĄƐůĞĚŶĄ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĂ ǀĞĚĞĐŬĠŚŽ ďĄĚĂŶŝĂ͕
ƉŽĚƉŽƌĂ ǀĞĚĞĐŬĞũ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ s ǀǇƐŽŬǉŵŝ aŬŽůĂŵŝ͕ ƵŶŝǀĞƌǌŝƚĂŵŝ a ǀǉƐŬƵŵŶǉŵŝ ŝŶƓƚŝƚƷĐŝĂŵŝ na
ŶĄƌŽĚŶĞũ a ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝ͕
ƉůŶĞŶŝĞ ƷůŽŚ ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬĠŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ƉŽĚ ƌŝĂĚŝĂĐŝŵ ŽƌŐĄŶŽŵ v ƌĄŵĐŝ KƉĞƌĂēŶĠŚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵƵ ŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ v ƐƷůĂĚĞ so ƐƉůŶŽŵŽĐŶĞŶşŵ ƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽ ŽƌŐĄŶƵ͕
ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ ƉŽƌĂĚĞŶƐŬǉĐŚ a ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐůƵǎŝĞď͕
ƉůŶĞŶŝĞ ƷůŽŚ ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬĠŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ƉƌĞ KƉĞƌĂēŶǉ ƉƌŽŐƌĂŵ <ǀĂůŝƚĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
v ƐƷůĂĚĞ so ŵůƵǀŽƵ o ǀǇŬŽŶĄǀĂŶş ēĂƐƚŝ ƷůŽŚ ƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬǉŵ ŽƌŐĄŶŽŵ͕
ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ēŝŶŶŽƐƚŝ EĄƌŽĚŶĠŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ƉƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵ ŶĂĚŶĄƌŽĚŶĞũ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ KƉĞƌĂēŶǉ
ƉƌŽŐƌĂŵ ^ƚƌĞĚŶĄ ƵƌſƉĂ v ƐƷůĂĚĞ s ŽŚŽĚŽƵ o ƉůŶŽŵŽĐĞŶƐƚǀĞ͕
ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ēŝŶŶŽƐƚŝ EĄƌŽĚŶĠŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ƉƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵ ŶĂĚŶĄƌŽĚŶĞũ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ KƉĞƌĂēŶǉ
ƉƌŽŐƌĂŵ :ƵŚŽǀǉĐŚŽĚŶĄ ƵƌſƉĂ v ƐƷůĂĚĞ s ŽŚŽĚŽƵ o ƉůŶŽŵŽĐĞŶƐƚǀĞ͘
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KĚďŽƌŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞĂ ŽƐǀĞƚǇ
ĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƉŽĚƉŽƌŶĠ ēŝŶŶŽƐƚŝ ƉƌĞ ǀǉŬŽŶ ƉƀƐŽďĞŶŝĂ ŐĞŶĞƌĄůŶĞŚŽ ƌŝĂĚŝƚĞűĂ ^W͘ s ŽďůĂƐƚŝ
ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞ ŬŽŽƌĚŝŶƵũĞ Ă ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƐƚǇŬ Ɛ ŵĠĚŝĂŵŝ Ă ǀĞƌĞũŶŽƐƛŽƵ͘ ŽĚƉŽǀĞĚĄ ǌĂ ƉƌŽƉĂŐĄĐŝƵ
ēŝŶŶŽƐƚş Ă ǀǉƐƚƵƉŽǀ ^W Ă ĞĚŝēŶƷ ēŝŶŶŽƐƛ͕ ŬƚŽƌĄ ũĞ ǌĂŵĞƌĂŶĄ ŶĂ ǌǀǇƓŽǀĂŶŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ
ƉŽǀĞĚŽŵŝĂ ǀĞƌĞũŶŽƐƚŝ͘ ĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƉƌşƉƌĂǀƵ Ă ĞĚşĐŝƵ ƉƌŽƉĂŐĂēŶǉĐŚ ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ ƉƌĞǌĞŶƚƵũƷĐŝĐŚ
ēŝŶŶŽƐƚŝ ^W͕ ǀǉƌŽďƵ ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ ƵƌēĞŶǉĐŚ ŶĂ ƉŽĚƉŽƌƵ ƉƌĂŬƚŝĐŬĞũ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǀǉĐŚŽǀǇ͘
<ŽŵƉůĞǆŶĞ ǌĂƐƚƌĞƓƵũĞ ƉƌşƉƌĂǀƵ Ă ǀǇĚĄǀĂŶŝĞ ũĞĚŝŶĠŚŽ ĐĞůŽƓƚĄƚŶĞŚŽ ŽĚďŽƌŶŽ-ŶĄƵēŶĠŚŽ ēĂƐŽƉŝƐƵ
ŽǎŝǀŽƚŶŽŵƉƌŽƐƚƌĞĚşŶǀŝƌŽŵĂŐĂǌşŶ͘
ZĞĂůŝǌƵũĞ ŬĂŵƉĂŶĞ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶĞ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ͕ ƐĞŵŝŶĄƌĞ͕ ƓŬŽůĞŶŝĂ͕ ǀǉƐƚĂǀǇ Ă ŽƐǀĞƚŽǀĠ
ƉŽĚƵũĂƚŝĂ͘ KƌŐĂŶŝǌƵũĞ ƐƉƌŝĞǀŽĚŶĠ ŽƐǀĞƚŽǀĠ ƉŽĚƵũĂƚŝĂ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĠŚŽ ĨĞƐƚŝǀĂůƵ ĨŝůŵŽǀ Ž ǎŝǀŽƚŶŽŵ
ƉƌŽƐƚƌĞĚş ŬŽƚŽƉĨŝůŵ – ŶǀŝƌŽĨŝůŵ͘ sĞĚŝĞ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶƵ ŬŶŝǎŶŝĐƵ ^W͕ ŬƚŽƌĄ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂůĂ
ǀǉƉŽǎŝēŶĠƐůƵǎďǇǀĞƌĞũŶŽƐƚŝĂ ƐƉƌĂǀŽǀĂůǀŝĚĞŽƚĠŬƵƚǀŽƌĞŶƷĨŝůŵĂŵŝǌ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĠŚŽĨĞƐƚŝǀĂůƵĨŝůŵŽǀ
o ǎŝǀŽƚŶŽŵƉƌŽƐƚƌĞĚşŶǀŝƌŽĨŝůŵ͘KĚďŽƌƉůŶşƷůŽŚǇƐƉŽũĞŶĠƐŽǌĂďĞǌƉĞēĞŶşŵƉƌŽƚŽŬŽůƵ͘

KĚďŽƌŬŽŶƚƌŽůǇ
<ŽŽƌĚŝŶƵũĞ Ă ŵĞƚŽĚŝĐŬǇ ƵƐŵĞƌŸƵũĞ ǀŶƷƚŽƌŶƷ ŬŽŶƚƌŽůŶƷ ēŝŶŶŽƐƛ ^W͘ sǇƉƌĂĐŽǀĄǀĂ ƉůĄŶ ŬŽŶƚƌŽůŶĞũ
ēŝŶŶŽƐƚŝ Ă ŶĂǀƌŚƵũĞ ƷēĂƐƛ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ŶĂ ŬŽŶƚƌŽůŶǉĐŚ ĂŬĐŝĄĐŚ͘ WƌĞĚŬůĂĚĄ ŶĄǀƌŚǇ ŶĂ
ŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞ ĞǆŝƐƚƵũƷĐŝĐŚ ŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽǀ Ă ǀĞĚŝĞ ĂŐĞŶĚƵ ƐƷǀŝƐŝĂĐƵ Ɛ ŬŽŶƚƌŽůŶŽƵ ēŝŶŶŽƐƛŽƵ͘ KĚďŽƌ
ǀǇďĂǀƵũĞĂĞǀŝĚƵũĞƐƛĂǎŶŽƐƚŝ͕ƉĞƚşĐŝĞĂƐƷǀŝƐŝĂĐĞƉŽĚŶĞƚǇ͘

KĚďŽƌƉƌĄǀŶǇĐŚƐůƵǎŝĞď
KĚďŽƌ ƉƌĄǀŶǇĐŚ ƐůƵǎŝĞď ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƉŽĚĄǀĂŶŝĞ ŶĄǀƌŚŽǀ͕ǀǇũĂĚƌĞŶş͕ ǎĂůƀď Ă ŽƉƌĂǀŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ
v ŽďůĂƐƚŝ ŽďēŝĂŶƐŬĞŚŽ͕ ŽďĐŚŽĚŶĠŚŽ͕ ƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽ͕ ƐƉƌĄǀŶĞŚŽ Ă ĞǆĞŬƵēŶĠŚŽ ƉƌĄǀĂ͘ sǇŚŽƚŽǀƵũĞ͕
ƐƉƌĂĐŽǀĄǀĂ Ă ƉƌŝƉŽŵŝĞŶŬƵũĞ ǌŵůƵǀǇ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽ͕ ŽďĐŚŽĚŶĠŚŽ Ă ŽďēŝĂŶƐŬĞŚŽ ƉƌĄǀĂ
a ƉŽƐŬǇƚƵũĞƉƌĄǀŶĞƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀŽŽƐƚĂƚŶǉŵǌůŽǎŬĄŵ^W͘

KĚďŽƌƉĞƌƐŽŶĂůŝƐƚŝŬǇ
(ƉƌŝĂŵŽƉŽĚŐĞŶĞƌĄůŶĞŚŽƌŝĂĚŝƚĞűĂƉĂƚƌşŽĚϬϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳͿ
WŽƐůĂŶşŵ ŽĚďŽƌƵ ƉĞƌƐŽŶĂůŝƐƚŝŬǇ ũĞ ŬŽŵƉůĞǆŶĠ ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶŝĞ ƉŽĚƉŽƌǇ ĚŽƐŝĂŚŶƵƚŝĂ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ
ĐŝĞűŽǀ ^W ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ƉĞƌƐŽŶĄůŶǇĐŚ ƉƌŽĐĞƐŽǀ - ǌşƐŬĂǀĂŶŝĂ͕ ƐƚĂďŝůŝǌŽǀĂŶŝĂ ƌŽǌǀŽũĂ
ĂŽƉƚŝŵĄůŶĞŚŽǀǇƵǎşǀĂŶŝĂűƵĚƐŬǉĐŚǌĚƌŽũŽǀǀ^W͘
ŝŶŶŽƐƚŝŽĚďŽƌƵ
x
x
x
x
x
x
x

ǌŽĚƉŽǀĞĚĄǌĂŽďůĂƐƛƉƌŝũşŵĂŶŝĂĂƵǀŽűŸŽǀĂŶŝĂ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ͕
ǀĞĚŝĞƉĞƌƐŽŶĄůŶƵĂŐĞŶĚƵǀ ^W͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞŽďůĂƐƛƌŽǌǀŽũĂĂǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀƉŽĚűĂƉŽƚƌŝĞď^W͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞƉƌŽĐĞƐŬŽůĞŬƚşǀŶĞŚŽǀǇũĞĚŶĄǀĂŶŝĂĂƐŽĐŝĄůŶĞũƉŽůŝƚŝŬǇ͕
ǀ ǌŵǇƐůĞ ǌĄŬŽŶĂ ϱϱϯͬϮϬϬϯ ͘ ǌ͘ Ă ƉůĂƚŶĞũ ŬŽůĞŬƚşǀŶĞũ ǌŵůƵǀǇ ǌŽĚƉŽǀĞĚĄ ǌĂ ŽĚŵĞŸŽǀĂŶŝĞ
ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ͕
ƉŽƐŬǇƚƵũĞ ůşŶŝŽǀǉŵ ǀĞĚƷĐŝŵ ƉŽĚƉŽƌƵ Ɖƌŝ ƌĞĂůŝǌĄĐŝş ŝĐŚ ƉĞƌƐŽŶĄůŶǇĐŚ ƷůŽŚ ǀ ƌŝĂĚĞŶǉĐŚ
ƉĞƌƐŽŶĄůŶǇĐŚŬŽůĞŬƚşǀŽĐŚ͕
ǌŽĚƉŽǀĞĚĄǌĂǀĞĚĞŶŝĂŵǌĚŽǀĠŚŽƷēƚŽǀŶşĐƚǀĂĂŵǌĚŽǀĞũĂŐĞŶĚǇƉƌĞƉŽƚƌĞďǇĞǆƚĞƌŶǉĐŚŝŶƓƚŝƚƷĐŝş
ǀǌŵǇƐůĞƉůĂƚŶĞũůĞŐŝƐůĂƚşǀǇ͕
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x

ǌŽĚƉŽǀĞĚĄǌĂƚǀŽƌďƵƉƌŝŶĐşƉŽǀĂƉƌĂǀŝĚŝĞůƉĞƌƐŽŶĄůŶĞŚŽƌŝĂĚĞŶŝĂǀ^W͘

KĚďŽƌǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ
;ƉƌŝĂŵŽ ƌŝĂĚĞŶǉŐĞŶĞƌĄůŶǇŵ ƌŝĂĚŝƚĞűŽŵ ŽĚϬϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳͿ
KĚďŽƌ ǀĞƌĞũŶĠŚŽ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ ƐĂ ǌĂŵĞƌŝĂǀĂ ŶĂ ŽďƐƚĂƌĂŶŝĞ ƚŽǀĂƌŽǀ Ă ƐůƵǎŝĞď ǀ ǌŵǇƐůĞ ǌĄŬŽŶĂ
ē͘ ϮϱͬϮϬϬϲ Ž ǀĞƌĞũŶŽŵ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶş Ă Ž ǌŵĞŶĞ Ă ĚŽƉůŶĞŶş ŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚ ǌĄŬŽŶŽǀ͘ ĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƚŝĞǎ
ŬŽŵƉůĞǆŶĠǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞǌŵůƵǀŶĞũĂŐĞŶĚǇ^W͘
ŝŶŶŽƐƚŝŽĚďŽƌƵ
x
x
x

ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ Ă ǌŽĚƉŽǀĞĚĄ ǌĂ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝƵ͕ ŵĞƚſĚǇ Ă ƉŽƐƚƵƉǇ ǀĞƌĞũŶĠŚŽ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ ƚŽǀĂƌŽǀ͕
ƐůƵǎŝĞďĂƉƌĄĐǀƌŽǌƐĂŚƵǀǇŬŽŶĄǀĂŶŝĂēŝŶŶŽƐƚşƐƉŽũĞŶǉĐŚƐǀĞƌĞũŶǉŵŽďƐƚĂƌĄǀĂŶşŵ͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƵƉůĂƚŸŽǀĂŶŝĞ ǀƓĞŽďĞĐŶĞ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶǇĐŚ ƉƌĞĚƉŝƐŽǀ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ǀĞƌĞũŶĠŚŽ
ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ͕ǀǇƉƌĂĐƷǀĂĂŶĂůǉǌǇĂ ƉůĄŶŽǀĂŶŝĞƉƌŽĐĞƐŽǀǀŽǀĞƌĞũŶŽŵŽďƐƚĂƌĄǀĂŶş͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ǀ ǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ ŽĚ ƉŽƵǎŝƚĠŚŽ ƉŽƐƚƵƉƵ ǀĞƌĞũŶĠŚŽ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ ǌǀĞƌĞũŸŽǀĂŶŝĞ
ƉƌĞĚďĞǎŶǉĐŚ ŽǌŶĄŵĞŶş͕ ŽǌŶĄŵĞŶş Ž ǀǇŚůĄƐĞŶş ŵĞƚſĚǇ ǀĞƌĞũŶĠŚŽ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ Ă ŽǌŶĄŵĞŶş
o ǀǉƐůĞĚŬƵǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂǀƐƷůĂĚĞƐŽǌĄŬŽŶŽŵŽǀĞƌĞũŶŽŵŽďƐƚĂƌĄǀĂŶş͘

ZĞǌŽƌƚŶĠƐƚƌĞĚŝƐŬŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚĚĄƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚƐůƵǎŝĞď–
dEdZhD (ƉƌŝĂŵŽƌŝĂĚĞŶĠ ŐĞŶĞƌĄůŶǇŵƌŝĂĚŝƚĞűŽŵ ĚŽϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳͿ
WŽƐŬǇƚƵũĞ ƐůƵǎďǇ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŽůſŐŝş͕ƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĂ Ă ƉƵďůŝŬŽǀĂŶŝĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ
ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş͕ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ;ƐŝĞƛŽǀǉĐŚͿƐůƵǎŝĞďǀ ƌĄŵĐŝ ^W͕ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝşǀ ƉƀƐŽďŶŽƐƚŝDW^ZĂ ƷƌĂĚŽǀ
ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘ ĂďĞǌƉĞēƵũĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŬƷ ƉŽĚƉŽƌƵ ƉƌĞ ŽďůĂƐƛ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
ǀǇƉůǉǀĂũƷĐƵ ǌ ŶĄƌŽĚŶĞũ Ă ĞƵƌſƉƐŬĞũ ůĞŐŝƐůĂƚşǀǇ͘ ^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ Ɛ ƌĞǌŽƌƚŶǉŵŝ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂŵŝ Ɖƌŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶş Ă ǌďĞƌĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƷĚĂũŽǀ͕ ďƵĚŽǀĂŶş ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ Ă ƉƵďůŝŬŽǀĂŶş
ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş Ɛ ƉƌŝĚĂŶŽƵ ŚŽĚŶŽƚŽƵ ƉƌĞ ŽďēĂŶŽǀ ŝ ǀĞƌĞũŶǉ ƐĞŬƚŽƌ͘ /ŶƚĞŐƌƵũĞ Ă ŚĂƌŵŽŶŝǌƵũĞ ƚŽŬǇ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƷĚĂũŽǀ ŶĂ ŶĄƌŽĚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝ͘ ŽĚƉŽǀĞĚĄ ǌĂ ĚĄƚŽǀƷ ƓƚƌƵŬƚƷƌƵ ƌĞǌŽƌƚƵ Ă ũĞũ
ďĞǌŬŽŶĨůŝŬƚŶĠƉƌĞƉŽũĞŶŝĞŶĂƓƚĂŶĚĂƌĚǇǀǇƉůǉǀĂũƷĐĞǌ ůĞŐŝƐůĂƚşǀǇƵƌſƉƐŬĞũƷŶŝĞ͘
ƀůĞǎŝƚĠ ƐƷ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ǌĂŵĞƌĂŶĠ ŶĂ ƉƌĂŬƚŝĐŬĠ ƌĞĂůŝǌŽǀĂŶŝĞ <ŽŶĐĞƉĐŝĞ ƌŽǌǀŽũĂ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ
v ƌĞǌŽƌƚĞ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ;<Z/^Ϳ ŶĂ ƌŽŬǇ ϮϬϭϰ - ϮϬϭϴ Ă ďƵĚŽǀĂŶŝĞ ZĞǌŽƌƚŶĠŚŽ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠŚŽ
ƐǇƐƚĠŵƵ͘
KZ'E/E>EE/ dEdZ
dEdZhD ũĞ ǀ ƌĄŵĐŝ ǌǀǉƓĞŶĠŚŽ ĚƀƌĂǌƵ ŶĂ ĚǀĞ ŶŽƐŶĠ ŽďůĂƐƚŝ ŽĚďŽƌŶǉĐŚēŝŶŶŽƐƚş ;ƐǇƐƚĠŵŽǀĄ
a ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬĄͿ ĂƐƚǉŵƐƷǀŝƐŝĂĐŝŵŝŽĚďŽƌŶǉŵŝ ŬŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŵŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶĞƌŽǌēůĞŶĞŶĠ nĂ͗
x
x

oĚĚĞůĞŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚƚĞĐŚŶŽůſŐŝşĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚĚĄƚ
oĚĚĞůĞŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚƐǇƐƚĠŵŽǀĂƉƌĞǀĄĚǌŬǇ
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3͘Ϯ

^</Es/ZKEDEd>/^d/<z Z/E/WZK:<dKs

WK^>E/^</
,ůĂǀŶĄ ƉƀƐŽďŶŽƐƛ Ă ēŝŶŶŽƐƛ ƐĞŬĐŝĞ ũĞ ǌĂŵĞƌĂŶĄ ŶĂ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƓƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĞũ ŽĚǀĞƚǀŽǀĞũ
ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ Ž ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕ ƌŽǌǀŽũ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝƐƚŝŬǇ͕ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽǀǉĐŚ
ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş͕ ƌŽǌǀŽũ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ͕ ƌŝĂĚĞŶŝĞ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝƵ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ŶĂ ŶĄƌŽĚŶĞũ
a ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũƷƌŽǀŶŝ͘
ZDKsj>K,z^</
WƀƐŽďŶŽƐƛƐĞŬĐŝĞǀ ŽĚǀĞƚǀŝĂĐŚƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽ ǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͗
x ŵĂŶĂǎŵĞŶƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƌŝǌşŬ͕ǀƌĄƚĂŶĞƌŝǌşŬǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚǌƉŽƵǎşǀĂŶŝĂĐŚĞŵŝĐŬǉĐŚůĄƚŽŬĂ
ĐŚĞŵŝĐŬǉĐŚǌŵĞƐşĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂďĞǌƉĞēŶŽƐƛ͕
x ƉƌĞǀĞŶĐŝĂǌĄǀĂǎŶǉĐŚƉƌŝĞŵǇƐĞůŶǉĐŚŚĂǀĄƌŝş͕
x ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂǌŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƛƉƌŝƉƌĞǀĞŶĐŝŝĂŽĚƐƚƌĂŸŽǀĂŶşĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƓŬƀĚ͕
x ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĄƉƌĞǀĞŶĐŝĂĂŬŽŶƚƌŽůĂǌŶĞēŝƐƛŽǀĂŶŝĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕
x ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞĂŽǌŶĂēŽǀĂŶŝĞƉƌŽĚƵŬƚŽǀ͕
x ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀŽĂ ĂƵĚŝƚ͕
x ĞůŝŵŝŶĄĐŝĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚǌĄƛĂǎş͕
x ŽĚƉĂĚŽǀĠŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀŽĂǀǇƵǎşǀĂŶŝĞŽďĂůŽǀ͕
x ŶĂŬůĂĚĂŶŝĞƐŽĚƉĂĚŽŵǌƛĂǎŽďŶĠŚŽƉƌŝĞŵǇƐůƵ͕
x ƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĞǀƉůǇǀŽǀŶĂǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕
x ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũƐŝƚƵĄĐŝĞ͕
x ƉŽĚƉŽƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞĞĨĞŬƚşǀŶĞŚŽǀǇƵǎşǀĂŶŝĂǌĚƌŽũŽǀĂǌĄƐĂĚǌĞůĞŶĠŚŽƌĂƐƚƵ͕
x ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛŽŵĞƐƚƐŬĠĂǀŝĚŝĞĐŬĞǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕
x ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛŽƉƌşƌŽĚŶĠǌĚƌŽũĞĂŽďŶŽǀŝƚĞűŶĠǌĚƌŽũĞĞŶĞƌŐŝĞ͕
x ŬƌĂũŝŶŶĠƉůĄŶŽǀĂŶŝĞ͕ŝŶƚĞŐƌĄĐŝĂĂƉŽĚƉŽƌĂďƵĚŽǀĂŶŝĂǌĞůĞŶĞũŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌǇ͕
x ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂ ǀǉĐŚŽǀĂ͕ ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĞ͕ ǀĞĚĂ Ă ĞĚŝēŶĄ ēŝŶŶŽƐƛ Ŭ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬĞ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ Ž
ǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕
x ŬŽŶĐĞƉēŶĠ Ă ŬŽŽƌĚŝŶĂēŶĠ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ Ă ƌĞĂůŝǌĄĐŝĂ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ͕ ƉƌŽƉĂŐĂēŶǉĐŚ Ă ŽƐǀĞƚŽǀǉĐŚ
ĂŬƚŝǀşƚĂ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀŶĂŶĄƌŽĚŶĞũƷƌŽǀŶŝ͕
x ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĂŶŝĞĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕
x rŽǌǀŽũŶĄƐƚƌŽũŽǀĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũƉŽůŝƚŝŬǇ͕
x ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞĞŬŽƐǇƐƚĠŵŽǀǉĐŚƐůƵǎŝĞďĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞƷēƚŽǀŶşĐƚǀŽ͕
x ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞƉŽƌĂĚĞŶƐŬǉĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚƐůƵǎŝĞď͘
KZ'E/E>EE/ ^</
x
x
x
x
x
x

oĚĚĞůĞŶŝĞŵĞƚŽĚŝŬǇ͕/D^Ă ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠŚŽƌŝĂĚĞŶŝĂ
oĚďŽƌĂŶĂůǉǌ͕ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƐůƵǎŝĞď
ŽĚďŽƌƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽŵĞƐƚƐŬĠĂǀŝĚŝĞĐŬĞǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ
ŽĚďŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũǀǉĐŚŽǀǇĂ ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ
oĚďŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀĂĂĂǌŝůĞũƐŬĠŚŽĚŽŚŽǀŽƌƵ
oĚďŽƌŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũƐƉŽůƵƉƌĄĐĞĂƌĞƉŽƌƚŝŶŐƵ

KĚĚĞůĞŶŝĞŵĞƚŽĚŝŬǇ͕/D^Ă ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠŚŽƌŝĂĚĞŶŝĂ
ŝŶŶŽƐƚŝŽĚĚĞůĞŶŝĂ
x

ŵĞƚŽĚŝĐŬĄƉƌşƉƌĂǀĂĂ ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝĂƉůŶĞŶŝĂĂ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞWůĄŶƵŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚ^W͕
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x
x
x
x

ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝĂƉƌŝƉŽŵŝĞŶŬŽǀǉĐŚŬŽŶĂŶş͕
ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂƐŽǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűŽŵǀ ŽďůĂƐƚŝƐǀŽũĞũēŝŶŶŽƐƚŝ͕
ƌŝĂĚĞŶŝĂĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĄĐŝĂƉƌŽũĞŬƚŽǀĞũēŝŶŶŽƐƚŝǀ ƉƀƐŽďŶŽƐƚŝĐĞůĞũĂŐĞŶƚƷƌǇ͕
ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝĂŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĠŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀĂǀ ^W͘

/EEK^d/KKZKs^</

KĚďŽƌĂŶĂůǉǌ͕ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂWĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƐůƵǎŝĞď
ZĞĂůŝǌƵũĞĂŬƚŝǀŝƚǇƐƷǀŝƐŝĂĐĞƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇŵŝƐůƵǎďĂŵŝ͕ŵĞĚǌŝŬƚŽƌĠƉĂƚƌşƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĞǀƉůǇǀŽǀŶĂ
ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕ ƉƌĞǀĞŶĐŝĂ ǌĄǀĂǎŶǉĐŚ ƉƌŝĞŵǇƐĞůŶǉĐŚ ŚĂǀĄƌŝş͕ ƉƌĞǀĞŶĐŝĂ Ă ŶĄƉƌĂǀĂ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƓŬƀĚ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚǌĄƛĂǎş͕ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĄƉƌĞǀĞŶĐŝĂ͕ŬŽŶƚƌŽůĂǌŶĞēŝƐƛŽǀĂŶŝĂĂ
ŝŶĠ͘ WůŶş ēŝŶŶŽƐƚŝ ƐƷǀŝƐŝĂĐĞ Ɛ ŝŶĚŝŬĄƚŽƌŽǀǉŵ ŚŽĚŶŽƚĞŶşŵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕Ɛ ǀƉůǇǀŵŝǀǇďƌĂŶǉĐŚ
ƐĞŬƚŽƌŽǀŶĂǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞĂƐƚƌǀĂůŽƵĚƌǎĂƚĞűŶǉŵƌŽǌǀŽũŽŵŶĂŶĄƌŽĚŶĞũĂ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũƷƌŽǀŶŝ͘
KĚďŽƌ ƉƌŝƉƌĂǀƵũĞ Ă ƉƵďůŝŬƵũĞ ƐƉƌĄǀǇ Ž ƐƚĂǀĞ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ ŬŽŽƌĚŝŶƵũĞ ƉƌŽĐĞƐ ƉůŶĞŶŝĂ
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽǀǉĐŚ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚşǀŽēŝ ƵƌſƉƐŬĞũŬŽŵŝƐŝŝ͕KƌŐĂŶŝǌĄĐŝŝƉƌĞŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬƵƐƉŽůƵƉƌĄĐƵĂƌŽǌǀŽũ͕
ƵƌſƉƐŬĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũĂŐĞŶƚƷƌĞ͕ƵƌſƉƐŬĞũŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬĞũŬŽŵŝƐŝŝƉƌŝK^E͕ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŵƵ
ƉƌŽŐƌĂŵƵ K^E Ă ^ƉŽůŽēŶĠŵƵ ǀǉƐŬƵŵŶĠŵƵ ĐĞŶƚƌƵ͘ WŽĚƉŽƌƵũĞ ƚǀŽƌďƵ ǀǉŚűĂĚŽǀǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş͕
ƐĐĞŶĄƌŽǀĂƓƚƷĚŝş͕ũĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶǉǌĂƚǀŽƌďƵĂƉƌĞǀĄĚǌŬƵǀŝĂĐĞƌǉĐŚŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ͘ĄƌŽǀĞŸ
ƉŽƐŬǇƚƵũĞŬŽŶǌƵůƚĂēŶƷĂƉŽƌĂĚĞŶƐŬƷēŝŶŶŽƐƛƉƌĞǀĞƌĞũŶŽƐƛ͘
KĚďŽƌƐĂŽƌŐĂŶŝǌĂēŶĞēůĞŶşŶĂ
x
x

oĚĚĞůĞŶŝĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƐůƵǎŝĞď
oĚĚĞůĞŶŝĞĂŶĂůǉǌĂŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ

KĚĚĞůĞŶŝĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƐůƵǎŝĞď
KĚĚĞůĞŶŝĞ ƐĂ ǌĂŵĞƌŝĂǀĂ ŶĂ ƐůƵǎďǇ ƉƌĞ ƓƚĄƚŶƵ ƐƉƌĄǀƵ͕ ƐĂŵŽƐƉƌĄǀƵ͕ ƉŽĚŶŝŬĂƚĞűŽǀ͕ ŽĚďŽƌŶƷ ŝ ůĂŝĐŬƷ
ǀĞƌĞũŶŽƐƛ͘sƌĄŵĐŝƐǀŽũŝĐŚēŝŶŶŽƐƚşƉůŶşǀǇďƌĂŶĠƷůŽŚǇ͕ŬƚŽƌĠŵƵďŽůŝǌǀĞƌĞŶĠŐĞƐƚŽƌŽŵ͕DW^Z͘EĂ
ŶĄƌŽĚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝ ƐĂ ƉŽĚŝĞűĂ ŶĂũŵć ŶĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝ ǌĄŬŽŶŽǀ͕ ǀ ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ Ɛ DW ^Z ƚǀŽƌş ŽĚďŽƌŶĠ
ƉŽĚŬůĂĚǇ ƉƌĞ ůĞŐŝƐůĂƚşǀŶƵ ēŝŶŶŽƐƛ͕ ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ ŶĂ ƉƌşƉƌĂǀĞ ǌĄŬŽŶŽǀ͕ ǀǇŚůĄƓŽŬ Ă ŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶǇĐŚ
ƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͘WƌĂĐŽǀŶşĐŝŽĚĚĞůĞŶŝĂƉƌŝƉƌĂǀƵũƷŽĚďŽƌŶĠƐƚĂŶŽǀŝƐŬĄƉƌĞŐĞƐƚŽƌĂ͕ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũƷƉƌŝƚǀŽƌďĞ
ŵĞƚŽĚŝĐŬǉĐŚƉƌşƌƵēŝĞŬ͕ŽǀĞƌƵũƷŵĞƚŽĚŝĐŬĠƉŽƐƚƵƉǇǀƉƌĂǆŝ͘
s ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ Ɛ DW ^Z ƉƌŝƉƌĂǀƵũƷ Ăũ ƉŽĚŬůĂĚǇ ƉƌĞ ƉůŶĞŶŝĞ ƉŽǎŝĂĚĂǀŝĞŬ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚ
ǌŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚǌĄǀćǌŬŽǀ^ůŽǀĞŶƐŬĂǀŽďůĂƐƚŝǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ǌĂďĞǌƉĞēƵũƷǌďĞƌĂƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ
ƷĚĂũŽǀŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝǀǇďƌĂŶǉĐŚĞƵƌſƉƐŬǇĐŚƐŵĞƌŶşĐǀ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬĞǀǌŵǇƐůĞƉŽǎŝĂĚĂǀŝĞŬ
< Ă DW ^Z͕ ƉŽĚŬůĂĚŽǀ ƉƌĞ ƌĞƉŽƌƚŽǀĂŶŝĞ ĚŽ ĞƵƌſƉƐŬǇĐŚ ĚĂƚĂďĄǌ͕ Ă ƚŝĞǎ ƉŽĚŬůĂĚŽǀ ƉƌĞ ĞǆƉĞƌƚŶĠ
ƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂŶĂŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũƷƌŽǀŶŝ͘
WƌĂĐŽǀŶşĐŝ ŽĚĚĞůĞŶŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƐůƵǎŝĞď ƐƷ ēůĞŶŵŝ ǀŝĂĐĞƌǉĐŚ ĞǆƉĞƌƚŶǉĐŚ ƐŬƵƉşŶ Ă ǀǉďŽƌŽǀ
ƓƚĄƚŽǀj͕ŵĂũƷƐǀŽũŚŽǌĄƐƚƵƉĐƵǀŽ ĨƵŶŬĐŝŝEĄƌŽĚŶĠŚŽŬŽŶƚĂŬƚŶĠŚŽďŽĚƵ;ƉƌĞWƌŽƚŽŬŽůŽƌĞŐŝƐƚƌŽĐŚ
ƷŶŝŬŽǀ Ă ƉƌĞŶŽƐŽǀ ǌŶĞēŝƐƛƵũƷĐŝĐŚ ůĄƚŽŬ ĂƌŚƵƐŬĠŚŽ ĚŽŚŽǀŽƌƵͿ͕ ĂŬƚşǀŶĞ ƐĂ ǌƷēĂƐƚŸƵũƷ ƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚ
ǌĂƐĂĚŶƵƚş<͕:Z͕Ă/KEd͕K͕,<K^E͘
KĚĚĞůĞŶŝĞ ƉƌĞǀĄĚǌŬƵũĞ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠ ƐǇƐƚĠŵǇ͕ ŬƚŽƌĠ ƐůƷǎŝĂ ŶĂ ǌŚƌŽŵĂǎěŽǀĂŶŝĞ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş
Ă ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ĚĄƚ Ă ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉŵ ŝŶƓƚŝƚƷĐŝĄŵ ;<͕ ͕ K͕
hEW͕ ,< K^EͿ ĂůĞ Ăũ ƉƌĞ ƐƉƌşƐƚƵƉŸŽǀĂŶŝĞ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝŝ Ž ǎŝǀŽƚŶŽŵ ƉƌŽƐƚƌĞĚş ƓƚĄƚŶĞũ ƐƉƌĄǀĞ͕
ƉŽĚŶŝŬĂƚĞűŽŵĂŽĚďŽƌŶĞũǀĞƌĞũŶŽƐƚŝ͘ŶĂůǉǌǇǌƚǉĐŚƚŽĚĄƚƐĂǀǇƵǎşǀĂũƷŶĂƚǀŽƌďƵǀǉŚűĂĚŽǀǉĐŚƓƚƷĚŝş͕
ĂůĞĂũƉƌĞƉƌşƉƌĂǀƵƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀ͘
EĞŽĚĚĞůŝƚĞűŶŽƵ ƷůŽŚŽƵ ŽĚĚĞůĞŶŝĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƐůƵǎŝĞď ũĞ ďƵĚŽǀĂŶŝĞ Ă ƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĂŶŝĞ
ĚĞƉŽǌŝƚĄƌĂ ƷĚĂũŽǀ͕ ŵĞƚſĚ Ă ŵĞƚŽĚşŬ Ă ƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĂŶŝĞ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂēŶĠŚŽ ĐĞŶƚƌĂ ;ƉƌĞ ŽďůĂƐƛ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĂͿ͘
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WƌĂĐŽǀŶşĐŝŽĚĚĞůĞŶŝĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƐůƵǎŝĞďŽƌŐĂŶŝǌƵũƷŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞŶĂŶĄƌŽĚŶĞũŝŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũ
ƷƌŽǀŶŝ͕ǌĂďĞǌƉĞēƵũƷƌƀǌŶĞďŝůĂƚĞƌĄůŶĞƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂ͕ŽƌŐĂŶŝǌƵũƷƓŬŽůĞŶŝĂŶĂũŵćƉƌĞ ƓƚĄƚŶƵƐƉƌĄǀƵ͕ĂůĞŝ
ƐĂŵŽƐƉƌĄǀƵ͕ ƉŽĚŶŝŬĂƚĞűŽǀ͕ ŽĚďŽƌŶƷ ŝ ůĂŝĐŬƷ ǀĞƌĞũŶŽƐƛ͕ ǌĂƉĄũĂũƷ ƐĂ ĚŽ ƉƌşƉƌĂǀ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ
ŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ŝ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕ ƉŽƐŬǇƚƵũƷ ŬŽŶǌƵůƚĂēŶƷ Ă ƉŽƌĂĚĞŶƐŬƷ
ēŝŶŶŽƐƛ͘

KĚĚĞůĞŶŝĞĂŶĂůǉǌĂŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
ŝŶŶŽƐƛ ŽĚĚĞůĞŶŝĂ ũĞ ǌĂŵĞƌĂŶĄ ŶĂ ƚǀŽƌďƵ Ă ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐŬĠ ǀǇŚŽĚŶŽĐŽǀĂŶŝĞ ŝŶĚŝŬĄƚŽƌŽǀ trvalo
ƵĚƌǎĂƚĞűŶĠŚŽ ƌŽǌǀŽũĂ͕ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ ǌĞůĞŶĠŚŽ ƌĂƐƚƵ Ă ƵĚƌǎĂƚĞűŶĞũ ƐƉŽƚƌĞďǇ Ă ǀǉƌŽďǇ͘
KĚĚĞůĞŶŝĞ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ǀǇƉƌĂĐŽǀĄǀĂŶŝĞ Ă ƉƵďůŝŬŽǀĂŶŝĞ ƐƉƌĄǀ Ž ƐƚĂǀĞ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ĂŬŽ Ăũ
ƐƉƌşƐƚƵƉŸŽǀĂŶŝĞ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş ƉƌĞǀĞƌĞũŶŽƐƛ͘<ŽŽƌĚŝŶƵũĞƉƌŽĐĞƐƉůŶĞŶŝĂƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽǀǉĐŚƉŽǀŝŶŶŽƐƚşǀŽēŝ
ƵƌſƉƐŬĞũ ŬŽŵŝƐŝŝ ǌĂ ǀǇďƌĂŶĠ ŽďůĂƐƚŝ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ aŬŽ Ăũ ǀŽēŝ KƌŐĂŶŝǌĄĐŝŝ ƉƌĞ ŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬƵ
ƐƉŽůƵƉƌĄĐƵ Ă ƌŽǌǀŽũ͘ ĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ǀǉŬŽŶƵ ĨƵŶŬĐŝş EĄƌŽĚŶǉĐŚ ƌĞĨĞƌĞŶēŶǉĐŚ ĐĞŶƚŝĞƌ
ƉůŶĞŶŝĞǀǇďƌĂŶǉĐŚƷůŽŚǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚǌēůĞŶƐƚǀĂ^ZǀƵƌſƉƐŬĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũĂŐĞŶƚƷƌĞ͘
'ĞƐƚŽƌƵũĞ ƚǀŽƌďƵ Ă ƉƌĞǀĄĚǌŬƵ /ŶĨŽƌŵĂēŶĠŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ ŝŶĚŝŬĄƚŽƌŽǀ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕
/ŶĨŽƌŵĂēŶĠŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ ŶĂŬůĂĚĂŶŝĂ Ɛ ƛĂǎŽďŶǉŵ ŽĚƉĂĚŽŵ Ă /ŶĨŽƌŵĂēŶĠŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ Ž ŽƉƌĄǀŶĞŶǉĐŚ
ŽƐŽďĄĐŚǀǌŵǇƐůĞǌĄŬŽŶĂŽŽǀǌĚƵƓş͘

KĚďŽƌƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽŵĞƐƚƐŬĠĂǀŝĚŝĞĐŬĞǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ
ŬƚşǀŶĞƉƀƐŽďşƉƌŝ ǀǇƚǀĄƌĂŶşĂ ĂƉůŝŬŽǀĂŶşŶĄƐƚƌŽũŽǀƐŵĞƌƵũƷĐŝĐŚŬ ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĞũƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽ ǎŝǀŽƚŶĠ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͘WůŶşƷůŽŚǇǀ ŽďůĂƐƚŝĂĐŚƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽŵĞƐƚƐŬĠĂǀŝĚŝĞĐŬĞǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕ŬƌĂũŝŶŶĠŚŽ
ƉůĄŶŽǀĂŶŝĂ͕ ŝŶƚĞŐƌĄĐŝĞ Ă ƉŽĚƉŽƌǇ ďƵĚŽǀĂŶŝĂ ǌĞůĞŶĞũ ŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌǇ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǀǉĐŚŽǀǇ͕
ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ͕ ǀĞĚǇ͕ ĞĚŝēŶĞũ ēŝŶŶŽƐƚŝ Ă ƌŽǌǀŽũĂ ŶĄƐƚƌŽũŽǀ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ƉŽůŝƚŝŬǇ͘ <ŽŶĐĞƉēŶĞ
a ŬŽŽƌĚŝŶĂēŶĞ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ Ă ƌĞĂůŝǌƵũĞ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠ͕ ƉƌŽƉĂŐĂēŶĠ ŝ ŽƐǀĞƚŽǀĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ŶĂ ŶĄƌŽĚŶĞũ
ƷƌŽǀŶŝ͘ ĂŵĞƌŝĂǀĂ ƐĂ ƉƌŝƚŽŵ ŶĂ ŽĐŚƌĂŶƵ͕ŵĂŶĂǎŵĞŶƚ Ă ƉůĄŶŽǀĂŶŝĞ ŬƌĂũŝŶǇ Ɛ ĂƉůŝŬŽǀĂŶşŵ ƉŽǌŶĂƚŬŽǀ
ŬƌĂũŝŶŶĞũ ĞŬŽůſŐŝĞ͕ ŶĂ ƉƌŝĂŵƵ Ăũ ŶĞƉƌŝĂŵƵ ƉŽĚƉŽƌƵ ǌůĞƉƓŽǀĂŶŝĂ ƐƚĂǀƵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
Ă ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ũĞŚŽ ǌŵŝĞŶ͘ WŽĚƉŽƌƵũĞ Ăũ ƓƉĞĐŝĨŝĐŬĠ ŽƉĂƚƌĞŶŝĂ ĂƉůŝŬŽǀĂŶĠ ǀ ŬƌĂũŝŶĞ͕ ǀŽ ǀŝĚŝĞĐŬǇĐŚ
a ŵĞƐƚƐŬǉĐŚ ƐşĚůĂĐŚ͕ ƐŽ ǌƌĞƚĞűŽŵ ŶĂ ŽĐŚƌĂŶƵ Ă ǌůĞƉƓŽǀĂŶŝĞ ŬǀĂůŝƚǇ ŝĐŚ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
a ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛŽ ƷǌĞŵŝĂƐ ǀǇƐŽŬǉŵƉƌşƌŽĚŶǉŵĂ ŬƵůƚƷƌŶŽŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉŵƉŽƚĞŶĐŝĄůŽŵ͘
KĚďŽƌƐĂŽƌŐĂŶŝǌĂēŶĞēůĞŶşŶĂ͗
x oĚĚĞůĞŶŝĞƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽ ǀŝĚŝĞĐŬĞǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ
x oĚĚĞůĞŶŝĞƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽ ŵĞƐƚƐŬĠǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ

KĚĚĞůĞŶŝĞƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽ ǀŝĚŝĞĐŬĞǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ
KĚĚĞůĞŶŝĞƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽǀŝĚŝĞĐŬĞǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞũĞǌĂŵĞƌĂŶĠŶĂǀǇƚǀĄƌĂŶŝĞĂ ĂƉůŝŬĄĐŝƵŶĄƐƚƌŽũŽǀ
a ƉƌŽŐƌĂŵŽǀ ƐŵĞƌƵũƷĐŝĐŚ Ŭ ĞĨĞŬƚşǀŶĞŵƵ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝƵ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ Ž ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ ƐŽ
ǌĂŵĞƌĂŶşŵŶĂǀŝĚŝĞĐŬƵŬƌĂũŝŶƵ͘ŝŶŶŽƐƛƐĂƐƷƐƚƌĞěƵũĞŶĂƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞŽĚďŽƌŶǉĐŚƉŽĚŬůĂĚŽǀĂ ƓƚƷĚŝş͕
ŵĞƚŽĚŝĐŬǉĐŚ Ă ůĞŐŝƐůĂƚşǀŶǇĐŚ ƉŽĚŬůĂĚŽǀ͕ ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀŽ͕ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͕ ǀǌĚĞůĄǀĂĐŝƵ Ă ĞĚŝēŶƷ ēŝŶŶŽƐƛ
ǀŽďůĂƐƚŝƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽ ŬƌĂũŝŶƵĂ v ŽďůĂƐƚŝƌŽǌǀŽũĂǀŝĚŝĞŬĂĂ ŽďŶŽǀǇĚĞĚŝŶǇ͘

KĚĚĞůĞŶŝĞƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽ ŵĞƐƚƐŬĠǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ
s ŽďůĂƐƚŝ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ Ž ŵĞƐƚƐŬĠ ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ ũĞ ēŝŶŶŽƐƛ ŽĚĚĞůĞŶŝĂ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ Ž ŵĞƐƚƐŬĠ
ǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞǌĂŵĞƌĂŶĄŶĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬĠƉůĄŶŽǀĂŶŝĞƌŽǌǀŽũĂŵĞƐƚĂ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇŵĂŶĂǎŵĞŶƚ͕
ŽďŶŽǀƵ Ă ƌĞŐĞŶĞƌĄĐŝƵ ŵĞƐƚƐŬĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ ƚ͘ũ͘ ŶĂ ƉůĄŶŽǀĂŶŝĞ ǀǇƐŽŬĞũ ŵŝĞƌǇ ŽĐŚƌĂŶǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ĂŬŽ ũĞĚŶĠŚŽ ǌ ŬűƷēŽǀǉĐŚ ƉƌǀŬŽǀ ƉƌĞ ĚŽƐŝĂŚŶƵƚŝĞ ƚƌǀĂůŽ ƵĚƌǎĂƚĞűŶĠŚŽ ƌŽǌǀŽũĂ Ă ƉƌĞ
ǌĂŝƐƚĞŶŝĞ ǀǇƐŽŬĞũ ŬǀĂůŝƚǇ ǎŝǀŽƚĂ ŽďǇǀĂƚĞűŽǀ ŵŝĞƐƚ ^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘ KĚĚĞůĞŶŝĞ ƌŽǌǀşũĂ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶƷ
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ƐƉŽůƵƉƌĄĐƵ͕ƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ͕ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝƵĂƉĂƌƚŝĐŝƉĄĐŝƵŶĂŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚĂĐĞǌŚƌĂŶŝēŶǉĐŚƉƌŽũĞŬƚŽĐŚ
ǀ ƉƌĞĚŵĞƚŶĞũ ŽďůĂƐƚŝ ēŝŶŶŽƐƚŝ͘ EĂ ƉŽĚƉŽƌƵ ƵĚƌǎĂƚĞűŶŽƐƚŝ ŵŝĞƐƚ ƐƉƌĂĐŽǀĄǀĂ ƉĂƐƉŽƌƚŝǌĄĐŝƵ
ĚĞŐƌĂĚŽǀĂŶǉĐŚ ĞŬŽƐǇƐƚĠŵŽǀ ǀ ^Z Ă ǀǇƉƌĂĐŽǀĂůŽ ŵĞƚŽĚŝĐŬǉ ƉŽƐƚƵƉ ŵĂƉŽǀĂŶŝĂ ďƌŽǁŶĨŝĞůĚƐ
ŵĞƐƚƐŬĠŚŽ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘ WƌĞ ǌǀǉƓĞŶŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ ƉŽǀĞĚŽŵŝĂ ŽďǇǀĂƚĞűŽǀ ŵŝĞƐƚ
ŽƌŐĂŶŝǌƵũĞ ŶĄƌŽĚŶĠ Ă ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĠ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ Ž ŵĞƐƚƐŬŽŵ ǎŝǀŽƚŶŽŵ ƉƌŽƐƚƌĞĚş Ă ďƵĚƵũĞ
ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉƐǇƐƚĠŵŽŵĞƐƚƐŬŽŵǎŝǀŽƚŶŽŵƉƌŽƐƚƌĞĚş͘

KĚďŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũǀǉĐŚŽǀǇĂ ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶƵ ǀǉĐŚŽǀƵ Ă ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĞ ŵŽǎŶŽ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝǌŽǀĂƛ ĂŬŽ ƉƌŽĐĞƐ ĐĞůŽǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ ǌĂďĞǌƉĞēƵũƷĐŝ ƉƌşũĞŵ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƉƌŝŶĐşƉŽǀ Ŭ ƉŽǌŝƚşǀŶĞŵƵ ŽǀƉůǇǀŶĞŶŝƵ
ĐĞůŽƐƉŽůŽēĞŶƐŬĠŚŽŬŽŶĂŶŝĂ͘:ĞǌĂŵĞƌĂŶǉŶĂŬĂǎĚƷƐŽĐŝĄůŶƵĂǀĞŬŽǀƷƐŬƵƉŝŶƵ;ƓŬŽůƐŬƷ͕ŵŝŵŽƓŬŽůƐŬƷ͕
ŽĚďŽƌŶƷ͕ ĂůĞ Ăũ ƓŝƌŽŬƷ ǀĞƌĞũŶŽƐƛͿ͘ :Ğ ǌƌĞũŵĠ͕ ǎĞ ǌ ǀǉĐŚŽǀŶĠŚŽ Ă ǀǌĚĞůĄǀĂĐŝĞŚŽ ŚűĂĚŝƐŬĂ ŵĄ ƉƌĞ ŸƵ
ŶĂũǀǇƓƓşǀǉǌŶĂŵƓŬŽůƐŬǉƐǇƐƚĠŵ͘dǀŽƌŝĂŚŽƉƌĞĚƓŬŽůƐŬĠǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ͕ƓŬŽůǇ;ǌĄŬůĂĚŶĠ͕ƐƚƌĞĚŶĠ͕ǀǇƐŽŬĠͿ͕
ƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇ͕ǀǌĚĞůĄǀĂĐŝĞŝŶƓƚŝƚƷĐŝĞ͕ŵĞƚŽĚŝĐŬĠĐĞŶƚƌĄĂƉŽĚ͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂǀǉĐŚŽǀĂǀĞĚŝĞǎŝĂŬŽǀŬƵ
ŬŽŵƉůĞǆŶĠŵƵƉŽĐŚŽƉĞŶŝƵǀǌĄũŽŵŶǉĐŚǀǌƛĂŚŽǀŵĞĚǌŝŽƌŐĂŶŝǌŵĂŵŝĂǀǌƛĂŚŽŵēůŽǀĞŬĂŬǎŝǀŽƚŶĠŵƵ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝƵ͘ /ĚĞ Ž ƌŽǌǀşũĂŶŝĞ Ă ŶĂũŵć ƉŽĐŚŽƉĞŶŝĞ ŶĞǀǇŚŶƵƚŶĠŚŽ ƉƌĞĐŚŽĚƵ Ŭ ƵĚƌǎĂƚĞűŶĠŵƵ ƌŽǌǀŽũƵ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝ͕ ŬƚŽƌǉ ƵŵŽǎŸƵũĞ ƐůĞĚŽǀĂƛ Ă ƵǀĞĚŽŵŽǀĂƛ Ɛŝ ĚǇŶĂŵŝĐŬǇ ƐĂ ǀǇǀşũĂũƷĐĞ ǀǌƛĂŚǇ ŵĞĚǌŝ
ēůŽǀĞŬŽŵĂƉƌŽƐƚƌĞĚşŵ͕ŬĚĞƐƷǀǌĄũŽŵŶĞƉƌĞƉŽũĞŶĠĂƐƉĞŬƚǇĞŬŽůŽŐŝĐŬĠ͕ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠĂƐŽĐŝĄůŶĞ͘
jůŽŚŽƵ oĚĚĞůĞŶŝĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǀǉĐŚŽǀǇ Ă ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ ũĞ ǌǀǇƓŽǀĂŶŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ
ƉŽǀĞĚŽŵŝĂ ǀĞƌĞũŶŽƐƚŝ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ƵĐĞůĞŶĞũ ƉŽŶƵŬǇ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀ ŶĞĨŽƌŵĄůŶĞũ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ
ǀǉĐŚŽǀǇŶĂŶĄƌŽĚŶĞũĂƌĞŐŝŽŶĄůŶĞũƷƌŽǀŶŝ͘ĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƉƌĂŬƚŝĐŬƷ͕ŵĞƚŽĚŝĐŬƷ͕ƉƵďůŝŬĂēŶƷ͕ƉƌŽũĞŬƚŽǀƷ
ĂŬŽŶĐĞƉēŶƷēŝŶŶŽƐƛǀƚĞũƚŽŽďůĂƐƚŝ͘KƌŐĂŶŝǌƵũĞǀǌĚĞůĄǀĂĐŝĞĂŝŶĨŽƌŵĂēŶĠƉŽĚƵũĂƚŝĂ͕ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞƐŽ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶǉŵŝ ƌĞzŽƌƚĂŵŝ ;DassĂa^ZͿ͕ŝŶƓƚŝƚƷĐŝĂŵŝĂŵŝŵŽǀůĄĚŶǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂŵŝŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ
ĂũǀǌĂŚƌĂŶŝēş͘ ZĞĂůŝǌƵũĞƷůŽŚǇǀǌŵǇƐůĞ<ŽŶĐĞƉĐŝĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũǀǉĐŚŽǀǇĂǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ͕EĄƌŽĚŶĞũ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƚƌǀĂůŽƵĚƌǎĂƚĞűŶĠŚŽƌŽǌǀŽũĂ͕ĂŬŽĂũ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ,<K^EƉƌĞǀǉĐŚŽǀƵŬƚƌǀĂůŽƵĚƌǎĂƚĞűŶĠŵƵ
ƌŽǌǀŽũƵ͘ ĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƉƌĞƉŽũĞŶŽƐƛĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũǀǉĐŚŽǀǇĂǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂƐƌŝĞƓĞŶşŵƚĞŽƌĞƚŝĐŬǉĐŚ
ĂŶĂũŵćƉƌĂŬƚŝĐŬǉĐŚƷůŽŚǌĂŵĞƌĂŶǉĐŚŶĂǌůĞƉƓŽǀĂŶŝĞǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘

KĚďŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀĂĂ ĂǌŝůĞũƐŬĠŚŽĚŽŚŽǀŽƌƵ
WŽĚŝĞűĂ ƐĂ ŶĂ ǀǇƉƌĂĐŽǀĄǀĂŶş ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉĐŚ͕ ŬŽŶĐĞƉēŶǉĐŚ Ă ƉůĄŶŽǀĂĐşĐŚ ĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀ ŶĂ ƉŽĚƉŽƌƵ͕
rozǀŽũ ĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝƵŶĄƐƚƌŽũŽǀĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũƉŽůŝƚŝŬǇ͘^ƷŶŝŵŝ͗ƐĐŚĠŵĂƉƌĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ
ŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀŽĂĂƵĚŝƚ;D^Ϳ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŽǌŶĂēŽǀĂŶŝĞƉƌŽĚƵŬƚŽǀ͕ǌĞůĞŶĠǀĞƌĞũŶĠŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĞ
;'WWͿ͕ƵĚƌǎĂƚĞűŶĄƐƉŽƚƌĞďĂĂǀǉƌŽďĂ;^WͿĂĞŬŽ-ŝŶŽǀĄĐŝĞ͘WĂƌƚŝĐŝƉƵũĞŶĂƉƌŽĐĞƐĞƚǀŽƌďǇůĞŐŝƐůĂƚşǀŶǇĐŚ
ƉƌĞĚƉŝƐŽǀ Ă ƉŽĚƉŽƌƵũĞ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ǀ ĚĂŶǉĐŚ ŽďůĂƐƚŝĂĐŚ͘ KƌŐĂŶŝǌĂēŶŽƵ ǌůŽǎŬŽƵ KĚďŽƌƵ ũĞ
ZĞŐŝŽŶĄůŶĞ ĐĞŶƚƌƵŵ ĂǌŝůĞũƐŬĠŚŽ ĚŽŚŽǀŽƌƵ ƉƌĞ ŬƌĂũŝŶǇ ƐƚƌĞĚŶĞũ Ă ǀǉĐŚŽĚŶĞũ ƵƌſƉǇ ;ZͿ͘ :ĞŚŽ
ƷůŽŚŽƵ ũĞ ƉŽŵĄŚĂƛ ŬƌĂũŝŶĄŵ ƐƚƌĞĚŶĞũ Ă ǀǉĐŚŽĚŶĞũ ƵƌſƉǇ Ɖƌŝ ǀǇƚǀĄƌĂŶş ƐǇƐƚĠŵƵ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ
ǀŚŽĚŶĠŚŽŶĂŬůĂĚĂŶŝĂƐŶĞďĞǌƉĞēŶǉŵŝŽĚƉĂĚŵŝ͘
KĚďŽƌƐĂŽƌŐĂŶŝǌĂēŶĞēůĞŶşŶĂ͗
x oĚĚĞůĞŶŝĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀĂ
x oĚĚĞůĞŶŝĞĂǌŝůĞũƐŬĠŚŽĚŽŚŽǀŽƌƵ– RC

KĚĚĞůĞŶŝĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀĂ
WŽĚŝĞűĂ ƐĂ ŶĂ ƉŽĚƉŽƌĞ͕ ƌŽǌǀŽũŝ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝ ŶĄƐƚƌŽũŽǀ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ƉŽůŝƚŝŬǇ ǀ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ
ƌĞƉƵďůŝŬĞ͕ ŵĞĚǌŝ ŬƚŽƌĠ ƐĂ ǌĂƌĂěƵũĞ ƐĐŚĠŵĂ ƉƌĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀŽ Ă ĂƵĚŝƚ ;D^Ϳ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ŽǌŶĂēŽǀĂŶŝĞ ƉƌŽĚƵŬƚŽǀ͕ ǌĞůĞŶĠ ǀĞƌĞũŶĠ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĞ ;'WWͿ͕ ƵĚƌǎĂƚĞűŶĄ ƐƉŽƚƌĞďĂ
Ă ǀǉƌŽďĂ ;^WͿ Ă ĞŬŽ-ŝŶŽǀĄĐŝĞ͘ EĞŵĞŶĞũ ĚƀůĞǎŝƚǉŵ ƉŽƐůĂŶşŵ KĚĚĞůĞŶŝĂ ũĞ ŽĚďŽƌŶĄ ƉĂƌƚŝĐŝƉĄĐŝĂ ŶĂ
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ƉƌŽĐĞƐĞ ƚǀŽƌďǇ Ă ƉƌşƉƌĂǀǇ ůĞŐŝƐůĂƚşǀŶǇĐŚ Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͕ ƉŽĚƉŽƌǇ Ă ƉƌŽƉĂŐĄĐŝĞ ĂŬƚŝǀşƚ ǀŽ
ǀǇƓƓŝĞƐƉŽŵĞŶƵƚǉĐŚŽďůĂƐƚŝĂĐŚ͘

KĚĚĞůĞŶŝĞĂǌŝůĞũƐŬĠŚŽĚŽŚŽǀŽƌƵ– Z
jůŽŚŽƵĐĞŶƚƌĂ͕ƐŽƐşĚůŽŵǀƌĂƚŝƐůĂǀĞ͕ũĞƉŽŵĄŚĂƛŬƌĂũŝŶĄŵƐƚƌĞĚŶĞũĂǀǉĐŚŽĚŶĞũƵƌſƉǇƉƌŝǀǇƚǀĄƌĂŶş
ƐǇƐƚĠŵƵĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞǀŚŽĚŶĠŚŽŶĂŬůĂĚĂŶŝĂƐŶĞďĞǌƉĞēŶǉŵŝŽĚƉĂĚŵŝ͘ZĞŐŝŽŶĄůŶĞĐĞŶƚƌƵŵŵĄ
ƉƀƐŽďŶŽƐƛ ƉƌĞ ŬƌĂũŝŶǇ ƐƚƌĞĚŶĞũ Ă ǀǉĐŚŽĚŶĞũ ƵƌſƉǇ - ůďĄŶƐŬŽ͕ ŽƐŶĂ Ă ,ĞƌĐĞŐŽǀŝŶĂ͕ ƵůŚĂƌƐŬŽ͕
ĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂ͕ŚŽƌǀĄƚƐŬŽ͕ƐƚſŶƐŬŽ͕DĂěĂƌƐŬŽ͕>ŝƚǀĂ͕>ŽƚǇƓƐŬŽ͕DĂĐĞĚſŶƐŬŽ͕DŽůĚĂǀƐŬŽ͕WŽűƐŬŽ͕
^ƌďƐŬŽĂŝĞƌŶĂ,ŽƌĂ͕ZƵŵƵŶƐŬŽ͕^ůŽǀĞŶƐŬŽ͕^ůŽǀŝŶƐŬŽĂhŬƌĂũŝŶĂ͘

KĚďŽƌŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũƐƉŽůƵƉƌĄĐĞĂ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐƵ
WůŶş ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐĞ ǌ ēůĞŶƐƚǀĂ ǀ ƵƌſƉƐŬĞũ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ĂŐĞŶƚƷƌĞ
;Ϳ Ă v ƐŝĞƚŝ ŝŽŶĞƚ ;ƵƌŽƉĞĂŶ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŶĞƚǁŽƌŬͿ͘ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ ƐĂ
ƐƚĂůŽ ēůĞŶŽŵ  ϭ͘ ĂƵŐƵƐƚĂ ϮϬϬϭ͕ ŬĞěǀƐƚƷƉŝůĂ ĚŽ ƉůĂƚŶŽƐƚŝ ŵůƵǀĂŽ ũĞŚŽ ƷēĂƐƚŝ ǀ Ă ŝŽŶĞƚ-Ğ͘
WƌŝĂŵǇŵƉĂƌƚŶĞƌŽŵĂ ǌĄƌŽǀĞŸũĞũEĄƌŽĚŶǉŵŽŚŶŝƐŬŽǀǉŵďŽĚŽŵ;E&W͕EĂƚŝŽŶĂů&ŽĐĂůWŽŝŶƚͿũĞ
^W͘KĚďŽƌǌĂďĞǌƉĞēƵũĞĂŐĞŶĚƵŶŝĞůĞŶƉƌĞǌĄƐƚƵƉĐƵ^ZǀZŝĂĚŝĂĐĞũƌĂĚĞ ;DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĂƌĚͿ͕
ŬƚŽƌǉŵ ũĞ ŐĞŶĞƌĄůŶǇ ƌŝĂĚŝƚĞű ^W͕ ĂůĞ Ăũ ƉƌĞ ŶŽŵŝŶŽǀĂŶĠŚŽ ƉƌĞĚƐƚĂǀŝƚĞűĂ E&W ǌĂ ^Z͘ ĄƌŽǀĞŸ
ŬŽŽƌĚŝŶƵũĞ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ^W ĂŬŽ E&W ƉƌĞ  Ă ƉƌĞǀĄĚǌŬƵũĞ ŶĄƌŽĚŶƷ ƐŝĞƛ ŝŽŶĞƚ ^<͘ <ŽŽƌĚŝŶƵũĞ Ăũ
ēŝŶŶŽƐƛ ƚĞŵĂƚŝĐŬǇ ǌĂŵĞƌĂŶǉĐŚ EĄƌŽĚŶǉĐŚ ƌĞĨĞƌĞŶēŶǉĐŚ ĐĞŶƚŝĞƌ ;EZͿ Ă ŶŽŵŝŶĄĐŝƵ ŝĐŚ ēůĞŶŽǀ ĚŽ
nárŽĚŶĞũ ƐŝĞƚĞ͘ WŽĚŝĞűĂ ƐĂ ŶĂ ƉƌşƉƌĂǀĞ ƉŽĚŬůĂĚŽǀ͕ ƉƌŝƉŽŵŝĞŶŬŽǀĂŶş ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ ƉƌĞ 
ĂǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶşƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽǀǉĐŚƉŽǀŝŶŶŽƐƚşƵƌēĞŶǉĐŚƉƌŝŽƌŝƚŶǉĐŚĚĄƚŽǀǉĐŚƚŽŬŽǀ;W&Ϳ͘ĂďĞǌƉĞēƵũĞ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀƷ ēŝŶŶŽƐƛ Ɛ Ă ŝŽŶĞƚ ēůĞŶŵŝ͕ĚŝƐƚƌŝďƷĐŝƵŝŶĨŽƌŵĄĐŝşĂƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝƵǀǉƐƚƵƉŽǀ ĂƐŝĞƚĞ
ŝŽŶĞƚ͘ s ƌĄŵĐŝ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ Ăũ ƷēĂƐƛ Ă ƷůŽŚǇ ŶĂ ǌĂƐĂĚŶƵƚŝĂĐŚ ƐŝĞƚĞ
ƵƌſƉƐŬĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũĂŐĞŶƚƷƌǇ;WŶĞƚǁŽƌŬͿ͘

KĚďŽƌŶĄƌŽĚŶǉĐŚƉƌŽũĞŬƚŽǀ ;ǌƌŝĂĚĞŶǉŽĚϬϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳͿ
WŽƐůĂŶşŵ ŽĚďŽƌƵ ũĞ ƉƌşƉƌĂǀĂ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽǀĂŶŝĞ ŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ Ă ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶŝĞ
ŬŽŶƚŝŶƵĄůŶĞŚŽƉƌŽĐĞƐƵǀ ŽďůĂƐƚŝƉƌşƉƌĂǀǇ͕ƌŝĂĚĞŶŝĂ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞĂ ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀĂ ĂŬƚşǀŶĞ
ǀǇŚűĂĚĄǀĂŶŝĞŐƌĂŶƚŽǀǉĐŚŵŽǎŶŽƐƚşƉƌĞŽďůĂƐƚŝēŝŶŶŽƐƚŝ^W͘
ZĂďĞǌƉĞēƵũĞŶĂũŵćŶĂƐůĞĚŽǀŶĠēŝŶŶŽƐƚŝ͗
x ƉƌşƉƌĂǀa ƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĐŚǌĄŵĞƌŽǀEW͖
x ƉƌşƉƌĂǀĂ ǎŝĂĚŽƐƚşŽ ǌŵĞŶǇŬ ǌŵůƵǀĞŽƉŽƐŬǇƚŶƵƚş E&WǀƌĄŵĐŝEW͖
x ŬŽŽƌĚŝŶĂēŶĄēŝŶŶŽƐƛŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞEW͖
x ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝĂēŝŶŶŽƐƚşũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚǌůŽǎŝĞŬEW͖
x ŵĞƚŽĚŝĐŬĠƵƐŵĞƌŸŽǀĂŶŝĞǀƓĞƚŬǉĐŚēŝŶŶŽƐƚşEW͖
x ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂƐŽǀƓĞƚŬǉŵŝǌƷēĂƐƚŶĞŶǉŵŝƐƵďũĞŬƚŵŝǀ ƌĄŵĐŝƉƌŽĐĞƐƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞEW͖
x ǀǉŬŽŶŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂĂ ƉƵďůŝĐŝƚǇEWƉŽēĂƐĐĞůĞũĚŽďǇƚƌǀĂŶŝĂǌŵůƷǀŽ ƉŽƐŬǇƚŶƵƚşE&Wǀ ƌĄŵĐŝ
EW͖
x ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝĞƌŝĂĚŝƚĞűĂ^ZWŽ ǌŵĞŶĄĐŚǀ EWĂ ǌǀĞƌĞŶǉĐŚƷůŽŚĄĐŚ͘
WƌŽũĞŬƚŽǀĠƌŝĂĚĞŶŝĞ͗
x ĂĚŵŝŶŝƐƚƌŽǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĐŚēŝŶŶŽƐƚşǀ ǌŵǇƐůĞƉůĂƚŶǉĐŚƐŵĞƌŶşĐ͖
x ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ ŝŶƚĞƌŶĠŚŽ ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀĂ Ɖƌŝ ƉƌşƉƌĂǀĞ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ƐƵďũĞŬƚŽŵ ǌĂƉŽũĞŶǉŵ ĚŽ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀ͖
x ǀĞĚĞŶŝĞĐĞŶƚƌĄůŶĞũĞǀŝĚĞŶĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀ͖
x ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶŝĞ ƉƌşƉƌĂǀǇ ƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĐŚ ǌĄŵĞƌŽǀ͕ ŬŽŽƌĚŝŶŽǀĂŶŝĞ ƉƌşƉƌĂǀǇ ŽE&W
a ŵĂŶĂǎŽǀĂŶŝĞƉƌŝĚĞůĞŶǉĐŚƉƌŽũĞŬƚŽǀ͖
x ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶŝĞ ǀǇŚűĂĚĄǀĂŶŝĂ ǌĚƌŽũŽǀ ĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ Ă ƉĂƌƚŶĞƌƐƚŝĞǀ ŶĂ ŶĄƌŽĚŶĞũ
a ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũƷƌŽǀŶŝ͖
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3.3

ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶŝĞŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĄĐŝĞĂ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵƉƌŽũĞŬƚŽǀĞũēŝŶŶŽƐƚŝǀƌĄŵĐŝ^W͖
ĂŬƚşǀŶĞ ǀǇŚűĂĚĄǀĂŶŝĞ Ă ŵĂŶĂǎŽǀĂŶŝĞ ŬŽŶƚƌĂŬƚŽǀ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ǌĄŬĂǌŬŽǀĞũ ēŝŶŶŽƐƚŝ Ă ƐƉŽŶǌŽƌŝŶŐƵ
ƉƌĞŽďůĂƐƛǌǀĞƌĞŶǉĐŚƷůŽŚ͖
ƉƌĞĚŬůĂĚĂŶŝĞƐƉƌĄǀŽ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĞũ ēŝŶŶŽƐƚŝƌŝĂĚŝƚĞűŽǀŝ^ZW͖
ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝĞƌŝĂĚŝƚĞűĂ^ZWŽ ǌŵĞŶĄĐŚǀ ƉƌŽũĞŬƚŽĐŚĂ ǌǀĞƌĞŶǉĐŚƷůŽŚĄĐŚ͖
ƐƉŽůƵƉƌĄĐĂŶĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝEW͘

^</&KEKsj

WK^>E/^</
^& j Ăũ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂůĂ ƷůŽŚǇ͕ ŬƚŽƌǉŵŝ ďŽůĂ ^W ĂŬŽ ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬǉ ŽƌŐĄŶ ƉŽĚ
ƌŝĂĚŝĂĐŝŵŽƌŐĄŶŽŵ ϭ ;ěĂůĞũĂũSORO) v ƌĄŵĐŝKƉĞƌĂēŶĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ Ϯ ;ěĂůĞũĂũKW
W) ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽ ŽďĚŽďŝĂ ϮϬϬϳ - ϮϬϭϯ ƉŽǀĞƌĞŶĄ DW ^Z ĂŬŽ ƌŝĂĚŝĂĐŝŵ ŽƌŐĄŶŽŵ ƉƌĞ KƉĞƌĂēŶǉ
ƉƌŽŐƌĂŵŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ;ěĂůĞũĂũZKƉƌĞKWWͿ ŶĂǌĄŬůĂĚĞ^ƉůŶŽŵŽĐŶĞŶŝĂƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬĠŚŽ
ŽƌŐĄŶƵ ϯ ;ěĂůĞũůĞŶƐƉůŶŽŵŽĐŶĞŶŝĞͿ v ǌŶĞŶşĚŽĚĂƚŬŽǀǀ ƐƷǀŝƐůŽƐƚŝƐƉůŶĞŶşŵƷůŽŚZKƉƌĞKWW͘
s ƉƌŝĞďĞŚƵ ƌŽŬĂ ϮϬϭϳ ^K ǀǇŬŽŶĄǀĂů ŬŽŶƚƌŽůƵ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ǀ ƵĚƌǎĂƚĞűŶŽƐƚŝ Ă ŬŽŶƚƌŽůƵ ŶĄƐůĞĚŶǉĐŚ
ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂĐşĐŚƐƉƌĄǀ͘
s ƌĄŵĐŝ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽ ŽďĚŽďŝĂ ϮϬϭϰ – ϮϬϮϬ ďŽůĂ ^W ƵƌēĞŶĄ ĂŬŽ ^ƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬǉ orgánϰ
;ěĂůĞũ Ăũ ĂŬŽ SOͿ ŶĂ ƉůŶĞŶŝĞ ƷůŽŚ ZK ƐƉŽũĞŶǉĐŚ Ɛ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŽƵ KƉĞƌĂēŶĠŚŽ ƉƌŽŐƌĂŵƵ <ǀĂůŝƚĂ
ŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂϱ ;ěĂůĞũĂũKW<WͿǀǌŵǇƐůĞŵůƵǀǇŽ ǀǇŬŽŶĄǀĂŶşēĂƐƚŝƷůŽŚƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽŽƌŐĄŶƵ
ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬǉŵŽƌŐĄŶŽŵ ϲ ;ěĂůĞũĂũŵůƵǀĂŽ ǀǇŬŽŶĄǀĂŶşͿ v ƉůĂƚŶŽŵǌŶĞŶş͘
Rok ϮϬϭϳ ďŽůƚƌĞƚşŵƌŽŬŽŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞKW<W͘
K 31. ϭϮ͘ ϮϬϭϳ ďŽůŽ ēĞƌƉĂŶŝĞ ǀǉĚĂǀŬŽǀ KW <W ŶĂ ƷƌŽǀŶŝ ϱ͕ϴϯ й z ĐĞůŬŽǀĞũ ĂůŽŬĄĐŝĞ ŽƉĞƌĂēŶĠŚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵƵ͕ǌĂƌŽŬϮϬϭϳƐĂǌǀǉƓŝůŽŽ ϰ͕ϱϱй͘ ƚŽŚŽǌĂƉƌŝŽƌŝƚŶƷŽƐϭďŽůŽēĞƌƉĂŶŝĞŶĂƷƌŽǀŶŝϳ͕ϱϲй
z ĂůŽŬĄĐŝĞƉƌŝŽƌŝƚŶĞũŽƐŝϭĂ ŵĞĚǌŝƌŽēŶĞĚŽƓůŽŬ ǌǀǉƓĞŶŝƵŽ ϲ͕ϬϯйŶĂƷƌŽǀĞŸƚĂŬŵĞƌϭϬϵŵŝů͘Φ;ǌĚƌŽũ
jͿ͘^WƚǉŵƚŽƐƉůŶŝůǌĄǀćǌŽŬƌŽŬĂϮϬϭϰǌĂ<ŽŚĠǌŶǇĨŽŶĚŶĂϭϯϰй͘
dĂďƵűŬĂē͘ϭ<ŽŶƚƌĂŚŽǀĂŶŝĞKW<WƉŽĚűĂũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚǀǉǌŝĞǀŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ
WŽēĞƚ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀ

ĞůŬŽǀĠ
ŽƉƌĄǀŶĞŶĠ
ǀǉĚĂǀŬǇ

KW<W-WKϭ-^ϭϭϭ-ϮϬϭϲ-ϭϬ

ϭϭϯ

KW<W-WKϭ-^ϭϭϭ-ϮϬϭϲ-ϭϭ

<ſĚsǉǌǀǇ

WŽĚŝĞů
EĞŶĄǀƌĂƚŶǉ
ǌĂǌŵůƵǀŶĞŶǉĐŚ
sůĂƐƚŶĠǌĚƌŽũĞ
ĨŝŶĂŶēŶǉ
ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ
ƉƌŝũşŵĂƚĞűŽǀ
ƉƌşƐƉĞǀŽŬ
ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀŶĂ
ĂůŽŬĄĐŝŝWKϭ

ĚƌŽũj

ĚƌŽũaZ

ϱϲϭϮϬϴϱϯ

ϰϳϳϬϮϳϮϱ

ϱϲϭϮϬϴϱ

ϱϯϯϭϰϴϭϬ

ϮϴϬϱϵϵϯ

ϯ͕ϯϭй

ϰϵ

ϯϲϮϯϯϳϮϭ

ϯϬϳϵϴϲϲϯ

ϯϲϮϯϯϳϮ

ϯϰϰϮϮϬϯϱ

ϭϴϭϭϲϴϲ

Ϯ͕ϭϰй

KW<W-WKϭ-^ϭϭϭ-ϮϬϭϲ-ϭϮ

ϭ

ϭϴϴϬϳϵϲϰ

ϭϱϵϴϲϳϲϵ

ϮϴϮϭϭϵϱ

ϭϴϴϬϳϵϲϰ

Ϭ

ϭ͕ϭϭй

KW<W-WKϭ-^ϭϭϭ-ϮϬϭϲ-ϭϱ

ϭ

ϮϮϴϴϵϬϭ

ϭϮϱϴϴϵϱ

Ϭ

ϭϮϱϴϴϵϱ

ϭϬϯϬϬϬϱ

Ϭ͕Ϭϵй

KW<W-WKϭ-^ϭϭϭ-ϮϬϭϲ-ϭϲ

ϰ

ϯϲϰϱϵϯϯ

ϭϱϮϬϯϳϲ

Ϭ

ϭϱϮϬϯϳϲ

ϮϭϮϱϱϱϳ

Ϭ͕ϭϭй

KW<W-WKϭ-^ϭϭϭ-ϮϬϭϲ-&E

ϭ

ϲϳϬϳϭϴϰϬ

ϱϳϬϭϭϬϲϰ ϭϬϬϲϬϳϳϲ

ϲϳϬϳϭϴϰϬ

Ϭ

ϯ͕ϵϱй

KW<W-WKϭ-^ϭϮϭͬϭϮϮ-ϮϬϭϱ

ϯϱ

ϰϬϳϱϰϱϯϯϱ

ϯϰϲϰϭϯϱϯϱ Ϯϵϱϯϯϴϱϵ

ϯϳϱϵϰϳϯϵϯ

ϯϭϱϵϳϵϰϮ

Ϯϰ͕Ϭϯй

KW<W-WKϭ-^ϭϮϭ-ϮϬϭϱ-sW

ϭ

ϱϱϯϭϲϲϴϳ

ϰϵ ϳϴϱϬϭϴ

ϱϱϯϭϲϲϵ

ϯ͕Ϯϲй

ϰϳϬϭϵϭϴϰ

ϭ

Ϯϳϲϱϴϯϰ

EĂǌĄŬůĂĚĞhs^Zē͘ϲϲϯͬϮϬϭϯǌŽĚŸĂϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯďŽůǀ ƌĄŵĐŝKWWǌƌŝĂĚĞŶǉ^KZKƐ ƷēŝŶŶŽƐƛŽƵŽĚϬϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϰ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽƉǌƉ͘ƐŬͬ
ϯ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Đƌǌ͘ŐŽǀ͘ƐŬͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍/сϭϭϴϵϴϯϵΘůсƐŬ
ϰ
EĂǌĄŬůĂĚĞhs^Zē͘ϭϳϱͬϮϬϭϰǌŽĚŸĂϭϲ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϰ͘
ϱ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽƉ-ŬǌƉ͘ƐŬͬ
ϲ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Đƌǌ͘ŐŽǀ͘ƐŬͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍/сϭϴϭϴϬϬϯΘůсƐŬ
Ϯ

18

KW<W-WKϭ-^ϭϮϯ-ϮϬϭϱ-ϴ

ϰ

ϯϬϴϰϴϬϯϰ

ϮϲϮϮϬϴϮϴ

ϰϲϮϳϮϬϱ

ϯϬϴϰϴϬϯϰ

Ϭ

ϭ͕ϴϮй

KW<W-WKϭ-^ϭϰϭ-ϮϬϭϱ-ϳ

ϭϬ

ϱϰϴϬϱϵϴϭ

ϯϬϭϰϯϮϵϬ

Ϭ

ϯϬϭϰϯϮϵϬ

ϮϰϲϲϮϲϵϮ

Ϯ͕Ϭϵй

KW<W-WKϭ-^ϭϰϭ-ϮϬϭϲ-ϭϰ

ϴ

ϴϬϬϰϰϴϱϲ

ϲϴϬϯϴϭϮϴ

ϰϬϬϮϮϰϯ

ϳϮϬϰϬϯϳϬ

ϴϬϬϰ ϰϴϲ

ϰ͕ϳϮй

KW<W-WKϭ-^ϭϰϮ-ϮϬϭϱ-ϯ

ϭ

ϵϭϮϳϮϵϰ

ϳϳϱϴϮϬϬ

ϭϯϲϵϬϵϰ

ϵϭϮϳϮϵϰ

Ϭ

Ϭ͕ϱϰй

KW<W-WKϭ-^ϭϰϮ-ϮϬϭϱ-ϰ

ϭ

ϯϵϳϭϬϮϲ

ϯϯϳϱϯϳϮ

ϱϵϱϲϱϰ

ϯϵϳϭϬϮϲ

Ϭ

Ϭ͕Ϯϯй

ϲϴϯϮϰϳϬϮϵ ϲϱϬϭϭϯϭϳ

ϳϰϴϮϱϴϯϰϲ

ϳϳϱϳϬϬϮϴ

ϰϳ͕ϯϵй

ĞůŬŽǀĄŚŽĚŶŽƚĂ

ϮϮϵ

ϴϮϱϴϮϴϰϮϰ

s ƌĄŵĐŝKW<WďŽůŽŬ ϯϭ͘ ϭϮ͘ ϮϬϭϳǌŵůƵǀŶĞƷēŝŶŶǉĐŚϮϮϵƉƌŽũĞŬƚŽǀǀ ĐĞůŬŽǀŽŵŽďũĞŵĞϴϮϱ͕ϴŵŝů͘Φ͘
ĞůŬŽǀĄ ƐƵŵĂ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ ƷēŝŶŶǉĐŚ ǌŵůƷǀ Ž ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş E&W ǌĂ ǌĚƌŽũ j ƚǀŽƌŝůĂ ϲϴϯ͕Ϯ ŵŝů͘ Φ͕ ēŽ
ƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞϰϳйǌ ĂůŽŬĄĐŝĞƉƌĞƉƌŝŽƌŝƚŶƷŽƐϭŶĂĐĞůĠƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŽďĚŽďŝĞϮϬϭϰ– ϮϬϮϬ͘ĂƌŽŬϮϬϭϳ
ďŽůŽ ƵǌĂƚǀŽƌĞŶǉĐŚ ϭϳϭ ǌŵůƷǀ Ž ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş E&W͕ ĂǀƓĂŬ ǀ ƉƌŝĞďĞŚƵ ƌŽŬĂ ĚŽƓůŽ Ŭ ŵŝŵŽƌŝĂĚŶĞŵƵ
ƵŬŽŶēĞŶŝƵ ϭϯ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ǀ ĐĞůŬŽǀĞũ ǀǉƓŬĞ ϴϲ͕Ϯ ŵŝů͘ Φ ;ǌĚƌŽũ j - ϲϰ͕ϳ ŵŝů͘ ΦͿ͕ ƚ͘ ũ͘ ƚĂŬŵĞƌ ϭϬ й ǌŽ
ǌĂǌŵůƵǀŶĞŶĞũ ƐƵŵǇ͘ ĂůƓşĐŚ ϭ͕Ϯ й ǌŽ ǌĂǌŵůƵǀŶĞŶĞũ ƐƵŵǇ ƚǀŽƌŝůĂ ƷƐƉŽƌĂ ǌ ƵŬŽŶēĞŶǉĐŚ ǀĞƌĞũŶǉĐŚ
ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶş͘ĞůŬŽǀŽƚĂŬŵĞĚǌŝƌŽēŶĞƉƌŝďƵĚůŽϭϱϴƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕ǌĂǌŵůƵǀŶĞŶĄƐƵŵĂƐĂǌǀǉƓŝůĂŽ ϳϳ͕ϲŵŝů͘
Φ;ǌĚƌŽũj– ϱϳ͕Ϯŵŝů͘ΦͿ͘< ϯϭ͘ ϭϮ͘ ϮϬϭϳďŽůŝƌŝĂĚŶĞƵŬŽŶēĞŶĠϰƉƌŽũĞŬƚǇǀ ĐĞůŬŽǀĞũǀǉƓŬĞϵϵϰƚŝƐ͘Φ
;ǌĚƌŽũj- ϴϰϱƚŝƐ͘ΦͿ͘ĞůŬŽǀǉƉƌĞŚűĂĚƐƚĂǀƵƷēŝŶŶǉĐŚǌŵůƷǀŽE&Wǀ ƌĄŵĐŝKW<WŬ ϯϭ͘ ϭϮ͘ ϮϬϭϳũĞ
ƵǀĞĚĞŶǉǀ ƚĂďƵűŬĞē͘ϭƉŽĚűĂũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚǀǉǌŝĞǀĂ v ƚĂďƵűŬĞē͘ϮƉŽĚűĂƓƉĞĐŝĨŝĐŬǉĐŚĐŝĞűŽǀ͘
'ƌĂĨē͘ϭŶşǎĞŶŝĞŬŽŶƚƌĂŚŽǀĂŶĞũƐƵŵǇŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ

dĂďƵűŬĂē͘Ϯ<ŽŶƚƌĂŚŽǀĂŶŝĞKW<WƉŽĚűĂƓƉĞĐŝĨŝĐŬǉĐŚĐŝĞűŽǀŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ
ĞůŬŽǀĠ
ŽƉƌĄǀŶĞŶĠ
ǀǉĚĂǀŬǇ

ĚƌŽũj

ĚƌŽũaZ

EĞŶĄǀƌĂƚŶǉ
ĨŝŶĂŶēŶǉ
ƉƌşƐƉĞǀŽŬ

aƉĞĐŝĨŝĐŬǉĐŝĞű

ϭ͘ϭ͘ϭ

ϭϲϵ

ϭϴϰϭϲϵϮϭϭ

ϭϱϰϮϳϴϰϵϯ

ϮϮϭϭϳϰϮϴ

ϭϳϲϯϵϱϵϮϭ

ϳϳϳϯϮϰϭ

ϭϬ͕ϳϬй

ϭ͘Ϯ͘ϭнϭ͘Ϯ͘Ϯ

ϯϲ

ϰϲϮϴϲϮϬϮϮ

ϯϵϯϰϯϮϳϭϵ

ϯϮϮϵϵϲϵϯ

ϰϮϱϳϯϮϰϭϮ

ϯϳϭϮϵϲϭϬ

Ϯϳ͕Ϯϵй

ϭ͘Ϯ͘ϯ

ϰ

ϯϬϴϰϴϬϯϰ

ϮϲϮϮϬϴϮϴ

ϰϲϮϳϮϬϱ

ϯϬϴϰϴϬϯϰ

Ϭ

ϭ͕ϴϮй

ϭ͘ϰ͘ϭ

ϭϴ

ϭϯϰϴϱϬϴϯϳ

ϵϴϭϴϭϰϭϳ

ϰϬϬϮϮϰϯ

ϭϬϮϭϴϯϲϲϬ

ϯϮϲϲϳϭϳϳ

ϲ͕ϴϭй

ϭ͘ϰ͘Ϯ

Ϯ

ϭϯϬϵϴϯϮϬ

ϭϭϭϯϯϱϳϮ

ϭϵϲϰϳϰϴ

ϭϯϬϵϴϯϮϬ

Ϭ

Ϭ͕ϳϳй

ϮϮϵ

ϴϮϱϴϮϴϰϮϰ

ϲϴϯϮϰϳϬϮϵ

ϲϱϬϭϭϯϭϳ

ϳϰϴϮϱϴϯϰϲ

ϳϳϱϳϬϬϮϴ

ϰϳ͕ϯϵй

ĞůŬŽǀǉƐƷēĞƚ
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sůĂƐƚŶĠǌĚƌŽũĞ
ƉƌŝũşŵĂƚĞűŽǀ

WŽĚŝĞů
ǌĂǌŵůƵǀŶĞŶǉĐŚ
ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ
ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀŶĂ
ĂůŽŬĄĐŝŝWKϭ

WŽēĞƚ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀ

WŽēĂƐ ƌŽŬĂ ϮϬϭϳ ŶĂũǀŝĂĐ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ƉƌŝďƵĚůŽ ǀ ƓƉĞĐŝĨŝĐŬŽŵ ĐŝĞůŝ ϭ͘ϭ͘ϭ ǌĂŵĞƌĂŶŽŵ ŶĂ ŽĚƉĂĚŽǀĠ
ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀŽ͕ Ăǎ ϭϱϴ͘ ĂēŝĂƚŬŽŵ ƌŽŬĂ ϮϬϭϳ ĚŽƓůŽ Ŭ ǌĂǌŵůƵǀŶĞŶŝƵ ϱ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ǌĂŵĞƌĂŶǉĐŚ ŶĂ
ŽĐŚƌĂŶƵ ŽǀǌĚƵƓŝĂ͕ ƚ͘ ũ͘ ƓƉĞĐŝĨŝĐŬǉ ĐŝĞű ϭ͘ϰ͘ϭ͘ EĂŽƉĂŬ ǀ ƌĄŵĐŝ ƓƉĞĐŝĨŝĐŬĠŚŽ ĐŝĞűĂ ǌĂŵĞƌĂŶĠŚŽ ŶĂ
ďƵĚŽǀĂŶŝĞ Ă ŝŶƚĞŶǌŝĨŝŬĄĐŝƵ Ks Ă ďƵĚŽǀĂŶŝĞ ŬĂŶĂůŝǌĄĐŝş ƐŵĞ ǌĂǌŶĂŵĞŶĂůŝ ƉŽŬůĞƐ ƉŽēƚƵ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͘ ϲ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ǀ ĐĞůŬŽǀĞũ ƐƵŵĞ ϲϭ͕ϰ ŵŝů͘ Φ ;ǌĚƌŽũ j - ϱϮ͕ϭ ŵŝů͘ ΦͿ ďŽůŽ ŵŝŵŽƌŝĂĚŶĞ ƵŬŽŶēĞŶǉĐŚ͕ ēŽ
ǌŶĂŵĞŶĄ͕ ǎĞ Ăǎ ϴϬ й ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ ǌŽ ǀƓĞƚŬǉĐŚ ŵŝŵŽƌŝĂĚŶĞ ƵŬŽŶēĞŶǉĐŚ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ
ƉƌŝƉĂĚĂůŽŶĂƉƌŽũĞŬƚǇǌĂŵĞƌĂŶĠŶĂďƵĚŽǀĂŶŝĞKsĂ ŬĂŶĂůŝǌĄĐŝş͘
s ƚĂďƵűŬĞē͘ϯũĞƵǀĞĚĞŶǉƉƌĞŚűĂĚĨŝŶĂŶēŶĞũƌĞĂůŝǌĄĐŝĞƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀǌĂKW<WŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͘&ŝŶĂŶēŶƷ
ƌĞĂůŝǌĄĐŝƵ ĂŬƚŝǀşƚ ƉƌŽũĞŬƚƵǌĂēĂůŽ ěĂůƓşĐŚϵϭƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕ĐĞůŬŽǀŽƵǎϵϵ;ƚ͘ũ͘ƉƌĞĚůŽǎŝůŝŶĂ^&jĂƐƉŽŸ
ũĞĚŶƵǎŝĂĚŽƐƛŽ ƉůĂƚďƵ͕ěĂůĞũůĞŶͣŽW͞Ϳ͘WŽĚŝĞůƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕ŬƚŽƌĠƉƌĞĚůŽǎŝůŝĂƐƉŽŸϭŽWƐĂǌǀǉƓŝůǌ ϭϭй
ŶĂϰϯй͘
dĂďƵűŬĂ ē͘ ϯ WŽĚŝĞů ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ ǀ ƉƌĞĚůŽǎĞŶǉĐŚ ŽW ŶĂ ǌĂǌŵůƵǀŶĞŶǉĐŚ ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ
ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽĐŚĂ ŶĂĂůŽŬĄĐŝŝƉƌŝŽƌŝƚŶĞũŽƐŝϭ
<ŽŶƚƌĂŚŽǀĂŶŝĞ

&ŝŶĂŶēŶĄƌĞĂůŝǌĄĐŝĂƉƌŽũĞŬƚŽǀ

WŽĚŝĞů
ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ
ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ
ǀ ƉƌĞĚůŽǎĞŶǉĐŚ
ŽWŶĂĂůŽŬĄĐŝŝ
WKϭ

aƉĞĐŝĨŝĐŬǉ
ĐŝĞű

WŽēĞƚ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀ

ĞůŬŽǀĠ
ŽƉƌĄǀŶĞŶĠ
ǀǉĚĂǀŬǇ

ĚƌŽũj

WŽēĞƚ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀ

ϭ͘ϭ͘ϭ

ϭϲϵ

ϭϴϰϭϲϵϮϭϭ

ϭϱϰϮϳϴϰϵϯ

ϲϲ

ϮϴϱϳϰϳϰϮ

ϮϰϮϴϴϱϯϭ

ϭϱ͕ϳϰ й

ϭ͕ϲϴ й

ϭ͘Ϯ͘ϭнϭ͘Ϯ͘Ϯ

ϯϲ

ϰϲϮϴϲϮϬϮϮ

ϯϵϯϰϯϮϳϭϵ

Ϯϭ

ϭϯϯ ϮϵϮϬϱϬ

ϭϭϯϮϳϲϲϰϵ

Ϯϴ͕ϳϵ й

ϳ͕ϴϲ й

ϭ͘Ϯ͘ϯ

ϰ

ϯϬϴϰϴϬϯϰ

ϮϲϮϮϬϴϮϴ

ϰ

ϴϲϬϬϳϳϵ

ϳϯϭϬϲϲϮ

Ϯϳ͕ϴϴ й

Ϭ͕ϱϭ й

ϭ͘ϰ͘ϭ

ϭϴ

ϭϯϰϴϱϬϴϯϳ

ϵϴϭϴϭϰϭϳ

ϲ

ϱ ϯϱϯϯϭϵ

ϰϬϱϵϳϭϭ

ϰ͕ϭϯ й

Ϭ͕Ϯϴ й

ϭ͘ϰ͘Ϯ

Ϯ

ϭϯϬϵϴϯϮϬ

ϭϭϭϯϯϱϳϮ

Ϯ

ϱϴϮϯϮϰ

ϰϵϰϵϳϱ

ϰ͕ϰϱ й

Ϭ͕Ϭϯ й

ϮϮϵ

ϴϮϱϴϮϴϰϮϰ

ϲϴϯϮϰϳϬϮϵ

ϵϵ

ϭϳϲϰϬϯϮϭϱ

ϭϰϵϰϯϬϱϮϳ

ϭϱ͕ϳϰ й

ϭϬ͕ϯϲй

^ƉŽůƵ

ĞůŬŽǀĠ
ŽƉƌĄǀŶĞŶĠ
ǀǉĚĂǀŬǇ

WŽĚŝĞůĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ
ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ
ǀ ƉƌĞĚůŽǎĞŶǉĐŚ
ŽWŶĂ
ǌĂǌŵůƵǀŶĞŶǉĐŚ
ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ
ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽĐŚ

ĚƌŽũ j

s ŐƌĂĨĞ ē͘ Ϯ ũĞ ǌŶĄǌŽƌŶĞŶĠ ŐƌĂĨŝĐŬĠ ǀǇũĂĚƌĞŶŝĞ ŽďũĞŵƵ ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ ǀ Φ Ŭ ƉƀǀŽĚŶĠŵƵ
ǌŵůƵǀŶĠŵƵ ƚĞƌŵşŶƵ ƵŬŽŶēĞŶŝĂ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ ƉƌŽũĞŬƚƵ Ă ĂŬƚƵĄůŶĞŵƵ ƚĞƌŵşŶƵ ƵŬŽŶēĞŶŝĂ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͘ũǀƌŽŬƵϮϬϭϳĚŽĐŚĄĚǌĂůŽǌŽƐƚƌĂŶǇƉƌŝũşŵĂƚĞűŽǀŬ ƉŽƐƵŶƵǌĂēŝĂƚŬƵĂ ƵŬŽŶēĞŶŝĂƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ
ĂŬƚŝǀşƚ ƉƌŽũĞŬƚƵ͕ ŶĂũŵć ǌ ĚƀǀŽĚƵ ǌĚŰŚĂǀĠŚŽ Ă ŬŽŵƉůŝŬŽǀĂŶĠŚŽ ƉƌŽĐĞƐƵ ǀĞƌĞũŶĠŚŽ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ͘
sǉƐůĞĚŬŽŵ ƚŽŚŽ ũĞ ƉŽƐƵŶ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ ĂŬƚŝǀşƚ͕ ēŽŚŽ ĚƀŬĂǌŽŵ ũĞ Ăũ ǀǉǀŽũ ǌŶĄǌŽƌŶĞŶǉ ǀ grafe – ƷďǇƚŽŬ
ŬŽŶƚƌĂŚŽǀĂŶĞũ ƐƵŵǇ ǀ ƌŽŬŽĐŚ ϮϬϭϲ͕ ϮϬϭϳ a ϮϬϭϴ ;ŵŽĚƌĠ ƐƚŰƉĐĞ ƉƌĞǀǇƓƵũƷ ǌĞůĞŶĠͿ Ă ũĞũ ŶĄƌĂƐƚ
v ƌŽŬŽĐŚϮϬϭϵĂ ϮϬϮϬ;ǌĞůĞŶĠƐƚŰƉĐĞƉƌĞǀǇƓƵũƷŵŽĚƌĠͿ͘
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'ƌĂĨē͘Ϯ KďũĞŵĨŝŶĂŶēŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀƉŽĚűĂƉƀǀŽĚŶĠŚŽĂ ĂŬƚƵĄůŶĞŚŽƚĞƌŵşŶƵƵŬŽŶēĞŶŝĂ
ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞŚůĂǀŶǉĐŚĂŬƚŝǀşƚƉƌŽũĞŬƚƵƉŽƉŽĚƉŝƐĞĚŽĚĂƚŬƵ
SWĂŬŽ ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬǉ ŽƌŐĄŶƉƌĞKW<WƚĂŬƚŝĞǎǌĂďĞǌƉĞēƵũĞĂŬƚŝǀŝƚǇǀ ŽďůĂƐƚŝŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝĂ
Ă ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞ ǀ ƐƷůĂĚĞ Ɛ ƌĞůĞǀĂŶƚŶŽƵ ŶĄƌŽĚŶŽƵ Ă ĞƵƌſƉƐŬŽƵ ůĞŐŝƐůĂƚşǀŽƵ ǀŽ ǀǌƛĂŚƵ Ŭ ƓŝƌŽŬĞũ
ǀĞƌĞũŶŽƐƚŝ Ă ƉƌŝũşŵĂƚĞűŽŵ Ɛ ĐŝĞűŽŵ ŬǀĂůŝƚŶĞũƓĞũ͕ ĞĨĞŬƚşǀŶĞũƓĞũ Ă ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶĞũƓĞũ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ
ƉŽŵŽĐŝ
ǌƵƌſƉƐŬǇĐŚƓƚƌƵŬƚƵƌĄůŶǇĐŚĂŝŶǀĞƐƚŝēŶǉĐŚĨŽŶĚŽǀĂǌĚƀƌĂǌŶĞŶŝĂƉƌşƐƉĞǀŬƵjĂũĞũŬŽŚĠǌŶĞũƉŽůŝƚŝŬǇ͘
^ĞŬĐŝĂ ĨŽŶĚŽǀ j ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ǀ ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ Ɛ DW ^Z ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂůĂ Ϯ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠ ƐĞŵŝŶĄƌĞ
k ǀǇŚůĄƐĞŶǉŵǀǉǌǀĂŵŶĂƉƌĞĚŬůĂĚĂŶŝĞǎŝĂĚŽƐƚşŽ ŶĞŶĄǀƌĂƚŶǉĨŝŶĂŶēŶǉƉƌşƐƉĞǀŽŬ͕ŬƚŽƌǉĐŚĐŝĞűŽŵďŽůŽ
ŝŶĨŽƌŵŽǀĂƛƉŽƚĞŶĐŝĄůŶǇĐŚǎŝĂĚĂƚĞűŽǀŽ ŵŽǎŶŽƐƚŝĂĐŚēĞƌƉĂŶŝĂƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀǌ a/&ĂĚŽƐŝĂŚŶƵƛǀǇƐŽŬƷ
ŵŝĞƌƵ ŬǀĂůŝƚŶǉĐŚ ƉƌĞĚŬůĂĚĂŶǉĐŚ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͘ WƌĞ ƉƌŝũşŵĂƚĞűŽǀ ŶĞŶĄǀƌĂƚŶĠŚŽ ĨŝŶĂŶēŶĠŚŽ ƉƌşƐƉĞǀŬƵ
ƉƌŝƉƌĂǀŝůĂ^&jǀ ƉƌŝĞďĞŚƵƌŽŬĂϮϬϭϳũĞĚĞŶǁŽƌŬƐŚŽƉĂϯŝŶĨŽƌŵĂēŶĠƐĞŵŝŶĄƌĞǀ ƐŶĂŚĞǌĂďĞǌƉĞēŝƛ
ĞĨĞŬƚşǀŶĞũƓŝƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝƵƉƌŽũĞŬƚŽǀKW<W͘
KZ'E/E>EE/ ^</
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

KĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀǀƀĚ
KĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀƉƌŽƚŝƉŽǀŽĚŸŽǀǉĐŚŽƉĂƚƌĞŶş
KĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀŽĐŚƌĂŶǇŽǀǌĚƵƓŝĂĂǌŵĞŶǇŬůşŵǇ
KĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀŽĚƉĂĚŽǀĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚǌĄƛĂǎş
KĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀŽĐŚƌĂŶǇƉƌşƌŽĚǇ
KĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ ŶĄƌŽĚŶǉĐŚƉƌŽũĞŬƚŽǀ
KĚďŽƌŬŽŶƚƌŽůǇǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ
KĚďŽƌŵĞƚŽĚŝŬǇĂ ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂ
KĚďŽƌůĞŐŝƐůĂƚşǀŶŽ-ƉƌĄǀŶǇ
KĚďŽƌŬŽŶƚƌŽůǇa/&
KĚďŽƌƉŽĚƉŽƌŶǉĐŚēŝŶŶŽƐƚş
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KĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀǀƀĚ
KĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀƉƌŽƚŝƉŽǀŽĚŸŽǀǉĐŚŽƉĂƚƌĞŶş
KĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀŽĐŚƌĂŶǇŽǀǌĚƵƓŝĂĂ ǌŵĞŶǇŬůşŵǇ
KĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀŽĚƉĂĚŽǀĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚǌĄƛĂǎş
KĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀŽĐŚƌĂŶǇƉƌşƌŽĚǇ
KĚďŽƌƌŝĂĚĞŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞŶĄƌŽĚŶǉĐŚƉƌŽũĞŬƚŽǀ
ŝŶŶŽƐƚŝŽĚďŽƌŽǀ
x ƉƌşƉƌĂǀĂĂƵǌĂƚǀĄƌĂŶŝĞŵůƷǀŽƉŽƐŬǇƚŶƵƚşE&W;ĚŽĚĂƚŬŽǀŬǌŵůƵǀĄŵ͕ŽĚƐƚƷƉĞŶŝĂŽĚǌŵůƵǀǇͿ͖
x ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀƉŽĚűĂƉƌĄǀŶǇĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀƉƌĞKW<W͖
x ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĄĐŝĂ ǌŵĞŶŽǀĠŚŽŬŽŶĂŶŝĂ͕ƌŽǌŚŽĚŽǀĂŶŝĞŽǌŵĞŶĄĐŚĂƵǌĂƚǀĄƌĂŶŝĞĚŽĚĂƚŬŽǀŬŵůƵǀĄŵ
ŽƉŽƐŬǇƚŶƵƚşE&W͖
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƉŽĚŬůĂĚŽǀƉƌĞƉƌşƉƌĂǀƵŽĚŚĂĚƵŽēĂŬĄǀĂŶǉĐŚǀǉĚĂǀŬŽǀ͖
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ ƉŽĚŬůĂĚŽǀ ƉƌĞ ƉƌşƉƌĂǀƵ ǀǇŚůĄƐĞŶŝĂ Ž ǀŝĞƌŽŚŽĚŶŽƐƚŝ ƉŽĚűĂ ēů͘ϭϮϱ ŽĚƐ͘ϰ ƉşƐŵ͘
ĞͿŶĂƌŝĂĚĞŶŝĂWĂZĂĚǇ;jͿē͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖
x ǀǉŬŽŶ ĨŝŶĂŶēŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůǇ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ƉŽēĂƐ ĐĞůĞũ ĚŽďǇ ƚƌǀĂŶŝĂ ŵůƷǀ Ž ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş E&W ĨŽƌŵŽƵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶĞũ ĨŝŶĂŶēŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůǇ͕ ǌĂŚƍŸĂũƷĐƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶƵ ĨŝŶĂŶēŶƷ ŬŽŶƚƌŽůƵ ǎŝĂĚŽƐƚŝ
o ƉůĂƚďƵ ;ěĂůĞũ Ăũ ͣŽW͞Ϳ ;ŽŬƌĞŵ ŬŽŶƚƌŽůǇ ǀǇŬŽŶĄǀĂŶĞũ ƉůĂƚŽďŶŽƵ ũĞĚŶŽƚŬŽƵ KW <WͿ͕ ĂŬŽ Ăũ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶƵĨŝŶĂŶēŶƷŬŽŶƚƌŽůƵĚŽĚĂŶŝĂƉƌĞĚŵĞƚƵƉůŶĞŶŝĂ͕ĂůĞďŽĨŽƌŵŽƵĨŝŶĂŶēŶĞũŬŽŶƚƌŽůǇŶĂ
ŵŝĞƐƚĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶƵĨŝŶĂŶēŶƷŬŽŶƚƌŽůƵŽW-ĨŝŶĂŶēŶĠŶĄƐƚƌŽũĞ͖
x ƉƌĞǀĞŶĐŝĂ͕ŽĚŚĂűŽǀĂŶŝĞ͕ǌŝƐƛŽǀĂŶŝĞĂƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞƐƷēŝŶŶŽƐƚŝƉƌŝƌŝĞƓĞŶşŶĞǌƌŽǀŶĂůŽƐƚşĂƉƌŝũşŵĂŶş
ŶĄƉƌĂǀŶǉĐŚŽƉĂƚƌĞŶş͖
x ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ ƐƷēŝŶŶŽƐƚŝ Ɖƌŝ ƉƌşƉƌĂǀĞ ƐƚĂŶŽǀşƐŬ Ă ƉƌŝũşŵĂŶş ŶĄƉƌĂǀŶǉĐŚ ŽƉĂƚƌĞŶş ǀŽ ǀǌƛĂŚƵ
ŬŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵŬŽŶƚƌŽůŶǉŵͬĂƵĚŝƚŶǉŵĂĐĞƌƚŝĨŝŬĂēŶǉŵǌŝƐƚĞŶŝĂŵ͖
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ ƉƌşƐůƵƓŶǉĐŚ ēĂƐƚş ǀǉƌŽēŶĞũ Ă ǌĄǀĞƌĞēŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ Ž ǀǇŬŽŶĄǀĂŶş KW <W Ă ŝĐŚ
ƉƌĞĚŬůĂĚĂŶŝĞ ZK͕ ĂŬŽ Ăũ ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ ƐƉƌĄǀ͕ ƌĞƐƉ͘ ƉŽĚŬůĂĚŽǀ ǀ ǌŵǇƐůĞ ƉŽǎŝĂĚĂǀŝĞŬ ƵƌſƉƐŬĞũ
ŬŽŵŝƐŝĞ͕<K͕js^Z͕ZKĂŝŶǉĐŚƐƵďũĞŬƚŽǀ͖
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƉŽŬůĂĚŽǀƉƌĞƉƌşƉƌĂǀƵWůĄŶƵŚŽĚŶŽƚĞŶşKW<WĂƌŽēŶǉĐŚƉůĄŶŽǀŚŽĚŶŽƚĞŶşKW<W
ĂŝĐŚŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĂǀƐƷůĂĚĞƐ ƉŽǎŝĂĚĂǀŬĂŵŝZK͕js^Z͖
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƉŽĚŬůĂĚŽǀĚŽ^ƷŚƌŶŶĞũƐƉƌĄǀǇŽĂŬƚŝǀŝƚĄĐŚŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂĂǀǉƐůĞĚŬŽĐŚŚŽĚŶŽƚĞŶş͖
x ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶŝĞ ĂŐĞŶĚǇ ŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŶǇĐŚ ƉƌŝŶĐşƉŽǀ ǀ ƌĄŵĐŝ KW <W ǀ ƉƀƐŽďŶŽƐƚŝ ^K ǀ ƐƷůĂĚĞ
Ɛ ƉŽǎŝĂĚĂǀŬĂŵŝ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝŵŝ ǌŽ ^ǇƐƚĠŵƵ ƌŝĂĚĞŶŝĂ a/& Ă ƉƌşƐůƵƓŶĞũ ĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĞ ŐĞƐƚŽƌŽǀ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŶǇĐŚƉƌŝŶĐşƉŽǀ͖
x ǌďĞƌƷĚĂũŽǀŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝKW<WĂǀǇƉƌĂĐŽǀĄǀĂŶŝĞƉŽĚŬůĂĚŽǀƉŽĚűĂƵƐŵĞƌŶĞŶşĂƉŽǎŝĂĚĂǀŝĞŬ
ZK͕ƌĞƐƉ͘ƉůĂƚŽďŶĞũũĞĚŶŽƚŬǇĚĞĨŝŶŽǀĂŶĞũǀēů͘ϲŽĚƐ͘ϯŵůƵǀǇŽǀǇŬŽŶĄǀĂŶşēĂƐƚŝƷůŽŚƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽ
ŽƌŐĄŶƵƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬǉŵŽƌŐĄŶŽŵ͖
x ǌĂĚĄǀĂŶŝĞ Ă ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂ ƷĚĂũŽǀ ǀ ƉƀƐŽďŶŽƐƚŝ ^K ĚŽ /dD^ϮϬϭϰн ǀƌĄƚĂŶĞ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĂ ĚĄƚ
ĂǀƐƚƵƉŶǉĐŚǌŽƐƚĄǀǀŽďůĂƐƚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ͕ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂĂŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ͖
x ĞǀŝĚŽǀĂŶŝĞĂƵĐŚŽǀĄǀĂŶŝĞ;ĂƌĐŚŝǀĄĐŝĂͿĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĞƐƷǀŝƐŝĂĐĞũƐǀǇŬŽŶĄǀĂŶşŵƷůŽŚǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚ
ǌŽ ŵůƵǀǇ Ž ǀǇŬŽŶĄǀĂŶş ēĂƐƚŝ ƷůŽŚ ƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬǉŵ ŽƌŐĄŶŽŵ Ă ũĞũ
ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ ŶĂ ƷēĞůǇ ŬŽŶĂŶş ƉƌĞĚ ƉƌşƐůƵƓŶǉŵŝ ŽƌŐĄŶŵŝ ǀĞƌĞũŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ͕ j͕ ƐƷĚŵŝ Ă ŽƐŽďĄŵ
ŽƉƌĄǀŶĞŶǉŵŝŶĂǀǉŬŽŶŬŽŶƚƌŽůǇͬĂƵĚŝƚƵ͖

KĚďŽƌŬŽŶƚƌŽůǇǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ Ă ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂ WƌşƌƵēŬǇ Ŭ ƉƌŽĐĞƐƵ sK Ă ŝŶĞũ ƌŝĂĚŝĂĐĞũ ĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĞ ƚǉŬĂũƷĐĞũ ƐĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ ēĂƐƚŝ KW <W ƉŽĚűĂ ēů͘ ϮŽĚƐ͘ϭ ŵůƵǀǇ Ž ǀǇŬŽŶĄǀĂŶşēĂƐƚŝ ƷůŽŚ ƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽ ŽƌŐĄŶƵ
ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬǉŵŽƌŐĄŶŽŵ͖
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x ĨŝŶĂŶēŶĄŬŽŶƚƌŽůĂǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂƉƌŽũĞŬƚŽǀ͖
x Ɖƌŝ ǀǉŬŽŶĞ ĨŝŶĂŶēŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůǇ ǀĞƌĞũŶĠŚŽ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĂ ǀ ƷƌĂĚŽŵ ƉƌĞ ǀĞƌĞũŶĠ
ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĞ͕ƌĞƐƉ͘WDj^Z͕Kd<Ă ƉŽĚ͖͘
x ǌĂĚĄǀĂŶŝĞ Ă ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂ ƷĚĂũŽǀ ǀ ƉƀƐŽďŶŽƐƚŝ ^K ĚŽ /dD^ϮϬϭϰн ǀƌĄƚĂŶĞ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĂ ĚĄƚ
a ǀƐƚƵƉŶǉĐŚǌŽƐƚĄǀǀ ŽďůĂƐƚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ͕ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂĂ ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ͘

KĚďŽƌŵĞƚŽĚŝŬǇĂ ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂ
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞĂ ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂŵĂŶƵĄůƵƉƌŽĐĞĚƷƌĂ ŝŶĞũŝŶƚĞƌŶĞũƌŝĂĚŝĂĐĞũĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĞǀƌĄƚĂŶĞŝĐŚ
ƉƌĞĚŬůĂĚĂŶŝĂCKO͕CO͕K͕js^Z a RO v ůĞŚŽƚĄĐŚĂ ĨŽƌŵĞƐƚĂŶŽǀĞŶĞũǀ ^ǇƐƚĠŵĞƌŝĂĚĞŶŝĂa/&͖
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ Ă ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂ WƌşƌƵēŬǇ ƉƌĞ ƉƌŝũşŵĂƚĞűĂ Ă ŝŶĞũ ƌŝĂĚŝĂĐĞũ ĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĞ ƚǉŬĂũƷĐĞũ ƐĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ ēĂƐƚŝ KW <W ƉŽĚűĂ ēů͘Ϯ ŽĚƐ͘ϭ ŵůƵǀǇ Ž ǀǇŬŽŶĄǀĂŶş ēĂƐƚŝ ƷůŽŚ ƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽ ŽƌŐĄŶƵ
ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬǉŵŽƌŐĄŶŽŵ͖
x ǌĂǀĞĚĞŶŝĞƷēŝŶŶǉĐŚĂ ƉƌŝŵĞƌĂŶǉĐŚŽƉĂƚƌĞŶşƉƌŽƚŝƉŽĚǀŽĚŽŵǀ ƌĄŵĐŝƌĞůĞǀĂŶƚŶĞũŝŶƚĞƌŶĞũƌŝĂĚŝĂĐĞũ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĞ͖
x ƉƌĞǀĞŶĐŝĂ͕ŽĚŚĂűŽǀĂŶŝĞ͕ǌŝƐƛŽǀĂŶŝĞĂ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞƐƷēŝŶŶŽƐƚŝƉƌŝƌŝĞƓĞŶşŶĞǌƌŽǀŶĂůŽƐƚşĂ ƉƌŝũşŵĂŶş
ŶĄƉƌĂǀŶǉĐŚŽƉĂƚƌĞŶş͖
x ƉƌşƉƌĂǀa ƐƚĂŶŽǀşƐŬ Ă ƉƌŝũşŵĂŶş ŶĄƉƌĂǀŶǉĐŚ ŽƉĂƚƌĞŶş ǀŽ ǀǌƛĂŚƵ Ŭ ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵ
ŬŽŶƚƌŽůŶǉŵͬĂƵĚŝƚŶǉŵĂ ĐĞƌƚŝĨŝŬĂēŶǉŵǌŝƐƚĞŶŝĂŵ͖
x ƉƌşƉƌĂǀa ŽĚŚĂĚƵŽēĂŬĄǀĂŶǉĐŚǀǉĚĂǀŬŽǀ͖
x ƉƌşƉƌĂǀa ǀǇŚůĄƐĞŶŝĂ Ž ǀŝĞƌŽŚŽĚŶŽƐƚŝ ƉŽĚűĂ ēů͘ϭϮϱ ŽĚƐ͘ϰ ƉşƐŵ͘ ĞͿ ŶĂƌŝĂĚĞŶŝĂ W Ă ZĂĚǇ ;jͿ
ē͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖
x ƉƌşƉƌĂǀĂ ƉƌşƐůƵƓŶǉĐŚ ēĂƐƚş ǀǉƌŽēŶĞũ Ă ǌĄǀĞƌĞēŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ Ž ǀǇŬŽŶĄǀĂŶş KW <W Ă ŝĐŚ ƉƌĞĚŬůĂĚĂŶŝĞ
ZK͕ĂŬŽĂũǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƐƉƌĄǀ͕ƌĞƐƉ͘ƉŽĚŬůĂĚŽǀǀ ǌŵǇƐůĞƉŽǎŝĂĚĂǀŝĞŬƵƌſƉƐŬĞũŬŽŵŝƐŝĞ͕<K͕js
SR͕ZKĂ ŝŶǉĐŚƐƵďũĞŬƚŽǀ͖
x vǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƉŽŬůĂĚŽǀƉƌĞƉƌşƉƌĂǀƵWůĄŶƵŚŽĚŶŽƚĞŶşKW<WĂ ƌŽēŶǉĐŚƉůĄŶŽǀŚŽĚŶŽƚĞŶşKW<W
a ŝĐŚŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĂǀ ƐƷůĂĚĞƐ ƉŽǎŝĂĚĂǀŬĂŵŝZK͕<K͖
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƉŽĚŬůĂĚŽǀĚŽ^ƷŚƌŶŶĞũƐƉƌĄǀǇŽ ĂŬƚŝǀŝƚĄĐŚŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂĂ ǀǉƐůĞĚŬŽĐŚŚŽĚŶŽƚĞŶş͖
x ǌĂĚĄǀĂŶŝĞ Ă ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂ ƷĚĂũŽǀ ǀ ƉƀƐŽďŶŽƐƚŝ ^K ĚŽ /dD^ϮϬϭϰн͕ ǀƌĄƚĂŶĞ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĂ ĚĄƚ
a ǀƐƚƵƉŶǉĐŚǌŽƐƚĄǀǀ ŽďůĂƐƚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ͕ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂĂ ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ͖

KĚďŽƌůĞŐŝƐůĂƚşǀŶŽ-ƉƌĄǀŶǇ
x ƐƷēŝŶŶŽƐƛŽƐƚĂƚŶǉŵŽĚďŽƌŽŵ^&jƉƌŝǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶşĂ ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝŝŵĂŶƵĄůƵƉƌŽĐĞĚƷƌĂ ŝŶĞũŝŶƚĞƌŶĞũ
ƌŝĂĚŝĂĐĞũĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĞ͖
x ƐƷēŝŶŶŽƐƛŽƐƚĂƚŶǉŵŽĚďŽƌŽŵ^&jƉƌŝƵǌĂƚǀĄƌĂŶşŵůƷǀŽ ƉŽƐŬǇƚŶƵƚşE&WĂ ŝĐŚĚŽĚĂƚŬŽǀ͖
x ǀǇŬŽŶĄǀĂŶŝĞ ǀƓĞƚŬǉĐŚ ƉƌĄǀŶǇĐŚ ƷŬŽŶŽǀ ƉŽƚƌĞďŶǉĐŚ ƉƌĞ ǀǇƐƉŽƌŝĂĚĂŶŝĞ ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ ǀǌƛĂŚŽǀ
a ƌŝĂĚŶƵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝƵ KW <W ǀƌĄƚĂŶĞ ƵƉůĂƚŸŽǀĂŶŝĂ ƐĂŶŬĐŝş Ă ǌŵůƵǀŶǉĐŚ ƉŽŬƷƚ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚ
z ƵǌĂǀƌĞƚǉĐŚŵůƷǀŽ ƉŽƐŬǇƚŶƵƚşE&W͕ƵǌĂƚǀĄƌĂŶŝĂĚŽŚŽĚǇŽ ƐƉůĄƚŬĂĐŚĂ ĚŽŚŽĚǇŽ ŽĚŬůĂĚĞƉůŶĞŶŝĂ͕
ĂŬŽ Ăũ ǀǇŬŽŶĄǀĂŶŝĂ ěĂůƓşĐŚ ƷŬŽŶŽǀ ƐƷǀŝƐŝĂĐŝĐŚ Ɛ ƌŝĂĚŶǇŵ Ă ŵŝŵŽƌŝĂĚŶǇŵ ƵŬŽŶēĞŶşŵ ŵůƷǀ
o ƉŽƐŬǇƚŶƵƚşE&W͖
x ǀǇŬŽŶĂŶŝĞ ǀƓĞƚŬǉĐŚ ƷŬŽŶŽǀ ƐƷǀŝƐŝĂĐŝĐŚ ƐŽ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶşŵ ƉŽŚűĂĚĄǀŽŬ ǌŽ ŵůƷǀŽ ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş E&W
ǀƌĄƚĂŶĞ ǀǇŬŽŶĄǀĂŶŝĂ ǀƓĞƚŬǉĐŚ ƉƌĄǀŶǇĐŚ ƷŬŽŶŽǀ ƉŽƚƌĞďŶǉĐŚ ƉƌĞ ǀǌŶŝŬ͕ ǌƌŝĂĚĞŶŝĞ͕ ǀǉŬŽŶ͕ ǌĄŶŝŬ
a ǀǉŵĂǌǌĄůŽǎŶĠŚŽƉƌĄǀĂ͕ĂŬŽĂũǌĂƐƚƵƉŽǀĂŶŝĞZKǀ ŬĂƚĂƐƚƌĄůŶŽŵŬŽŶĂŶşĂ ƉƌŝƌĞŐŝƐƚƌĄĐŝŝĂ ǀǉŵaze
ǌĄůŽǎŶĠŚŽƉƌĄǀĂǀ ƉƌşƐůƵƓŶŽŵƌĞŐŝƐƚƌŝ͖
x ƐĐŚǀĂűŽǀĂŶŝĞ ƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀǉĐŚ Ă ŬŽŶĐĞƐŶǉĐŚ ǌŵůƷǀ Ž ƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĂŶş ŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌǇ
ŶĂĚŽďƵĚŶƵƚĞũͬǌŚŽĚŶŽƚĞŶĞũǌ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀa/&͖
x ƉƌĞǀĞŶĐŝĂ͕ŽĚŚĂűŽǀĂŶŝĞ͕ǌŝƐƛŽǀĂŶŝĞĂ ƌŝĞƓĞŶŝĞŶĞǌƌŽǀŶĂůŽƐƚşĂ ƉƌŝũşŵĂŶŝĞŶĄƉƌĂǀŶǉĐŚŽƉĂƚƌĞŶş͖
x ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ ƐƷēŝŶŶŽƐƚŝ Ɖƌŝ ƉƌşƉƌĂǀe ƐƚĂŶŽǀşƐŬ Ă ƉƌŝũşŵĂŶŝĞ ŶĄƉƌĂǀŶǉĐŚ ŽƉĂƚƌĞŶş ǀŽ ǀǌƛĂŚƵ
k ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵŬŽŶƚƌŽůŶǉŵͬĂƵĚŝƚŶǉŵĂ ĐĞƌƚŝĨŝŬĂēŶǉŵǌŝƐƚĞŶŝĂŵ͖
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x ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞƌŝǌşŬĂ ƉƌŝũşŵĂŶŝĞŽƉĂƚƌĞŶşŶĂĞůŝŵŝŶĄĐŝƵŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉĐŚƌŝǌşŬ͖
x ǌĂĚĄǀĂŶŝĞ Ă ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂ ƷĚĂũŽǀ ǀ ƉƀƐŽďŶŽƐƚŝ ^K ĚŽ /dD^ϮϬϭϰн ǀƌĄƚĂŶĞ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĂ ĚĄƚ
a ǀƐƚƵƉŶǉĐŚǌŽƐƚĄǀǀ ŽďůĂƐƚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ͕ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂĂ ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ͘

KĚďŽƌŬŽŶƚƌŽůǇa/&
x ǀǉŬŽŶ ĨŝŶĂŶēŶĞũ kontroly ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ƉŽēĂƐ ĐĞůĞũ ĚŽďǇ ƚƌǀĂŶŝĂ ŵůƷǀ o ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş E&W ĨŽƌŵŽƵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶĞũ ĨŝŶĂŶēŶĞũ kontroly ƉƌŽũĞŬƚŽǀ na ǀǇďƌĂŶĞũ vzorke ƉŽĚűĂ ƉŽŬǇŶƵ ŶĂĚƌŝĂĚĞŶĠŚŽ͕
ƌĞƐƉ͘ na ǌĄŬůĂĚĞ ĞǆƚĞƌŶǉĐŚ ƉŽĚŶĞƚŽǀ͕ ǌĂŚƍŸĂũƷĐƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶƵ ĨŝŶĂŶēŶƷ ŬŽŶƚƌŽůƵ ŽW ;ŽŬƌĞŵ
kontroly ǀǇŬŽŶĄǀĂŶĞũ ƉůĂƚŽďŶŽƵ ũĞĚŶŽƚŬŽƵ KW <WͿ ako Ăũ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶƵ ĨŝŶĂŶēŶƷ ŬŽŶƚƌŽůƵ
ĚŽĚĂŶŝĂ ƉƌĞĚŵĞƚƵ ƉůŶĞŶŝĂ͕ ǀǉŬŽŶ ĨŝŶĂŶēŶĞũ kontroly na ŵŝĞƐƚĞ͖
x ƉƌĞǀĞŶĐŝĂ͕ ŽĚŚĂűŽǀĂŶŝĞ͕ ǌŝƐƛŽǀĂŶŝĞ a ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ ƐƷēŝŶŶŽƐƚŝ Ɖƌŝ ƌŝĞƓĞŶş ŶĞǌƌŽǀŶĂůŽƐƚş a ƉƌŝũşŵĂŶş
ŶĄƉƌĂǀŶǉĐŚ ŽƉĂƚƌĞŶş͖
x ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ ƐƷēŝŶŶŽƐƚŝ Ɖƌŝ ƉƌşƉƌĂǀĞ ƐƚĂŶŽǀşƐŬ a ƉƌŝũşŵĂŶş náƉƌĂǀŶǉĐŚ ŽƉĂƚƌĞŶş vo ǀǌƛĂŚƵ
k ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵ ŬŽŶƚƌŽůŶǉŵͬĂƵĚŝƚŶǉŵ a ĐĞƌƚŝĨŝŬĂēŶǉŵ ǌŝƐƚĞŶŝĂŵ͖
x ǀǉŬŽŶ kontroly ƐƷůĂĚƵ ǀǇŬŽŶĄǀĂŶǉĐŚ ēŝŶŶŽƐƚş ƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĐŚ ŵĂŶĂǎĠƌŽǀ SO s ŵĂŶƵĄůŽŵ ƉƌŽĐĞĚƷƌ
SO ako Ăũ ƌĞůĞǀĂŶƚŶǉŵŝ ƵƐŵĞƌŶĞŶŝĂŵŝ͕ ŵĞƚŽĚŝĐŬǉŵŝ ƉŽŬǇŶŵŝ͕ ǀǉŬůĂĚŵŝ a ƉŽƐƚƵƉŵŝ ĚĞĨŝŶŽǀĂŶǉŵŝ
na ŶĄƌŽĚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝ na ǀǇďƌĂŶĞũ ǀǌŽƌŬĞ͖
x ǌďĞƌ ƷĚĂũŽǀ o ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝ KW <W a ǀǇƉƌĂĐŽǀĄǀĂŶŝĞ ƉŽĚŬůĂĚŽǀ ƉŽĚűĂ ƵƐŵĞƌŶĞŶş a ƉŽǎŝĂĚĂǀŝĞŬ
ZK͕ ƌĞƐƉ͘ ƉůĂƚŽďŶĞũ ũĞĚŶŽƚŬǇ ĚĞĨŝŶŽǀĂŶĞũ v ēů͘ ϲ ŽĚƐ͘ ϯ ŵůƵǀǇ o ǀǇŬŽŶĄǀĂŶş ēĂƐƚŝ ƷůŽŚ ƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽ
ŽƌŐĄŶƵ ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬǉŵ ŽƌŐĄŶŽŵ͖
x ǌĂĚĄǀĂŶŝĞ a ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂ ƷĚĂũŽǀ v ƉƀƐŽďŶŽƐƚŝ SO ĚŽ /dD^ϮϬϭϰн͕ vrátane ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĂ ĚĄƚ
a ǀƐƚƵƉŶǉĐŚ zostáv v ŽďůĂƐƚŝ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ͕ ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂ a ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ͖
x ĞǀŝĚŽǀĂŶŝĞ a ƵĐŚŽǀĄǀĂŶŝĞ ;ĂƌĐŚŝǀĄĐŝĂͿ ĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĞ ƐƷǀŝƐŝĂĐĞũ s vykonĄǀĂŶşŵ ƷůŽŚ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚ
zo ŵůƵǀǇ o ǀǇŬŽŶĄǀĂŶş ēĂƐƚŝ ƷůŽŚ ƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬǉŵ ŽƌŐĄŶŽŵ a ũĞũ
ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ na ƷēĞůǇ ŬŽŶĂŶş ƉƌĞĚ ƉƌşƐůƵƓŶǉŵŝ ŽƌŐĄŶŵŝ ǀĞƌĞũŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ͕ j͕ ƐƷĚŵŝ a ŽƐŽďĄŵ
ŽƉƌĄǀŶĞŶǉŵŝ na ǀǉŬŽŶ ŬŽŶƚƌŽůǇͬĂƵĚŝƚƵ͖
x ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ súēŝŶŶŽƐƚŝ Ɖƌŝ ŽǀĞƌŽǀĂŶş ŵĞĚŝĂůŝǌŽǀĂŶǉĐŚ ƉŽĚŶĞƚŽǀ͕ ǎŝĂĚŽƐƚŝ o ŝŶĨŽƌŵĄĐŝƵ a ƉŽĚ͖͘
x ŝŶƚĞƌŶĄ kontrola na ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ŽĚďŽƌŽĐŚ ^& j ƚǉŬĂũƷĐĂ sa ƉƌĞǀĞƌĞŶŝĂ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĂ ƉŽƐƚƵƉŽǀ a
ƉƌŽĐĞƐŽǀ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ v ƐƷůĂĚĞ s ĂŬƚƵĄůŶĞ ƉůĂƚŶǉŵ ŵĂŶƵĄůŽŵ ƉƌŽĐĞĚƷƌ SO KW <W͕
ƉůĂƚŶǉŵŝ DĞƚŽĚŝĐŬǉŵŝ ǀǉŬůĂĚŵŝ a DĞƚŽĚŝĐŬǉŵŝ ƉŽŬǇŶŵŝ ǀǇĚĂŶǉŵŝ <K͕ ^ǇƐƚĠŵŽŵ ƌŝĂĚĞŶŝĂ a/&͕
^ǇƐƚĠŵŽŵ ĨŝŶĂŶēŶĠŚŽ ƌŝĂĚĞŶŝĂ a/& a ƚĂŬƚŝĞǎ s ƉůĂƚŶŽƵ ůĞŐŝƐůĂƚşǀŽƵ ^Z͘

KĚďŽƌƉŽĚƉŽƌŶǉĐŚēŝŶŶŽƐƚş
;KĚĚĞůĞŶŝĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬĞũ ƉŽŵŽĐŝ Ă ƌŝĂĚĞŶŝĂ űƵĚƐŬǉĐŚ ǌĚƌŽũŽǀ͕ KĚĚĞůĞŶŝĞ ƉƌĞ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝĞ Ă
ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝƵͿ
x ƐƷēŝŶŶŽƐƛŽƐƚĂƚŶǉŵŽĚďŽƌŽŵ^&jƉƌŝǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶşĂ ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝŝŵĂŶƵĄůƵƉƌŽĐĞĚƷƌĂ ŝŶĞũŝŶƚĞƌŶĞũ
ƌŝĂĚŝĂĐĞũĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĞ͖
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞǎŝĂĚŽƐƚŝŽ ŶĞŶĄǀƌĂƚŶǉĨŝŶĂŶēŶǉƉƌşƐƉĞǀŽŬƉƌŽũĞŬƚŽǀƚĞĐŚŶŝĐŬĞũƉŽŵŽĐŝ͖
x ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀ v ƌĄŵĐŝdW ƉŽĚűĂƉƌĄǀŶǇĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀƉƌĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬƷƉŽŵŽĐ KW<W͖
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ ŽW ǀ ƌĄŵĐŝ ƚĞĐŚŶŝĐŬĞũ ƉŽŵŽĐŝ ǀ ƐƷůĂĚĞ Ɛ ƌŝĂĚŝĂĐŽƵ ĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝŽƵ ƉƌĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬƷ
ƉŽŵŽĐKW<WǀƌĄƚĂŶĞǀƓĞƚŬǉĐŚŶĞǀǇŚŶƵƚŶǉĐŚƉƌşůŽŚ͖
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ ƉŽĚŬůĂĚŽǀ ƉƌĞ ƐĞŬĐŝƵ ĞŬŽŶŽŵŝŬǇ Ă ƉƌĞǀĄĚǌŬǇ ^W Ŭ ǀǉƉŽēƚŽŵ ŽƉƌĄǀŶĞŶĞũ ēĂƐƚŝ
ŵŝĞǌĚ;ƉƌĞƉƌŽũĞŬƚǇƚĞĐŚŶŝĐŬĞũƉŽŵŽĐŝ^KͿ͖
x ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ ƐƷēŝŶŶŽƐƚŝ Ɖƌŝ ƉƌşƉƌĂǀĞ ƐƚĂŶŽǀşƐŬ Ă ƉƌŝũşŵĂŶş ŶĄƉƌĂǀŶǉĐŚ ŽƉĂƚƌĞŶş ǀŽ ǀǌƛĂŚƵ
k ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵŬŽŶƚƌŽůŶǉŵͬĂƵĚŝƚŶǉŵĂ ĐĞƌƚŝĨŝŬĂēŶǉŵǌŝƐƚĞŶŝĂŵ͖
x ƉŽƐŬǇƚƵũĞ ƐƷēŝŶŶŽƐƛ ƉĞƌƐŽŶĄůŶĞŵƵ ƷƚǀĂƌƵ ^W ǀ ƐƷǀŝƐůŽƐƚŝ Ɛ ǀĞĚĞŶşŵ ƉĞƌƐŽŶĄůŶĞũ ĂŐĞŶĚǇ
ƌŝĂĚĞŶŝĂűƵĚƐŬǉĐŚǌĚƌŽũŽǀ͖
x ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞǀǌĚĞůĄǀĂĐŝĞƉŽƚƌĞďǇĂ ĂŬƚŝǀŝƚǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶǇĐŚŬĂƉĂĐşƚ^K͖
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x ƉƌşƉƌĂǀĂ ƐƚĂŶŽǀşƐŬ Ă ƉƌŝũşŵĂŶŝĞ ŶĄƉƌĂǀŶǉĐŚ ŽƉĂƚƌĞŶş ǀŽ ǀǌƛĂŚƵ Ŭ ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵ
ŬŽŶƚƌŽůŶǉŵͬĂƵĚŝƚŶǉŵĂ ĐĞƌƚŝĨŝŬĂēŶǉŵǌŝƐƚĞŶŝĂŵ͖
x ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶŝĞ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝĂ Ă ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞ ƉƌĞ ƉŽƚĞŶĐŝĄůŶǇĐŚ ǎŝĂĚĂƚĞűŽǀ KW <W ǀ ƌĄŵĐŝ
ƌĞůĞǀĂŶƚŶǉĐŚēĂƐƚşKW<W͖
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ Ă ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂ ƉŽĚŬůĂĚŽǀ ĚŽ <ŽŵƵŶŝŬĂēŶĞũ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ KW <W Ă ƌŽēŶǉĐŚ
ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶǉĐŚ ƉůĄŶŽǀ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĂ ĂŬƚŝǀşƚ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝĂ Ă ƉƵďůŝĐŝƚǇ ǀ ƐƷůĂĚĞ Ɛ <ŽŵƵŶŝŬĂēŶŽƵ
ƐƚƌĂƚĠŐŝŽƵKW<WĂ ƌŽēŶǉŵŝŬŽŵƵŶŝŬĂēŶǉŵŝƉůĄŶŵŝ͖
x ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞĂ ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂƉŽĚŬůĂĚŽǀĚŽDĂŶƵĄůƵ ƉƌĞŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝĞĂ ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝƵ͘

3͘ϰ

^</<KEKD/<zWZs<z

WK^>E/^</
:ĞũŚůĂǀŶǉŵ ƉŽƐůĂŶşŵ ũĞ ǌĂďĞǌƉĞēŝƛ ēŝŶŶŽƐƚŝǀŽďůĂƐƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƐƚŝŬǇ͕ēŝŶŶŽƐƚŝĂŽƉĞƌĄĐŝĞĨŝŶĂŶēŶĠŚŽ
ĂŵĂũĞƚŬŽǀĠŚŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ͕ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞŽďƐƚĂƌĂŶŝĂƚŽǀĂƌŽǀĂƐůƵǎŝĞďŶĞǀǇŚŶƵƚŶǉĐŚƉƌĞŶĂƉŰŸĂŶŝĞ
ƉůĄŶƵŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚĂƉƌŽũĞŬƚŽǀĞũēŝŶŶŽƐƚŝ͘
ZDKsj>K,z^</
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ƌĞĂůŝǌƵũĞēŝŶŶŽƐƚŝǀ ŽďůĂƐƚŝǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ͕
ǀǇŬŽŶĄǀĂǌďĞƌĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉĐŚƷĚĂũŽǀƉƌĞƷēĞůǇǀǉŬĂǌŶşĐƚǀĂĂ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉĐŚĂŶĂůǉǌ͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞƷēƚŽǀŶĠŽƉĞƌĄĐŝĞ͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞĨŝŶĂŶēŶĠĂ ƌŽǌƉŽēƚŽǀĠŽƉĞƌĄĐŝĞ͕
ǀǇŬŽŶĄǀĂēŝŶŶŽƐƚŝǀ ŽďůĂƐƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƐƚŝŬǇ͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞǀǉƉŽēĞƚŵŝĞǌĚĂ ǀĞĚŝĞƷĚĂũĞƐƷǀŝƐŝĂĐĞƐ ǀǉƉŽēƚŽŵŵŝĞǌĚ͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞƉƌĞǀĄĚǌŬƵďƵĚŽǀĂ ǌĂƌŝĂĚĞŶş^W͕
ƌĞĂůŝǌƵũĞŝŶǀĞƐƚŝēŶƷēŝŶŶŽƐƛ^W͕
ƉƌĞǀĄĚǌŬƵũĞ;ƵďǇƚŽǀĂŶŝĞ͕ƷĚƌǎďĂ͕ƐƉƌĄǀĂŵĂũĞƚŬƵͿ͘

KZ'E/E>EE/ ^</
x
x
x
x

oĚďŽƌĞŬŽŶŽŵŝŬǇ
oĚďŽƌƉĞƌƐŽŶĂůŝƐƚŝŬǇ (ƉƌŝĂŵŽƌŝĂĚĞŶǉŐĞŶĞƌĄůŶǇŵƌŝĂĚŝƚĞűŽŵ od 1.3.2017)
oĚďŽƌƉƌĞǀĄĚǌŬǇĂ ƐƉƌĄǀǇŵĂũĞƚŬƵ
ŽĚďŽƌǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ (ƉƌŝĂŵŽƌŝĂĚĞŶǉƌŝĂĚŝƚĞűŽŵ SEP od 1.3.2017)

/EEK^d/KKZKs^</

KĚďŽƌĞŬŽŶŽŵŝŬǇ
,ůĂǀŶŽƵ ƷůŽŚŽƵ ŽĚďŽƌƵ ĞŬŽŶŽŵŝŬǇ ũĞ ĨŝŶĂŶēŶĠ ƉůĄŶŽǀĂŶŝĞ Ă ƌŽǌƉŽēƚŽǀĂŶŝĞ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ ƉƌĞ
ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞĐŚŽĚƵŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͕ŝĐŚƉƌĞƌŽǌĚĞűŽǀĂŶŝĞĂƐůĞĚŽǀĂŶŝĞŝĐŚēĞƌƉĂŶŝĂ͘ĂŵĞƌŝĂǀĂƐĂƚŝĞǎŶĂ
ǀǇƐƉŽƌŝĂĚĂŶŝĞĨŝŶĂŶēŶǉĐŚǀǌƛĂŚŽǀ͕ĚĂŸŽǀƷŽďůĂƐƛĂǌƷēƚŽǀĂŶŝĞǌƉƌŽũĞŬƚŽǀĞũēŝŶŶŽƐƚŝ͘
ŝŶŶŽƐƚŝŽĚďŽƌƵ
x
x

ǌŚƌŽŵĂǎěƵũĞĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠƷĚĂũĞƉƌĞǀǉŬĂǌŶşĐƚǀŽĂĂŶĂůǇƚŝĐŬƷēŝŶŶŽƐƛƐĞŬĐŝş^W͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞǌďĞƌĂƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƷēƚŽǀŶǉĐŚĚŽŬůĂĚŽǀĂŝĐŚǌĂƷēƚŽǀĂŶŝĞ͕
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞƉŽŬůĂĚŶŝēŶĠŽƉĞƌĄĐŝĞ– ǀĞĚĞŶŝĞƉŽŬůĂĚŶĞ͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞƐƚǇŬƐĚŽƚĂēŶŽƵďĂŶŬŽƵsjĂ͘Ɛ͘ŶĂ ǀǉďĞƌǇĂŽĚǀŽĚǇŚŽƚŽǀŽƐƚş͕
ǌŽĚƉŽǀĞĚĄ ǌĂ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĞ ŝŶƚĞƌŶǉĐŚ ƉƌĞĚƉŝƐŽǀ Ă ǀǉŬŽŶ ƉƌĞĚďĞǎŶĞũ ĨŝŶĂŶēŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůǇ ǌĂ
ĚĞůĞŐŽǀĂŶƷŽďůĂƐƛĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉĐŚēŝŶŶŽƐƚşĐĞŶƚƌĂ͕
ǀǇƉƌĂĐƷǀĂŶĄǀƌŚǇǌĄŬůĂĚŶǉĐŚŝŶƚĞƌŶǉĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ^WǀŽƌŐĂŶŝǌĂēŶĞǀǇēůĞŶĞŶĞũŽďůĂƐƚŝ͖
ƐƉŽůƵƉŽĚŝĞűĂƐĂŶĂƚǀŽƌďĞƌŽǌƉŽēƚƵ^W͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞēŝŶŶŽƐƚŝǀŽďůĂƐƚŝĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂĂ ƌŽǌƉŽēƚƵ͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞēŝŶŶŽƐƚŝǀŽďůĂƐƚŝƷēƚŽǀŶşĐƚǀĂ͕
ǀǇŬŽŶĄǀĂĨŝŶĂŶēŶĠŽƉĞƌĄĐŝĞ^W͕
ĨŝŶĂŶēŶĠŵĂŶĂǎŽǀĂŶŝĞĂǌƷēƚŽǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀ͘

KĚďŽƌƉƌĞǀĄĚǌŬǇĂ ƐƉƌĄǀǇŵĂũĞƚŬƵ
KĚďŽƌ ƉƌĞǀĄĚǌŬǇ Ă ƐƉƌĄǀǇ ŵĂũĞƚŬƵ ǀǇŬŽŶĄǀĂ ēŝŶŶŽƐƚŝ ǌĂďĞǌƉĞēƵũƷĐĞ ƉƌĞǀĄĚǌŬǇƐĐŚŽƉŶŽƐƛ ŵĂũĞƚŬƵ͕
ũĞŚŽ ĞǀŝĚĞŶĐŝƵ Ă ƐƉƌĄǀƵ ǀ ǌŵǇƐůĞ ƉůĂƚŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶǇĐŚ ƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͘ dĂŬƚŝĞǎ ƉƌĞǀĄĚǌŬƵũĞ ǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽǌĂŵĞƌĂŶŝĂ͕ŬƚŽƌĠƐůƷǎŝĂŶĂĂŬƚŝǀŝƚǇĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũǀǉĐŚŽǀǇĂŽƐǀĞƚǇ͘
ŝŶŶŽƐƚŝŽĚďŽƌƵ
x
x
x
x

3.5

ƉƌĞǀĄĚǌŬǇďƵĚŽǀĂ ǌĂƌŝĂĚĞŶş͕
ŝŶǀĞƐƚŝēŶǉĐŚēŝŶŶŽƐƚş͕
ǀƓĞŽďĞĐŶĞũƐƉƌĄǀǇĂŵĂũĞƚŬƵƓƚĄƚƵ͕
ƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĂŶŝĞ͘

^<//E&KZDd/<z

WK^>E/^</
WŽƐŬǇƚƵũĞ ƐůƵǎďǇ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŽůſŐŝş͕ƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĂ Ă ƉƵďůŝŬŽǀĂŶŝĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ
ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş͕ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ;ƐŝĞƛŽǀǉĐŚͿƐůƵǎŝĞďǀ ƌĄŵĐŝ ^W͕ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝşǀ ƉƀƐŽďŶŽƐƚŝDW^ZĂ ƷƌĂĚŽǀ
ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘ ĂďĞǌƉĞēƵũĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŬƷ ƉŽĚƉŽƌƵ ƉƌĞ ŽďůĂƐƛ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
ǀǇƉůǉǀĂũƷĐƵ ǌ ŶĄƌŽĚŶĞũ Ă ĞƵƌſƉƐŬĞũ ůĞŐŝƐůĂƚşǀǇ͘ ^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ Ɛ ƌĞǌŽƌƚŶǉŵŝ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂŵŝ Ɖƌŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶş Ă ǌďĞƌĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƷĚĂũŽǀ͕ ďƵĚŽǀĂŶş ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ Ă ƉƵďůŝŬŽǀĂŶş
ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş Ɛ ƉƌŝĚĂŶŽƵ ŚŽĚŶŽƚŽƵ ƉƌĞ ŽďēĂŶŽǀ ŝ ǀĞƌĞũŶǉ ƐĞŬƚŽƌ͘ /ŶƚĞŐƌƵũĞ Ă ŚĂƌŵŽŶŝǌƵũĞ ƚŽŬǇ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƷĚĂũŽǀ ŶĂ ŶĄƌŽĚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝ͘ ŽĚƉŽǀĞĚĄ ǌĂ ĚĄƚŽǀƷ ƓƚƌƵŬƚƷƌƵ ƌĞǌŽƌƚƵ Ă ũĞũ
ďĞǌŬŽŶĨůŝŬƚŶĠƉƌĞƉŽũĞŶŝĞŶĂƓƚĂŶĚĂƌĚǇǀǇƉůǉǀĂũƷĐĞǌ ůĞŐŝƐůĂƚşǀǇƵƌſƉƐŬĞũƷŶŝĞ͘
ƀůĞǎŝƚĠ ƐƷ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ǌĂŵĞƌĂŶĠ ŶĂ ƉƌĂŬƚŝĐŬĠ ƌĞĂůŝǌŽǀĂŶŝĞ <ŽŶĐĞƉĐŝĞ ƌŽǌǀŽũĂ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ
v rezorƚĞ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ;<Z/^Ϳ ŶĂ ƌŽŬǇ ϮϬϭϰ - ϮϬϭϴ Ă ďƵĚŽǀĂŶŝĞ ZĞǌŽƌƚŶĠŚŽ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠŚŽ
ƐǇƐƚĠŵƵ͘
ZDKsj>K,z^</
x
x
x

ƉůŶş ĚƀůĞǎŝƚĠ ƷůŽŚǇ͕ ŬƚŽƌĠ ƐƷ ǀǉǌŶĂŵŶĠ ǌ ŚűĂĚŝƐŬĂ ǌŚƌŽŵĂǎěŽǀĂŶŝĂ Ă ƉƵďůŝŬŽǀĂŶŝĂ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚŝŶĨŽƌŵĄĐŝşŶĂŶĄƌŽĚŶĞũƷƌŽǀŶŝ͕
vytvára ƉŽĚŵŝĞŶŬǇƉƌĞƉŽĚƉŽƌƵƌĞǌŽƌƚŶǉĐŚŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝşĂ ŽŬƌĞƐŶǉĐŚ ƷƌĂĚŽǀƉƌŝĞůĞŬƚƌŽŶŝǌĄĐŝŝŝĐŚ
ĂŐĞŶĚǇǌ ŽďůĂƐƚŝǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƉƌĞǀĄĚǌŬƵ ƐĞƌǀĞƌŽǀ͕ ƐŝĞƛŽǀǉĐŚ ƐůƵǎŝĞď Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬƷ ƉŽĚƉŽƌƵ ǀǉƉŽēƚŽǀĞũ ƚĞĐŚŶŝŬǇ Ă
ƉĞƌŝĨĠƌŝşƵǎşǀĂƚĞűŽǀŶĂ^WĂǀǇďƌĂŶĠƐŝĞƛŽǀĠƐůƵǎďǇƉĂƌƚŶĞƌƐŬǉĐŚŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝşǀƐŝĞƚŝWEĞƚ͘
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KZ'E/E>EE/ ^</
x
x

oĚďŽƌŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚƐǇƐƚĠŵŽǀ
ŽĚďŽƌƉƌĞǀĄĚǌŬǇ/d

/EEK^d/KKZKs^</

KĚďŽƌŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚƐǇƐƚĠŵŽǀ
KĚďŽƌŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚƐǇƐƚĠŵŽǀƉůŶşĚƀůĞǎŝƚĠƷůŽŚǇ͕ŬƚŽƌĠƐƷǀǉǌŶĂŵŶĠǌŚűĂĚŝƐŬĂǌŚƌŽŵĂǎěŽǀĂŶŝĂĂ
ƉƵďůŝŬŽǀĂŶŝĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚŝŶĨŽƌŵĄĐŝşŶĂŶĄƌŽĚŶĞũƷƌŽǀŶŝ͘
sǇƚǀĄƌĂ ƉŽĚŵŝĞŶŬǇ ƉƌĞ ƉŽĚƉŽƌƵ ƌĞǌŽƌƚŶǉĐŚ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝş Ă ŽŬƌĞƐŶǉĐŚ ƷƌĂĚŽǀ Ɖƌŝ ĞůĞŬƚƌŽŶŝǌĄĐŝŝ ŝĐŚ
ĂŐĞŶĚǇǌ ŽďůĂƐƚŝǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘
ŝŶŶŽƐƚŝŽĚďŽƌƵ
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ŬŽŵƉůĞƚŶǉ ǎŝǀŽƚŶǉ ĐǇŬůƵƐ ;ĂŶĂůǉǌĂ͕ ŶĄǀƌŚ ƌŝĞƓĞŶŝĂ͕ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĂŶŝĞ͕ ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂͿ ǀŝĂĐ ĂŬŽ ϮϮ
ĐĞůŽƌĞƉƵďůŝŬŽǀǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ ǌĂŵĞƌĂŶǉĐŚ ŶĂ ĞĨĞŬƚşǀŶĞ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ ĂŬƚƵĄůŶǇĐŚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚĚĄƚ͕
ƚǀŽƌďƵ ǁĞďŽǀǉĐŚ ƐƚƌĄŶŽŬ ŶĂ ƉŽĚƉŽƌƵ ĞŶǀŝƌŽƉƌŽũĞŬƚŽǀ Ă ƉƌĞ ŽďůĂƐƛ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǀǉĐŚŽǀǇ
a ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĄĐŝƵƐƷǀŝƐŝĂĐŝĐŚĚĂƚĂďĄǌĂƚƌŝďƷƚŽǀǉĐŚĂ ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶēŶǉĐŚƷĚĂũŽǀ͕
EŶǀŝƌŽƉŽƌƚĄů- ŚůĂǀŶǉ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉƉŽƌƚĄůƌĞǌŽƌƚƵǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕
/^^ͬ/– ƉŽĚƉŽƌĂƉƌŽĐĞƐƵƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĂǀƉůǇǀŽǀŶĂǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ;ǌĄŬŽŶē͘ϮϰͬϮϬϬϲ͘͘Ϳ͕
/^ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ǌĄƛĂǎĞ – ǌŚƌŽŵĂǎěŽǀĂŶŝĞ a ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş ǌ ƌĞŐŝƐƚƌŽǀ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ǌĄƛĂǎş͕
/^ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ƓŬŽĚǇ – ŶĂ ƉŽĚƉŽƌƵ ĄŬŽŶĂ EZ^Z ē͘ ϯϱϵͬϮϬϬϳ ͘ ǌ͘ Ž ƉƌĞǀĞŶĐŝŝ Ă ŶĄƉƌĂǀĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƓŬƀĚ
/^WƌĞǀĞŶĐŝĂ ǌĄǀĂǎŶǉĐŚƉƌŝĞŵǇƐĞůŶǉĐŚŚĂǀĄƌŝş– ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞƉŽĚƉŽƌǇƓƚĄƚŶĞũƐƉƌĄǀǇŶĂƉŽĚƉŽƌƵ
ǌĄŬŽŶĂē͘ϮϳϳͬϮϬϬϱ͘ǌ͘v ŽďůĂƐƚŝƉƌĞǀĞŶĐŝĞW,
/^ /ŶƚĞŐƌŽǀĂŶĄ ƉƌĞǀĞŶĐŝĂ Ă ŬŽŶƚƌŽůĂ ǌŶĞēŝƐƛŽǀĂŶŝĂ - ũĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ Ă ŵĂŶĂǎŵĞŶƚ ŽƉĂƚƌĞŶş
ǌĂŵĞƌĂŶǉĐŚ ŶĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝƵ ǌŶĞēŝƐƛŽǀĂŶŝĂ͕ ŶĂ ǌŶŝǎŽǀĂŶŝĞ ĞŵŝƐŝş ĚŽ ŽǀǌĚƵƓŝĂ͕ ǀŽĚǇ Ă ƉƀĚǇ͕ ŶĂ
ŽďŵĞĚǌŽǀĂŶŝĞ ǀǌŶŝŬƵ ŽĚƉĂĚƵ Ă ŶĂ ǌŚŽĚŶŽĐŽǀĂŶŝĞ Ă ǌŶĞƓŬŽĚŸŽǀĂŶŝĞ ŽĚƉĂĚƵ ;ǀŝě͘ ǀǇŚůĄƓŬĂ ē͘
ϭϭͬϮϬϭϲ͘ ǌ͘Ϳ

KĚďŽƌƉƌĞǀĄĚǌŬǇ/d
KĚďŽƌ ƉƌĞǀĄĚǌŬǇ /d ŵĄ ŶĂ ƐƚĂƌŽƐƚŝ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƉƌĞǀĄĚǌŬǇƐĞƌǀĞƌŽǀ͕ ƐŝĞƛŽǀǉĐŚ ƐůƵǎŝĞď Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬƷ
ƉŽĚƉŽƌƵ ǀǉƉŽēƚŽǀĞũ ƚĞĐŚŶŝŬǇ Ă ƉĞƌŝĨĠƌŝş ƵǎşǀĂƚĞűŽǀ ŶĂ ^W Ă ǀǇďƌĂŶĠ ƐŝĞƛŽǀĠ ƐůƵǎďǇ ƉĂƌƚŶĞƌƐŬǉĐŚ
ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝşǀƐŝĞƚŝWEĞƚ͘
ŝŶŶŽƐƚŝŽĚďŽƌƵ
x
x
x
x
x

ƉƌĞǀĄĚǌŬa ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĄĐŝa ƌĞǌŽƌƚŶĞũƉŽēşƚĂēŽǀĞũƐŝĞƚĞWEĞƚ͕
ƉƌŝƉŽũĞŶŝĞĚŽ/ŶƚĞƌŶĞƚƵ͕ƉƌĞƉŽũĞŶŝĞƉƌĂĐŽǀşƐŬĂƵǎşǀĂƚĞűŽǀ^W͕
ŬŽŶĨŝŐƵƌĄĐŝa͕ƐƉƌĄǀa͕ƉƌĞǀĄĚǌŬa ĂŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƐŝĞƛŽǀǉĐŚǌĂƌŝĂĚĞŶşǀŝŶƚĞƌŶĞũƐŝĞƚŝ^WĂ WEĞƚ͕
ƉƌĞǀĄĚǌŬa ƐĞƌǀĞƌŽǀ ǌĂďĞǌƉĞēƵũƷĐŝĐŚ ƐŝĞƛŽǀĠ ƐůƵǎďǇ͕ ŶĂƉƌ͘ ŵĂŝů͕ ĨƚƉ͕ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĠ Ă ŝŶƚƌĂŶĞƚŽǀĠ
ƐƚƌĄŶŬǇ^W͕ĂƵƚŽƌŝǌĂēŶĠĂĂƵƚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶĠƐůƵǎďǇ͕ĚŝƐŬŽǀĠƷůŽǎŝƐŬŽ͕
ƉƌĞǀĄĚǌŬa ƐĞƌǀĞƌŽǀ ƌĞǌŽƌƚŶǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ͕ ŬƚŽƌǉĐŚ ŶĄǀƌŚ͕ ǀǉǀŽũ Ă ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝƵ
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞoĚďŽƌŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚƐǇƐƚĠŵŽǀ͕
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x

3.ϲ

ƉƌĞǀĄĚǌŬa ƐĞƌǀĞƌŽǀ ƉƌĞ ŝŶƚĞƌŶĠ ƉŽƚƌĞďǇ ^W – ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉ ƐǇƐƚĠŵ͕ ĚŽĐŚĄĚǌŬŽǀǉ ƐǇƐƚĠŵ͕
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƉŽƓƚǇ͕ƚůĂēŽǀǉƐĞƌǀĞƌ͕ƐƷďŽƌŽǀĠƐĞƌǀĞƌǇ͕ǀŝĚĞŽŬŽŶĨĞƌĞŶēŶĠƐůƵǎďǇ͕
ƉƌĞǀĄĚǌŬa ƐĞƌǀĞƌŽǀŶĞ ^W͕ ďĞǌƉĞēŶŽƐƛ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ ŶĂ ^W ǀƌĄƚĂŶĞ ĨǇǌŝĐŬĞũ
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ͕
ŝŶƓƚĂůĄĐŝa K^ĂĂƉůŝŬĄĐŝş͕ƚĞĐŚŶŝĐŬá ƉŽĚƉŽƌa ĂƌŝĞƓĞŶŝĞƉƌŽďůĠŵŽǀǀǉƉŽēƚŽǀĞũƚĞĐŚŶŝŬǇ^W͕
ƐĞƌǀŝƐĂŽƉƌĂǀǇǀǉƉŽēƚŽǀĞũƚĞĐŚŶŝŬǇĂƉĞƌŝĨĠƌŝş͘

^>KsE^<'EdjZ/sKdE,KWZK^dZ/<KEZKE|
K,E/^<Ks|KWZhZMW^<hEs/ZKEDEd>Eh'EdjZh

ƵƌſƉƐŬĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ;Ϳ ũĞ ĂŐĞŶƚƷƌŽƵ ƵƌſƉƐŬĞũ ƷŶŝĞ͘ :Ğũ ƷůŽŚŽƵ ũĞ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂƛ
ĚƀŬůĂĚŶĠ Ă ŶĞǌĄǀŝƐůĠ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ Ž ǎŝǀŽƚŶŽŵ ƉƌŽƐƚƌĞĚş͘ WƌĞĚƐƚĂǀƵũĞ ŚůĂǀŶǉ ǌĚƌŽũ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş ƉƌĞ
ƐƵďũĞŬƚǇǌĂƉŽũĞŶĠĚŽƉƌşƉƌĂǀǇ͕ƉƌŝũşŵĂŶŝĂ͕ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞĂŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũƉŽůŝƚŝŬǇ͕ĂŬŽĂũ
ƉƌĞůĂŝĐŬƷǀĞƌĞũŶŽƐƛ͘sƐƷēĂƐŶŽƐƚŝŵĄϯϯēůĞŶƐŬǉĐŚŬƌĂũşŶ ƐϮϴēůĞŶƐŬǉŵŝƓƚĄƚŵŝƵƌſƉƐŬĞũƷŶŝĞ a
/ƐůĂŶĚŽŵ͕>ŝĐŚƚĞŶƓƚĂũŶƐŬŽŵ͕EſƌƐŬŽŵ͕aǀĂũēŝĂƌƐŬŽŵĂdƵƌĞĐŬŽŵ͘^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũƷĐŝŵŝŬƌĂũŝŶĂŵŝũĞƓĞƐƛ
ŬƌĂũşŶ ǌĄƉĂĚŶĠŚŽ ĂůŬĄŶƵ͗ ůďĄŶƐŬŽ͕ ŽƐŶĂ Ă ,ĞƌĐĞŐŽǀŝŶĂ͕ ďǉǀĂůĄ ũƵŚŽƐůŽǀĂŶƐŬĄ ƌĞƉƵďůŝŬĂ
DĂĐĞĚſŶƐŬŽ͕ ŝĞƌŶĂ ,ŽƌĂ͕ ^ƌďƐŬŽ a <ŽƐŽǀŽ͕ ƉŽĚűĂ ƌĞǌŽůƷĐŝĞ ĞǌƉĞēŶŽƐƚŶĞũ ƌĂĚǇ K^E ē͘ ϭϮϰϰͬϵϵ͘
dŝĞƚŽ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ ƐƷ ǌĂēůĞŶĞŶĠ ĚŽ ƐŝĞƚĞ ŝŽŶĞƚ ;ƵƌſƉƐŬĂ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĄ Ă ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂĐŝĂ ƐŝĞƛͿ
ĂƵƌſƉƐŬĂƷŶŝĂŝĐŚƉŽĚƉŽƌƵũĞǀ ƌĄŵĐŝŶĄƐƚƌŽũĂƉƌĞĚǀƐƚƵƉŽǀĞũƉŽŵŽĐŝ͘ƐĂǌĂƉĄũĂĚŽƌŽǌƐŝĂŚůĞũƓĞũ
ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ͕ŬƚŽƌĄƐŝĂŚĂǌĂŚƌĂŶŝĐĞũĞũēůĞŶƐŬǉĐŚƓƚĄƚŽǀ͘;Žďƌ͘ϭͿ

Kďƌ͘ϭ͗ůĞŶƐŬĠĂ ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũƷĐĞŬƌĂũŝŶǇ
ǀǌŶŝŬůĂŶĂƌŝĂĚĞŶşŵZĂĚǇ;,^Ϳē͘ϭϮϭϬͬϵϬǌŽϳ͘ŵĄũĂϭϵϵϬŽ ǌƌŝĂĚĞŶşƵƌſƉƐŬĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ
agenƚƷƌǇ͘EĂƌŝĂĚĞŶşŵƐĂƐƷďĞǎŶĞǌƌŝĂĚŝůĂĂũƵƌſƉƐŬĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂŝŶĨŽƌŵĂēŶĄĂŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂĐŝĂ
ƐŝĞƛ;ŝŽŶĞƚͿ͘EĂƌŝĂĚĞŶŝĞŶĂĚŽďƵĚůŽƷēŝŶŶŽƐƛǀƌŽŬƵϭϵϵϯ͘WŽƉƌŝũĂƚşƌŽǌŚŽĚŶƵƚŝĂďŽůŽƐşĚůŽĂŐĞŶƚƷƌǇ
ƵŵŝĞƐƚŶĞŶĠĚŽĄŶƐŬĂ;<ŽĚĂŸͿ͘^ŬƵƚŽēŶĄƉƌĄĐĂĂŐĞŶƚƷƌǇǌĂēĂůĂǀƌŽŬƵϭϵϵϰ͘
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WŽƐůĂŶşŵũĞ͗
x ƉŽƐŬǇƚŽǀĂƛǀēĂƐŶĠĂ ŬǀĂůŝƚŶĠƷĚĂũĞ͕ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ͕ŽĚďŽƌŶĠƉŽƐƵĚŬǇĂ ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂƐƚĂǀƵǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕
x ƉŽŵĄŚĂƛ^ƉŽůŽēĞŶƐƚǀƵ͕ēůĞŶƐŬǉŵĂƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũƷĐŝŵŬƌĂũŝŶĄŵ ƉƌŝũşŵĂƛƌŽǌŚŽĚŶƵƚŝĂŽǌůĞƉƓŽǀĂŶş
ŬǀĂůŝƚǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ Ž ǌĂēůĞŸŽǀĂŶşĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚŬƌŝƚĠƌŝşĚŽŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬǇĐŚƉŽůŝƚşŬ
ĂƚƌĞŶĚŽĐŚƐŵĞƌŽŵŬƚƌǀĂůĞũƵĚƌǎĂƚĞűŶŽƐƚŝ͕
x ƵŵŽǎŸŽǀĂƛ ƉŽůŝƚŝĐŬǉŵ ƐƚƌĂƚĠŐŽŵ ƌŽǌŚŽĚŽǀĂƛ Ž ǀŚŽĚŶǉĐŚ ŽƉĂƚƌĞŶŝĂĐŚ ŶĂ ŽĐŚƌĂŶƵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂŶĂŶĄƌŽĚŶĞũĂ ĞƵƌſƉƐŬĞũƷƌŽǀŶŝ͕ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂƛƷēŝŶŶŽƐƛĞǆŝƐƚƵũƷĐŝĐŚƉŽůŝƚşŬĂ ŽƉĂƚƌĞŶş͕
x ŬŽŽƌĚŝŶŽǀĂƛ ēŝŶŶŽƐƚŝ ƐŝĞƚĞ ŝŽŶĞƚ͕ ƉƌĞƚŽ ƷǌŬŽ ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ Ɛ EĄƌŽĚŶǉŵŝ ŽŚŶŝƐŬŽǀǉŵŝ ďŽĚŵŝ
;E&WͿ͕ ŶĂũŵć Ɛ ŶĄƌŽĚŶǉŵŝ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇŵŝ ĂŐĞŶƚƷƌĂŵŝ ĂůĞďŽ ŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂŵŝ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘dŝĞƚŽŝŶƓƚŝƚƷĐŝĞƐƷǌŽĚƉŽǀĞĚŶĠǌĂŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝƵēŝŶŶŽƐƚŝƐŝĞƚşŶĂŶĄƌŽĚŶǉĐŚƷƌŽǀŶŝĂĐŚ͘
,ůĂǀŶǉŵŝ ŬůŝĞŶƚŵŝ  ƐƷ ŝŶƓƚŝƚƷĐŝĞ ƵƌſƉƐŬĞũ ƷŶŝĞ – ƵƌſƉƐŬĂ ŬŽŵŝƐŝĂ͕ ƵƌſƉƐŬǇ ƉĂƌůĂŵĞŶƚ͕
ƵƌſƉƐŬĂ ƌĂĚĂ͕ ēůĞŶƐŬĠ a ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũƷĐĞ ŬƌĂũŝŶǇ͘ KŬƌĞŵ ƷƐƚƌĞĚŶĞũ ƐŬƵƉŝŶǇ ĞƵƌſƉƐŬǇĐŚ ƉŽůŝƚŝĐŬǉĐŚ
ƐƵďũĞŬƚŽǀ ƉƌĂĐƵũĞ Ăũ ƉƌĞ ŝŶĠ ŝŶƓƚŝƚƷĐŝĞ j͕ ŶĂƉƌ͘ ,ŽƐƉŽĚĄƌƐŬǇ Ă ƐŽĐŝĄůŶǇ ǀǉďŽƌ Ă sǉďŽƌ ƌĞŐŝſŶŽǀ͘
< ĚƀůĞǎŝƚǉŵ ƐƵďũĞŬƚŽŵ͕ ŬƚŽƌĠ ƉŽƵǎşǀĂũƷ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ ͕ ƉĂƚƌŝĂ Ăũ ŽďĐŚŽĚŶĠ ƐƵďũĞŬƚǇ͕ ĂŬĂĚĞŵŝĐŬĄ
ŽďĞĐ Ă ŵŝŵŽǀůĄĚŶĞ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͘ ŝĞűŽŵ  ũĞ ĚŽƐŝĂŚŶƵƛ ŽďŽũƐƚƌĂŶŶƷ ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝƵ Ɛ ŬůŝĞŶƚŵŝ͕
ƐĐŝĞűŽŵƐƉƌĄǀŶĞƵƌēŝƛŝĐŚŝŶĨŽƌŵĂēŶĠƉŽƚƌĞďǇĂǌĂďĞǌƉĞēŝƛ͕ĂďǇƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉŵŝŶĨŽƌŵĄĐŝĄŵƌŽǌƵŵĞůŝ
ĂƉƌŝũĂůŝŝĐŚ͘
ŝŽŶĞƚ- ƵƌſƉƐŬĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂŝŶĨŽƌŵĂēŶĄĂŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂĐŝĂƐŝĞƛ
ƵƌſƉƐŬĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂŝŶĨŽƌŵĂēŶĄĂŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂĐŝĂƐŝĞƛ;ŝŽŶĞƚͿũĞƉĂƌƚŶĞƌƐŬŽƵƐŝĞƛŽƵĂŐĞŶƚƷƌǇ
 Ă ũĞũ ēůĞŶƐŬǉĐŚ Ă ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũƷĐŝĐŚ ŬƌĂũşŶ͘ ŐĞŶƚƷƌĂ  ũĞ ǌŽĚƉŽǀĞĚŶĄ ǌĂ ǀǉǀŽũ ƐŝĞƚĞ
Ă ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝƵ ũĞũ ēŝŶŶŽƐƚş͘ ŐĞŶƚƷƌĂ  ƉƌĞƚŽ ƷǌŬŽ ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ Ɛ ŶĄƌŽĚŶǉŵŝ ŽŚŶŝƐŬŽǀǉŵŝ ďŽĚŵŝ͕
ŶĂũŵć Ɛ ŶĄƌŽĚŶǉŵŝ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇŵŝ ĂŐĞŶƚƷƌĂŵŝ ĂůĞďŽ ŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂŵŝ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ǀ
ēůĞŶƐŬǉĐŚ ŬƌĂũŝŶĄĐŚ͘ EĄƌŽĚŶĠ ŽŚŶŝƐŬŽǀĠ ďŽĚǇ ;E&WͿ ƐƷ ǌŽĚƉŽǀĞĚŶĠ ǌĂ ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝƵ ƐŝĞƚş ŶĄƌŽĚŶǉĐŚ
ƌĞĨĞƌĞŶēŶǉĐŚ ĐĞŶƚŝĞƌ ;EZͿ͕ ŬƚŽƌĠ ƐƉĄũĂũƷ ĚŽǀĞĚŶĂ ƉƌŝďůŝǎŶĞ ƚŝƐşĐ ŽĚďŽƌŶşŬŽǀ ǌ ǀŝĂĐ ŶĞǎ ϯϱϬ
ŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ŝŶƓƚŝƚƷĐŝş Ă ŝŶǉĐŚ ŽƌŐĄŶŽǀ ǌĂŽďĞƌĂũƷĐŝĐŚ ƐĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇŵŝ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĂŵŝ͘ KŬƌĞŵ
ƐĂŵŽƚŶĞũēŝŶŶŽƐƚŝE&WĂ EZ͕ƐŝĞƛŝŽŶĞƚǀƐƷēĂƐŶŽƐƚŝƉŽŬƌǉǀĂƓĞƐƛĞƵƌſƉƐŬǇĐŚƚĞŵĂƚŝĐŬǉĐŚĐĞŶƚŝĞƌ
ǀŽ ǀǇďƌĂŶǉĐŚ ƚĠŵĂĐŚ͗ ŽǀǌĚƵƓŝĞ Ă ǌŵĞŶĂ ŬůşŵǇ͖ ďŝŽĚŝǀĞƌǌŝƚĂ͖ ǀƉůǇǀǇ ǌŵĞŶǇ ŬůşŵǇ͕ ǌƌĂŶŝƚĞűŶŽƐƛ
Ă ĂĚĂƉƚĄĐŝĂ͖ ŽĚƉĂĚ͕ ƐƵƌŽǀŝŶŽǀĠ ǌĚƌŽũĞ Ă ǌĞůĞŶĄ ĞŬŽŶŽŵŝŬĂ͖ ǀŶƷƚŽƌŶĞ͕ ƉŽďƌĞǎŶĠ Ă ŵŽƌƐŬĠ ǀŽĚǇ͖
ŵĞƐƚƐŬĠ͕ŬƌĂũŝŶŶĠĂ ƉƀĚŶĞƐǇƐƚĠŵǇ͘
^ůŽǀĞŶƐŬĄĂŐĞŶƚƷƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂĂŬŽēůĞŶƵƌſƉƐŬĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũĂŐĞŶƚƷƌǇ
^ůŽǀĞŶƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂƐĂŽĨŝĐŝĄůŶĞƐƚĂůĂēůĞŶŽŵϭ͘ĂƵŐƵƐƚĂϮϬϬϭ͕ŬĞĚǇǀƐƚƷƉŝůĂĚŽƉůĂƚŶŽƐƚŝŵůƵǀĂ
ŵĞĚǌŝƵƌſƉƐŬǇŵƐƉŽůŽēĞŶƐƚǀŽŵĂ^ůŽǀĞŶƐŬŽƵƌĞƉƵďůŝŬŽƵŽƷēĂƐƚŝ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇǀ ĂƐŝĞƚŝ
ŝŽŶĞƚ͘ WƌŝĂŵǇŵ ƉĂƌƚŶĞƌŽŵ  Ă ǌĄƌŽǀĞŸ ũĞũ EĄƌŽĚŶǉŵ ŽŚŶŝƐŬŽǀǉŵ ďŽĚŽŵ E&W ;EĂƚŝŽŶĂů &ŽĐĂů
WŽŝŶƚͿ ǌĂ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ ƐĂ ƐƚĂůĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĄ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ;^WͿ Ă ǌĄƌŽǀĞŸ ďŽů
ǀǇŵĞŶŽǀĂŶǉ ƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂŶƚ ǌĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƷ ƌĞƉƵďůŝŬƵ ĚŽ ZŝĂĚŝĂĐĞũ ƌĂĚǇ  ;DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĂƌĚͿ͘
&ƵŶŬĐŝƵĂůƚĞƌŶĂŶƚĂ– ēůĞŶĂZŝĂĚŝĂĐĞũƌĂĚǇǌĂƐƚĄǀĂƓƚĄƚŶǇƚĂũŽŵŶşŬDW^Z͘
EĂ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƉůŶĞŶŝĂ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş ǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚ ǌ ēůĞŶƐƚǀĂ ǀ  ďŽůĂ ǀǇƚǀŽƌĞŶĄ ŶĄƌŽĚŶĄ ƐŝĞƛ
ŝŽŶĞƚ ^<͕ ŬƚŽƌĄ ƉŽǌŽƐƚĄǀĂ ǌ WW – ,ůĂǀŶǉĐŚ ŬŽŶƚĂŬƚŶǉĐŚ ďŽĚŽǀ ;WƌŝŵĂƌǇ ŽŶƚĂĐƚ WŽŝŶƚͿ Ă NRC –
EĄƌŽĚŶǉĐŚ ƌĞĨĞƌĞŶēŶǉĐŚ ĐĞŶƚŝĞƌ ;EĂƚŝŽŶĂů ZĞĨĞƌĞŶĐĞ ĞŶƚƌĞͿ͕ ŬƚŽƌƷ ƚǀŽƌŝĂ ƓƉĞĐŝĂůŝƐƚŝ ǀ ƌĄŵĐŝ
ŽĚďŽƌŶǉĐŚŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝşƉƌşƐůƵƓŶǉĐŚƌĞǌŽƌƚŽǀ͘
Z ēůĞŶƐƚǀĂ^Zǀ ǀǇƉůǉǀĂũƷƉƌĞ^WŶĂƐůĞĚŽǀŶĠƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ͗
x ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝĂ ŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ĂŬƚŝǀşƚ ǀŽ ǀǌƛĂŚƵ Ŭ ͕ ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝĂ ēŝŶŶŽƐƚş ŵĞĚǌŝ  Ă ũĞĚŶŽƚůŝǀǉŵŝ
EĄƌŽĚŶǉŵŝƌĞĨĞƌĞŶēŶǉŵŝĐĞŶƚƌĂŵŝ;EZͿ͕
x ƉůŶĞŶŝĞĨƵŶŬĐŝĞEĄƌŽĚŶǉĐŚƌĞĨĞƌĞŶēŶǉĐŚĐĞŶƚŝĞƌEZƉƌĞƐƚĂŶŽǀĞŶĠƚĞŵĂƚŝĐŬĠŽďůĂƐƚŝ͕
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ƌĞƉŽƌƚŝŶŐĚĄƚŽǀǉĐŚƚŽŬŽǀǀ ƉƌĞƐŶĞƐƚĂŶŽǀĞŶĞũƓƚƌƵŬƚƷƌĞ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŝŽŶĞƚ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĚĂƚĂĨůŽǁƐͬϮϬϭϳ͕
ƉƌŝƉŽŵŝĞŶŬŽǀĂŶŝĞ ƐƉƌĄǀ ǀǇĚĂŶǉĐŚ ͕ ƉƌşƉƌĂǀĂ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ƉŽƐƵĚŬŽǀ͕ ǀǇƉŰŸĂŶŝĞ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ
ĚŽƚĂǌŶşŬŽǀ͕
ĚŝƐƚƌŝďƷĐŝĂŝŶĨŽƌŵĄĐŝş͕
ĚŝƐƚƌŝďƷĐŝĂŝŶĨŽƌŵĄĐŝşŽ ĂǀǇƐƚĂǀŽǀĂŶŝĞŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ͕ŚŽĚŶŽƚŝĂĐŝĐŚƐƉƌĄǀĂŝĐŚũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ
ŶĄǀƌŚŽǀ͕ ƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀ  ŶĂ ƉƌşƐůƵƓŶĠ ƌŽŬǇ ŶĂ ŶĄƌŽĚŶŽŵ ƐĞƌǀĞƌŝ /Z ^<͕
ǁǁǁ͘ƐĂǌƉ͘ƐŬ͕ǁǁǁ͘ĞŶǀŝƌŽƉŽƌƚĂů͘ƐŬ͕
ƉƌĂǀŝĚĞůŶĄ ƷēĂƐƛ ŶĂ ƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚ ƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂĐŚ Ă ƐĞŵŝŶĄƌŽĐŚ ZŝĂĚŝĂĐĞũ ƌĂĚǇ ;DͿ ŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶǉĐŚ
͕E&WĂ EZŵşƚŝŶŐŽĐŚŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶǉĐŚ͕
ĂŬƚŝǀŝƚĂǀƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚĂǌĄƵũŵŽǀǉĐŚƐŬƵƉŝŶĄĐŚƉƌĞE&W͕
ƉƌĞǀĄĚǌŬĂ ŶĄƌŽĚŶĠŚŽ ƵǌůĂ ƐŝĞƚĞ ŝŽŶĞƚ ^<͕ ŬĚĞ ũĞ ǀǇƐƚĂǀĞŶĄ ǀćēƓŝŶĂ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş
a ŝŶĠ͘

E&WƉƌĂĐŽǀŶĞǵ ƐŬƵƉŝŶǇ– ƉƌĞŚůǿ ĂĚ
WƌĂĐŽǀŶĞǵ ƐŬƵƉŝŶǇƉƌĞE&WƐƷƉƌşůĞǎŝƚŽƐƛŽƵŶĂƐƉŽůƵƉƌĄĐƵŶĂŶĄƌŽĚŶĞũƷƌŽǀŶŝ
͘ ůĞŶƐƚǀŽǀŶŝĐŚũĞ
ĚŽďƌŽǀŽűŶĠǵ͘ ŬƚƵĄůŶĞƐƷĨƵŶŬēŶĠǵ  ϰ ƉƌĂĐŽǀŶĞǵ ƐŬƵƉŝŶǇE&W ;ǀŽ ǀƓĞƚŬǉĐŚ ǌ ŶŝĐŚ ŵĄ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ
ǌĂƐƚƷƉĞŶŝĞͿ͗
x /dh'– ŝŽŶĞƚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇdŽŽůƐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ– ƵǎşǀĂƚĞűƐŬĄ
ƐŬƵƉŝŶĂ͕ ǌĂďĞǌƉĞēƵũƷĐĂ ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝƵ Ă ƚĞƐƚŽǀĂŶŝĞ ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬǉĐŚ ŶĄƐƚƌŽũŽǀ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĞ ƉŽƚƌŝĞď
ƵǎşǀĂƚĞűŽǀǀƌĄŵĐŝE&W ͬŝŽŶĞƚĂĂĚƌĞƐƵũĞŝĐŚƚĞĐŚŶŝĐŬĠŵƵŽĚĚĞůĞŶŝƵ ͖ ŽǀĞƌƵũĞĞǆŝƐƚƵũƷĐĞ
ĨƵŶŬĐŝĞĂŝŶĨŽƌŵƵũĞĂǀƉƌşƉĂĚĞƉŽƚƌĞďǇǀǇƚǀĄƌĂŶŽǀĞ͕ǵ
x t'ŽƉĞƌŶŝĐƵƐ– dŚĞƵƌŽƉĞĂŶĂƌƚŚKďƐĞƌǀĂƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵŵĞ – ƐŬƵƉŝŶĂǌĂŵĞƌĂŶĄǵ ŶĂƉƌŽŐƌĂŵ
<ŽƉĞƌŶŝĐƵƐ͕Ƶǵ ůŽŚĂǀƚŽŵƚŽƉƌŽŐƌĂŵĞũĞǌĂŵĞƌĂŶĄ ǵ ŶĂ/E-^/dhĚĄƚĂ͕
x t'/E^W/Z – ƉƌĂĐŽǀŶĄǵ ƐŬƵƉŝŶĂǌĂŵĞƌĂŶĄǵŶĂŝĚĞŶƚŝĨŝŬĄĐŝƵŝŽŶĞƚŽƌĞĂƚĂ&ůŽǁƐ ͕ŬƚŽƌĠǵ ƐƷǀŝƐŝĂ
ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŽƵ/ŶƐƉŝƌĞ͖ďŽůĂǌĂůŽǎĞŶĄǵ ŶĂǌĄŬůĂĚĞƉƌĞƉŽũĞŶŝĂƉƌŽĐĞƐŽǀŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ/E^W/ZĂ
ŝŶŝĐŝĂƚşǀǇ'Es DŽŶŝƚŽƌŝŶŐΘZĞƉŽƌƚŝŶŐ&ŝƚŶĞƐƐŚĞĐŬƉƌŽĐĞƐƵ͕
x t' ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͕ ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ – ƉƌĂĐŽǀŶĄ ƐŬƵƉŝŶĂ ǌĂŵĞƌĂŶĄ ŶĂ
ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝƵ͕ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝƵĂ ƐƉŽůƵƉƌĄĐƵũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚĂŬƚĠƌŽǀǌĂēĂůĂƐǀŽũƵēŝŶŶŽƐƛǀ YϰϮϬϭϳ͘
sǉǌŶĂŵŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇǀ ƌŽŬƵϮϬϭϳǀŽǀǌƛĂŚƵŬ 
x
x
x
x
x

ƷēĂƐƛ ŶĂ ϯ E&W ŵşƚŝŶŐŽĐŚ - ĂŬƚşǀŶĂ ƷēĂƐƛ ŶĂ ƚƌŽĐŚ E&W ŵşƚŝŶŐŽĐŚ ;<ŽĚĂŸ͕ ĄŶƐŬŽ͕ >ŝƐĂďŽŶ͕
WŽƌƚƵŐĂůƐŬŽ Ϳ Ă ƉƌĄĐĂ ǀ ƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚ ƐŬƵƉŝŶĄĐŚ Ɖƌŝ E&W ;t' ŽƉĞƌŶŝĐƵƐ͕ /dh'͕ /E^W/Z t'Ϳ͖
ϰE&WǁĞďŝŶĄƌĞ͕
ƷēĂƐƛ ŶĂ Ϯ D ŵşƚŝŶŐŽĐŚ - ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƷēĂƐƚŝ ǌĄƐƚƵƉĐƵ ŶĂ ĚǀŽĐŚ D ŵşƚŝŶŐŽĐŚ ^ ƌƵƐĞů
Ă^W͕ĚŝƐĞŵŝŶĄĐŝĂŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĂƌĞĂŬĐŝĞŶĂƌĞůĞǀĂŶƚŶĠŵĂƚĞƌŝĄůǇĂ ĚŽƚĂǌŶşŬǇ͕
ƷēĂƐƛŶĂDƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌǁŽƌŬƐŚŽƉŽŚŽĚŶŽƚĞŶşēŝŶŶŽƐƚŝ ĂŝŽŶĞƚ;D͕E&WͿ͕
ϭϯEZŵşƚŝŶŐŽǀ͕ŶĂŬƚŽƌǉĐŚďŽůĂǌĂďĞǌƉĞēĞŶĄƷēĂƐƛĞǆƉĞƌƚŵŝǌŽƐŝĞƚĞŝŽŶĞƚ^<- ϭϬEZŵşƚŝŶŐǇ
ǌŽƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũƷĐŝĐŚ ŝŶƓƚŝƚƷĐŝş Ă ϯEZǌŽ^W͖ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂƐƉŽůŽēŶĠŚŽEZ&>/^Ă^KŵşƚŝŶŐƵ
ǀƌĂƚŝƐůĂǀĞ- ƉƌşƉƌĂǀĂƉƌŽŐƌĂŵƵĂǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞŶĄƌŽĚŶǉĐŚǀƐƚƵƉŽǀ͕
ƉĂƌƚŝĐŝƉĄĐŝĂŶĂǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚƉƌŝƉŽŵŝĞŶŬŽǀǉĐŚƉƌŽĐĞƐŽĐŚƚǉŬĂũƷĐŝĐŚ ƐĂĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀ͕ŽĚďŽƌŶĠ
ĚŽƚĂǌŶşŬǇ͕ƌĞǀşǌŝĂĂĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂEZƉƌŽĨŝůŽǀ͕E&WĚŽƚĂǌŶşŬǇ͕ƚĞĐŚŶŝĐŬĠƐƉƌĄǀǇ͕ŚŽĚŶŽƚŝĂĐĞƐƉƌĄǀǇ
a ŽĚďŽƌŶĠƉŽƐƵĚŬǇ͕ĚǀĞēşƐůĂƉƌĂǀŝĚĞůŶĠŚŽŶĞǁƐůĞƚƚƌĂ͘

^ĞŵŝŶĄƌZŝĂĚŝĂĐĞũƌĂĚǇͣĂŝŽŶĞƚ– ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞēŝŶŶŽƐƚŝ͞
sƌŽŬƵϮϬϭϲƵƌſƉƐŬĂŬŽŵŝƐŝĂǌĂēĂůĂĞǀĂůƵĂēŶǉƉƌŽĐĞƐƉƌŽĐĞƐƵƌſƉƐŬĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũĂŐĞŶƚƷƌǇ
;ͿĂƐŝĞƚĞŝŽŶĞƚ;ƵƌŽƉĞĂŶŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚKďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬͿ͘ũĞĂŐĞŶƚƷƌŽƵƵƌſƉƐŬĞũ
ƷŶŝĞ͘ WŽƉƌĞĚŶŽƵ ƷůŽŚŽƵ  ũĞ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂƛ ĚƀŬůĂĚŶĠ Ă ŶĞǌĄǀŝƐůĠ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ Ž ǎŝǀŽƚŶŽŵ ƉƌŽƐƚƌĞĚş͘
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WƌĞĚƐƚĂǀƵũĞ ŚůĂǀŶǉ ǌĚƌŽũ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş ƉƌĞ ƐƵďũĞŬƚǇ ǌĂƉŽũĞŶĠ ĚŽ ƉƌşƉƌĂǀǇ͕ ƉƌŝũşŵĂŶŝĂ͕ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ
Ă ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ƉŽůŝƚŝŬǇ͕ ĂŬŽ Ăũ ƉƌĞ ůĂŝĐŬƷ ǀĞƌĞũŶŽƐƛ͘ WŽĚƉŽƌŽǀĂƛ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ
ǀĞĚŽŵŝĞĂƉŽǌŶĂƚŬǇĂƚǉŵǌŽŚƌĄǀĂƛĚůŚŽĚŽďƷƉƌĞĐŚŽĚŽǀƷǌŵĞŶƵŬƵĚƌǎĂƚĞűŶĞũƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝ͘
WƌŽĐĞƐŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂũĞǌĂŵĞƌĂŶǉŶĂĐĞůŬŽǀƷēŝŶŶŽƐƛĂƐŝĞƚĞŝŽŶĞƚǌĂŽďĚŽďŝĞƌŽŬŽǀƉŽůŽǀŝĐĂϮϬϭϮ
– ŬŽŶŝĞĐ ϮϬϭϲ͘ <ŽŵŝƐŝĂ ƉŽǀĞƌŝůĂ ŬŽŶǌŽƌĐŝƵŵ ƉŽĚ ǀĞĚĞŶşŵ ŬŽŶǌƵůƚĂēŶŽ-ƉŽƌĂĚĞŶƐŬĞũ  ĨŝƌŵǇ Kt/
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽǁŝ͘ĐŽŵǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶşŵƓƚƷĚŝĞ͕ŬƚŽƌĠďƵĚĞƵǀĞƌĞũŶĞŶĄǀƉƌǀĞũƉŽůŽǀŝĐŝϮϬϭϴ͘
EĂǁŽƌŬƐŚŽƉĞ͕ŬƚŽƌǉƐĂŬŽŶĂůϬϱ͘ ϭϮ͘ ϮϬϭϴǀƉƌŝĞƐƚŽƌŽĐŚĨŝƌŵǇKt/͕ǀĚĄŶƐŬŽŵ>ǇŶŐďǇƐĂǌƷēĂƐƚŶŝůŽ
ϲϮƷēĂƐƚŶşŬŽǀǌēůĞŶƐŬǉĐŚĂƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũƷĐŝĐŚŬƌĂũşŶ͘:ĞĚŶĂůŽƐĂŽĐĞůŽĚĞŶŶĠƉƌĂĐŽǀŶĠƐƚƌĞƚŶƵƚŝĞ
ƌŽǌĚĞůĞŶĠ ŶĂ ƉůĞŶĄƌŶƵ ēĂƐƛ Ă ƉƌĂĐŽǀŶĠ ƐŬƵƉŝŶǇ͕ ŬƚŽƌĠ ƐĂ ŽƚǀŽƌĞŶĞ ǀǇũĂĚƌŽǀĂůŝ Ŭ ƉŽĚŬůĂĚŽǀĠŵƵ
ŵĂƚĞƌŝĄůƵ Ă ƓƚǇƌŽŵ ŽŬƌƵŚŽǀǉŵ ƚĠŵĂŵ͘ jēĂƐƚŶşĐŝ ŽƚǀŽƌĞŶĞ ĚŝƐŬƵƚŽǀĂůŝ Ă ƉƌĞǌĞŶƚŽǀĂůŝ ƐǀŽũĞ ŶĄǌŽƌǇ
ŽƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐ͕ǀƌĄŵĐŝŝŽŶĞƚ-Ƶ͕ǌĄǎŝƚŬǇĂƉƌĂŬƚŝĐŬǇǀǇƉůǉǀĂũƷĐĞǌǀǉŬŽŶƵĂƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ͘
jēĂƐƚŶşĐŝǁŽƌŬƐŚŽƉƵ͗
x  DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĂƌĚ – D SK DĂƚĞũ KǀēŝĂƌŬĂ͕
x ǌĄƐƚƵƉĐŽǀŝĂ ƵƌſƉƐŬĞŚŽ ƉĂƌůĂŵĞŶƚƵ͕
x ŽĨŝĐŝĄůŶŝ ƉƌĞĚƐƚĂǀŝƚĞůŝĂ ƵƌſƉƐŬĞũ ŬŽŵŝƐŝĞ͕
x ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ ͕
x ēůĞŶŽǀŝĂ ƐŝĞƚĞ ŝŽŶĞƚ ;E&W͕ EZ͕ dͿ – E&W SK <ĂƚĂƌşŶĂ Kosková͕
x ǌĄƐƚƵƉĐŽǀŝĂ ŵŝŵŽǀůĄĚŶǇĐŚ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝş͕
x ēůĞŶŽǀŝĂ ǌĄƵũŵŽǀǉĐŚ ƐŬƵƉşŶ͘
ŝƐŬƵƚŽǀĂŶĠƚĠŵǇǀƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚƐŬƵƉŝŶĄĐŚ͗
x ĨĞŬƚŝǀŝƚĂ͕ ƵǎŝƚŽēŶŽƐƛ a ƷēŝŶŶŽƐƛ͕
x ƐƷĚƌǎŶŽƐƛ a ĞĨĞŬƚŝǀŝƚĂ ǀĞĚĞŶŝĂ͕
x ǀǉǌŶĂŵ a ŽƉŽĚƐƚĂƚŶĞŶŽƐƛ͕
x ƉƌŝĚĂŶĄ ŚŽĚŶŽƚĂ j a ďĞŶĞĨŝƚǇ͘
^ƉŽůŽēŶǉŵşƚŝŶŐƵƌſƉƐŬĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũĂŐĞŶƚƷƌǇ
ƵƌſƉƐŬĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂĂŐĞŶƚƷƌĂǌŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂůĂŶĂǌĄŬůĂĚĞƉƌĞĚĐŚĄĚǌĂũƷĐŝĐŚƐŬƷƐĞŶŽƐƚşŽĚϮϱ͘ĚŽ
Ϯϴ͘ƐĞƉƚĞŵďƌĂϮϬϭϳǀƌĂƚŝƐůĂǀĞƐƉŽůŽēŶǉŵşƚŝŶŐ͘
^ƚƌĞƚůŝƐĂŶĂŸŽŵĞǆƉĞƌƚŝŶĂŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞƐƚĂǀƵǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂĂǀǉŚűĂĚŽǀĠƓƚƷĚŝĞǌ͕ǌŽƐŝĞƚĞ
EĄƌŽĚŶǉĐŚ ƌĞĨĞƌĞŶēŶǉĐŚ ĐĞŶƚŝĞƌ ƉƌĞ ǀǉŚűĂĚŽǀĠ ƓƚƷĚŝĞ ;EZ &>/^Ϳ Ă  EĄƌŽĚŶǉĐŚ ƐƉƌĄǀ Ž ƐƚĂǀĞ
ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ;EZ ^ŽͿ ƐŝĞƚĞ ŝŽŶĞƚ ;ƵƌſƉƐŬĞũ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĞũ
Ă ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂĐĞũ ƐŝĞƚĞͿ͘ ŝĞűŽŵ ƐƉŽůŽēŶĠŚŽ ǁŽƌŬƐŚŽƉƵ͕ ǌĂƐƚƌĞƓƵũƷĐĞŚŽ ƐƚĂǀ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
ĂǀǉŚűĂĚŽǀĠƓƚƷĚŝĞ͕ďŽůŽǀǇƚǀŽƌŝƛĂƉŽƐŝůŶŝƛƉƌĞƉŽũĞŶŝĞŵĞĚǌŝũĞĚŶŽƚůŝǀǉŵŝŽďůĂƐƛĂŵŝĂŽďŽǌŶĄŵŝƛƐĂ
ƐŽďƐĂŚŽŵĂƉŽƐƚƵƉŽŵƚǀŽƌďǇ͕ƐŽƓƚƌƵŬƚƷƌŽƵĂŬĂƉŝƚŽůĂŵŝŚŽĚŶŽƚŝĂĐĞũƐƉƌĄǀǇŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ
EƵƌſƉǇ– ƐƚĂǀĂƉĞƌƐƉĞŬƚşǀĂϮϬϮϬ;^KZϮϬϮϬͿ͕ŬƚŽƌĄŚŽĚŶŽƚşƐƚĂǀǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂŶĂĞƵƌſƉƐŬĞũ
ƷƌŽǀŶŝ ǀ ϱ ƌŽēŶǉĐŚ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĐŚ͘ KĚďŽƌŶşĐŝ ĚŝƐŬƵƚŽǀĂůŝ Ž ƐǇƐƚĠŵŽǀǉĐŚ ǌŵĞŶĄĐŚ͕ ǀǉǌǀĂĐŚ͕
ƉĞƌƐƉĞŬƚşǀĂĐŚ Ă ǀ ŶĞƉŽƐůĞĚŶŽŵ ƌĂĚĞ Ž ƚĞŵĂƚŝĐŬǉĐŚ ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂĐŚ͕ ŬƚŽƌĠ ŵĂũƷ ďǇƛ ƐƷēĂƐƛŽƵ ƐƉƌĄǀ
ĂŽƉŽƌŽǀŶĂŶŝĂĐŚŬǀĂůŝƚǇĂƷƌŽǀŶĞŵĞĚǌŝŬƌĂũŝŶĂŵŝǀŽĨŽƌŵĄƚĞtŽƌůĚĂĨĠŬƚĠŵĂŵ͗
ͻ ŽƐĂŵƀǎĞŵĞǀǌĄũŽŵŶĞŶĂƵēŝƛǌŶĄƌŽĚŶǉĐŚƐƉƌĄǀ͍
ͻ ŬŽŵƀǎƵŬƌĂũŝŶǇƉƌŝƐƉŝĞƛŬƚǀŽƌďĞƐƉƌĄǀǇ^KZϮϬϮϬ͍
ͻ ŬŽŵƀǎƵĂŝŽŶĞƚǌůĞƉƓŝƛǀǌĄũŽŵŶƷƐƉŽůƵƉƌĄĐƵ͍
ǆƉĞƌƚŝǌ ēůĞŶƐŬǉĐŚ Ă ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũƷĐŝĐŚŬƌĂũşŶŵĂůŝŵŽǎŶŽƐƛƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĞŶĄƌŽĚŶǉĐŚǀǉƐƚƵƉŽǀŶĂ
ƚƌŚƵ ͣEĄƌŽĚŶĠŚŽ ƐƚĂǀƵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘͞ dŝĞ ƉŽƚǀƌĚŝůŝ͕ ǎĞ ƐĂ ƐƷƐƚƌĞěƵũƷ ŶŝĞůĞŶ ŶĂ ǎŝǀŽƚŶĠ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕ĂůĞǌĂƐĂŚƵũƷĂũĚŽŝŶǉĐŚĚŽŵĠŶ͕ŬƚŽƌĠǀǇƚǀĄƌĂũƷĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞƚůĂŬǇ͘Ă^ůŽǀĞŶƐŬŽďŽůŝ
ŶĂ ƚƌŚƵ ƉƌĞĚƐƚĂǀĞŶĠ͗ ^ƉƌĄǀĂ Ž ƐƚĂǀĞ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ ƉƵďůŝŬĄĐŝĂ ŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ ǀ ŬŽĐŬĞ͕
ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉ ůĞƚĄŬ ^ŵĞƌŽŵ Ŭ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇŵ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĄŵ͕ ŬĂƉŝƚŽůĂ 'ůŽďĄůŶĞ ŵĞŐĂƚƌĞŶĚǇ Ă ŝĐŚ

31

ŝŵƉůŝŬĄĐŝĞ ǀ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬĞ Ă ǀ ŶĞƉŽƐůĞĚŶŽŵ ƌĂĚĞ ƐƵŵĄƌ ĚŽƐƚƵƉŶǉĐŚ ǌĚƌŽũŽǀ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚŝŶĨŽƌŵĄĐŝş͘
WƌşŶŽƐŽŵ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ  ŵĞĚǌŝ EZ ^K Ă EZ &>/^ ũĞ ƉƌĞ ^ůŽǀĞŶƐŬƷ ƌĞƉƵďůŝŬƵ ƐƉŽũĞŶŝĞ ĚůŚŽĚŽďĞũ
ƚƌĂĚşĐŝĞƚǀŽƌďǇƐƉƌĄǀŽƐƚĂǀĞǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂŶĂǌĄŬůĂĚĞŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂƐƚĂǀƵǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
Ă ǌĂŬŽŵƉŽŶŽǀĂŶŝĂ ŶŽǀĠŚŽ ĂƐƉĞŬƚƵ ǀǉŚűĂĚŽǀǉĐŚ ƚƌĞŶĚŽǀ Ă ƐĐĞŶĄƌŽǀ ĚŽ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ
ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂĂŬŽǀǉƐůĞĚŽŬƐƉŽůƵƉƌĄĐĞŵĞĚǌŝĂ^ZĂŬŽēůĞŶƐŬŽƵŬƌĂũŝŶŽƵ͘WŽƐŬŽŶēĞŶşƉƌǀĠŚŽĚŸĂ
ƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂ ƐĂ ǀĞĚƷĐŝ ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĠŚŽ ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ  :ŽĐŬ DĂƌƚŝŶ ƐƚƌĞƚŽů ƐŽ
ƓƚĄƚŶǇŵ ƚĂũŽŵŶşŬŽŵ DW ^Z EŽƌďĞƌƚŽŵ <ƵƌŝůůŽŵ͕ ĂďǇ ǀǌĄũŽŵŶĞ ƉƌĞďƌĂůŝ ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ƐƚĂǀƵ
ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ ƐƉŽůƵƉƌĄĐƵ ŵĞĚǌŝ ^ůŽǀĞŶƐŬŽŵ Ă ͕ ƷůŽŚƵ  ǀ ƌĄŵĐŝ ŝŶƓƚŝƚƷĐŝş j
ĂƉŽƐŝůŶĞŶŝĞƉŽǌşĐŝĞ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇǀ͘

Kďƌ͘Ϯ͗^ƉŽůŽēŶǉŵşƚŝŶŐƵƌſƉƐŬĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũĂŐĞŶƚƷƌǇ
WŶĞƚǁŽƌŬ
^W ũĞ ƌŝĂĚŶǇŵ ēůĞŶŽŵ ƐŝĞƚĞ W ŶĞƚǁŽƌŬ ;ƐŝĞƛ ĞƵƌſƉƐŬǇĐŚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ĂŐĞŶƚƷƌͿ͘ :Ğ ƚŽ
ŶĞĨŽƌŵĄůŶĞǌĚƌƵǎĞŶŝĞƌŝĂĚŝƚĞűŽǀĞƵƌſƉƐŬǇĐŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚĂŐĞŶƚƷƌĂůĞďŽŝŶƓƚŝƚƷĐŝşƉŽĚŽďŶĠŚŽ
ǌĂŵĞƌĂŶŝĂ͘ s ƌĄŵĐŝ ƐŝĞƚĞ ŝĚĞ Ž ǀǉŵĞŶƵ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş Ă ƐŬƷƐĞŶŽƐƚş ǌ ŬĂǎĚŽĚĞŶŶĞũ ƉƌĂǆĞ ǌĂůŽǎĞŶĞũ ŶĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƉŽůŝƚşŬ͕ ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ ƐƚĂǀƵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝŝ
ǀ ŽƚĄǌŬĂĐŚ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘ s ƌĄŵĐŝ W ŶĞƚǁŽƌŬ ƐĂ ŬŽŶĂũƷ ĚǀĞ ƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂ ƌŽēŶĞ ǀ ƌƀǌŶǇĐŚ
ēůĞŶƐŬǉĐŚŬƌĂũŝŶĄĐŚĂ ĚŝƐŬƵƚƵũƷƐĂĂŬƚƵĄůŶĞŽƚĄǌŬǇǌ ŽďůĂƐƚŝĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƵ͘^ƚƌĞƚŶƵƚŝĂǌĄƌŽǀĞŸƐůƷǎŝĂ
Ăũ ŶĂ ƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝƵ ŬƌĂũŝŶǇ͕ ŬĞěǎĞ ŝĚĞ Ž ƐƚƌĞƚŶƵƚŝĞ ƌŝĂĚŝƚĞűŽǀ ĂŐĞŶƚƷƌ͘ ^ŝĞƛ ƷǌŬŽ ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ
s ƵƌſƉƐŬŽƵ ŬŽŵŝƐŝŽƵ Ă ŽƐƚĂƚŶǉŵŝ ƐŝĞƛĂŵŝ͕ ŶĂƉƌ͘ /DW> – ƐŝĞƛ ƵƌſƉƐŬĞũ ƷŶŝĞ ƉƌĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝƵ
a ƉŽƐŝůŶĞŶŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ ƉƌĄǀĂ ;/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů >ĂǁͿ͕
E – ƵƌſƉƐŬĂ ƐŝĞƛ ƌŝĂĚŝƚĞűŽǀ ĂŐĞŶƚƷƌ ŽĐŚƌĂŶǇ ƉƌşƌŽĚǇ ;ƵƌŽƉĞĂŶ ŶĞƚǁŽƌŬ ŽĨ ,ĞĂĚƐ ŽĨ EĂƚƵƌĞ
ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŐĞŶĐŝĞƐͿ͘
sƌŽŬƵϮϬϭϳƐĂƵƐŬƵƚŽēŶŝůŝĚǀĞǌĂƐĂĚŶƵƚŝĂ- Ϯϴ͘ǀ ZşŵĞ͕dĂůŝĂŶƐŬƵĂϮϵ͘ǀ aƚŽŬŚŽůŵĞ͕aǀĠĚƐŬƵ͘
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WƌŽũĞŬƚE/^/^//͘
ƵƌſƉƐŬĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ƉŽŬƌĂēƵũĞ ǀ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝ ĂŬƚŝǀşƚ ƉƌŽũĞŬƚƵ ǀǉĐŚŽĚŶĠŚŽ
ƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀĂ Ɛ ŶĄǌǀŽŵ WŽĚƉŽƌĂ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ǌĚŝĞűĂŶŝĂ ŽĚďŽƌŶŽƐƚŝ Ă ǀĞĚŽŵŽƐƚş ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ŝŽŶĞƚ ƉƌĂǆĞ
ǀĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶŽŵŚŽĚŶŽƚĞŶşĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŝŶĐşƉŽǀƉŽĚűĂ^/^ĂǀƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐĂƐŬƌĂƚŬŽƵ
E/ ^/^ //͘ EĂ ƉƌŽũĞŬƚĞ ƐĂ ƐƉŽůƵƉŽĚŝĞűĂ ^W͕ DW ^Z Ă ƓĞƐƛ ŬƌĂũşŶ ǀǉĐŚŽĚŶĠŚŽ ƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀĂ –
ǌĞƌďĂũĚǎĂŶ͕ ƌŵĠŶƐŬŽ͕ ŝĞůŽƌƵƐŬŽ͕ 'ƌƵǌşŶƐŬŽ͕ DŽůĚĂǀƐŬŽ Ă hŬƌĂũŝŶĂ͘ ^ƉŽůƵƉƌĄĐĂ ũĞ ǌĂŵĞƌĂŶĄ ŶĂ
ƚǀŽƌďƵ ƐƉƌĄǀ Ž ƐƚĂǀĞ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ǀ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ KĚďŽƌŶşĐŝ ǌ ƚǉĐŚƚŽ ŬƌĂũşŶ ēĞƌƉĂũƷ ǌŽ
ƐŬƷƐĞŶŽƐƚş ĚŽŵĄĐĞŚŽ ƚşŵƵ Ă ƐƉŽůŽēŶĞ ƐĂ ƉƌŝƉƌĂǀƵũƷ ŶĂ ŵŝƐŝĞ ǀ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ŬƌĂũŝŶĄĐŚ͘ sǉƐůĞĚŬŽŵ
ĚǀŽũƌŽēŶĠŚŽ ƉƌŽũĞŬƚƵ ďƵĚĞ ǌůĞƉƓĞŶŝĞ ƚǀŽƌďǇ ƐƉƌĄǀ Ž ƐƚĂǀĞ W ǀǇĐŚĄĚǌĂũƷĐĞŚŽ ǌ ƉŽǌŝƚşǀŶǇĐŚ
ƐŬƷƐĞŶŽƐƚŝēůĞŶƐŬǉĐŚŬƌĂũşŶͬŝŽŶĞƚĂj͘
jǀŽĚŶǉŵşƚŝŶŐ– ǁŽƌŬƐŚŽƉŽ^ƉƌĄǀĞŽƐƚĂǀĞWďŽůǌŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶǉǀƌĂƚŝƐůĂǀĞǀŚŽƚĞůŝƌŽǁŶĞWůĂǌĂ
ǀƚĞƌŵşŶĞϮϴ͘ - ϯϬ͘ ϭϭ͘ ϮϬϭϳ͘dĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĄůŶǇǁŽƌŬƐŚŽƉďŽůǌĂŵĞƌĂŶǉŶĂƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞĂǌĚŝĞűĂŶŝĞ
ǀĞĚŽŵŽƐƚş ƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚ ĞǆƉĞƌƚŽǀ ŬƌĂũŝŶĄŵ ǀǉĐŚŽĚŶĠŚŽ ƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀĂ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶǉĐŚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ŚŽĚŶŽƚĞŶş ǌĂůŽǎĞŶǉĐŚ Ăũ ŶĂ ƐŬƷƐĞŶŽƐƚŝĂĐŚ Ɛ ƉƌşƉƌĂǀŽƵ ƉƵďůŝŬĄĐŝĞ ^KZϮϬϭϱ
ĂƉƌşƉƌĂǀĞǀǉƌŽēŶĞũƐƉƌĄǀǇŽƐƚĂǀĞW͘
WŽēĂƐƚǉĐŚƚŽĚŶşŵĂůŝƷēĂƐƚŶşĐŝŵŽǎŶŽƐƛǌĚŝĞűĂƛƐǀŽũĞŶĄƌŽĚŶĠƐŬƷƐĞŶŽƐƚŝĂŶĄǌŽƌǇƐĞǆƉĞƌƚŵŝǌŽ^W
Ă DW ^Z͘ Ă ƷēĞůŽŵ ĂŬƚşǀŶĞŚŽ ĚŝĂůſŐƵ ďŽů ƉŽƵǎŝƚǉ ͕͕DZ<d ^dz>͚͚ ƉƌşƐƚƵƉ – ƚƌŚ Ɛ ŶĄƌŽĚŶǉŵŝ
ƐƉƌĄǀĂŵŝŽƐƚĂǀĞWĂƐŝƚƵĄĐŝƵǀũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚŬƌĂũŝŶĄĐŚĂŶĂůǇǌŽǀĂůŝƐůŽǀĞŶƐŬşŽĚďŽƌŶşĐŝǀƓƚǉůĞ^tKd
ĂŶĂůǉǌ͘ jēĂƐƚŶşĐŝ ŽĐĞŶŝůŝ ǀǌĄũŽŵŶƷ ǀǉŵĞŶƵ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş Ă ƉƌĂŬƚŝĐŬĠ ŬŶŽǁ-ŚŽǁ ĞǆƉĞƌƚŽǀ ǌ ͕ ^W
ĂDW^Z͘
,ůĂǀŶǉŵĐŝĞűŽŵƉƌŽũĞŬƚƵũĞƉŽĚƉŽƌŝƛěĂůƓŝƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝƵƉƌŝŶĐşƉŽǀĚŝĞűĂŶĠŚŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ ;^/^Ϳ ǀ ƓŝĞƐƚŝĐŚ ǀǉĐŚŽĚŶǉĐŚ ŬƌĂũŝŶĄĐŚ͘ aƉĞĐŝĨŝĐŬǉŵ ǌĂŵĞƌĂŶşŵ ƉƌŽũĞŬƚƵ ũĞ
ƉŽƐŝůŶŝƛ ƉƌĂǀŝĚĞůŶŽƐƛ ƚǀŽƌďǇ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ŝŶĚŝŬĄƚŽƌŽǀ Ă ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ ĂŬŽ ƉƌşƐƉĞǀŽŬ Ŭ ƚǀŽƌďĞ
ƉŽůŝƚŝŬǇ ǌĂůŽǎĞŶĞũ ŶĂ ǀĞĚŽŵŽƐƚŝĂĐŚ͘ ĞůŬŽǀŽƵ ŵĞƚſĚŽƵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ ŶĂǀƌŚŽǀĂŶĞũ ēŝŶŶŽƐƚŝ ũĞ
ƉŽƵǎşǀĂŶŝĞ ŵŽĚĞůƵ ŝŽŶĞƚ ĂŬŽ ŵŽĚĞůƵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ ^/^ ǀ ƌĞŐŝſŶĞ ǀǉĐŚŽĚŶĠŚŽ ƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀĂ͘
WŽĚƉŽƌĂ Ă ŽĚďŽƌŶĠ ǌŶĂůŽƐƚŝ ŽĚďŽƌŶşŬŽǀ ǌŽ ƐŝĞƚĞ ŝŽŶĞƚ ďƵĚƷ ǌŽŚƌĄǀĂƛ ŬűƷēŽǀƷ ƷůŽŚƵ Ɖƌŝ ƌĞĂůŝǌĄĐŝŝ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĐŚĂŬƚŝǀşƚ͕ŶĂũŵćƉƌŝďƵĚŽǀĂŶşŬĂƉĂĐşƚĂƉƌŝƉƌĞŶŽƐĞƐŬƷƐĞŶŽƐƚşƉƌŝƵƉůĂƚŸŽǀĂŶşŽǀĞƌĞŶǉĐŚ
ƉŽƐƚƵƉŽǀ͕ ŶĄƐƚƌŽũŽǀ Ă ƐǇƐƚĠŵŽǀ ƉŽƵǎşǀĂŶǉĐŚ ǀ ŬŽŶƚĞǆƚĞ j  Ă ͘ sǉƐůĞĚŬŽŵ ďƵĚĞ ǌůĞƉƓĞŶŝĞ
ŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ŬĂƉĂĐşƚ ƐƷǀŝƐŝĂĐŝĐŚ Ɛ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶşŵ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƷĚĂũŽǀ Ă ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş ǀ ƐƷůĂĚĞ Ɛ
ŶĄƌŽĚŶŽƵůĞŐŝƐůĂƚşǀŽƵĂƉƌĄǀŶǇŵŝƉƌĞĚƉŝƐŵŝjǀŽďůĂƐƚŝǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘
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aƚƵĚŝũŶĄŶĄǀƓƚĞǀĂĞǆƉĞƌƚŽǀǌ ŝĞƌŶĞũŚŽƌǇĚŽ^W
OĚďŽƌ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ Ă ƌĞƉŽƌƚŝŶŐƵ ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂů v ƚĞƌŵşŶĞ Ϯϰ͘ - Ϯϲ͘ ϭϬ͘ ϮϬϭϳ ƓƚƵĚŝũŶƷ
ŶĄǀƓƚĞǀƵ ƉƌĞ ŬŽůĞŐŽǀ ǌ ŝĞƌŶĞũ ,ŽƌǇ Ă ƵǀşƚĂů ĚĞůĞŐĄĐŝƵ ĞǆƉĞƌƚŽǀ ŶĂ ƉƀĚĞ ŶĂƓĞũ ŝŶƓƚŝƚƷĐŝĞ ǀ ĂŶƐŬĞũ
ǇƐƚƌŝĐŝ͘
dĠŵǇǀǇǎŝĂĚĂŶǉĐŚƉƌĞĚŶĄƓŽŬďŽůŝǌĂďĞǌƉĞēĞŶĠŶĂƐůĞĚŽǀŶĞ͗
ϭͿ KƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ ƉƌĞ ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ Ă ƉƌĂǆ ǀĞĚĞŶŝĂ ƷĚĂũŽǀ - Slovenská
ĂŐĞŶƚƷƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂĂDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^Z͕
ϮͿ KƌŐĂŶŝǌĂēŶĄ ƓƚƌƵŬƚƷƌĂ ƉƌĞ ƐƉƌĄǀǇ /KEd ;ǌďŝĞƌĂŶŝĞ ƷĚĂũŽǀ͕ ǌĄǀćǌŬŽǀ Ă ƐƉƌĄǀͿ - Slovenská
ĂŐĞŶƚƷƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕
ϯͿ ĄǌĂƷĚĂũŽǀƐƉŽũĞŶĄƉƌĞŽĐŚƌĂŶƵƉƌşƌŽĚǇĂŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂƐǇƐƚĠŵƵŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂƉƌşƌŽĚǇ- Štátna
ŽĐŚƌĂŶĂƉƌşƌŽĚǇĂŬƌĂũŝŶǇ^Z͕
ϰͿ ^ƉƌĄǀǇ ŶĂ ŶĄƌŽĚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝ Ă ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ ƐƉƌĄǀ Ž ƐƚĂǀĞ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ SlovenƐŬĄĂŐĞŶƚƷƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕
ϱͿ <ǀĂůŝƚĂǀǌĚƵĐŚƵ͗ŵŽĚĞůŽǀĂŶŝĞƷĚĂũŽǀƐĐŝĞűŽŵƵƌēŽǀĂŶŝĂǀǌŽƌŝĞŬǌŶĞēŝƐƚĞŶŝĂĂƉƌĞĚŝŬĐŝĞƉŽŚǇďƵ
ƓŬŽĚůŝǀǉĐŚŵĂƚĠƌŝŝ- ^ůŽǀĞŶƐŬǉŚǇĚƌŽŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŬǉƷƐƚĂǀ͘
ǆƉĞƌƚŝǌēŝĞƌŶŽŚŽƌƐŬĞũ ŐĞŶĐŝũĞǌĂǌĂƓƚŝƚƵƉƌŝƌŽĚĞŝǎŝǀŽƚŶĞƐƌĞĚŝŶĞ ƐŝǀǇŵĞŶŝůŝŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞƐĞǆƉĞƌƚŵŝ
ǌŽ^W ǀŽďůĂƐƚŝƌŝĂĚĞŶŝĂĂǀĞĚĞŶŝĂŝŶƓƚŝƚƷĐŝş͖ǌĚŝĞűĂŶĠŚŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽŝŶĨŽƌŵĂēŶĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵ
^/^͕ ĂůĞ Ăũ ǀ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝŝ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ Ž W Ă ƐƉƌĄǀĐŽǀƐƚǀĞ ĚĄƚ v ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ Ɛ ƵƌſƉƐŬŽƵ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶŽƵ ĂŐĞŶƚƷƌŽƵ͖ ŬǀĂůŝƚĞ ŽǀǌĚƵƓŝĂ Ă ǀ ŶĞƉŽƐůĞĚŶŽŵ ƌĂĚĞ Ăũ Ž ƚǀŽƌďĞ ƐƉƌĂǀ Ž ƐƚĂǀĞ
ǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘
sǉƐůĞĚŬŽŵ ƉŽĚƵũĂƚŝĂ ũĞ ƉŽƐŝůŶĞŶŝĞ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ ŶŝĞůĞŶ ǀ ƌĄŵĐŝ ƐŝĞƚĞ ŝŽŶĞƚ ĂůĞ Ăũ ǀ ŝŶǉĐŚ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ
ƚĠŵĂĐŚ͘
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^ůŽǀĞŶƐŬĄĂŐĞŶƚƷƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚŽǀĂůĂǀ ƌŽŬƵϮϬϭϳĂŬƚŝǀŝƚǇϭϰƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕ǌ ƚŽŚŽŶĂ
ŶĄƌŽĚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝ ϳ Ă ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũ Ă ŶĂĚŶĄƌŽĚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝ ϳ͘ < ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ ďŽůŽ ϴ ǌ ŶŝĐŚ ƷƐƉĞƓŶĞ
ƵŬŽŶēĞŶǉĐŚĂϲ ƉƌŽũĞŬƚŽǀƉŽŬƌĂēƵũĞƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŽƵƐǀŽũŝĐŚĂŬƚŝǀşƚĂũǀ ƌŽŬƵϮϬϭϴ͘
ZŽǌĚĞůĞŶŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀƉŽĚűĂƉƌŽŐƌĂŵŽǀĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗
x ƉƌŽŐƌĂŵǇ ĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ ŶĂ ŶĄƌŽĚŶĞũƷƌŽǀŶŝ͕ǀƌĄƚĂŶĞƓƚƌƵŬƚƵƌĄůŶǇĐŚĨŽŶĚŽǀ͗ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĨŽŶĚ
;ϯͿ͕KW<W;ϮͿ͕KĨŝĐŝĄůŶĂƌŽǌǀŽũŽǀĄƉŽŵŽĐ^Z;ϮͿ
x ƉƌŽŐƌĂŵǇ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũ Ă ŶĂĚŶĄƌŽĚŶĞũ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ͗ ,KZ/KE ϮϬϮϬ ;ϭͿ͕ dŚĞ EdK ^ĐŝĞŶĐĞ ĨŽƌ
WĞĂĐĞĂŶĚ^ĞĐƵƌŝƚǇWƌŽŐƌĂŵŵĞ;EdK^W^Ϳ;ϭͿ͕>/&н;ϭͿ͕hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ
;hEWͿ ;ϭͿ͕ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂŶĚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ&ƌĂŵĞǁŽƌŬWƌŽŐƌĂŵŵĞ;/W- /dW^WͿ;ϭͿ͕ ƵƌŽƉĞĂŶ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŐĞŶĐǇ;ϮͿ͘
ZŽǌĚĞůĞŶŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀƉŽĚűĂйƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗
x ϭϬϬйĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞĚŽŶŽƌŽŵ;ϴͿ͗KW<W͕,KZ/KEdϮϬϮϬ͕EdK͕hEW͕͕>/&н;ǀŬŽŵďŝŶĄĐŝŝ
ƐŽƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶşŵDW^ZͿ͕
x ϵϱйĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞĚŽŶŽƌŽŵ;ϯͿ͗ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĨŽŶĚ
x ϵϬйĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞĚŽŶŽƌŽŵ;ϮͿ͗ŽĨŝĐŝĄůŶĂƌŽǌǀŽũŽǀĄƉŽŵŽĐ^Z
x ϱϬйĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞĚŽŶŽƌŽŵ;ϭͿ͗/W- /dW^W
EĞƐĐŚǀĄůĞŶĠǎŝĂĚŽƐƚŝŽ E&WƉŽĚĂŶĠ^Wǀ ƌŽŬƵϮϬϭϳ͗
EdK - ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ƌŝƐŬ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ŵŝůŝƚĂƌǇ ĂŶĚ ŵŝŶŝŶŐ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ƐŵĂƌƚƐŽůƵƚŝŽŶƐ/͘
EdK - ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ƌŝƐŬ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ŵŝůŝƚĂƌǇ ĂŶĚ ŵŝŶŝŶŐ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ƐŵĂƌƚƐŽůƵƚŝŽŶƐ//͘
ZĞǀŝƚĂůŝǌĄĐŝĂďĂŶƐŬŽƓƚŝĂǀŶŝĐŬĠŚŽŐĞŽƉĂƌŬƵ
PROJEKTY S IMPLEMENTÁCIOU AKTIV1dh<KEEKhs ROKU 2017
WƌŽũĞŬƚǇĨŝŶĂŶēŶĞƉŽĚƉŽƌĞŶĠǌ ŶĄƌŽĚŶǉĐŚĨŝŶĂŶēŶǉĐŚŵĞĐŚĂŶŝǌŵŽǀ͕ǀƌĄƚĂŶĞƓƚƌƵŬƚƵƌĄůŶǇĐŚĨŽŶĚŽǀ
ƵƌſƉƐŬĞũƷŶŝĞ
WƌŽũĞŬƚē͘ϭ͗
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂǀǉĐŚŽǀĂ͕ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĞĂ ŽƐǀĞƚĂϮϬϭϳ
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĨŽŶĚ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗3/2017 – 11/2017
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗119 ϲϲϮ͕ϳϵΦ
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗ϱй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗119 ϲϲϮ͕ϳϵΦ
x ^ƚƌƵēŶĄ ĂŶŽƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ ŝĞűŽŵ ƉƌŽũĞŬƚƵ ũĞ ǀŚŽĚŶĞ ǌǀŽůĞŶǉŵŝ ĨŽƌŵĂŵŝ Ɛ ŽŚűĂĚŽŵ ŶĂ ŝĐŚ
ĞĨĞŬƚşǀŶŽƐƛ Ă ǀǇƉŽǀĞĚĂĐŝƵ ƐĐŚŽƉŶŽƐƛ ǌĂďĞǌƉĞēŝƛ ƉŽĚƉŽƌƵ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ŽƐǀĞƚǇ Ă ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ
ĂƉŽĚƉŽƌƵǌǀǇƓŽǀĂŶŝĂ ƉŽǀĞĚŽŵŝĂǀŽďůĂƐƚŝŽĐŚƌĂŶǇĂƚǀŽƌďǇǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘
x ,ůĂǀŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵǀƌŽŬƵϮϬϭϳ͗
ϭ͘ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞƉƌŽŐƌĂŵǇĂ ƐƷƛĂǎĞ
- ϮϮ͘ƌŽēŶşŬŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũƐƷƛĂǎĞƚǀŽƌŝǀŽƐƚŝĚĞƚşĂŵůĄĚĞǎĞĞůĞŶǉƐǀĞƚ
- DƷĚƌĂƉƌşƌŽĚĂ
- WƌŽŶǀŝƌŽ
- ŶǀŝƌKƚĄǌŶŝŬǇ͕
- ĞůĞŶǉǀǌĚĞůĄǀĂĐşĨŽŶĚ͕
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- WƌŽƉĂŐĄĐŝĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉĐŚƉŽǀŽůĂŶşǀƌĞǌŽƌƚĞǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘
Ϯ͘ĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞŽĚďŽƌŶǉĐŚƉƵďůŝŬĄĐŝŝƉƌĞƉŽĚƉŽƌƵǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĂƉƌŽĐĞƐƵǀǉĐŚŽǀǇǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂĂ ŽƐǀĞƚǇ
- ƉƌŽƉĂŐĂēŶĠ ƐŬůĂĚĂēŬǇWŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĞǀƉůǇǀŽǀŶĂǀƌŚŽǀĂŶǉĐŚēŝŶŶŽƐƚşŶĂǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ;/Ϳ
ĂWŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĞǀƉůǇǀŽǀƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀŶĂǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ;^Ϳ͕
- ďƌŽǎƷƌĂWŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĞǀƉůǇǀŽǀŶĂǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞǀ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬĞ͕
- ŝŶĨŽƌŵĂēŶĄƐŬůĂĚĂēŬĂͣWƌŽĐĞƐƉƌĞǀĞŶĐŝĞǌĄǀĂǎŶǉĐŚƉƌŝĞŵǇƐĞůŶǉĐŚŚĂǀĄƌŝşǀ^ZǀƐůŽǀĞŶƐŬŽŵ͕
- ŽĚďŽƌŶĄƉƵďůŝŬĄĐŝĂͣŚĞŵŝĐŬĠŚĂǀĄƌŝĞ– ƉƌĞǀĞŶĐŝĂĂ ƉƌŝƉƌĂǀĞŶŽƐƛ͕͞
- ƉƵďůŝŬĄĐŝĂͣŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂƌĞŐŝŽŶĂůŝǌĄĐŝĂ^ZϮϬϭϲ͕͞
- ƉƵďůŝŬĄĐŝĂͣĂƛĂǎĞŶĠŽďůĂƐƚŝǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂǀ ^Z͞ǀ ƐůŽǀĞŶƐŬŽŵĂ ĂŶŐůŝĐŬŽŵũĂǌǇŬƵ͕
- ^ƉƌĄǀĂŽƐƚĂǀĞǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘
ϯ͘  WŽĚƉŽƌĂ ǌǀǇƓŽǀĂŶŝĂ ƉŽǀĞĚŽŵŝĂ Ž ŵŽǎŶŽƐƚŝĂĐŚ ďƵĚŽǀĂŶŝĂ ǌĞůĞŶĞũ ŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌǇ͕ ŽďŶŽǀǇ ĚĞĚŝŶǇ
ĂĂŬƚŝǀŝƚĄĐŚǀŽďůĂƐƚŝŽĐŚƌĂŶǇ͕ƉůĄŶŽǀĂŶŝĂĂŵĂŶĂǎŵĞŶƚƵǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
- ŽĚďŽƌŶĄƉƌşƌƵēŬĂͣ^ĂŵŽƐƉƌĄǀĂĂǌĞůĞŶĄŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌĂ͕͞
- ƚĞŵĂƚŝĐŬĄǀǉƐƚĂǀĂͣĞůĞŶĄŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌĂ͕͞
- ϯƌĞŐŝŽŶĄůŶĞǁŽƌŬƐŚŽƉǇƉƌĞƉƌĞĚƐƚĂǀŝƚĞűŽǀƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇ͕
- ŵĞƚŽĚŝĐŬĄƉƌşƌƵēŬĂͣƵĚŽǀĂŶŝĞƉƌǀŬŽǀǌĞůĞŶĞũŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌǇŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͕͞
- ŝŶĨŽƌŵĂēŶĄƐŬůĂĚĂēŬĂͣŬŽƐĂĚŝƛƐƚƌŽŵǇ͕͞
- ƉƌŽƉĂŐĂēŶĠ Ă ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠ ŵĂƚĞƌŝĄůǇ ŶĂ ƚĠŵƵ KƐǀĞƚĂ Ă ǌǀǇƓŽǀĂŶŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚo
ƉŽǀĞĚŽŵŝĂƐĂŵŽƐƉƌĄǀƉƌŝŽďŶŽǀĞĚĞĚŝŶǇ͕
- ĚĞƐŝŐŶ^ZϮϬϭϳ͕
- ďƌŽǎƷƌĂ^ZϮϬϭϳ͕
- ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ^ZϮϬϭϳ͕
- ŽĐĞŶĞŶŝĂƉƌĞǀşƛĂǌŶĠŽďĐĞĂǌƷēĂƐƚŶĞŶĠŽďĐĞ^ZϮϬϭϳ͕
- ďƌŽǎƷƌĂͣƵƌſƉƐŬǇĚŽŚŽǀŽƌŽŬƌĂũŝŶĞŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵǀƐůŽǀĞŶƐŬŽŵĂĂŶŐůŝĐŬŽŵũĂǌǇŬƵ͕͞
- roll-ƵƉǇͣƵƌſƉƐŬǇ ĚŽŚŽǀŽƌŽ ŬƌĂũŝŶĞ͕͞
- ƉƌŽƉĂŐĂēŶĄƐƚĞŶĂWK͕^Z͕^W͕
- ƉƵƚŽǀŶĄƉĂŶĞůŽǀĄǀǉƐƚĂǀĂƉƌĞǌĞŶƚƵũƷĐĂǀǉƐůĞĚŬǇ^ZϮϬϭϳ͕
- ŶŽŵŝŶĂēŶǉĚŽŬƵŵĞŶƚǀşƛĂǌŶĞũŽďĐĞ^ZϮϬϭϳǀ ŶĞŵĞĐŬŽŵũĂǌǇŬƵ͕
- ƉƌŽƉĂŐĂēŶĠƉƌĞĚŵĞƚǇ͕
ϰ͘ ǀǇƓŽǀĂŶŝĞ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŝ Ă ƐƉŽůŽēĞŶƐŬĠŚŽ ƉŽǀĞĚŽŵŝĂ ŽďǇǀĂƚĞűŽǀ Ă ŶĄǀƓƚĞǀŶşŬŽǀ ƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚ
ŐĞŽƉĂƌŬŽǀ͗
- ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠůĞƚĄŬǇŽ EŽǀŽŚƌĂĚƐŬŽŵ͕ ĂŶƐŬŽƓƚŝĂǀŶŝĐŬŽŵa ĂŶƐŬŽďǇƐƚƌŝĐŬŽŵŐĞŽƉĂƌŬƵ͕
- ƉƌŽƉĂŐĂēŶĠŵĂƚĞƌŝĄůǇŽ ŐĞŽƉĂƌŬŽĐŚǀĂŶŐůŝĐŬŽŵũĂǌǇŬƵ͘
ϱ͘ŶǀŝƌŽŵĂŐĂǌşŶ;ϲēşƐĞůͿ
ϲ͘:ƵƐƚŝēŶĄĂŬĂĚĠŵŝĂ
- ƚƌŝϮ-ĚŸŽǀĠĂĚǀĂϭ-ĚŸŽǀĠƓŬŽůĞŶŝĂ͘
x ŬƚŝǀŝƚǇƉůĄŶŽǀĂŶĠŶĂƌŽŬϮϬϭϴ͗x WŽĚƉŽƌŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗x WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗/ŶŐ͘>ƵĐŝĂsĂēŽŬŽǀĄ
x &ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗ĂŶŝĞůĂ^ůĂŶēşŬŽǀĄ͕ŝ^
WƌŽũĞŬƚē͘Ϯ͗
sǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞŶĄǀƌŚŽǀWůĄŶŽǀƉƌĄĐŶĂŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚǌĄƛĂǎş͕Ϯ͘ĞƚĂƉĂ
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĨŽŶĚ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗9/2017 – 11/2017
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϰϳϯϴϵϮ͕-Φ
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗ ϱй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗ ϰϳϯϴϵϮ͕-Φ
x ^ƚƌƵēŶĄĂŶŽƚĄĐŝĂƉƌŽũĞŬƚƵ͗ WƌĞĚŵĞƚŽŵēŝŶŶŽƐƚşƉƌŽũĞŬƚƵďŽůŽǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞŶĄǀƌŚŽǀƉůĄŶŽǀƉƌĄĐŶĂ
ŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǌĄƛĂǎĞƉŽĚűĂǌĄŬŽŶĂē͘ϰϬϵͬϮϬϭϭ͘ǌ͘ŽŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚŽƉĂƚƌĞŶŝĂĐŚŶĂ
ƷƐĞŬƵĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũǌĄƛĂǎĞĂŽǌŵĞŶĞĂĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀ͘EĄǀƌŚǇƉůĄŶŽǀƉƌĄĐďŽůŝ
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ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶĠ v súlade s Metodickým usmerŶĞŶşŵ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ
ƌĞƉƵďůŝŬǇ͕ ^ĞŬĐŝĞ ŐĞŽůſŐŝĞ Ă ƉƌşƌŽĚŶǉĐŚ ǌĚƌŽũŽǀ Ŭ WůĄŶŽŵ ƉƌĄĐ ŶĂ ŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ
ǌĄƛĂǎĞƉŽĚűĂǌĄŬŽŶĂē͘ϰϬϵͬϮϬϭϭǌ͘ǌ͘ŽŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚŽƉĂƚƌĞŶŝĂĐŚŶĂƷƐĞŬƵĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũǌĄƛĂǎĞ
Ă Ž ǌŵĞŶĞ Ă ĚŽƉůŶĞŶş ŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚ ǌĄŬŽŶŽǀ͘ WůĄŶǇ ƉƌĄĐ ŽďƐĂŚƵũƷ ēĂƐŽǀĠ Ă ǀĞĐŶĠ ǀǇŵĞĚǌĞŶŝĞ
ǀǇŬŽŶĄǀĂŶŝĂ ŐĞŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ ƉƌŝĞƐŬƵŵƵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ ƐĂŶĄĐŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǌĄƛĂǎĞ
ĂŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂŐĞŽůŽŐŝĐŬǉĐŚĨĂŬƚŽƌŽǀǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ŶĄŬůĂĚǇƉŽƚƌĞďŶĠŶĂƌĞĂůŝǌĄĐŝƵƉůánu
ƉƌĄĐ Ă ŶĄůĞǎŝƚŽƐƚŝ ǀǇŵĞĚǌĞŶĠ ǀ ŽƐŽďŝƚŶŽŵ ƉƌĞĚƉŝƐĞ͘ sǌŚűĂĚŽŵ ŶĂ ƌŽǌĚŝĞůŶǇ ƐƚĂǀ ƌĞĂůŝǌŽǀĂŶǉĐŚ
ŐĞŽůŽŐŝĐŬǉĐŚƉƌĄĐŶĂůŽŬĂůŝƚĞƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶŽƵǌĄƛĂǎŽƵ͕ƉůĄŶƉƌĄĐŽďƐĂŚƵũĞƷĚĂũĞŽŐĞŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ
ƉƌĄĐĂĐŚ͕ ŬƚŽƌĠ ũĞ ƉŽƚƌĞďŶĠ ĞƓƚĞ ǀǇŬŽŶĂƛ͘ s ƌĄŵĐŝ ƉƌĞĚŵĞƚŶĠŚŽ ƉƌŽũĞŬƚƵ ďŽůŽ ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶǉĐŚ Ϯϰ
ŶĄǀƌŚŽǀƉůĄŶŽǀƉƌĄĐ͘
,ůĂǀŶĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ƉƌŽũĞŬƚƵ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ͗ ^ƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ WůĄŶŽǀ ƉƌĄĐ ŶĂ ŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ
ǌĄƛĂǎĞĂƉŽƐŬǇƚŶƵƚŝĞƐƷǀŝƐŝĂĐŝĐŚƐůƵǎŝĞď
ŬƚŝǀŝƚǇƉůĄŶŽǀĂŶĠŶĂƌŽŬϮϬϭϴ͗WŽĚƉŽƌŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗
ProjekƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗/ŶŐ͘:ĂƌŽŵşƌ,ĞůŵĂ͕WŚ͘
&ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗ĂŶŝĞůĂ^ůĂŶēşŬŽǀĄ͕ŝ^

WƌŽũĞŬƚē͘ϯ͗
ŶĂůǉǌĂĨĂŬƚŽƌŽǀĂ ƌŝǌşŬƉƌŝĂůƚĞƌŶĂƚşǀŶĞũǀǉƌŽďĞĞŶĞƌŐŝş
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĨŽŶĚ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗9/2017 - 11/2017
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗ ͗ϱϲ ϭϴϱ͕ϬϬΦ
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗ϱй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗ϱϲ ϭϴϱ͕ϬϬΦ
x ^ƚƌƵēŶĄ ĂŶŽƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ ,ůĂǀŶĠ ǌĂŵĞƌĂŶŝĞ ƉƌŽũĞŬƚƵ ũĞ ŽƌŝĞŶƚŽǀĂŶĠ ŶĂ ƌĞĂůŝǌĄĐŝƵ ŬŽŵƉůĞǆŶĞũ
ĂŶĂůǉǌǇ Ă ƉƌŽƉĂŐĄĐŝĞ ;ƉŽƉƵůĂƌŝǌĄĐŝĞͿ ĂůƚĞƌŶĂƚşǀŶĞũ ǀǉƌŽďǇ ĞŶĞƌŐŝĞ Ă ƵƌēĞŶŝĞ ěĂůƓşĐŚ ǀǉĐŚŽĚşƐŬ͘
WŽƚĞŶĐŝĄůŽŵƉƌĞĚŵĞƚŶĞũĂŶĂůǉǌǇũĞƉƌŝŶŝĞƐƛĚŽƚĞƌĂǌŶĞƌĞĂůŝǌŽǀĂŶĠŬŽŵƉůĞǆŶĠǌŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞĨĂŬƚŽƌŽǀ
Ă ƌŝǌşŬ Ɖƌŝ ĂůƚĞƌŶĂƚşǀŶĞũ ǀǉƌŽďĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͕ ƐŽ ǌĂŵĞƌĂŶşŵ ŶĂ ŬŽŶŬƌĠƚŶĞ ƓƉĞĐŝĨŝŬĄ ƉŽĚŵŝĞŶŽŬ Ă ƐƚĂǀƵ
ǀǇƵǎşǀĂŶŝĂĂůƚĞƌŶĂƚşǀŶǇĐŚǌĚƌŽũŽǀĞŶĞƌŐŝĞŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘ŶĂůǉǌĂďǇŵĂůĂďǇƛĂŬǉŵƐŝŶĞǀǇŚŶƵƚŶǉŵ
ǀǉĐŚŽĚŝƐŬŽŵ ĐĞůŽƐƉŽůŽēĞŶƐŬĠŚŽ ǀǉǌŶĂŵƵ͕ ŬƚŽƌĠ ďƵĚĞ ƐůƷǎŝƛ ƉƌĞ ƌĞĂůŝǌĄĐŝƵ ŬŽŶŬƌĠƚŶǇĐŚ ŶĄǀƌŚŽǀ
Ă ŬŽŶĐŝƉŽǀĂŶŝĞ ŬŽŶŬƌĠƚŶǇĐŚ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƌŝĞƓĞŶş ǀ ŽďůĂƐƚŝ ďĞǌƉĞēŶĞũ ůŝŬǀŝĚĄĐŝĞ Ă ĚƌƵŚŽƚŶĠŚŽ
ǌŚŽĚŶŽĐŽǀĂŶŝĂ ƚĞĐŚŶŽůſŐŝş͕ ƉŽƵǎşǀĂŶǉĐŚ Ɖƌŝ ĂůƚĞƌŶĂƚşǀŶŽŵ ǌşƐŬĂǀĂŶş ĞŶĞƌŐŝĞ͕ Ɛ ƉƌŝŽƌŝƚŶǉŵ
ǌĂŵĞƌĂŶşŵŶĂĨŽƚŽǀŽůƚŝŬƵ͘
sǉƐůĞĚŬǇ ĂŶĂůǉǌǇ ďƵĚƷ ƉƌŝĂŵŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽǀĂŶĠ ŶĂ ƷƌŽǀŶŝ ƉŽƵǎŝƚĞűŶĠŚŽ ƚǌǀ͘ ŽƉĞŶ ƐŽƵƌĐĞ
ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠŚŽƌŽǌŚƌĂŶŝĂ͕ŬƚŽƌĠƐĂƐƚĂŶĞƉƌŽƉĂŐĂēŶǉŵĂĚŝƐĞŵŝŶĂēǉŵŶĄƐƚƌŽũŽŵ͘
x ,ůĂǀŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵǀƌŽŬƵϮϬϭϳ͗
- ŶĂůǉǌĂ ͣsǇŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ƌŝǌşŬ ǀŽ ǀǌƛĂŚƵ Ŭ ǎŝǀŽƚŶĠŵƵ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝƵ͞ ũĞ ǌĂŵĞƌĂŶĄ ŶĂ ǌŽƐƚĂǀĞŶŝĞ
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ĂŶĂůǇƚŝĐŬŽ-ƐǇŶƚĞƚŝĐŬǉĐŚ ƚĞǆƚŽǀ Ž ƌŝǌŝŬĄĐŚ ĂůƚĞƌŶĂƚşǀŶĞũ ǀǉƌŽďǇ ĞŶĞƌŐŝş ŶĂ ũĞĚŶŽƚůŝǀĠ
ǌůŽǎŬǇǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘
- ŶĂůǉǌĂͣKĚďŽƌŶĄĂŶĂůǉǌĂƉŽƚĞŶĐŝĄůƵƉƌşƌŽĚŶǉĐŚƉŽĚŵŝĞŶŽŬ^ůŽǀĞŶƐŬĂŶĂĂůƚĞƌŶĂƚşǀŶƵǀǉƌŽďƵ
ĞŶĞƌŐŝş͞ ũĞ ǌĂŵĞƌĂŶĄ ŶĂ ǀǇƚǀŽƌĞŶŝĞ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş ǀŽ ǀǌƛĂŚƵ Ŭ ǌĄŬůĂĚŶĞũ ďĄǌĞ
ůŽŬĂůŝǌĂēŶǉĐŚ ƉƌĞĚƉŽŬůĂĚŽǀ Ă ŵŽǎŶĞũ ƷƌŽǀŶĞƌŽǌǀŽũĂǀǇƵǎşǀĂŶŝĂĂůƚĞƌŶĂƚşǀŶǇĐŚǌĚƌŽũŽǀĞŶĞƌŐŝĞ
s ƛĂǎŝƐŬŽŵŶĂĨŽƚŽǀŽůƚŝĐŬĠƐǇƐƚĠŵǇĂŬŽŬŽŶŬƌĠƚŶƵĨŽƌŵƵĞǆƉůŽĂƚĄĐŝĞŶĂũǀćēƓŝĞŚŽĂůƚĞƌŶĂƚşǀŶĞŚŽ
ǌĚƌŽũĂ͕ ŬƚŽƌǉŵ ũĞ ƐůŶĞēŶĄ ĞŶĞƌŐŝĂ͘ ŶĂůǉǌĂ ǀǇĐŚĄĚǌĂ ǌ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ ƉƌşƌŽĚŶǉĐŚ ƉŽĚŵŝĞŶŽŬ
a ǀǇƵǎşǀĂŶŝĂŬƌĂũŝŶǇ^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘
- ŶĂůǉǌĂ ͣŶĂůǉǌĂ ĚŽƐƚƵƉŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŽůſŐŝş͞ ũĞ ǌĂŵĞƌĂŶĄ ŶĂ ǌŽƐƚĂǀĞŶŝĞ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ĂŶĂůǇƚŝĐŬŽƐǇŶƚĞƚŝĐŬǉĐŚƚĞǆƚŽǀŽ ĚŽƐƚƵƉŶǉĐŚƚĞĐŚŶŽůſŐŝĄĐŚĂůƚĞƌŶĂƚşǀŶĞũǀǉƌŽďǇĞŶĞƌŐŝş͘
- ŶĂůǉǌĂ ͣŶĂůǉǌĂ ǌŶĞƓŬŽĚŸŽǀĂŶŝĂ ĚŽƐƚƵƉŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŽůſŐŝş͞ ďƵĚĞ ǌĂŵĞƌĂŶĄ ŶĂ ǀǇƚǀŽƌĞŶŝĞ
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş ǀŽ ǀǌƛĂŚƵ Ŭ ƐƷēĂƐŶǉŵ ƚĞĐŚŶŽůſŐŝĄŵ ŽďŶŽǀŝƚĞűŶǉĐŚ ǌĚƌŽũŽǀ ĞŶĞƌŐŝş͕
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŬŽƵ ŽƚĄǌŬŽƵ ũĞ ǎŝǀŽƚŶǉ ĐǇŬůƵƐ ĨŽƚŽǀŽůƚŝĐŬǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ Ă ŝĐŚ ŶĄƐůĞĚŶĄ ůŝŬǀŝĚĄĐŝĂ ēŝ
ƌĞĐǇŬůĄĐŝĂĂ ŽƉćƚŽǀŶĠǀǇƵǎŝƚŝĞǌşƐŬĂŶǉĐŚŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ͘
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- aşƌĞŶŝĞ ǀǉƐůĞĚŬŽǀ ǌşƐŬĂŶǉĐŚ ƉŽēĂƐ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ ƉƌŽũĞŬƚƵ ƉŽĚ ŶĄǌǀŽŵ ͣWƌŽƉĂŐĄĐŝĂ Ă ĚŝƐĞŵŝŶĄĐŝĂ
ǀǉƐůĞĚŬŽǀ͞
ŬƚŝǀŝƚǇƉůĄŶŽǀĂŶĠŶĂƌŽŬϮϬϭϴ͗WŽĚƉŽƌŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗ZEƌ͘DŝĐŚĂů<ůĂƵēŽ͕WŚ͘
&ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗ĂŶŝĞůĂ^ůĂŶēşŬŽǀĄ͕ŝ^

WƌŽũĞŬƚē͘ϰ͗
KW<W- Dz//͘
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗KW<W– WKϱdĞĐŚŶŝĐŬĄƉŽŵŽĐ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϭϮŵĞƐŝĂĐŽǀ;ϬϭͬϮϬϭϳ-12/2017)
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϯϮϵϴϵϮϯ͕ϱϮΦ
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗0 й
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗2 Ϯϰϴ ϰϲϴ͕ϵϭΦ;jнaZͿ
x ^ƚƌƵēŶĄ ĂŶŽƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ WƌŽũĞŬƚ ͣKW <W - Dz //͘͞ ũĞ ǌĂŵĞƌĂŶǉ ŶĂ ĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ ŵŝĞǌĚ
ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ;^WͿ Ă ŽĚŵŝĞŶ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ŵŝŵŽ
ƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵ͕ƉŽĚŝĞűĂũƷĐŝĐŚƐĂŶĂƉƌşƉƌĂǀĞ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝ͕ƌŝĂĚĞŶş͕ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶşĂŬŽŶƚƌŽůĞ
KW<WǀƌŽŬƵϮϬϭϳ͘
x ,ůĂǀŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵǀƌŽŬƵϮϬϭϳ͗ &ŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞŵǌĚŽǀǉĐŚŶĄŬůĂĚŽǀ
x ŬƚŝǀŝƚǇƉůĄŶŽǀĂŶĠŶĂƌŽŬϮϬϭϴ͗x WŽĚƉŽƌŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗x WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ Ă ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛ͗ s ƌĄŵĐŝ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ƉƌŽũĞŬƚƵ ďŽůŝ ǀǇŚŽƚŽǀĞŶĠ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠ ƉůĂŐĄƚǇ
ǀ ǌŵǇƐůĞ DĂŶƵĄůƵ ƉƌĞ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝĞ Ă ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝƵ KW <W͕ ŬƚŽƌĠ ďŽůŝ ƵŵŝĞƐƚŶĞŶĠ ǀ ƐşĚůĞ ^W
ǀĂŶƐŬĞũǇƐƚƌŝĐŝĂŬŽĂũŶĂƉƌĂĐŽǀŝƐŬƵ^ĞŬĐŝĞĨŽŶĚŽǀjǀƌĂƚŝƐůĂǀĞ͘KŬƌĞŵǀǇƓƓŝĞƵǀĞĚĞŶĠŚŽďŽůŝ
ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ Ž ƉƌŽũĞŬƚĞ ǌǀĞƌĞũŶĞŶĠ ŶĂ ƐƚƌĄŶŬĞ /dD^ϮϬϭϰн͕ ǀ ēĂƐƚŝ WƌĞŚűĂĚ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƚŵƐϮϬϭϰ͘ƐŬͬƉƌĞŚůĂĚ-ƉƌŽũĞŬƚŽǀͬǌŽŶĨƉ͍ĨĨсͺŝс͖͖ͺĨƚсϭ-ϲϴϴϱ͕E&WϯϭϬϬϱϬ<ϰϴϯннKWн<йϱйWн-нDzн//͖͖͘ͺƐсϭ
ĂŶĂǁĞďƐƚƌĄŶŬĞƉƌŝũşŵĂƚĞűĂ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂǌƉ͘ƐŬͬƉƌŽũĞŬƚǇͬĂŬƚƵĂůŶĞ-ƉƌŽũĞŬƚǇͬ
x WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗DŐƌ͘DŝƌŽƐůĂǀĂ'ŽŐŽǀĄ
x &ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗WƌŽũĞŬƚē͘ϱ͗
WƌĞǀĄĚǌŬŽǀĄƉŽĚƉŽƌĂĂǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞƉƵďůŝĐŝƚǇ^K^WǀƌĄŵĐŝKW<W
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗ KW<W– WKϱdĞĐŚŶŝĐŬĄƉŽŵŽĐ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϮϵŵĞƐŝĂĐŽǀ;ϬϴͬϮϬϭϱ -12/2017)
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϯϯϯϵϭϴ͕ϬϱΦ
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗Ϭй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗ Ϯϯϳϵϴϲ͕ϱϯΦ
x ^ƚƌƵēŶĄĂŶŽƚĄĐŝĂƉƌŽũĞŬƚƵ͗ WƌŽũĞŬƚΗWƌĞǀĄĚǌŬŽǀĄƉŽĚƉŽƌĂĂǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞƉƵďůŝĐŝƚǇ^K^WǀƌĄŵĐŝ
KW <WΗ ũĞ ǌĂŵĞƌĂŶǉ ŶĂ ĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĂ ŵĂƚĞƌŝĄůŶŽ-ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶŝĂ
Ă ƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĞũ ƉŽĚƉŽƌǇ ƉƌĞ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ;^WͿ ĂŬŽ
ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬĠŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ƉŽĚ ƌŝĂĚŝĂĐŝŵ ŽƌŐĄŶŽŵ ƉƌĞ KƉĞƌĂēŶǉ ƉƌŽŐƌĂŵ <ǀĂůŝƚĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ;^K KW <WͿ Ă ŶĂ ƉŽĚƉŽƌƵ ƉƌŽĐĞƐŽǀ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝĂ Ă ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞ ǌĂ ƷēĞůŽŵ ƓşƌĞŶŝĂ
ƉŽǀĞĚŽŵŝĂŽŵŽǎŶŽƐƚŝĂĐŚĂǀǉƐůĞĚŬŽĐŚƉŽĚƉŽƌǇǌKW<W͘
x ,ůĂǀŶĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ƉƌŽũĞŬƚƵ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ͗ /ŶĨŽƌŵĂēŶĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ƉƌĞ ƉŽƚĞŶĐŝĄůŶǇĐŚ ǎŝĂĚĂƚĞűŽǀ E&W͖
WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ KW <W͖ WƌĞǀĄĚǌŬŽǀĄ ƉŽĚƉŽƌĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ KW͖ DĂƚĞƌŝĄůŶŽ-ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞKW͖/ŶĨŽƌŵĂēŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌĞƉƌŝũşŵĂƚĞűŽǀE&W
x ŬƚŝǀŝƚǇƉůĄŶŽǀĂŶĠŶĂƌŽŬϮϬϭϴ͗x WŽĚƉŽƌŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗x WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ Ă iŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛ͗ s ƌĄŵĐŝ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ƉƌŽũĞŬƚƵ ďŽůŝ ǀǇŚŽƚŽǀĞŶĠ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠ ƉůĂŐĄƚǇ
ǀ ǌŵǇƐůĞ DĂŶƵĄůƵ ƉƌĞ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝĞ Ă ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝƵ KW <W͕ ŬƚŽƌĠ ďŽůŝ ƵŵŝĞƐƚŶĞŶĠ ǀ ƐşĚůĞ ^W
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ǀĂŶƐŬĞũǇƐƚƌŝĐŝĂŬŽĂũŶĂƉƌĂĐŽǀŝƐŬƵ^ĞŬĐŝĞĨŽŶĚŽǀjǀƌĂƚŝƐůĂǀĞ͘KŬƌĞŵǀǇƓƓŝĞƵǀĞĚĞŶĠŚŽďŽůŝ
ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ Ž ƉƌŽũĞŬƚĞ ǌǀĞƌĞũŶĞŶĠ ŶĂ ƐƚƌĄŶŬĞ /dD^ϮϬϭϰн͕ ǀ ēĂƐƚŝ WƌĞŚűĂĚ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƚŵƐϮϬϭϰ͘ƐŬͬƉƌĞŚůĂĚ-ƉƌŽũĞŬƚŽǀͬǌŽŶĨƉ͍ĨĨсͺŝс͖͖ͺĨƚсΎͺ-ͺΎ͕E&WϯϭϬϬϱϬDϳϵϴ͖͖ͺƐсϭ
ĂŶĂǁĞďƐƚƌĄŶŬĞƉƌŝũşŵĂƚĞűĂ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂǌƉ͘ƐŬͬƉƌŽũĞŬƚǇͬĂŬƚƵĂůŶĞ-ƉƌŽũĞŬƚǇͬ
x WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗DŐƌ͘DŝƌŽƐůĂǀĂ'ŽŐŽǀĄ

x &ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗WƌŽũĞŬƚǇ ĨŝŶĂŶēŶĞ ƉŽĚƉŽƌĞŶĠ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉŵŝ ŵĞĐŚĂŶŝǌŵĂŵŝ͕ ǀƌĄƚĂŶĞ ŵĞĐŚĂŶŝǌŵŽǀ ĐĞǌŚƌĂŶŝēŶĞũ
ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ
WƌŽũĞŬƚē͘ϲ͗
dƌĂŶƐŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞ'ƌĞĞŶĐŽŶŽŵǇ;dϮŐͿͬWƌĞĐŚŽĚŶĂǌĞůĞŶĠŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀŽ
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗,ŽƌŝǌŽŶϮϬϮϬ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϬϲͬϮϬϭϲ– 02/2017
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗Ϯϴϱ ϲϴϴ͕ϵϲΦ;ǌƚŽŚŽ^W͗ϯϵ ϵϯϮ͕ϱϬΦͿ
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗Ϭй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗ϯϵϬϰϳ͕ϬϰΦ
x ^ƚƌƵēŶĄ ĂŶŽƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ ,ůĂǀŶǉŵ ĐŝĞűŽŵ ƉƌŽũĞŬƚƵ ďŽůŽ ƉƌŝƐƉŝĞƛ Ŭ ƉƌĞĐŚŽĚƵ ŶĂ ǌĞůĞŶĠ
ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀŽ ǀ ƵƌſƉĞ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶŝĂ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ͣWƌĞĐŚŽĚ ŶĂ
ǌĞůĞŶĠ ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀŽ ;dϮŐͿ͘͞ <ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ ďŽůĂ ƵĚĂůŽƐƛ ǌĄƐĂĚŶĠŚŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬĠŚŽ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ
ǀ ƉƌŝĞďĞŚƵ ƐůŽǀĞŶƐŬĠŚŽ ƉƌĞĚƐĞĚŶşĐƚǀĂ ǀ ZĂĚĞ j ;ǀůĂũŬŽǀĠ ƉŽĚƵũĂƚŝĞ ƌĞǌŽƌƚƵ WͿ͘ <ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƉŽƐŬǇƚůĂ ƉƌŝĞƐƚŽƌ ƓŝƌŽŬĠŵƵ ƐƉĞŬƚƌƵ ǌƷēĂƐƚŶĞŶǉĐŚ ƐƚƌĄŶ ;ƉŽůŝƚŝĐŝ͕ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĠ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͕
ĂŬĂĚĞŵŝĐŬĄĂ ǀĞĚĞĐŬĄŽďĞĐ͕ǌĄƐƚƵƉĐŽǀŝĂƉŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬĞũƐĨĠƌǇ͕ŽďēŝĂŶƐŬĞŚŽƐĞŬƚŽƌĂŝ ŵŝŵŽǀůĄĚŶǇĐŚ
ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝşͿ͘ :Ğũ ĐŝĞűŽŵ ďŽůŽ ǌůĞƉƓĞŶŝĞ ƉŽƌŽǌƵŵĞŶŝĂ ǌĞůĞŶĠŚŽ ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĂ͕ ŵŽǎŶŽƐƚş Ă ƐƉƀƐŽďŽǀ
ŶĂ ũĞŚŽ ƉƌĞĐŚŽĚ Ă ƚŝĞǎ ƉŽƐŝůŶĞŶŝĞ ƐǇŶĞƌŐŝĞ ŵĞĚǌŝ ƌƀǌŶǇŵŝ ŶĞĚĄǀŶǇŵŝ ŝŶŝĐŝĂƚşǀĂŵŝ Ă ƉƌŽŐƌĂŵĂŵŝ
ƵƌſƉƐŬĞũŬŽŵŝƐŝĞ͘WƌŝũĂƚĠǌĄǀĞƌǇŶĂĞƵƌſƉƐŬĞũĂǀŶƷƚƌŽƓƚĄƚŶĞũƷƌŽǀŶŝƐƷƵǎŝƚŽēŶǉŵŶĄƐƚƌŽũŽŵƉƌĞ
ƌĞĂůŝǌĄĐŝƵ ƉŽůŝƚŝŬǇ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ǌĞůĞŶĠŚŽ ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĂ͘ ^ƷēĂƐƛŽƵ ƉƌŽũĞŬƚƵ ďŽůŽ Ăũ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ
ƐƉƌŝĞǀŽĚŶǉĐŚ ƉŽĚƵũĂƚş ;ǀǉƐƚĂǀĂ ĞůĞŶǉ ƐǀĞƚ͕ ƉŽƐƚĞƌŽǀĄ ƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĂ͕ ĨŽƚŽƐƷƛĂǎͿ Ă ŶĂĚǀćǌƵũƷĐĞŚŽ
ƉŽĚƵũĂƚŝĂ;ŶĄƌŽĚŶǉǁŽƌŬƐŚŽƉŽ ǌĞůĞŶŽŵŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĞͿ͘
x ,ůĂǀŶĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ƉƌŽũĞŬƚƵ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ͗ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂ ŶĄƌŽĚŶĠŚŽ ǁŽƌŬƐŚŽƉƵ ͣWƌĞĐŚŽĚ ŶĂ ǌĞůĞŶĠ
ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀŽ– ǀǉǌǀǇĂƉƌşůĞǎŝƚŽƐƚŝǌƉŽŚűĂĚƵƉŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬĞũƐĨĠƌǇ͞;ƌĂƚŝƐůĂǀĂ͕Ϯϲ͘ϭ͘ϮϬϭϳͿ͘
x ŬƚŝǀŝƚǇƉůĄŶŽǀĂŶĠŶĂƌŽŬϮϬϭϴ͗x WŽĚƉŽƌŶĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ ƚǀŽƌďĂ ǁĞďŽǀĞũ ƐƚƌĄŶŬǇ͕ ǌƌŝĂĚĞŶŝĞ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽ ǀǉďŽƌƵ͕
ǀǇƉƌĂĐŽǀĄǀĂŶŝĞ ƌĞƉŽƌƚŽǀ ;ƉůĄŶ ƉƌŽƉĂŐĄĐŝĞ Ă ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŝ͕ ĚŽŬƵŵĞŶƚǇ Ŭ ĞƚŝŬĞ Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ͕
ƉƌŝĞďĞǎŶǉ ƌĞƉŽƌƚ͕ ůŽŐŝƐƚŝŬĂ ƉŽĚƵũĂƚŝĂ͕ ƌĞƉŽƌƚ Ž ƐƉƌŝĞǀŽĚŶǉĐŚ ƉŽĚƵũĂƚŝĂĐŚ͕ ŵĠĚŝĄ Ă ŵĞĚŝĄůŶĞ
ƉŽŬƌǇƚŝĞ͕ǌĄǀĞƌĞēŶĠƌĞƉŽƌƚǇͿ
x WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ Ă ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛ͗ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŝ Ž ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝŝ Ă ƉƌŝĚƌƵǎĞŶǉĐŚ
ƉŽĚƵũĂƚŝĂĐŚƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵƉƌşƉƌĂǀǇǀůĂƐƚŶĞũǁĞďŽǀĞũƐƚƌĄŶŬǇƉƌŽũĞŬƚƵ͕ƉƌŽƉĂŐĄĐŝĞŶĂǁĞďŽǀǉĐŚ
ƐƚƌĄŶŬĂĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀŬŽŶǌŽƌĐŝĂ͕ǁĞďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶŽŬŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝşDW^Z͕ŽďĞĐŶǉĐŚŶŽǀşŶ͕ŽĨŝĐŝĄůŶǇĐŚ
ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶǉĐŚŬĂŶĄůŽǀŶĂƷƌŽǀŶŝ<,ŽƌŝǌŽŶƚϮϬϮϬĂ ^<WZ^͕ŽƐŽďŶǉĐŚƉŽǌǀĄŶŽŬƉƌĞƷēĂƐƚŶşŬŽǀ͕
͘͘͘ůŝǎƓŝĞŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞŶĂ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚϮŐĞ͘ĞƵ
x WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗ZEƌ͘ZĂĚŽƐůĂǀWŽǀĂǎĂŶ͕WŚ͘
x &ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗/ŶŐ͘ƵǌĂŶĂKƚĞƌŽǀĄ
WƌŽũĞŬƚē͘ϳ͗
^/ϰƉƉƐ hƉƚĂŬĞ ŽĨ KƉĞŶ 'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ dŚƌŽƵŐŚ /ŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĂƐĞĚ ŽŶ >ŝŶŬĞĚ
Data
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗ &Wϳ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϬϰͬϮϬϭϰ- 03/2017
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϰϬϳϬ ϬϬϬΦ;ǌƚŽŚŽ^W͗ϴϰ ϰϬϬΦͿ
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x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗ϱϬй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͕ƌĞƐƉ͘Ŭ ƉŽƐůĞĚŶĞũƉŽĚĂŶĞũŽW͗ϱϲ Ϯϭϰ͕ϬϰΦ
x ^ƚƌƵēŶĄ ĂŶŽƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ WƌŽũĞŬƚ ^/ϰĂƉƉƐ ũĞ ǌĂŵĞƌĂŶǉ ŶĂ ƚǀŽƌďƵ ƚǌǀ͘ ^/ϰĂůů ƉůĂƚĨŽƌŵǇ͕ ŬƚŽƌĄ
ďƵĚĞ ƉŽǌŽƐƚĄǀĂƛ ǌ KƉĞŶ^ŽƵƌĐĞ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚ ;ĞŶĂďůĞƌƐͿ Ă ũĞũ ĐŝĞűŽŵ ďƵĚĞ ƉŽƐŬǇƚŶƷƛ ŵŽǎŶŽƐƛ
ŝŶƚĞŐƌĄĐŝĞ͕ƉƵďůŝŬĄĐŝĞŚĞƚĞƌŽŐĠŶŶǇĐŚŐĞŽƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀǉĐŚŝŶĨŽƌŵĄĐŝş;/E^W/ZĂ>ŝŶŬĞĚĂƚĂͿ͕ǀƌĄƚĂŶĞ
ŝŶƚĞŐƌĄĐŝĞƐƷǀŝƐŝĂĐŝĐŚĂƉůŝŬĄĐŝşĂŽƌŝĞŶƚĄĐŝĞŶĂŵŽďŝůŶĠƚĞĐŚŶŽůſŐŝĞ͘KŬƌĞŵƚŽŚƚŽŚůĂǀŶĠŚŽĐŝĞűĂŵĄ
ƉƌŽũĞŬƚ ĂŵďşĐŝƵ ŽǀĞƌŝƛ ƉůĂƚĨŽƌŵƵ ^/ϰĂƉƉƐ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ƉŝůŽƚŶǉĐŚ ĂƉůŝŬĄĐŝş͘ WƌŽũĞŬƚ ƚĂŬŝƐƚŽ
ƉůĄŶƵũĞ ƵǀŽűŶŝƛ ƉůĂƚĨŽƌŵƵ ƉƌĞ ũĞũ ěĂůƓş ƌŽǌǀŽũ Ă ǀǇƵǎşǀĂŶŝĞ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ǀǉǀŽũĄƌƐŬǇĐŚ
ĂƵǎşǀĂƚĞűƐŬǉĐŚŬŽŵƵŶşƚ͘
x ,ůĂǀŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵǀƌŽŬƵϮϬϭϳ͗
- hŬŽŶēĞŶŝĞĂ ĨŝŶĂŶēŶĠǀǇƐƉŽƌŝĂĚĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ
x WŽĚƉŽƌŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬƐĚŝϰĂƉƉƐ͘ĞƵͬ
WƌŽƉĂŐĄĐŝĂĂ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬƐĚŝϰĂƉƉƐ͘ĞƵͬ
x WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗/ŶŐ͘DĂƌƚŝŶdƵĐŚǇŸĂ͕WŚ͘
x &ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗^ůĂŶēşŬŽǀĄĂŶŝĞůĂ͕ŝ^
WƌŽũĞŬƚē͘ϴ͗
ƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞ'ĞŽ-ĂƚĂďĂƐĞŽŶĞĐŽůŽŐŝĐĂůŚĞĂůƚŚŽĨƚŚĞŵŝůŝƚĂƌǇƐŝƚĞƐ
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗ ^W^EdK;WƌŽŐƌĂŵsĞĚĂƉƌĞŵŝĞƌĂ ďĞǌƉĞēŶŽƐƛͿ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗2013-2017
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϭϵϵϬϬϬ͕- Φ;ǌƚŽŚŽϯϲϴϬϬ͕- ΦƉƌĞ^WͿ
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗ Ϭй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗ ϭϲϰϬϭϬ͕ϰϳΦ;ǌƚŽŚŽϯϬϯϵϴ͕ϲϵ͕- ΦZ^WͿ– ǀǇēĞƌƉĂŶĠƵǎŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ͕
ŽŚűĂĚŽŵ ĚŽēĞƌƉĂŶŝĂ ŶĞĚŽēĞƌƉĂŶǉĐŚ ĨŝŶĂŶĐŝş ǌĂ DŽŶŐŽůƐŬŽ ƉƌĞďŝĞŚĂůŝ ĞƓƚĞ ƌŽŬŽǀĂŶŝĂ ŵĞĚǌŝ
DŽŶŐŽůƐŬŽŵĂ EdK͘
x ^ƚƌƵēŶĄ ĂŶŽƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ DŽŶŐŽůƐŬŽ-ƐůŽǀĞŶƐŬǉ ƉƌŽũĞŬƚ ďŽů ƉŽĚƉŽƌŽǀĂŶǉ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝŽƵ EdK
ǀ ƌĄŵĐŝ WƌŽŐƌĂŵƵ ͣsĞĚĂ ƉƌĞ ŵŝĞƌ Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƛ͞ ;^ĐŝĞŶĐĞ ĨŽƌ WĞĂĐĞ ĂŶĚ ^ĞĐƵƌŝƚǇ WƌŽŐƌĂŵŵĞͿ͘
,ůĂǀŶǉŵ ĐŝĞűŽŵ ƉƌŽũĞŬƚƵďŽůŽǀǇƚǀŽƌŝƛĐŚǉďĂũƷĐƵ'ĞŽĚĂƚĂďĄǌƵǀŽũĞŶƐŬǉĐŚĂƌĞĄůŽǀ;ƐĚƀƌĂǌŽŵŶĂ
ēŝŶŶŽƐƛ ďǉǀĂůĞũ ƐŽǀŝĞƚƐŬĞũ ĂƌŵĄĚǇͿ ŶĂ ƷǌĞŵş DŽŶŐŽůƐŬĂ͕ Ɛ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĂŵŝ ƚǉŬĂũƷĐŝŵŝ ƐĂ ŝĐŚ
ƉƌşƉĂĚŶĠŚŽŶĞŐĂƚşǀŶĞŚŽǀƉůǇǀƵŶĂǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞǀũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚĚŽƚŬŶƵƚǉĐŚƷǌĞŵŝĂĐŚ͘,ůĂǀŶǉ
ĐŝĞűũĞǀƉƌŽũĞŬƚĞďŽůƌŽǌĚĞůĞŶǉŶĂƓƚǇƌŝǌĄŬůĂĚŶĠĐŝĞůĞ͗
ϭ͘ KďŽǌŶĄŵŝƛ ŵŽŶŐŽůƐŬǉĐŚ ĞǆƉĞƌƚŽǀ Ɛ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶŽƵ ƉƌĂǆŽƵ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĞ
ƉƌŝĞƐŬƵŵŶǉĐŚ ƉƌĄĐƐĐŝĞűŽŵŝĚĞŶƚŝĨŝŬĄĐŝĞĞŬŽůŽŐŝĐŬĠŚŽƐƚĂǀƵǀŽďůĂƐƚŝǀŽũĞŶƐŬǉĐŚĂƌĞĄůŽǀ͘
Ϯ͘ sǇƚǀŽƌŝƛ 'ĞŽĚĂƚĂďĄǌƵ ŶĂ ǌŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ĞŬŽůŽŐŝĐŬĞũ ƐŝƚƵĄĐŝĞ ǀǌŶŝŬŶƵƚĞũ ǀ ĚƀƐůĞĚŬƵ ēŝŶŶŽƐƚŝ
^ŽǀŝĞƚƐŬĞũĂƌŵĄĚǇǀƉƌŝĞďĞŚƵƌŽŬŽǀϭϵϳϬ– ϭϵϵϬ͘
ϯ͘ ŝƐƚŝƛĂǌŚŽĚŶŽƚŝƛƷƌŽǀĞŸŬŽŶƚĂŵŝŶĄĐŝĞŶĂƷǌĞŵŝĂĐŚƉŽƓŬŽĚĞŶǉĐŚǀŽũĞŶƐŬŽƵēŝŶŶŽƐƛŽƵ͘
ϰ͘ WƌŝƉƌĂǀŝƛ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉ ĚŽŬƵŵĞŶƚ ƉƌĞ ĚĞŬŽŶƚĂŵŝŶĄĐŝƵ Ă ƌĞŚĂďŝůŝƚĄĐŝƵ ƷǌĞŵş ƉŽƓŬŽĚĞŶǉĐŚ
ēŝŶŶŽƐƛŽƵ^ŶĂƷǌĞŵşDŽŶŐŽůƐŬĂ͘
x ,ůĂǀŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵǀƌŽŬƵϮϬϭϳ͗ ŽƐƚƌĂŶǇ^WďŽůƉƌŽũĞŬƚƐĨŝŶĂůŝǌŽǀĂŶǉǌĂƐůĂŶşŵǌĄǀĞƌĞēŶĞũ
ƐƉƌĄǀǇ͘EĂěĂůĞũƉƌĞďŝĞŚĂũƷƌŽŬŽǀĂŶŝĂŵĞĚǌŝDŽŶŐŽůƐŬŽŵ;DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽŽďƌĂŶǇDŽŶŐŽůƐŬĂͿĂ EdK
ŽŚűĂĚŽŵĚŽēĞƌƉĂŶŝĂĨŝŶĂŶĐŝşƌĞƐƉ͘ƉƌĞƉůĂƚĞŶŝĂŶĄŬůĂĚŽǀŶĂŶŝĞŬƚŽƌĠĂŬƚŝǀŝƚǇǌĂDŽŶŐŽůƐŬŽ͕ŬƚŽƌĠƐĂ
ƌĞĂůŝǌŽǀĂůŝĚĞĨĂĐƚŽƉŽƵŬŽŶēĞŶşƉƌŽũĞŬƚƵ͘
x ŬƚŝǀŝƚǇƉůĄŶŽǀĂŶĠŶĂƌŽŬϮϬϭϴ͗ŬŽŶǌƵůƚĄĐŝĞƐ ŵŽŶŐŽůƐŬǉŵŝƉĂƌƚŶĞƌŵŝĂEdK
x WŽĚƉŽƌŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗
x PƌŽƉĂŐĄĐŝĂĂ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂǌƉ͘ƐŬͬƉƵďůŝĐͬŝŶĚĞǆͬŐŽ͘ƉŚƉ͍ŝĚсϮϮϮϵΘůĂŶŐсƐŬ
x WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗/ŶŐ͘<ĂƚĂƌşŶĂWĂůƵĐŚŽǀĄ
x &ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗/ŶŐ͘ƵǌĂŶĂKƚĞƌŽǀĄ
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PROJEKTY S /DW>DEd/Kh<d/s1dWK<Zh:j/,KZK<hϮϬϭϴ
WƌŽũĞŬƚǇĨŝŶĂŶēŶĞƉŽĚƉŽƌĞŶĠŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉŵŝŵĞĐŚĂŶŝǌŵĂŵŝ͕ǀƌĄƚĂŶĞŵĞĐŚĂŶŝǌŵŽǀĐĞǌŚƌĂŶŝēŶĞũ
ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ
WƌŽũĞŬƚē͘ϵ͗
sǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƉŽēŝĂƚŽēŶĠŚŽŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂDŝŶĂŵĂƚĂĚŽŚŽǀŽƌƵǀ DĂĐĞĚſŶƐŬƵ
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗ hEW
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϮϬϭϲ- ϮϬϭϴ
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗200 ϬϬϬh^
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗ Ϭй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗ 91 ϯϯϱ͕ϴϱh^
x ^ƚƌƵēŶĄĂŶŽƚĄĐŝĂƉƌŽũĞŬƚƵ͗
x ,ůĂǀŶǉĐŝĞű͗RĂƚŝĨŝŬĄĐŝĂĂ ƐŬŽƌĄŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĂDŝŶĂŵĂƚĂĚŽŚŽǀŽƌƵ ƉŽƵǎŝƚşŵǀĞĚĞĐŬǉĐŚ
a ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚƉŽǌŶĂƚŬŽǀĂ ŶĄƐƚƌŽũŽǀŶĄƌŽĚŶǉŵŝƉĂƌƚŶĞƌŵŝǀ DĂĐĞĚſŶƐŬƵ
- WƌŽũĞŬƚŽǀĄēĂƐƛϭ͗ sǇƚǀŽƌĞŶŝĞŬŽŽƌĚŝŶĂēŶĠŚŽŵĞĐŚĂŶŝǌŵƵĂŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂƉƌŽĐĞƐƵ
- WƌŽũĞŬƚŽǀĄ ēĂƐƛ Ϯ͗ ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ŶĄƌŽĚŶĞũ ŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌǇ Ă ŬĂƉĂĐşƚ ƉƌĞ ŶĂŬůĂĚĂŶŝĞ Ɛ ŽƌƚƵƛŽƵ
ǀƌĄƚĂŶĞŶĄƌŽĚŶĞũůĞŐŝƐůĂƚşǀǇ
- WƌŽũĞŬƚŽǀĄ ēĂƐƛ ϯ͗ sǇƚǀŽƌĞŶŝĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƉŽƵǎŝƚşŵ hEW ͣŶĄƐƚƌŽũĂ ƉƌĞ ŽƌƚƵƛ - ƐƚƵƉĞŸ Ϯ͞ ;dŽŽůŬŝƚͿ
a ƉŽƐƚƵƉŽǀƉƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝŬĄĐŝƵĂ ƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĞŽďůĂƐƚşŬŽŶƚĂŵŝŶŽǀĂŶǉĐŚŽƌƚƵƛŽƵ
- WƌŽũĞŬƚŽǀĄ ēĂƐƛ ϰ͗ /ĚĞŶƚŝĨŝŬĄĐŝĂ ƉƌŽďůĠŵŽǀ͕ ƉŽƚƌŝĞď Ă ŵŽǎŶŽƐƚş ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ DŝŶĂŵĂƚĂ
ĚŽŚŽǀŽƌƵ͘
- WƌŽũĞŬƚŽǀĄ ēĂƐƛ ϱ͗ WƌşƉƌĂǀĂ Ă ůĞŐĂůŝǌĄĐŝĂ EĄƌŽĚŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ ƉŽēŝĂƚŽēŶĠŚŽ ǌŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ DŝŶĂŵĂƚĂ
ĚŽŚŽǀŽƌƵ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĂĂŬƚŝǀşƚŶĂǌǀǉƓĞŶŝĞƉŽǀĞĚŽŵŝĂĂƌŽǌƓşƌĞŶŝĞ ǀǉƐůĞĚŬŽǀ
x ,ůĂǀŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵǀƌŽŬƵϮϬϭϳ͗
sǇƚǀŽƌĞŶŝĞŬŽŽƌĚŝŶĂēŶĠŚŽŵĞĐŚĂŶŝǌŵƵĂŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂƉƌŽĐĞƐƵ
DĂĐĞĚſŶƐŬŽ ǀǇƚǀŽƌŝůŽ EĄƌŽĚŶǉ <ŽŽƌĚŝŶĂēŶǉ DĞĐŚĂŶŝǌŵƵƐ ;E<DͿ ƉƌĞ ŽƌƚƵƛ ǀǇƵǎşǀĂũƷĐ ĚŽƐƚƵƉŶĠ
ƓƚƌƵŬƚƷƌǇǌĂŽďĞƌĂũƷĐĞƐĂŶĂŬůĂĚĂŶşŵƐ ĐŚĞŵŝĐŬǉŵŝůĄƚŬĂŵŝ;ŶĂƉƌ͘EĄƌŽĚŶĄŬŽŽƌĚŝŶĂēŶĄƐŬƵƉŝŶĂƉƌĞ
WKWƐǇ ĂͬĂůĞďŽ ^/DͿ ŶĂ ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝƵ Ă ƵƐŵĞƌŶĞŶŝĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ WƌŽũĞŬƚƵ͘ s ĚƀƐůĞĚŬƵ
ŶĞƉƌŝĂǌŶŝǀĞũƉŽůŝƚŝĐŬĞũƐŝƚƵĄĐŝĞĚŽƓůŽŬ ũĞŚŽǀǇƚǀŽƌĞŶŝƵƐ ŽŶĞƐŬŽƌĞŶşŵ͘
KƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂŶĄƌŽĚŶǉĐŚǁŽƌŬƐŚŽƉŽǀŶĂǌǀǉƓĞŶŝĞƉŽǀĞĚŽŵŝĂ͕ǌĂŝƐƚĞŶŝĞǀƓĞŽďĞĐŶĠŚŽĐŚĄƉĂŶŝĂD/
ƉƌŽĐĞƐƵ͕ĚĞĨŝŶŽǀĂŶŝĞŽďůĂƐƚŝƉƀƐŽďĞŶŝĂĂĐŝĞűĂ
ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ŶĄƌŽĚŶĞũ ŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌǇ  Ă ŬĂƉĂĐşƚ ƉƌĞ ŶĂŬůĂĚĂŶŝĞ Ɛ ŽƌƚƵƛŽƵ ǀƌĄƚĂŶĞ ŶĄƌŽĚŶĞũ
ůĞŐŝƐůĂƚşǀǇ
WƌǀŽƚŶĄ ŝĚĞŶƚŝĨŝŬĄĐŝĂ ŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ƉŽƚƌŝĞď Ă ŵĞĚǌŝĞƌ ǀ ŶĂĚǀćǌŶŽƐƚŝ ŶĂ ƌĂƚŝĨŝŬĄĐŝƵ Ă ƐŬŽƌƷ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝƵ DŝŶĂŵĂƚĂ ĚŽŚŽǀŽƌƵ͘ sǇƉƌĂĐŽǀĂŶĠ ǌŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ƉŽƐůƷǎŝ ŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĄŵ ĂŬŽ ƐŝůŶǉ
ĂƌŐƵŵĞŶƚƉƌĞƐƉŽŵşŶĂŶǉƉƌŽĐĞƐƌĂƚŝĨŝŬĄĐŝĞDŝŶĂŵĂƚĂĚŽŚŽǀŽƌƵĂƉƌŝŽƌŝƚŝǌĄĐŝĂŽƚĄǌŬǇŵĂŶĂǎŵĞŶƚƵ
ŶĂŬůĂĚĂŶŝĂƐŽƌƚƵƛŽƵǀŶĄƌŽĚŶĞũĂŐĞŶĚĞ͘WŽƌĂƚŝĨŝŬĄĐŝŝďƵĚƷǀǉƐƚƵƉǇƚĞũƚŽƉƌŽũĞŬƚŽǀĞũēĂƐƚŝĚƀůĞǎŝƚŽƵ
ƐƷēĂƐƛŽƵƉƌŝŶĂƉŰŸĂŶşƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽǀǉĐŚƉŽǀŝŶŶŽƐƚşĂŬŽĂũƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ͘
sǇƚǀŽƌĞŶŝĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƉŽƵǎŝƚşŵ hEW ͣŶĄƐƚƌŽũĂ ƉƌĞ ŽƌƚƵƛ - ƐƚƵƉĞŸ Ϯ͞ ;dŽŽůŬŝƚͿ  Ă ƉŽƐƚƵƉŽǀ ƉƌĞ
identiĨŝŬĄĐŝƵĂ ƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĞŽďůĂƐƚşŬŽŶƚĂŵŝŶŽǀĂŶǉĐŚŽƌƚƵƛŽƵ
^ƉƌĞƐŶĞŶĠĚĄƚĂŽŚűĂĚŽŵǌĚƌŽũŽǀ͕ĞŵŝƐŝşĂ ƷŶŝŬŽǀŽƌƚƵƚŝ͘
x ŬƚŝǀŝƚǇƉůĄŶŽǀĂŶĠŶĂƌŽŬϮϬϭϴ͗
- /ĚĞŶƚŝĨŝŬĄĐŝĂƉƌŽďůĠŵŽǀ͕ƉŽƚƌŝĞďĂ ŵŽǎŶŽƐƚşŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞDŝŶĂŵĂƚĂĚŽŚŽǀŽƌƵ
- WƌşƉƌĂǀĂ Ă ůĞŐĂůŝǌĄĐŝĂ EĄƌŽĚŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ ƉŽēŝĂƚŽēŶĠŚŽ ǌŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ DŝŶĂŵĂƚĂ ĚŽŚŽǀŽƌƵ͕
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĂĂŬƚŝǀşƚŶĂǌǀǉƓĞŶŝĞƉŽǀĞĚŽŵŝĂĂƌŽǌƓşƌĞŶŝĞ ǀǉƐůĞĚŬŽǀ
x WŽĚƉŽƌŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗
- ƌĞǀşǌŝĞƌŽǌƉŽēƚƵǀ ǌŵǇƐůĞƉŽƚƌŝĞďǀǇƉůǇŶƵǀƓşĐŚǌ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ
- ƉƌĂǀŝĚĞůŶĠĨŝŶĂŶēŶĠƐƉƌĄǀǇĂ ƐƉƌĄǀǇǌ reĂůŝǌĄĐŝĞ ĂŬƚŝǀşƚƉƌĞĚŽŶŽƌĂ
- ƉƌşƉƌĂǀĂǎŝĂĚŽƐƚşŽ ƉůĂƚďƵ
- ƉƌşƉƌĂǀĂƉƌĞĚƉŽŬůĂĚĂŶĠŚŽēĞƌƉĂŶŝĂĨŝŶĂŶĐŝşǀ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƌŽŬŽĐŚƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ
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- ĂƵĚŝƚĂ ēŝŶŶŽƐƚŝƐ ŶşŵƐƉŽũĞŶĠ
- ƉƌşƉƌĂǀĂǌŵůƷǀĂ ŝĐŚĚŽĚĂƚŬŽǀƉƌĞƉŽƚƌĞďǇƌĞĂůŝǌĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ
- ƉƌĞŬůĂĚǇĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀ:-^:
x WƌŽƉĂŐĄĐŝĂĂ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛ͗
- v ǌŵǇƐůĞƉŽǎŝĂĚĂǀŝĞŬĚŽŶŽƌƐŬĞũŝŶƓƚŝƚƷĐŝĞ
- ŵĞƐĂēŶǉŽĚƉŽēĞƚƷůŽŚZ
- ƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĂĂŬƚŝǀşƚZ
x WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗ZEƌ͘ĂŶĂ>ĂƉĞƓŽǀĄͬ/ŶŐ͘/ǀĂŶĂ:ĂƓşŬŽǀĄ
x &ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗ǀĂ<ŽƌĞŸŽǀĄ
WƌŽũĞŬƚē͘ϭϬ͗
WŽĚƉŽƌĂ ĞĨĞŬƚşǀŶĞũ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ ĂǌŝůĞũƐŬĠŚŽ ĚŽŚŽǀŽƌƵ ǀ ƐƷǀŝƐůŽƐƚŝ Ɛ ƉůŶĞŶşŵ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽǀǉĐŚ
ƉŽǀŝŶŶŽƐƚşDŽůĚĂǀƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇ
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗ KĨŝĐŝĄůŶĂƌŽǌǀŽũŽǀĄƉŽŵŽĐ^ZнǀůĂƐƚŶĠǌĚƌŽũĞ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗01/2017 – ϬϱͬϮϬϭϴ
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗103 ϳϯϬ͕- Φ
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗ϭϬй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗ ϯϲ ϰϱϭ͕ϬϱΦ
x ^ƚƌƵēŶĄ ĂŶŽƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ ĞůŬŽǀǉ ĐŝĞű ƉƌŽũĞŬƚƵ ũĞ ǌůĞƉƓĞŶŝĞ ǎŝǀŽƚŶǉĐŚ ƉŽĚŵŝĞŶŽŬ ŽďǇǀĂƚĞűƐƚǀĂ
ƉŽƐŝůŶĞŶşŵ ĞĨĞŬƚşǀŶĞ ĨƵŶŐƵũƷĐĞũ ƓƚĄƚŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ Ă ŽďēŝĂŶƐŬĞũ ƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝ Ă ƐŬǀĂůŝƚŶĞŶşŵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘ WƌŽũĞŬƚ ƐǀŽũŝŵŝ ŶĂƉůĄŶŽǀĂŶǉŵŝ ĂŬƚŝǀŝƚĂŵŝ ƉƌŝƐƉŝĞǀĂ Ŭ ƐǇƐƚĠŵŽǀǉŵ ǌŵĞŶĄŵ
v ŽĚƉĂĚŽǀŽŵ ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĞ ǌĂǀĄĚǌĂŶşŵ ƐǇƐƚĠŵƵ ǌďĞƌƵ Ă ƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĂ ƷĚĂũŽǀ Ž ŶĞďĞǌƉĞēŶǉĐŚ
a ŽƐƚĂƚŶǉĐŚ ŽĚƉĂĚŽĐŚ͕ Ŭ ǌǀǇƓŽǀĂŶŝƵ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ ƉŽǀĞĚŽŵŝĂ Ă k ďƵĚŽǀĂŶŝƵ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ
ŬĂƉĂĐşƚv ŽĚƉĂĚŽǀŽŵŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĞ͘
x ,ůĂǀŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵǀƌŽŬƵϮϬϭϳ͗
- ĂŶĂůǉǌĂĞǆŝƐƚƵũƷĐŝĐŚƉƌĄǀŶǇĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀĂ ƐƷēĂƐŶĠŚŽƐƚĂǀƵŽĚƉĂĚŽǀĠŚŽŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĂ
- ƷǀŽĚŶĠ ƉƌĂĐŽǀŶĠ ƐƚƌĞƚŶƵƚŝĞ Ƶ ƉĂƌƚŶĞƌĂ ǀēşƚĂŶĞ  Ɛ ƷǀŽĚŶǉŵ ǁŽƌŬƐŚŽƉŽŵ ƉƌĞ ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶĠ
ƐƵďũĞŬƚǇ
- ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ ŵĞƚŽĚŝŬǇ ƉƌĞ ƉŽƐƚƵƉ ǀ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝǌĄĐŝŝ ǀǌŶŝŬƵ ŽĚƉĂĚŽǀ Ă ŶĄƐůĞĚŶĠ ǀǇŬŽŶĂŶŝĞ
ŝŶǀĞŶƚĂƌŝǌĄĐŝĞ
- ĚǀŽũĚŸŽǀĄ ƓƚƵĚŝũŶĄ ĐĞƐƚĂ ƉƌĞ ŵŽůĚĂǀƐŬǉĐŚ ĞǆƉĞƌƚŽǀ ǀ ^Z Ɛ ĐŝĞűŽŵ ƉƌĞŶŽƐƵ ƐŬƷƐĞŶŽƐƚş Ă ŬŶŽǁ
ŚŽǁ
- ƉƌĞŚűĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶǇĐŚĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚƉŽǎŝĂĚĂǀŝĞŬĂƉƌǀŬŽǀƐǇƐƚĠŵƵǌďĞƌu a ǀǇŚŽĚŶŽĐŽǀĂŶŝĂ
ƷĚĂũŽǀǀ ŽĚƉĂĚŽǀŽŵŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĞ
- ĚƌƵŚĠƉƌĂĐŽǀŶĠƐƚƌĞƚŶƵƚŝĞƵ ƉĂƌƚŶĞƌĂǀDŽůĚĂǀƐŬƵ
x ŬƚŝǀŝƚǇƉůĄŶŽǀĂŶĠŶĂƌŽŬϮϬϭϴ͗
- sǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞŶĄǀƌŚƵŶĂĚŽƉůŶĞŶŝĞ͕ƌĞƐƉ͘ǌŵĞŶǇǀĞǆŝƐƚƵũƷĐŽŵƐǇƐƚĠŵĞǌďĞƌƵĂǀǇŚŽĚŶŽĐŽǀĂŶŝĂ
ƷĚĂũŽǀ ĂŬŽ ƉŽĚŬůĂĚ ƉƌĞ ĚƀƐůĞĚŶĠ ƉůŶĞŶŝĞ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽǀǉĐŚ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş ͘ ^ƉŽůƵƉƌĄĐĂ ĞǆƉĞƌƚŽǀ
ǎŝĂĚĂƚĞűĂ Ă ƉĂƌƚŶĞƌĂ Ɛ ŽĚďŽƌŶǉŵŝ ƐŬƷƐĞŶŽƐƛĂŵŝ Ɛ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽŵ͕ Ɛ ůĞŐŝƐůĂƚşǀŽƵ͕ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝǌĄĐŝŽƵ
ĂƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵŝŶĄůĞǎŝƚŽƐƛĂŵŝǀŽďůĂƐƚŝŽĚƉĂĚŽǀĠŚŽŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĂ
- ǌĄǀĞƌĞēŶǉǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝŽƵǀǉƐƚƵƉŽǀ ƉƌŽũĞŬƚƵ
x WŽĚƉŽƌŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗
- ƉƌŝĞďĞǎŶĞƐƉƌĄǀǇƉƌĞƉĂƌƚŶĞƌĂ
- ŶĂǀƌŚŽǀĂŶĄŵĞƚŽĚŝŬĂƉƌĞƌĞĂůŝǌĄĐŝƵŝŶǀĞŶƚĂƌŝǌĄĐŝĞ
- ƌĞǀŝĚŽǀĂŶĄŵĞƚŽĚŝŬĂǀ ǌŵǇƐůĞƉŽǎŝĂĚĂǀŝĞŬƉĂƌƚŶĞƌĂ
- ƚĞĐŚŶŝĐŬĄƐƉƌĄǀĂ
- ƐƉƌĄǀǇǀǇǎĂĚŽǀĂŶĠ^DZ^
- ƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĞĞǆƉĞƌƚŽǀ
- ƓƚƵĚŝũŶĄĐĞƐƚĂϰŵŽůĚĂǀƐŬǉĐŚĞǆƉĞƌƚŽǀǀ^Z
x WƌŽƉĂŐĄĐŝĂĂ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛ͗
- ŝŶĨŽƌŵĂƚşǀŶĂƚĂďƵűĂ
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- ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞǀ ƉƌĂǀŝĚĞůŶŽŵŵĞƐĂēŶŽŵŽĚƉŽēƚĞZ
- ƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĞĂŬƚŝǀşƚZ
x WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗ZEƌ͘ĂŶĂ>ĂƉĞƓŽǀĄ
x &ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗DŐƌ͘ŶĚƌĞĂKēĞŶĄƓŽǀĄ
WƌŽũĞŬƚē͘ϭϭ͗
KĐŚƌĂŶĂǀƚĄŬŽǀǀ ,sjKƐƚƌŽǀŶĠůƷŬǇ
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗>/&н͕WƌşƌŽĚĂĂŝŽĚŝǀĞƌǌŝƚĂ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϬϭͬϮϬϭϰ– ϭϮͬϮϬϭϴ
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϮϲϳϮϯϱϯΦ͕;ǌƚŽŚŽ^W͗ϭϰϲ ϰϯϰΦͿ
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗Ϭй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗ϲϲϰϬϭ͕ϮϭΦ;ϰϱ͕ϯйͿ
x StrƵēŶĄ ĂŶŽƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ WƌŽũĞŬƚ ŵĄ ƉƌŝƐƉŝĞƛ Ŭ ĂŬƚşǀŶĞũ ŽĐŚƌĂŶĞ ďŝŽƚŽƉŽǀ ĚƌƵŚŽǀ ǀƚĄŬŽǀ
ĞƵƌſƉƐŬĞŚŽ ǀǉǌŶĂŵƵ - ƐƚƌĂŬŽƓĂ ŬŽůĞƐĄƌĂ ;>ĂŶŝƵƐ ŵŝŶŽƌͿ͕ űĂďƚƵƓŬǇ ƉŽűŶĞũ ;ŶƚŚƵƐ ĐĂŵƉĞƐƚƌŝƐͿ
ĂƐŽŬŽůĂēĞƌǀĞŶŽŶŽŚĠŚŽ;&ĂůĐŽǀĞƐƉĞƌƚŝŶƵƐͿǀŚƌĄŶĞŶŽŵǀƚĄēŽŵƷǌĞŵşKƐƚƌŽǀŶĠůƷŬǇǌĂǀĞĚĞŶşŵ
ǀŚŽĚŶĠŚŽŵŽĚĞůŽǀĠŚŽŵĂŶĂǎŵĞŶƚƵƷǌĞŵŝĂǀƉŽűŶŽŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬĞũŬƌĂũŝŶĞĂŽďŶŽǀĞŶşŵŚŶŝĞǌĚŶǇĐŚ
ĂƉŽƚƌĂǀŶǉĐŚďŝŽƚŽƉŽǀĐŝĞűŽǀǉĐŚĚƌƵŚŽǀ͘
x ,ůĂǀŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵǀƌŽŬƵϮϬϭϲ͗
- ƉŝůŽƚŶǉƉƌŽŐƌĂŵdĂũŽŵƐƚǀĄŚĄǀĞĚĞƉƌĞa͕ƉƌşƌƵēŬĂdĂũŽŵƐƚǀĄŚĄǀĞĚĞ;ŶĄŬůĂĚ ϰϬϬŬƐǀ ^:͕ϮϬϬŬƐ
v D:ͿŬ ƉƌŽŐƌĂŵƵ͕ǁŽƌŬƐŚŽƉƉƌĞƉĞĚĂŐſŐŽǀ;Ϯϰ͘-Ϯϲ͘ϴ͘ϮϬϭϲ͕^sƌŽƉŝĞͿ
- ǁŽƌŬƐŚŽƉǇ͗ Ϯϲ͘ϰ͘ϮϬϭϲ tŽƌŬƐŚŽƉ KĐŚƌĂŶĂ ǀƚĄŬŽǀ ǀ ,sj KƐƚƌŽǀŶĠ ůƷŬǇ ;^s ƌŽƉŝĞ͕ Ϯϭ
ƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ͕Ϯϰ͘-Ϯϱ͘ϲ͘ϮϬϭϲtŽƌŬƐŚŽƉŬƉƌŽũĞŬƚƵ>/&ϭϮEdͬ^<ͬϬϬϭϭϱϱKĐŚƌĂŶĂǀƚĄŬŽǀǀ ,sj
KƐƚƌŽǀŶĠ ůƷŬǇ ;^s ƌŽƉŝĞ͕ ϭϮ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ͕ ϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϲ ǁŽƌŬƐŚŽƉ ƉƌĞ ƉŽűŶŽŚŽƐƉŽĚĄƌŽǀ
ŐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ƐĐŚĠŵǇ ǀ ,sj KƐƚƌŽǀŶĠ ůƷŬǇ ;^s ƌŽƉŝĞ͕ϭϵ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ͕ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĂ
s ZW^;^ƉŽůŽēŶŽƐƛŶĂŽĐŚƌĂŶƵĚƌĂǀĐŽǀŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵͿ
- ǌĂŚƌĂŶŝēŶĄ ƓƚƵĚŝũŶĄ ĐĞƐƚĂ Ϯϱ͘-Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϲ ƉƌĞ ƉŽűŶŽŚŽƐƉŽĚĄƌŽǀ Ą ƐĂ ŚŽƐƉŽĚĄƌŝƛ ĞĨĞŬƚşǀŶĞ
ĂǀƐƷůĂĚĞƐƉƌşƌŽĚŽƵ͍;EW,ŽƌƚŽďĄŐǇ͕,h͕ϯϱƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ
- ƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĞ Ă ĞǆŬƵƌǌŝĞ ƉƌĞ ƓƚƵĚĞŶƚŽǀ Ă ǀĞƌĞũŶŽƐƛ͗ Ϯϲ͘-Ϯϴ͘Ϯ͘ ǀşŬĞŶĚŽǀŬĂ ǀĞŶŽǀĂŶĄ ŚůĂǀŽǀǉŵ
ǀƍďĂŵ;^sƌŽƉŝĞ͕ϭϱƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ͕ϵ͘ϱ͘ĞŸƵƌſƉǇŶĂDW^Z;ƌĂƚŝƐůĂǀĂ͕ϲϬƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ͕ϮϮ͘ϱ͘
ĞŸǀ,sjKƐƚƌŽǀŶĠůƷŬǇ;ϰϱƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ͕ϭϲ͘-Ϯϭ͘ϱ͘ƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĂ^ŬƌǇƚǉƐǀĞƚŝƚŶĠŚŽŽƐƚƌŽǀĂŶĂ
:ƵŶŝŽƌ ĨĞƐƚŝǀĂůĞ ŬŽƚŽƉĨŝůŵ-ŶǀŝƌŽĨŝůŵ ϮϬϭϲ ĂŶƐŬĄ ǇƐƚƌŝĐĂ ;hZKW ^ ĂŶƐŬĄ ǇƐƚƌŝĐĂ͕ ϯϱϬ
ƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ͕Ϯϰ͘ϲ͘^ůŶŽǀƌĂƚŶĂƵŶĂũŝƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĂ^ŬƌǇƚǉƐǀĞƚŝƚŶĠŚŽŽƐƚƌŽǀĂ;s<ŽůĄƌŽǀŽ͕ϴϬ
ƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ͕ ϳ͘ϳ͘ ƚĞƌĠŶŶĂ ĞǆŬƵƌǌŝĂ ƓƚƵĚĞŶƚŝ ;,sj KƐƚƌŽǀŶĠ >ƷŬǇ͕ ϭϯ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ͕ ϭϱ͘ϳ͘ ĞŸ
ǀ ,sj KƐƚƌŽǀŶĠ ůƷŬǇ ;ϭϴ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ͕ ϮϮ͘ϴ͘- Ϯ͘ϵ͘ ƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĂ ^ŬƌǇƚǉ ƐǀĞƚ ŝƚŶĠŚŽ ŽƐƚƌŽǀĂ Ŷa
DW ^Z ƌĂƚŝƐůĂǀĂ͕ ϭϭϱ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀ͕ ϲ͘ϭϬ͘ ƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ >/&ϭϮ Edͬ^<ͬϬϬϭϭϱϱ ŶĂ
&ĞƐƚŝǀĂůĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƉƌŽŐƌĂŵŽǀ;ĂŶƐŬĄǇƐƚƌŝĐĂ͕ϰϮƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ
x ,ůĂǀŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵǀƌŽŬƵϮϬϭϳ͗
- ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬǉŶĄǀƌŚϮƉŽǌŽƌŽǀĂƚĞűŶşǀƚĄĐƚǀĂ;ϭƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂǀ ^sƌŽƉŝĞ͕ϭǀ Ŭ͘Ʒ͘ŽĚǌŝĂŶƐŬĞ
>ƷŬǇͿ
- ŶĄƵēŶǉĐŚŽĚŶşŬWƌşďĞŚŬƌĂũŝŶǇƐ ϯǌĄǎŝƚŬŽǀǉŵŝƉĂŶĞůŵŝĂ ƐŽůĄƌŶǇŵŝŶĨŽďŽĚŵŝ
- ϱ͘ - ϲ͘ ϰ͘ ϮϬϭϳ͕ Ϯ͘ ƓƚƵĚŝũŶĄ ĐĞƐƚĂ͗ ŬŽ ǌŵĞŶŝƛ ƓŬŽůƐŬƷ ǌĄŚƌĂĚƵ͍ ƓƚƵĚŝũŶĄ ĐĞƐƚĂ ƉƌĞ ƉĞĚĂŐſŐŽǀ͕
ůĞŬƚŽƌŽǀ͕ ƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇ͕ ƉƌĂĐŽǀŶşŬŽǀ ƌĞǌŽƌƚŶǉĐŚ Ă ŵŝŵŽǀůĄĚŶǇĐŚ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝş ǀ WŽĚƵŶĂũƐŬƵ
;,ŽƐƚĢƚşŶ͕ Ϳ͕ Ϯϳ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀ͘ EĂǀƓƚşǀĞŶĠ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͗ tĂůĚŽƌĨƐŬĄ ǌĄŬůĂĚŶĄ Ă ŵĂƚĞƌƐŬĄ ƓŬŽůĂ
;ƌŶŽͿ͕ >/W< ƓŬŽůƐŬĠ ǌĂƎşǌĞŶş ƉƌŽ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶş ǀǌĚĞůĄǀĂŶş – ƉƌĂĐŽǀŝƐŬĄ <ĂŵĞŶŶĄ
ĂZŽǌŵĂƌǉŶĞŬ;ƌŶŽͿ͕ŬŽůŽŐŝĐŬǉŝŶƐƚŝƚƵƚsĞƌŽŶŝĐĂ;,ŽƐƚĢƚşŶͿ
- Ϯ͘- ϯ͘ ϱ͘ ϮϬϭϳ͕ ϯ͘ ƓƚƵĚŝũŶĄ ĐĞƐƚĂ͗ ^ƉŽůƵƉƌĄĐĂ Ă ŽĐŚƌĂŶĂ ƉƌşƌŽĚǇ ǀ ŽďůĂƐƚŝ EW EĞƵƐŝĞĚůĞƌ ^ĞĞ –
^ĞĞǁŝŶŬĞůĂ&Ğƌƚƅƚſ͕ƓƚƵĚŝũŶĄĐĞƐƚĂƉƌĞŽĐŚƌĂŶĄƌƐŬƵŽĚďŽƌŶƷǀĞƌĞũŶŽƐƛĂǌĄƐƚƵƉĐŽǀƐĂŵŽƐƉƌĄǀ
ǀ ŽďůĂƐƚŝ WŽĚƵŶĂũƐŬĂ͕ Ϯϵ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀ͘ EĂǀƓƚşǀĞŶĠ ůŽŬĂůŝƚǇ͗ ,ĂŶƐĄŐ EǇŝƌŬĂŝ-,ĂŶǇ Ă ŶĄǀƓƚĞǀĂ
ŝŶĨŽĐĞŶƚƌĂ EW &Ğƌƚƅ–,ĂŶƐĄŐ ǀ ^ĂƌƌſĚĞ ;EW &Ğƌƚƅ-,ĂŶƐĄŐͿ͕ EW EĞƵƐŝĞĚůĞƌ ^ĞĞ – See-tŝŶŬĞů ŽďůĂƐƛdĂĚƚĞŶĂŶĚĂƵ͕/ŶĨŽĐĞŶƚƌƵŵEWEĞƵƐŝĞĚůĞƌ^ĞĞ– See-tŝŶŬĞů
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- Ϯϲ͘-Ϯϴ͘ϱ͘ϮϬϭϳ ǁŽƌŬƐŚŽƉ ǌĂŵĞƌĂŶǉ ŶĂ ƚǀŽƌďƵ ŵŝŬƌŽďŝŽƚŽƉŽǀ ǀ ƉŽűŶŽŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬĞũ ŬƌĂũŝŶĞ͕ ϭϱ
ƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϭϵ͘-ϮϬ͘ϲ͘ϮϬϭϳ ǁŽƌŬƐŚŽƉ WƌĞǌĞŶƚĄĐŝĂ ĂŬƚŝǀşƚ ƐŵĞƌƵũƷĐŝĐŚ Ŭ ǌůĞƉƓŽǀĂŶŝƵ ŬǀĂůŝƚǇ ŬƌĂũŝŶǇ͕ ϭϵ
ƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϭϮ͘ϳ͘ϮϬϭϳǁŽƌŬƐŚŽƉWƌĂŬƚŝĐŬĄƵŬĄǎŬĂƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽĚƌĞǀŝŶǇƉƌĞƐƚĂƌŽƐƚŽǀĂŽĚďŽƌŶƷǀĞƌĞũŶŽƐƛ
;ĞŵŝĂŶƐŬĂKůēĂ͕ŵŝůĠŶŝŽǀǉĚƵďͿϭϱƷēĂƐƚŶşŬŽǀ͕ƐƉŽůƵƉƌĄĐĂƐDĂƌĞŬē-ƌďŽƌŝĂ͕KĐjĞŵŝĂŶƐŬĂ
KůēĂ
- ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳƉůĄŶŽǀĂĐşǁŽƌŬƐŚŽƉŬǀǉƐĂĚďĞƐƚƌŽŵŽǀ͕ϮϬƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ƉƌĂĐŽǀŶĠ ƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂ͗ ϰ͘-ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳ ƐŽ ƐĂŵŽƐƉƌĄǀĂŵŝ͕ ƵǎşǀĂƚĞűŵŝ ƉŽǌĞŵŬŽǀ͕ W
ĂƉŽűŶŽŚŽƐƉŽĚĄƌŵŝ͕ϮϳƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ƌĞĂůŝǌĄĐŝĂ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀ ŶĂ ƉŝůŽƚŶǉĐŚ ƓŬŽůĄĐŚ ;Ϯ͘Ϯ͘ϮϬϭϳ Da >ĞƐŶĄ <ŽůĄƌŽǀŽ ;ϰϮͿ͕ ϯ͘ϰ͘ϮϬϭϳ aa
<olárovo ;ϭϴͿ͕ ϯ͘ϰ͘ϮϬϭϳ Da >ĞƐŶĄ <ŽůĄƌŽǀŽ ;ϮϮͿ͕ ϭϮ͘ϰ͘ϮϬϭϳ a Ɛ s:D Ƶů͘ WƌĄĐĞ <ŽŵĄƌŶŽ ;ϰϲͿ͕
ϱ͘ϱ͘ϮϬϭϳ DaƐs:DWƌŝďĞƚĂ;ϮϱͿ͕ϭϲ͘ϱ͘ϮϬϭϳaDŽũŵşƌŽǀĐĞ;ϯϱͿ͕ϲ͘ϳ͘s<ŽůĄƌŽǀŽ;sŽĚŶǉŵůǇŶ
<ŽůĄƌŽǀŽ͕ ϰϲ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ͕ Ϯϵ͘ϵ͘ ǀǉƐƚĂǀďĂ ŚŵǇǌŝĞŚŽ ŚŽƚĞůĂ ǀ a Ɛ s:^ĂD 'ǇƵůƵ >ƅƌŝŶĐǌĂ
ǀ<ĂŵĞŶŝēŶĞũ͕ŶĂƚĄēĂŶŝĞĂŬƚŝǀŝƚǇĚŽƉƌŝƉƌĂǀŽǀĂŶĠŚŽĚŽŬƵŵĞŶƚĄƌŶĞŚŽĨŝůŵƵ;ϰϮͿ͕ϯ͘ϭϬ͘aDĂůĠ
ǀŽƌŶşŬǇƐs:D;/͘ƐƚƵƉĞŸaDĂůĠǀŽƌŶşŬǇ͕a<ƷƚŶŝŬǇƐs:D͕aDĂĚƐs:DͿ- ďŝŽƚŽƉǇƉƌĞŚŵǇǌ
ǀ ƉƌşƌŽĚŶĞũ ƓŬŽůƐŬĞũ ǌĄŚƌĂĚĞ͕ ϰϴ ĚĞƚş͕ ϭϮ͘ϭϬ͘ a dƌŚŽǀĄ ,ƌĂĚƐŬĄ Ɛ s:D- ďŝŽƚŽƉǇ ƉƌĞ ŚŵǇǌ
ǀƉƌşƌŽĚŶĞũ ƓŬŽůƐŬĞũ ǌĄŚƌĂĚĞ͕ ϰϰǎŝĂŬŽǀ͕ϭϯ͘ϭϬ͘asƌĂŬƷŸƐs:D- ďŝŽƚŽƉǇƉƌĞŚŵǇǌǀƉƌşƌŽĚŶĞũ
ƓŬŽůƐŬĞũ ǌĄŚƌĂĚĞ͕ ϰϮ ǎŝĂŬŽǀ͕ ϭϳ͘ϭϬ͘ a dŽƉŽűŶşŬǇ Ɛ s:D- ďŝŽƚŽƉǇ ƉƌĞ ŚŵǇǌ ǀ ƉƌşƌŽĚŶĞũ ƓŬŽůƐŬĞũ
ǌĄŚƌĂĚĞ͕ϱϬ͕^ƉŽůƵ͗ϴĂŬƚŝǀşƚ͕ϯϮϲƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- WƌĞǌĞŶƚĄĐŝĞĂ ĞǆŬƵƌǌŝĞƉƌĞƓƚƵĚĞŶƚŽǀĂ ǀĞƌĞũŶŽƐƛ;ƐƉŽůƵϭϰĂŬƚŝǀşƚ͕ϭ ϮϮϵƷēĂƐƚŶşŬŽǀͿ͗
- ϭϳ͘-ϭϵ͘ϯ͘ĚŽďƌŽǀŽűŶşĐŬĂǀşŬĞŶĚŽǀŬĂKƌĞǌŚůĂǀŽǀǉĐŚǀƍď͕ϭϱƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϭϵ͘ϰ͘,ǇƉĞƌŝĐƵŵ͕ϰϴƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϵ͘-ϭϬ͘ϱ͘ǆŬƵƌǌŝĂƉŽWŽĚƵŶĂũƐŬƵƉƌĞƓƚƵĚĞŶƚŽǀhD<'͕ϯϰƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϭϮ͘ϱ͘ǆŬƵƌǌŝĂƉƌĞƓƚƵĚĞŶƚŽǀWƌŝĨh<ƌĂƚŝƐůĂǀĂ͕ϭϵƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϭϯ͘ϱ͘ĞŸŽƚǀŽƌĞŶǉĐŚĚǀĞƌşDW^Z͕ϵϱƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϭϱ͘ϱ͘ǆŬƵƌǌŝĂƉƌĞƓƚƵĚĞŶƚŽǀh:^<ŽŵĄƌŶŽ͕ϭϳ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϮϮ͘-Ϯϯ͘ϱ͘:ƵŶŝŽƌĨĞƐƚDD&ŬŽƚŽƉĨŝůŵŶǀŝƌŽĨŝůŵ͕ĂŶƐŬĄǇƐƚƌŝĐĂϮϰϱƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- Ϯϵ͘ϱ͘ǆŬƵƌǌŝĂƉƌĞƓƚƵĚĞŶƚŽǀĂƉĞĚĂŐſŐŽǀWƌŝĨh<ƌĂƚŝƐůĂǀĂ͕ϮϯƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϯϭ͘ϱ͘^ŬƷƐĞŶŽƐƚŝǌŽƓƚƵĚŝũŶǉĐŚĐŝĞƐƚ- ƐĞŵŝŶĄƌƉƌĞƉĞĚĂŐſŐŽǀDWEŝƚƌĂ͕ϮϮƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϯ͘ϲ͘ ĚĞŸǀ ,sjKƐƚƌŽǀŶĠůƷŬǇƉƌĞ>ŝƉŽǀĠ͕ϭϱƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϳ͘ϳ͘WƌĞǌĞŶƚĄĐŝĂĂŬƚŝǀşƚƉƌŽũĞŬƚƵƉƌĞǀĞƌĞũŶŽƐƛ͕ϮϭƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- Ϯϱ͘ϳ͘ǆŬƵƌǌŝĂĂƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĂĂŬƚŝǀşƚƉƌĞǀĞƌĞũŶŽƐƛ͕ϮϬƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϭ͘ϭϬ͘ǆŬƵƌǌŝĂĂƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĂĂŬƚŝǀşƚǀ,sjKƐƚƌŽǀŶĠ>ƷŬǇ͕ϭϴƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- 5͘-ϳ͘ϭϬ͘&ĞƐƚŝǀĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚƉƌŽŐƌĂŵŽǀaŝƓŬĂϮϬϭϳ͕ĂƌĚĞũŽǀ͕ϵϱƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
- ϮϬ͘ϭϬ͘ŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚ - ǀǉƐĂĚďĂƐƚƌŽŵŽǀǀ,sjKƐƚƌŽǀŶĠ>ƷŬǇ͕ϱϰϮƷēĂƐƚŶşŬŽǀ͕ϵϱϳǀǇƐĂĚĞŶǉĐŚ
ƐƚƌŽŵŽǀĂ ϳϱǌĂƉŽũĞŶǉĐŚƐƵďũĞŬƚŽǀ
x WůĄŶŽǀĂŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƌŽŬϮϬϭϴ͗
- sǉƐƚĂǀďĂ ƉŽǌŽƌŽǀĂƚĞűŶĞ ǀ ŽĚǌŝĂŶƐŬǇĐŚ >ƷŬĂĐŚ Ă ƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ ƉŽǌŽƌŽǀĂƚĞűŶĞ ǀ ^s ^W
ƌŽƉŝĞ
- důĂē͕ ǀǉƌŽďĂ Ă ŝŶƓƚĂůĄĐŝĂ ŶĄƵēŶĠŚŽ ĐŚŽĚŶşŬĂ WƌşďĞŚ ŬƌĂũŝŶǇ ǀ ^s ^W ƌŽƉŝĞ͕ ŝŶƓƚĂůĄĐŝĂ ƚĂďƷű
v ĞŵŝĂŶƐŬĞũKůēŝ͕<ŽůĄƌŽǀĞ͕ĂůŽǀĐŝĂ ŽĚǌŝĂŶƐŬǇĐŚ>ƷŬĂĐŚ
- ŽďƌŽǀŽűŶşĐŬĂǀşŬĞŶĚŽǀŬĂKƌĞǌŚůĂǀŽǀǉĐŚǀƍď
- ϮǁŽƌŬƐŚŽƉǇ
- ϭϬƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝşƉƌĞƓƚƵĚĞŶƚŽǀĂ ǀĞƌĞũŶŽƐƛ
- ZĞĂůŝǌĄĐŝĂƉƌŽŐƌĂŵƵƚĂũŽŵƐƚǀĄŚĄǀĞĚĞ
x WŽĚƉŽƌŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗
- ƉŽƐƚĞƌ ,sj KƐƚƌŽǀŶĠ ůƷŬǇ Ă ŬŽůĞŬĐŝĂ ϮϬ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝş sƚĄēş ŽďǇǀĂƚĞůŝĂ ,sj KƐƚƌŽǀŶĠ ůƷŬǇ
;ĨŽƚŽŐƌĂĨ͗&ƾƌŝ'ĄďŽƌ͕<ŽůĄƌŽǀŽͿ
- vǉƐƚĂǀĂŐƌĂĨşŬǌ ƉƌşƌƵēŬǇdĂũŽŵƐƚǀĄŚĄǀĞĚĞ;^ĂŶƐŬĄǇƐƚƌŝĐĂ͕:ƵŶŝŽƌĨĞƐƚͿ
- ƐƉŽůƵƉƌĄĐĂƐŵŝĞƐƚŶǇŵŝƐĂŵŽƐƉƌĄǀĂŵŝ͕ƓƚĄƚŶŽƵƐƉƌĄǀŽƵ͕ƉŽűŶŽŚŽƐƉŽĚĄƌŵŝĂĚŽďƌŽǀŽűŶşŬŵŝ
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- ƐƉŽůŽēŶǉ ƉƌŽũĞŬƚ ŚƵƚĞ WŽĚƵŶĂũƐŬĞũ ƉƌşƌŽĚǇ ;ĚƌƵǎĞŶŝĞ ŽďĐş ŽůŶĠŚŽ ŝƚŶĠŚŽ ŽƐƚƌŽǀĂ͕ ůƚĂů-Ġƌ
sşǌŐǇƾũƚƅ ,ĞůǇƌĞĄůůşƚĄƐŝ ĠƐ &ĞũůĞƐǌƚĠƐŝ ^ǌƂǀĞƚƐĠŐ͕ KďĞĐ <ůşǎƐŬĂ EĞŵĄ͕ 'ƂŶǇƾ <ƂǌƐĠŐ
PŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚĂ͕ KďĞĐ ůĂƚŶĄ ŶĂ KƐƚƌŽǀĞ͕ KďĞĐ WĂƚŝŶĐĞ͕ ^W͕ ZK͕ ^sW͕ Ɠ͘Ɖ͕͘ 'ƂŶǇƾ
,ŽƌŐĄƐǌĞŐǇĞƐƺůĞƚ
x WƌŽƉĂŐĄĐŝĂĂ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛ͗
- ǁǁǁ͘ďƌŽǌ͘ƐŬͬŽƐƚƌŽǀŶĞ-ůƵŬǇ
- ǁǁǁ͘ƐĂǌƉ͘ƐŬ
- &͗^sƌŽƉŝĞ
- d^ͺDϱͬϮϬϭϲtŽƌŬƐŚŽƉdĂũŽŵƐƚǀĄŚĄǀĞĚĞƉƌĞƉĞĚĂŐſŐŽǀĂůĞŬƚŽƌŽǀ;^sƌŽƉŝĞͿ
- d^ͺDϱͬϮϬϭϳŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚǀ ,sjKƐƚƌŽǀŶĠůƷŬǇ
- WƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵĞŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚƵĐŚĐƷǀƌĄƚŝƛƐƚƌŽŵǇĚŽŬƌĂũŝŶǇ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ϮϰŚŽĚ͘ƐŬͬƉƌŽƐƚƌĞĚŶŝĐƚǀŽŵ-ĞŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚƵ-ĐŚĐƵ-ǀƌĂƚŝƚ-ƐƚƌŽŵǇ-ĚŽ-ŬƌĂũŝŶǇ-ĐůϱϰϭϱϬϳ͘Śƚŵů
- ZĞŬŽƌĚǀŽǀǉƐĂĚďĞƐƚƌŽŵŽǀ
- ZĄĚŝŽ>ƵŵĞŶͮͮϭϳ͗ϯϬ/ŶĨŽůƵŵĞŶͮϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳͮ
- Es/ZK͗WƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵĞŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚƵĐŚĐƷǀƌĄƚŝƛƐƚƌŽŵǇĚŽŬƌĂũŝŶǇ
- SƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀŽ^/dͮϬͮŽŵĄĐŝƐĞƌǀŝƐͮϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳͮŬŚ͖ŵƚ
- WŽŬƵƐŽĞŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚ
- aƉŽƌƚͮϭϱͮŽƐǀĞƚĂ͕ ǌĚŽŵŽǀĂͮϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳͮ
- ^ůŽǀĞŶƐŬǉĞŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚ
- ZĄĚŝŽ>ƵŵĞŶͮͮϭϳ͗ϯϬ/ŶĨŽůƵŵĞŶͮϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳͮ
- Ϯϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳ- EĂG^dZKDKsǀǌŶŝŬŽůŶŽǀǉƐůŽǀĞŶƐŬǉĞŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌŽǌ͘ƐŬͬŶĂ-ĚĞŶ-ƐƚƌŽŵŽǀ-ǀǌŶŝŬŽů-ŶŽǀǇ-ƐůŽǀĞŶƐŬǇ-ĞŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚ
- sĞŵŝĂŶƐŬĞũKůēŝƐĂĚŽŚƌŽŵĂĚŶĠŚŽƐĂĚĞŶŝĂƐƚƌŽŵŽǀǌĂƉŽũŝůŽϳϱƐƵďũĞŬƚŽǀ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐůŽǀĞŶƐŬĞƌĞŬŽƌĚǇ͘ƐŬͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬƌĞŬŽƌĚǇ-roka-ϮϬϭϳͬϱϳϴ-v-ǌĞŵŝĂŶƐŬĞũ-ŽůĐŝ-sa-ĚŽŚƌŽŵĂĚŶĞŚŽ-ƐĂĚĞŶŝĂ-stƌŽŵŽǀ-ǌĂƉŽũŝůŽ-75-ƐƵďũĞŬƚŽǀη͘tĞϮϰZ-ϴz&dŐ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ
- ZĞƉŽƌƚĄǎds:K:
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬĚŽďƌŽǀŝĐƐŽǀĂƚǀũŽũͬǀŝĚĞŽƐͬϰϭϮϲϰϵϯϮϵϭϯϴϮϭϵͬ
- ZĞŬŽƌĚŽƚĚƂŶƚƂƚƚĞŬĨĂƺůƚĞƚĠƐďĞŶ'ƷƚĂŵĞůůĞƚƚ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƵŵŵ͘ƐŬͬƌĞŐŝŽͬϮϬϭϳͬϭϬͬϮϬͬƌĞŬŽƌĚŽƚ-ĚŽŶƚŽƚƚĞŬ-ĨĂƵůƚĞƚĞƐďĞŶ-guta-ŵĞůůĞtt
- DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂĚŽƐŝĂŚůŽĞŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚǀƐĂĚĞŶşƐƚƌŽŵŽǀ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞƚŬǇ͘ƐŬͬĐůĂŶŽŬͬŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ-ǌŝǀŽƚŶĞŚŽ-ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ-ĚŽƐŝĂŚůŽ-ĞŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚ-v-ƐĂĚĞŶŝƐƚƌŽŵŽǀ
- WŽŵƀǎĞŵĞĚŽƐŝĂŚŶƵƛƐůŽǀĞŶƐŬǉĞŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚǀƐĂĚĞŶşƐƚƌŽŵēĞŬŽǀ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŽƉƐƌ͘ƐŬͬǁĞď͍ͬĐůсϮϬϮϬϬ
- WƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵĞŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚƵĐŚĐƷǀƌĄƚŝƛƐƚƌŽŵǇĚŽŬƌĂũŝŶǇ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŽǀŝŶǇ͘ƐŬͬϮϲϴϳϲϲ-ĞŶǀŝƌŽ-ƉƌŽƐƚƌĞĚŶŝĐƚǀŽŵ-ĞŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚƵ-ĐŚĐƵ-ǀƌĂƚŝƚ-ƐƚƌŽŵǇ-ĚŽŬƌĂũŝŶǇ
- ϮϬϭϳͬϭϬͬϮϬ^ƚƌŽŵǇĚŽŬƌĂũŝŶǇ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĨŶƐ͘ƵŶŝďĂ͘ƐŬͬϮϬϭϳϭϬϮϬͺƐƚƌŽŵǇͬ
- EĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵĐŚĐƷ ƉŽŬŽƌŝƛěĂůƓşƌĞŬŽƌĚ͗dĞŶƚŽŬƌĄƚŵĄƉŽŵƀĐƛŶĂƓĞũƉƌşƌŽĚĞ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŽƉŬǇ͘ƐŬͬĐůͬϭϬͬϭϲϲϯϬϲϵͬEĂ-Slovensku-ĐŚĐƵ-ƉŽŬŽƌŝƚ-ĚĂůƐŝ-ƌĞŬŽƌĚ--dĞŶƚŽŬƌĂƚ-ŵĂƉŽŵŽĐƚ-ŶĂƐĞũ-ƉƌŝƌŽĚĞ
- ^sƌŽƉŝĞ- ^ƚƌŽŵǇĚŽŬƌĂũŝŶǇ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŬĐƵũ͘ƐŬͬƵĚĂůŽƐƚ-ĂƌĐŚŝǀͬϱϳϯϳϮͬƐƚƌŽŵǇ-ĚŽ-ŬƌĂũŝŶǇ
- DĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĚĞŸƐƚƌŽŵŽǀ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐůŽǀĞŶƐŬŽ͘ƌƚǀƐ͘ƐŬͬƌĞůĂĐŝĞͬƌĂĚŝŽǀŝŬĞŶĚ-ƉŽǌǀĂŶŬǇ-a-ƌĞƉŽƌƚĂǌĞͬϭϰϱϰϯϳͬƌĂĚŝŽǀŝŬĞŶĚ-ϭϰ-102017-ƉŽǌǀĂŶŬǇ
- WZ/:d ^ < ED Ă ƉŽŵƀǎƚĞ nĄŵ ϮϬ͘ ŽŬƚſďƌĂ ϮϬϭϳ ǀǇƚǀŽƌŝƛ ƵƐƚĂŶŽǀƵũƷĐŝ ^ůŽǀĞŶƐŬǉ
ŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚǀƐĂĚĞŶşƐƚƌŽŵēĞŬŽǀĚŽďƌŽǀŽűŶşŬŵŝǀŚƌĄŶĞŶŽŵǀƚĄēŽŵƷǌĞŵşKƐƚƌŽǀŶĠ>ƷŬǇ͘
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞǀĞŶƐŝ͘ĐŽŵͬƐƚƌŽŵǇ-ĚŽ-ŬƌĂũŝŶǇ-sev-ĚƌŽƉŝĞͬϮϮϰϵϬϰϭϰϰ
- ^ƚƌŽŵǇĚŽŬƌĂũŝŶǇ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞǀĞŶƚƐŽũĂ͘ĐŽŵͬƐŬͬǌĞŵŝĂŶƐŬĂ-ŽůĐĂͬĞϭϬϯϱϯϵϬϮ
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x WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗/ŶŐ͘<ĂƚĂƌşŶĂĠƌĞƐŽǀĄ
x &ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗/ŶŐ͘:ĄŶDĂũĞƌ
ProũĞŬƚē͘ϭϮ͗
ŽƌŝŶĞ>ĂŶĚŽǀĞƌ
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗- W/&/KEdZdEŽϯϰϯϲͬZϬ-KWZE/h^ͬ͘ϱϲϵϱϲ/ŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ
&ƌĂŵĞǁŽƌŬƐĞƌǀŝĐĞĐŽŶƚƌĂĐƚEŽͬ/DͬZϬͬϭϲͬϬϬϵͬ^ůŽǀĂŬŝĂ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗7/2017 – ϭϮͬϮϬϭϴ
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗ ϴϳ ϭϯϴ͕ϬϬΦ;ƉƌĞ ^W͗ϱϲ ϲϭϴ͕ϬϬΦͿ
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗Ϭй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗10 ϲϯϯ͕ϬϬΦ
x ^ƚƌƵēŶĄ ĂŶŽƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ WƌŽũĞŬƚ ũĞ ǌĂŵĞƌĂŶǉ ŶĂ ŵĂƉŽǀĂŶŝĞ ŬƌĂũŝŶŶĞũ ^Z ƉƌĞ ƌŽŬ ϮϬϭϴ͕ ƉŽĚ
ǌĄƓƚŝƚŽƵ WĂŶ-ƵƌſƉƐŬĞŚŽ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚƵ ĂŬƚŝǀŝƚǇ KWZE/h^͘ DĂƉŽǀĂŶŝĞ ƐĂ ƌŽďş ǀŽ ǀǇďƌĂŶǉĐŚ
ĨĄǌĂĐŚ ŶĂ ƌƀǌŶǇĐŚ ƷůŽŚĄĐŚ ƐŽ ƓƉĞĐŝĨŝĐŬǉŵ ǌĂŵĞƌĂŶşŵ͘ ĄŬůĂĚŶĠ ƉƌĄĐĞ ƉŽǌŽƐƚĄǀĂũƷ ǌ ǀĞƌŝĨŝŬĄĐŝĞ
ůŽŬĄůŶǇĐŚŬŽŵƉŽŶĞŶƚŽǀ͕ƉƌŽĚƵŬƚƵ>ϮϬϭϴĂ ǀĞƌŝĨŝŬĄĐŝĞ,Z>ϮϬϭϱ͘,ůĂǀŶĄēĂƐƛƉƌŽũĞŬƚƵ>ϮϬϭϴ
ũĞǌĂŵĞƌĂŶĄŶĂĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝƵĂ ŽďŶŽǀƵǀƌƐƚǀǇǌ ƌŽŬƵϮϬϭϮĂƚǀŽƌďǇŶŽǀĞũǀƌƐƚǀǇ;ƌĞǀşǌŝĂ– ǌŵĞŶǇͿƉƌĞ
ƌŽŬ ϮϬϭϴ͘ WŽĚ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ƉƌŽũĞŬƚƵ ƐƷ ǌĂŵĞƌĂŶĠ ŶĂ ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ǀƌƐƚŝĞǀ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ hƌďĂŶ ĂƚůĂƐ
;ŵĞƐƚƐŬǉĐŚǌſŶͿĂ ZŝƉĂƌŝĂŶǌŽŶĞ;ŽŬƌĂũŽǀĠ– ƉŽďƌĞǎŶĠǌſŶǇͿ͘
x ,ůĂǀŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵǀƌŽŬƵϮϬϭϳ͗
sĞƌŝĨŝŬĄĐŝĂ ůŽŬĄůŶǇĐŚ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚŽǀ - EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ hƌďĂŶ ĂƚůĂƐ͕ ZŝƉĂƌŝĂŶ ǌŽŶĞ͘ jůŽŚĂ ƉŽǌŽƐƚĄǀĂůĂ
ǌ ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĞǀƌƐƚŝĞǀǀǇďƌĂŶǉĐŚůŽŬĂůşƚũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚŬŽŵƉŽŶĞŶƚŽǀ͘
ŬƚŝǀŝƚǇƉůĄŶŽǀĂŶĠŶĂƌŽŬϮϬϭϴ͗
ƉƌŽĚƵŬƚ> ϮϬϭϴĂ ǀĞƌŝĨŝŬĄĐŝĂ,Z>ϮϬϭϱ
x WŽĚƉŽƌŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗
- WŽƐŬǇƚŶƷƛĚŽƉůŸƵũƷĐĞŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞǌĂůŽǎĞŶĠŶĂƌĞŐŝŽŶĄůŶǇĐŚͬŵŝĞƐƚŶǇĐŚǌŶĂůŽƐƚŝĂĐŚŽ ƓƉĞĐŝĨŝŬĄĐŚ
;ĂŬŽĚŽƉůŶŽŬŬƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐŬǉŵŬǀĂŶƚŝƚĂƚşǀŶǇŵǀǉƐůĞĚŬŽŵǀĂůŝĚĄĐŝĞͿǀƌĄŵĐŝĞƵƌſƉƐŬĞŚŽƌŽǌƐĂŚƵ͘
- WŽĚƉŽƌŽǀĂƛ ēŽ ŶĂũůĞƉƓŝĞ ŽďŽǌŶĄŵĞŶŝĞ ƐĂ Ɛ ƷĚĂũŵŝ Ž ƉŽǌĞŵŬŽĐŚ s,Z ŶĄƌŽĚŶǉŵŝ ĂŬƚĠƌŵŝ ;ƚ͘ ũ͘
ǌǀǉƓŝƛ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛ ǀŶƷƚƌŽƓƚĄƚŶǇĐŚ ŽƌŐĄŶŽǀ Ž ĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚŝ ƷĚĂũŽǀ Ă ƉŽƐƷĚŝƛ ƐƉƀƐŽďŝůŽƐƛ
ŵŝĞƐƚŶǇĐŚ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚŽǀ ŶĂ ƷēĞů ƉŽƵǎŝƚŝĂ ŶĂ ŶĄƌŽĚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝ Ă ƉŽĚŶĄƌŽĚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝͿ Ɖƌŝ
ǀǇŬŽŶĄǀĂŶşƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐŬǉĐŚƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚĂƚĞŵĂƚŝĐŬǉĐŚŬǀĂůşƚ͘
- WŽƐƷĚĞŶŝĞ ƐƷďŽƌŽǀ ƷĚĂũŽǀ ŚĂƌŵŽŶŝǌŽǀĂŶǉŵ ƐƉƀƐŽďŽŵ ƉƌĞ ŽǀĞƌĞŶŝĞ ǀǇƓƓŝĞ ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ
ƉƌŽĚƵŬƚŽǀƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝŽƉĞƌŶŝĐƵƐ͘
x WƌŽƉĂŐĄĐŝĂĂ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛ͗
sǉƐůĞĚŬǇ ďƵĚƷ ƉƵďůŝŬŽǀĂŶĠ Ă ĂŬƚƵĂůŝǌŽǀĂŶĠ ŶĂ ƐƚƌĄŶŬĞ ^W ŚƚƚƉ͗ͬͬĐŽƌŝŶĞ͘ƐĂǌƉ͘ƐŬ͕ͬ ƉƌĞ ƉŽƚƌĞďǇ
ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŝƓŝƌŽŬĞũǀĞƌĞũŶŽƐƚŝ͘
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗Φ
x ^ƚƌƵēŶĄĂŶŽƚĄĐŝĂƉƌŽũĞŬƚƵ͗
x WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗ZEƌ͘WĞƚĞƌ<ŽůĞĚĂ͕WŚ͘
x &ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗/ŶŐ͘ƵǌĂŶĂKƚĞƌŽǀĄ
WƌŽũĞŬƚē͘ ϭϯ͗
ƵĚŽǀĂŶŝĞŬĂƉĂĐşƚƉƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝƵƌŽǌƓşƌĞŶĞũǌŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƚŝǀǉƌŽďĐŽǀǀDŽůĚĂǀƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬĞ
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗ KĨŝĐŝĄůŶĂƌŽǌǀŽũŽǀĄƉŽŵŽĐ^ZнǀůĂƐƚŶĠǌĚƌŽũĞ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗11/2017 – ϬϰͬϮϬϭϵ
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗107 ϴϴϭ͕ϰϴΦ
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗ϭϬй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗ϬΦ
x ^ƚƌƵēŶĄ ĂŶŽƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ WƌŽũĞŬƚ ũĞ ǌ ĐĞůŬŽǀĠŚŽ ŚűĂĚŝƐŬĂ ǌĂŵĞƌĂŶǉ ŶĂ ǌůĞƉƓŽǀĂŶŝĞ ǎŝǀŽƚŶǉĐŚ
ƉŽĚŵŝĞŶŽŬ Ă ŬǀĂůŝƚǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ŽďǇǀĂƚĞűŽǀ DŽůĚĂǀƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǌǀǇƓŽǀĂŶşŵ ĞĨĞŬƚŝǀŝƚǇ
ŽĚƉĂĚŽǀĠŚŽ ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĂ͕ ƉƌŝēŽŵ ũĞ ĚƀƌĂǌ ŬůĂĚĞŶǉ ŶĂ ůĞŐŝƐůĂƚşǀŶƵ Ă ĨƵŶŬēŶƷ ƉŽŵŽĐ͕ Ă ƚŽ Ăũ
ǀ ƐŶĂŚĞ Ž ĚŽƐŝĂŚŶƵƚŝĞ ƓƚĂŶĚĂƌĚŽǀ j͘ aƉĞĐŝĨŝĐŬǉŵ ĐŝĞűŽŵ ƉƌŽũĞŬƚƵ ũĞ ĞĨĞŬƚşǀŶĞũƓş ŵĂŶĂǎŵĞŶƚ

46

x
x

x

x

x
x

ŽĚƉĂĚŽǀ͕ Ă ƚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ǌĂǀĄĚǌĂŶŝĂ ƐǇƐƚĠŵƵZŽǌƓşƌĞŶĞũ ǌŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƚŝǀǉƌŽďĐŽǀ ;ZsͿ ƉƌĞ
ĞůĞŬƚƌŽǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ͘ ƀůĞǎŝƚǉŵŝ ĨĂŬƚŽƌŵŝ ǀ ƚŽŵƚŽ ƉƌŽĐĞƐĞ ũĞ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉ ůĞŐŝƐůĂƚşǀŶǇ ƌĄŵĞĐ Ă ũĞŚŽ
ƌĞŐƵůĄĐŝĂŽƌŐĄŶŵŝƓƚĄƚŶĞũƐƉƌĄǀǇ͕ŵŝĞƌĂǌĂƉŽũĞŶŝĂƉŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬĠŚŽƐĞŬƚŽƌĂĚŽǌďĞƌƵĂƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĂ
ŽĚƉĂĚƵ͕ ĂůĞ Ăũ ŵŝĞƌĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ ƉŽǀĞĚŽŵŝĂ ǀĞƌĞũŶŽƐƚŝ Ă ǌĂƉŽũĞŶŝĂ ƐƉŽƚƌĞďŝƚĞűŽǀ ĚŽ
ƐǇƐƚĠŵƵƐƉćƚŶĠŚŽŽĚďĞƌƵĞůĞŬƚƌŽǌĂƌŝĂĚĞŶşƉŽĚŽďĞǎŝǀŽƚŶŽƐƚŝ͘
,ůĂǀŶĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ƉƌŽũĞŬƚƵ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ͗ ƷǀŽĚŶĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ Ă ŝŶƚĞƌŶĠ ƉƌĂĐŽǀŶĠ ƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂ ǀ ƌĄŵĐŝ
ƉƌŽũĞŬƚƵ
ŬƚŝǀŝƚǇƉůĄŶŽǀĂŶĠŶĂƌŽŬϮϬϭϴ͗
- ŶĂůǉǌĂ ĞǆŝƐƚƵũƷĐĞũ ŵŽůĚĂǀƐŬĞũ ůĞŐŝƐůĂƚşǀǇ ǀ ŽĚƉĂĚŽǀŽŵ ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĞ͕ ǌŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ĂŬƚƵĄůŶĞũ
ƐŝƚƵĄĐŝĞǀƐƷǀŝƐůŽƐƚŝƐŽƐĐŚĠŵŽƵZŽǌƓşƌĞŶĞũǌŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƚŝǀǉƌŽďĐŽǀ
- ^ƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƉƌĞŚűĂĚƵŬǌĄŬůĂĚŶǉŵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶǇŵĂƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵƉŽǎŝĂĚĂǀŬĄŵƐǇƐƚĠŵƵZsƐŽ
ǌĂŵĞƌĂŶşŵŶĂĞůĞŬƚƌŽǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂƐŵŽǎŶŽƐƛĂŵŝĞĨĞŬƚşǀŶĞŚŽƵƉůĂƚŶĞŶŝĂǀ DŽůĚĂǀƐŬƵ
- sǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ ŶĄǀƌŚƵ ŶĂ ĚŽƉůŶĞŶŝĞ͕ ƌĞƐƉ͘ ǌŵĞŶǇ ǀ ĞǆŝƐƚƵũƷĐŽŵ ƐǇƐƚĠŵĞ Zs
ĂǀǌĂǀĞĚĞŶĞũƉůĂƚŶĞũůĞŐŝƐůĂƚşǀĞ
- aşƌĞŶŝĞŝŶĨŽƌŵĄĐŝşŽƐǇƐƚĠŵĞZsĂŽƐǀĞƚĂƐŽǌĂŵĞƌĂŶşŵŶĂĞůĞŬƚƌŽǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ
- EĄŬƵƉ Ă ĚŝƐƚƌŝďƷĐŝĂ Ɖćƛ ŬƵƐŽǀ ŬŽŶƚĂũŶĞƌŽǀŶĂǀŚĂĚǌŽǀĂŶŝĞŵĂůǉĐŚĞůĞŬƚƌŽƐƉŽƚƌĞďŝēŽǀƉŽĚŽďĞ
ǎŝǀŽƚŶŽƐƚŝ
WŽĚƉŽƌŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗
- ƷǀŽĚŶǉǁŽƌŬƐŚŽƉƉƌĞǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶĠƐƵďũĞŬƚǇ
- ƓŬŽůĞŶŝĞƉƌĞũĞĚŶŽƚůŝǀĠĐŝĞűŽǀĠƐŬƵƉŝŶǇƐƉŽũĞŶĠƐ ƚƌĠŶŝŶŐŽŵĂ ƉƌĄĐŽƵǀ ƐŬƵƉŝŶĄĐŚ
- ŶĄŬƵƉĂ ƌŽǌŵŝĞƐƚŶĞŶŝĞƉćƛŬƵƐŽǀŬŽŶƚĂũŶĞƌŽǀŶĂŵĂůĠĞůĞŬƚƌŽǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂƉŽĚŽďĞǎŝǀŽƚŶŽƐƚŝ
WƌŽƉĂŐĄĐŝĂĂ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛ͗
- ŝŶĨŽƌŵĂƚşǀŶĂƚĂďƵűĂ
- ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞǀ ƉƌĂǀŝĚĞůŶŽŵŵĞƐĂēŶŽŵŽĚƉŽēƚĞZ
- ƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĞĂŬƚŝǀşƚZ
WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗ZEƌ͘ĂŶĂ>ĂƉĞƓŽǀĄ
&ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗DŐƌ͘ŶĚƌĞĂKēĞŶĄƓŽǀĄ

WƌŽũĞŬƚē͘ϭϰ͗
WŽĚƉŽƌĂǀŽďůĂƐƚŝǌĚŝĞűĂŶŝĂŽĚďŽƌŶŽƐƚŝĂǀĞĚŽŵŽƐƚş^ůŽǀĞŶƐŬĞũŝŽŶĞƚƉƌĂǆĞǀĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶŽŵ
ŚŽĚŶŽƚĞŶşĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŝŶĐşƉŽǀƉŽĚűĂ^/^
x ĚƌŽũĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͗ – ƵƌſƉƐŬĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂĂŐĞŶƚƷƌĂ;E/ĂƐƚŐƌĂŶƚEŽE/ͬϮϬϭϰͬϯϰϰϬϰϰ͕ ƵƌſƉƐŬĂ ŬŽŵŝƐŝĂ͕ 'ĞŶĞƌĄůŶĞ ƌŝĂĚŝƚĞűƐƚǀŽ ƉƌĞ ĞƵƌſƉƐŬƵ ƐƵƐĞĚƐŬƷ ƉŽůŝƚŝŬƵ Ă ƌŽŬŽǀĂŶŝĂ
ŽƌŽǌƓşƌĞŶş͕'EZ– EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĂŶĚŶůĂƌŐĞŵĞŶƚEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐͿ
x dƌǀĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͗YϰϮϬϭϳ- YϰϮϬϭϵ
x ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϭϭϲ ϳϴϮΦ
x ^ƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇ^W͗Ϭй
x sǇēĞƌƉĂŶĠŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͗ ϳϮϬϵ͕ϯϮΦ
x ^ƚƌƵēŶĄ ĂŶŽƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ ƵĚŽǀĂŶŝĞ ŬĂƉĂĐşƚ Ă ǌĚŝĞűĂŶŝĞ ǀĞĚŽŵŽƐƚş ŽĚ ^ůŽǀĞŶƐŬǉĐŚ ĞǆƉĞƌƚŽǀ
ǀŽďůĂƐƚŝƚǀŽƌďǇŶĄƌŽĚŶǉĐŚƐƉƌĄǀŽƐƚĂǀĞǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂƉƌĞŬƌĂũŝŶǇsǉĐŚŽĚŶĠŚŽƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀĂ͘
x ,ůĂǀŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵǀƌŽŬƵϮϬϭϳ͗ ƷǀŽĚŶĠƐƚƌĞƚŶƵƚŝĞǀ ƌĂƚŝƐůĂǀĞ͕Ϯϴ͘-ϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ
x ŬƚŝǀŝƚǇ ƉůĄŶŽǀĂŶĠ ŶĂ ƌŽŬ ϮϬϭϴ͗ ŵŝƐŝĞ ĚŽ ƓƚǇƌŽĐŚ ǌĂƉŽũĞŶǉĐŚ ŬƌĂũşŶ ;ŝĞůŽƌƵƐŬŽ͕ 'ƌƵǌşŶƐŬŽ͕
ǌĞƌďĂũĚǎĂŶ͕hŬƌĂũŝŶĂͿ
x WŽĚƉŽƌŶĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ƉƌŽũĞŬƚƵ͗ ƉƌĂǀŝĚĞůŶĠ ^ŬǇƉĞ ŚŽǀŽƌǇ Ɛ ƉƌŽũĞŬƚŽǀŽƵ ŵĂŶĂǎĠƌŬŽƵ Ă ƉƌŽũĞŬƚŽǀǉŵ
ƚşŵŽŵ;Ϳ͕ŶĂƉŰŸĂŶŝĞŽďƐĂŚƵǁĞďƐƚƌĄŶŬǇƉƌŽũĞŬƚƵ͖
x WƌŽƉĂŐĄĐŝĂĂ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛ͗x WƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌ͗DŐƌ͘^ǇůǀŝĂĂƐůĂƌŽǀĄ
x &ŝŶĂŶēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗/ŶŐ͘ƵǌĂŶĂKƚĞƌŽǀĄ
x FinanēŶǉŵĂŶĂǎĠƌ͗/ŶŐ͘:ĄŶDĂũĞƌ
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5

ZKWKdKZ'E//

ZŽǌƉŽēĞƚ ƉƌşƐƉĞǀŬŽǀĞũ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ ^ůŽǀĞŶƐŬĄ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ǀ ĂŶƐŬĞũ ǇƐƚƌŝĐŝ ďŽů
ƐĐŚǀĄůĞŶǉǌĄŬŽŶŽŵē͘357/2016 ͘ǌ͘Ž ƓƚĄƚŶŽŵƌŽǌƉŽēƚĞŶĂƌŽŬϮϬϭ7͘s ŶĂĚǀćǌŶŽƐƚŝŶĂƚŽĂ ǀ ƐƷůĂĚĞ
ƐΑϵŽĚƐ͘ϰƉşƐŵ͘ĨͿǌĄŬŽŶĂē͘ϱϮϯͬϮϬϬϰ͘ǌ͘Ž ƌŽǌƉŽēƚŽǀǉĐŚƉƌĂǀŝĚůĄĐŚǀĞƌĞũŶĞũƐƉƌĄǀǇĂ o ǌŵĞŶĞ
Ă ĚŽƉůŶĞŶş ŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚ ǌĄŬŽŶŽǀǀ ǌŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀŶĄŵDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
ŽǌŶĄŵŝůŽǌĄǀćǌŶĠƵŬĂǌŽǀĂƚĞůĞƓƚĄƚŶĞŚŽƌŽǌƉŽēƚƵůŝƐƚŽŵē͘ϯ382/2017-8͘ϭǌŽĚŸĂϭ͘Ϯ͘ϮϬϭϳ͘
ScŚǀĄůĞŶǉƓƚĄƚŶǇƌŽǌƉŽēĞƚ(zdroj 111) bol v roku 2017 vo výške 3 158 400 €.
^W ŵĂůĂ ǀ ǌĄǀćǌŶŽŵ ƌŽǌƉŝƐĞ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ ƐĐŚǀĄůĞŶĠŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǌ ŬĂƉŝƚŽůǇ DW ^Z ƌŽǌƉşƐĂŶĠ
ĨŝŶĂŶēŶĠƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇǀĐĞůŬŽǀĞũǀǉƓŬĞϯ 158 ϰϬϬΦ͘
ZŽǌƉŽēƚŽŵƉƌŝĚĞůĞŶĠƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇďŽůŝǀ ƌŽŬƵϮϬϭ7 ƵƌēĞŶĠŶĂǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚŽďůĂƐƚşĂƷůŽŚ
ƵǀĞĚĞŶǉĐŚǀ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚŽďůĂƐƚŝĂĐŚǀ WůĄŶĞŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚ^WŶĂƌŽŬϮϬϭ7͘
dĂďƵűŬĂϭZŽǌƉŝƐƚƌĂŶƐĨĞƌƵǀƉŽƌŽǀŶĂŶşƐƉƌĞĚĐŚĄĚǌĂũƷĐŝŵŝƌŽŬŵŝ
Rok 2017
Rok 2016
Výdavky spolu
3 158 400
3 008 400
3
158
400
Z ƚŽŚŽ͗ďĞǎŶǉƚƌĂŶƐĨĞƌ
3 008 400
sƚŽŵ͗ƉƌşƐƉĞǀŽŬŶĂēŝŶŶŽƐƛ
3 15ϴϰϬϬ
3 ϬϬϴϰϬϬ
0
ƚŽŚŽ͗<ĂƉŝƚĄůŽǀǉƚƌĂŶƐĨĞƌ
0
sƚŽŵ͗ƉƌşƐƉĞǀŽŬŶĂēŝŶŶŽƐƛ
0
0

^WŵĂůĂŶĂƌŽŬϮϬϭ7schválený rŽǌƉŽēĞƚďĞǎŶǉĐŚǀǉĚĂǀŬŽǀϯ 158 400 €, ǌƚŽŚŽ͗
-ƉƌşƐƉĞǀŽŬŶĂēŝŶŶŽƐƛϯϭϱ8ϰϬϬΦ;ƉƌŽŐƌĂŵϬϳϲϬϰ͕ĨƵŶŬēŶĠēůĞŶĞŶŝĞϬϱϲϬͿ
s ƌŽŬƵϮϬϭϳ ŶĞďŽůƐĐŚǀĄůĞŶǉƌŽǌƉŽēĞƚŬĂƉŝƚĄůŽǀǉĐŚǀǉĚĂǀŬŽǀ͘

Rok 2015
1 506 400
1 506 400
1 ϱϬϲϰϬϬ
0
0

V ƉƌŝĞďĞŚƵ ƌŽŬĂ ďŽů ^W ƵƉƌĂǀĞŶǉ ƌŽǌƉŽēĞƚ ŶĂƐůĞĚŽǀŶǉŵŝ ƌŽǌƉŽēƚŽǀǉŵŝ ŽƉĂƚƌĞŶŝĂŵŝ ǌŽ ƐƚƌĂŶǇ
DW^Z͗
ZŽǌƉŽēƚŽǀĠŽƉĂƚƌĞŶŝĞē͘ϭͬϮϬϭϳ
– ƷƉƌĂǀĂ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ ƓƚĄƚŶĞŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀ ƌĄŵĐŝ ƚƌŝĞĚ Ϭϱ͘ϲ͘Ϭ͘ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ďĞǎŶǉĐŚ
ǀǉĚĂǀŬŽǀ Ă ƚŽ ǌŶşǎĞŶŝĞ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀŽ ǀǉƓŬĞ -172 ϲϵϲ͕Ϭϰ Φ ǀ ƚƌŝĞĚĞ Ϭϱ͘ϲ͘Ϭ ǌ ĚƀǀŽĚƵ ĚĞůŝŵŝƚĄĐŝĞ
ŬŽŵƉĞƚĞŶĐŝş Ă ēŝŶŶŽƐƚş ǀ ŽďůĂƐƚŝ ŶĄǀƌŚƵ Ă ƚǀŽƌďǇ ŬŽŵƉůĞǆŶǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ ĂŬŽ Ăũ
ƉŽƵǎşǀĂƚĞűƐŬĞũƉŽĚƉŽƌǇǀ ŽďůĂƐƚŝƉƌĞǀĄĚǌŬǇŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚƐǇƐƚĠŵŽǀƌĞǌŽƌƚƵǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
ǌŽ^WŶĂDW^Z
ZŽǌƉŽēƚŽǀĠŽƉĂƚƌĞŶŝĞē͘ϮͬϮϬϭ7
– ƷƉƌĂǀĂ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ ƓƚĄƚŶĞŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀ ƚƌŝĞĚĞ Ϭϱ͘ϲ͘Ϭ͘ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ďĞǎŶǉĐŚ ǀǉĚĂǀŬŽǀ͕
ǌǀǉƓĞŶŝĞƌŽǌƉŽēƚƵǀŽǀǉƓŬĞнϴϰϲϰϵ͕ϲϬΦŶĂƌŽǌƉŽēƚŽŵŶĞǌĂďĞǌƉĞēĞŶĠǀǉĚĂǀŬǇ
ZŽǌƉŽēƚŽǀĠŽƉĂƚƌĞŶŝĞē͘ϯͬϮϬϭϳ
– ƷƉƌĂǀĂ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ ƓƚĄƚŶĞŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀ ƚƌŝĞĚĞ Ϭϱ͘ϲ͘Ϭ͘ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ďĞǎŶǉĐŚ ǀǉĚĂǀŬŽǀ͕
ǌǀǉƓĞŶŝĞ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀŽ ǀǉƓŬĞ н ϱϵ ϰϮϵ͕- Φ ŶĂ ǌǀǉƓĞŶŝĞ ůŝŵŝƚƵ ŶĂ ŵǌĚǇ͕ ƉůĂƚǇ͕ ƐůƵǎŽďŶĠ ƉƌşũŵǇ
Ă ŽƐƚĂƚŶĠŽƐŽďŶĠǀǉĚĂǀŬǇǀ ƐƷǀŝƐůŽƐƚŝƐ ƷƉƌĂǀŽƵƐƚƵƉŶşĐƉůĂƚŽǀǉĐŚƚĂƌşĨ
ZŽǌƉŽēƚŽǀĠŽƉĂƚƌĞŶŝĞē͘ϰͬϮϬϭ7
– ƷƉƌĂǀĂ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ ƓƚĄƚŶĞŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀ ƌĄŵĐŝ ƚƌŝĞĚ Ϭϱ͘ϲ͘Ϭ͘ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ďĞǎŶǉĐŚ
ǀǉĚĂǀŬŽǀ͕ ǌǀǉƓĞŶŝĞ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀŽ ǀǉƓŬĞ н ϯϳ ϵϰϰ͕- Φ ŶĂ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƐĞƚƵ ƚĂƓŝĞŬ ŶĂ ƚƌŝĞĚĞŶŝĞ
ŽĚƉĂĚŽǀǀ ƐƵŵĞϮϯ ϭϴϰ͕- ΦĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚşǀŶĞŬĂƓşƌŽǀĂŶĠƚĂďƵůĞǀŽǀǉƓŬĞϭϰ ϳϲϬ͕- Φ

48

ZŽǌƉŽēƚŽǀĠŽƉĂƚƌĞŶŝĞē͘ϱͬϮϬϭϳ
– ƷƉƌĂǀĂ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ ƓƚĄƚŶĞŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀ ƚƌŝĞĚĞ Ϭϱ͘ϲ͘Ϭ͘ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ďĞǎŶǉĐŚ ǀǉĚĂǀŬŽǀ͕
ǌǀǉƓĞŶŝĞƌŽǌƉŽēƚƵǀŽǀǉƓŬĞнϮϬ ϬϬϬ͕- ΦŶĂǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞŬŽŵƉůĞǆŶĠŚŽƉŽƐƷĚĞŶŝĂĂŬƚƵĂůŝǌŽǀĂŶĞũ
ǀĞƌǌŝĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĂĚĂƉƚĄĐŝĞ^ZŶĂŶĞƉƌŝĂǌŶŝǀĠĚƀƐůĞĚŬǇǌŵĞŶǇŬůşŵǇ
ZŽǌƉŽēƚŽǀĠŽƉĂƚƌĞŶŝĞē͘6ͬϮϬϭ7
– ƷƉƌĂǀĂ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ ƓƚĄƚŶĞŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀ ƌĄŵĐŝ ƚƌŝĞĚ Ϭϱ͘ϲ͘Ϭ͘ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ďĞǎŶǉĐŚ
ǀǉĚĂǀŬŽǀ͕ ǌǀǉƓĞŶŝĞ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀŽ ǀǉƓŬĞ н Ϯϲ ϯϭϱ͕ϳϵ Φ ŶĂ ƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ ƉƌŽũĞŬƚƵ
ͣsǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞŶĄǀƌŚŽǀƉůĄŶŽǀƉƌĄĐŶĂŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚǌĄƛĂǎş͕Ϯ͘ĞƚĂƉĂ͞
ZŽǌƉŽēƚŽǀĠŽƉĂƚƌĞŶŝĞē͘ϳͬϮϬϭϳ
– ƷƉƌĂǀĂ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ ƓƚĄƚŶĞŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀ ƚƌŝĞĚĞ Ϭϱ͘ϲ͘Ϭ͘ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ďĞǎŶǉĐŚ ǀǉĚĂǀŬŽǀ͕
ǌǀǉƓĞŶŝĞ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀŽ ǀǉƓŬĞ н ϰϬ ϬϬϬ͕- Φ ŶĂ ĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ ĂŬƚŝǀşƚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǀǉĐŚŽǀǇ͕
ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ͕ŽƐǀĞƚǇĂŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞ
ZŽǌƉŽēƚŽǀĠŽƉĂƚƌĞŶŝĞē͘ϴͬϮϬϭϳ
– ƷƉƌĂǀĂ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ ƓƚĄƚŶĞŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀ ƚƌŝĞĚĞ Ϭϱ͘ϲ͘Ϭ͘ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ďĞǎŶǉĐŚ ǀǉĚĂǀŬŽǀ͕
ǌǀǉƓĞŶŝĞƌŽǌƉŽēƚƵǀŽǀǉƓŬĞнϭϬϱ ϲϱϬ͕- ΦŶĂŽĚƐƚƵƉŶĠĂŽĚĐŚŽĚŶĠ
ZŽǌƉŽēƚŽǀĠŽƉĂƚƌĞŶŝĞē͘ϵͬϮϬϭϳ
– ƷƉƌĂǀĂ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ ƓƚĄƚŶĞŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀ ƚƌŝĞĚĞ Ϭϱ͘ϲ͘Ϭ͘ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ďĞǎŶǉĐŚ ǀǉĚĂǀŬŽǀ͕
ǌǀǉƓĞŶŝĞƌŽǌƉŽēƚƵǀŽǀǉƓŬĞнϴϯ ϯϰϬ͕- ΦŶĂďĞǎŶĠƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĠǀǉĚĂǀŬǇ
hƉƌĂǀĞŶǉƓƚĄƚŶǇƌŽǌƉŽēĞƚͬǌĚƌŽũϭϭϭͬďŽůǀ roku 2017 vo výške 3 443 032,35 €.
ZŽǌƉŽēĞƚ ƉƌşũŵŽǀ Ă ǀǉĚĂǀŬŽǀ ďŽů ǀ ƉƌŝĞďĞŚƵ ƌŽŬĂ ƉŽĚűĂ ƷůŽŚ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ Ă ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶǉĐŚ
^ůŽǀĞŶƐŬŽƵ ĂŐĞŶƚƷƌŽƵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ƵƉƌĂǀŽǀĂŶǉ ǀ ƉŽĚƉƌŽŐƌĂŵĞ ǀ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƚƌŝĞĚĂĐŚ
Ă ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉĐŚŬůĂƐŝĨŝŬĄĐŝĄĐŚǀ ƌĄŵĐŝƉƌĞƐƵŶŽǀŵĞĚǌŝũĞĚŶŽƚůŝǀǉŵŝƉŽůŽǎŬĂŵŝ͘
ĞƌƉĂŶŝĞƓƚĄƚŶĞŚŽƌŽǌƉŽēƚƵ;ǌĚƌŽũϭϭϭͿďŽůŽǀ roku 2017 vo výške 3 443 032,35 €.
ĞǎŶĠǀǉĚĂǀŬǇǀŽǀǉƓŬĞϯ 443 032,35 €.
<ĂƉŝƚĄůŽǀĠǀǉĚĂǀŬǇǀŽǀǉƓŬĞϬΦ

5.1

PRÍJMY  s|s<z

Za rok 2017 ũĞĐĞůŬŽǀĠƉůŶĞŶŝĞƉƌşũŵŽǀǀŽǀǉƓŬĞ8 638 713,- €.
dĂďƵűŬĂϮůŽǎĞŶŝĞƉƌşũŵŽǀǀhZ
Zdroj
ϮϬϬEĞĚĂŸŽǀĠƉƌşũŵǇ
ϯϬϬ'ƌĂŶƚǇĂƚƌĂŶƐĨĞƌǇ
ϯϬϬ'ƌĂŶƚǇĂƚƌĂŶƐĨĞƌǇ
ϯϬϬ'ƌĂŶƚǇĂƚƌĂŶƐĨĞƌǇ
ϯϬϬ'ƌĂŶƚǇĂƚƌĂŶƐĨĞƌǇ
ϯϬϬ'ƌĂŶƚǇĂƚƌĂŶƐĨĞƌǇ
ϯϬϬ'ƌĂŶƚǇĂƚƌĂŶƐĨĞƌǇ
><KD

ϰϲ
ϰϲ
ϳϮĂ
111
ϭ
ϯ
35

Schválený
ƌŽǌƉŽēĞƚ
50 000
0
0
3 15ϴϰϬϬ
0
0
0
3 208 400
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Upravený
ƌŽǌƉŽēĞƚ
ϲϴϰϭϳϴ
1 006 722
0
3 ϰϰϯϬϯϮ
0
0
0
5 ϭϯϯϵϯϮ

^ŬƵƚŽēŶŽƐƛ
ϳϰϬϬϮϭ
ϵϴϲϯϳϮ
100 200
3 ϰϰϯ 032
1 ϯϯϰϯϬϴ
2 025 682
ϵϬϵϴ
8 638 713

EGKsWZ1:Dz;<M ZK:ϰϲͿ
^W ŵĂůĂ ŶĂ ƌŽŬ ϮϬϭϳ ƌŽǌƉŽēƚŽǀĂŶĠ ŶĞĚĂŸŽǀĠ ƉƌşũŵǇ ǀŽ ǀǉƓŬĞ ϱϬ ϬϬϬ͕- Φ͕ ƚŝĞƚŽ ďŽůŝ ƉůĄŶŽǀĂŶĠ
ǀ ŶŝǎƓĞũ ŵŝĞƌĞ ŽƉƌŽƚŝ ƉƌĞĚĐŚĄĚǌĂũƷĐŝŵ ƌŽŬŽŵ Ă ƚŽ ůĞŶ ŶĂ ƉƌşũŵǇ ǌ ƉƌĞŶĂũĂƚǉĐŚ ďƵĚŽǀ͕ ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ
Ă ŽďũĞŬƚŽǀǀŽǀǉƓŬĞϭϯ ϬϬϬ͕- Φ͕ǌĂƉƌĞĚĂũǀǉƌŽďŬŽǀ͕ƚŽǀĂƌŽǀĂ ƐůƵǎŝĞďǀŽǀǉƓŬĞϯϬ ϬϬϬ͕- ΦĂ z ŶĄŚƌĂĚ
z ƉŽŝƐƚŶĠŚŽƉůŶĞŶŝĂǀŽǀǉƓŬĞϳ ϬϬϬ͕- Φ͘
hƉƌĂǀĞŶǉ ƌŽǌƉŽēĞƚ ďŽů ϲϴϰ 178͕- Φ  Ă ƚŽ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ϮϭϬ͕ϮϮϬ ƷƉƌĂǀĂ ŶĂ ϲϯ ϬϬϬ͕- Φz ĚƀǀŽĚƵ ƉƌşŵŽǀ
z ƉƌĞĚĂũĂ ŬĂƉŝƚĄůŽǀǉĐŚ ĂŬƚşǀ ǀŽ ǀǉƓŬĞ ϰϭϬ ϵϱϱ͕- Φ͕ z ŶĄŚƌĂĚ ǌ ƉŽŝƐƚŶĠŚŽ ƉůŶĞŶŝĂ ϭϮ ϳϬϯ͕- Φ Ă
z ƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞǀŽǀǉƓŬĞϭϵϳϱϮϬ͕- Φ͘
^ŬƵƚŽēŶŽƐƛďŽůĂǀŽǀǉƓŬĞϳϰϬϬϮϭ͕- Φ͘
sǇƓƓŝĂƐŬƵƚŽēŶŽƐƛŽƉƌŽƚŝƵƉƌĂǀĞŶĠŵƵƌŽǌƉŽēƚƵũĞǌ ƉƌşũŵƵǌĂĨŝŶĂŶēŶĠǌĄďĞǌƉĞŬǇ͕ŬĚĞǀ ŽďůĂƐƚŝ/ŶǉĐŚ
ƉƌşũŵŽǀŶĞďŽůƵƉƌĂǀŽǀĂŶǉƌŽǌƉŽēĞƚ͘:ĞĚŶĄƐĂŽĨŝŶĂŶēŶĠǌĄďĞǌƉĞŬǇǌĂǀĞƌĞũŶĠŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂǀŽ ǀǉƓŬĞ
56 0ϬϬ͕- Φ
/ŶĠŶĞĚĂŸŽǀĠƉƌşũŵǇǀ ƉŽƌŽǀŶĂŶşƐ ƌ͘ϮϬϭ5͕ϮϬϭ6 ƐƷƌŽǌƉşƐĂŶĠǀ ŶĂƐůĞĚŽǀŶĞũƚĂďƵűŬĞ͘
dĂďƵűŬĂϯWƌĞŚűĂĚŶĞĚĂŸŽǀǉĐŚƉƌşũŵŽǀǀƌŽŬŽĐŚϮϬϭϱĂǎϮϬϭ7ǀhZ
Rok 2017
Rok 2016
WƌşũŵǇǌ podnikania a ǀůĂƐƚŶşĐƚǀĂ
ϯϱϵ
ϭϱϭϵϭ
z ƚŽŚŽ͗ǌ ƉƌĞŶĂũĂƚǉĐŚďƵĚŽǀ͕ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ
ϯϱϵ
ϭϱϭϵϭ
z ƉƌĞŶĂũĂƚǉĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚ͕͘ǌĂƌŝĂĚĞŶş
0
0
Ěŵ͘ƉŽƉůĂƚŬǇĂ ŝŶĠƉŽƉůĂƚŬǇĂ platby
65 ϭϮϵ
Ϯϵϰϴϵ
z ƚŽŚŽ͗ǌĂƉƌĞĚĂũǀǉƌŽďŬŽǀ͕ƚŽǀĂƌŽǀĂ ƐůƵǎŝĞď
65 ϭϮϵ
Ϯϵϰϴϵ
WƌşũŵǇǌ ƉƌĞĚĂũĂŬĂƉŝƚĄůŽǀǉĐŚĂŬƚşǀ 411 024
1 ϲϯϳϰϴϵ
WƌşũŵǇǌ ƷēƚŽǀĨŝŶĂŶēŶĠŚŽŚŽƐƉŽĚĄƌĞŶŝĂ0
6 851
/ŶĠŶĞĚĂŸŽǀĠƉƌşũŵǇ
ϮϲϯϱϬϵ
ϱϵϳϯϳϯ
z ƚŽŚŽ͗ǌ ŶĄŚƌĂĚǌ ƉŽŝƐƚŶĠŚŽƉůŶĞŶŝĂ 10 005
ϰϵϬϰ
z ƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ
ϭϵϳϰϴϲ
ϯϲϰϰϭϱ
ŝŶĠƉƌşũŵǇ
56 018
ϮϮϴϬϱϰ
><KD

740 021

2 Ϯϴϲϯϵϯ

Rok 2015
28 051
28 051
0
ϭϬϵϱϳϬ
ϭϬϵϱϳϬ
307 318
ϭϭϴϵϬ
ϮϯϬϮϵϬ
ϭϰϲϲϮ
313
215 315
ϲϴϳϭϭϵ

s ŽďůĂƐƚŝ ƉƌşũŵŽǀ ǌ ƉŽĚŶŝŬĂŶŝĂ Ă ǀůĂƐƚŶşĐƚǀĂ ŵĂũĞƚŬƵ ;ϯϱϵ͕- ΦͿ ŶĂ ƉŽĚƉŽůŽǎŬĞ ϮϭϮ 003 – ƉƌşũŵǇ
z ƉƌĞŶĂũĂƚǉĐŚ ďƵĚŽǀ͕ ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ Ă ŽďũĞŬƚŽǀ ďŽůĂ ƐŬƵƚŽēŶŽƐƛ ŽƉƌŽƚŝ ƌŽŬƵ ϮϬϭ6 Ă 2015 ŵŝŶŝŵĄůŶĂ
z ĚƀǀŽĚƵƵŬŽŶēĞŶŝĂŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚŶĄũŽŵŶǉĐŚǌŵůƷǀ͕ǀǌŚűĂĚŽŵŶĂŽĚƉƌĞĚĂũĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶǇĐŚďƵĚŽǀ͘
s ŽďůĂƐƚŝ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶǇĐŚ ƉŽƉůĂƚŬŽǀ ;65 12ϵ͕- ΦͿ ũĞ ĨŝŶĂŶēŶĠ ƉůŶĞŶŝĞ ǌ ƉƌĞĚĂũĂ ǀǉƌŽďŬŽǀ͕ ƚŽǀĂƌŽǀ
Ă ƐůƵǎŝĞď ;ƉŽĚƉŽůŽǎŬĂ ϮϮϯ ϬϬϭͿ ƉŽĚƐƚĂƚŶĞ ǀǇƓƓŝĞ ŽƉƌŽƚŝ ƌŽŬƵ ϮϬϭϲ ͘ WƌşũŵǇ ǀ ƚĞũƚŽ ŽďůĂƐƚŝ ďŽůŝ
ƉůĄŶŽǀĂŶĠǀ ŶŝǎƓĞũƐƵŵĞϯϬ ϬϬϬ͕- ΦƉŽĚűĂ ƉƌĞĚĐŚĄĚǌĂũƷĐĞŚŽ ƌŽŬƵ͕ŶĄƐůĞĚŶĞďŽůƌŽǌƉŽēĞƚǀ ƉƌŝĞďĞŚƵ
ƌŽŬĂƵƉƌĂǀŽǀĂŶǉ
s ŽďůĂƐƚŝƉƌşũŵŽǀǌ ƉƌĞĚĂũĂŬĂƉŝƚĄůŽǀǉĐŚĂŬƚşǀ;ϰϭϭϬϮϰ͕- ΦͿƐƷWƌşũŵǇǌ ƉƌĞĚĂũĂĚůŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵ
Ă ƚŽ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĞ ŬƷƉŶǇĐŚ ǌŵůƷǀ ƉƌşũĞŵ ǌĂ ƉƌĞĚĂũ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶǇĐŚ ďƵĚŽǀ Ă ŽĚƉƌĞĚĂũ ǀǇƌĂĚĞŶǉĐŚ
ƐůƵǎŽďŶǉĐŚŵŽƚŽƌŽǀǉĐŚǀŽǌŝĚŝĞů͗
– ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶĂďƵĚŽǀĂĂŶƐŬĄǇƐƚƌŝĐĂ͕>ĂǌŽǀŶĄ Ƶů͘156 0ϬϬ͕- Φ
– ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶĂďƵĚŽǀĂ^s^ƉŝƓƐŬĄ^ŽďŽƚĂϮϯϳϲϬϬ͕- Φ
– ƐůƵǎŽďŶĠŵŽƚŽƌŽǀĠǀŽǌŝĚůĄϭϳ 355͕- Φ
KƐƚĂƚŶĠ ƉƌşũŵǇ ďŽůŝ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĞ ŬƷƉŶǇĐŚ ǌŵůƷǀ ƐƉůĄƚŬǇ ǌĂŽĚŬƷƉĞŶĠ ďǇƚǇ ǀ ĂŶƐŬĞũ aƚŝĂǀŶŝĐŝ Ă ƚŽ ǀŽ
ǀǉƓŬĞϲϵ͕- Φ͘

50

s ŽďůĂƐƚŝ /ŶĠ ŶĞĚĂŸŽǀĠ ƉƌşũŵǇ ;Ϯϲϯ ϱϬϵ͕- ΦͿ ƐƷ ƉƌşũŵǇ ǌ ŶĄŚƌĂĚ ǌ ƉŽŝƐƚŶĠŚŽ ƉůŶĞŶŝĂ ǌĂ ƓŬŽĚǇ
ƐƉƀƐŽďĞŶĠ ŶĂ ƐůƵǎŽďŶǉĐŚ ŵŽƚŽƌŽǀǉĐŚ ǀŽǌŝĚůĄĐŚ͕ ŬƚŽƌĠ ďŽůŝ ƌŝĞƓĞŶĠ Ăũ ŶĂ ƓŬŽĚŽǀĞũ ŬŽŵŝƐŝŝ͘ WƌşũŵǇ
z ƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞďŽůŝǀŽǀǉƓŬĞϭϵϱ 651͕- Φǌ ƉƌŽũĞŬƚƵDĂƚĞƌŝĄůŶŽ-ƚĞĐŚŶŝĐŬĠǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞĂ ĞǆƚĞƌŶĠƐůƵǎďǇ
^&h ǀ ƌĄŵĐŝ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞ KW KW-Dd Ă ĞǆƚĞƌŶĠ ƐůƵǎďǇ͕ ŶĂ ŬƚŽƌǉ ďŽůŝ ǀǉĚĂǀŬǇ ǀǇŶĂůŽǎĞŶĠ
ǀ ƉƌŝĞďĞŚƵ ƌŽŬƵ ϮϬϭϲ z ǀůĂƐƚŶǉĐŚ ǌĚƌŽũŽǀ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ Ă ƉƌşũĞŵ ŶĂ ƐĐŚǀĄůĞŶƷ ǎŝĂĚŽƐƛ Ž ƉůĂƚďƵ ďŽů Ăǎ
ǀ //͘ ƓƚǀƌƛƌŽŬƵ ϮϬϭϳ͘ s ŝŶǉĐŚ ƉƌşũŵŽĐŚ ƐƷ ĨŝŶĂŶēŶĠ ǌĄďĞǌƉĞŬǇ ǌĂ ǀĞƌĞũŶĠ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ Ă ǌĂ ƉƌĞĚĂũ
ŵĂũĞƚŬƵǀǉƓŬĞ56 0ϬϬ͕- Φ͘
ϯϬϬ'ƌĂŶƚǇĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌǇ;ŬſĚǌĚƌŽũĂϰϲͿ
^WŵĂůĂƉƌşũĞŵǌ ŐƌĂŶƚŽǀĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌŽǀǀŽǀǉƓŬĞϵϴϲϯϳϮ͕- Φ͘
dƌĂŶƐĨĞƌǇ ǀ ƌĄŵĐŝ ǀĞƌĞũŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ ǌŽ ƓƚĄƚŶĞŚŽ ƷēĞůŽǀĠŚŽ ĨŽŶĚƵ ǌ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ ĨŽŶĚƵ ǀ ƌŽŬƵ
2017 ŶĂƓĞũŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝŝďŽůŝƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠǀŽǀǉƓŬĞϲϭϳϬϰϵ͕- ΦŶĂƉƌŽũĞŬƚǇ͗
dĂďƵűŬĂϰWƌĞŚűĂĚƉƌşũŵŽǀǌƉƌŽũĞŬƚŽǀ&ǀhZ
EĄǌŽǀƉƌŽũĞŬƚƵ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂǀǉĐŚŽǀĂ͕ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĞĂ ŽƐǀĞƚĂ
2017 ;ϮϯϭϰͿ
&ĂŬƚŽƌǇĂ ƌŝǌŝŬĄƉƌŝĂůƚĞƌŶĂƚşǀŶĞũǀǉƌŽďĞĞŶĞƌŐŝĞ
;Ϯ131Ϳ
sǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƉůĄŶŽǀƉƌĄĐŶĂŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚǌĄƛĂǎş– Ϯ͘ĞƚĂƉĂ;ϮϮϮ5Ϳ
^WK>h

^WK>h

ϵϱй&

ϱйƐƉŽůƵĨŝŶ͘
5 ϵϵϮ͕ϰϭ

ϭϭϵ ϰϲϴ͕Ϯϳ

113 ϰϳϱ͕ϴϲ

56 ϭϴϱ͕ϬϬ

53 ϯϳϱ͕ϳϱ

2 ϴϬϵ͕Ϯϱ

ϰϳϯ ϴϵϮ͕ϬϬ

ϰϱϬ ϭϵϳ͕ϰϬ

23 ϲϵϰ͕ϲϬ

ϲϰϵ 545,27

617 Ϭϰϵ͕Ϭϭ

32 ϰϵϲ͕Ϯϲ

ĞůŬŽŵ ďŽůĂ ǀǉƓŬĂ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ & ϲϰϵ ϱϰϱ͕Ϯϳ Φ͕ ĚŽƚĄĐŝĂ ǌ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ ĨŽŶĚƵ ŶĂ ƵǀĞĚĞŶĠ
ƉƌŽũĞŬƚǇďŽůĂǀŽǀǉƓŬĞϲϭϳ Ϭϰϵ͕ϬϭΦƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞďŽůŽǀŽǀǉƓŬĞϯϮ ϰϵϲ͕ϮϲΦ͕ǌ ƚŽŚŽǌ ǀůĂƐƚŶǉĐŚ
ǌĚƌŽũŽǀďŽůŽϴ ϴϬϭ͕ϲϲΦĂ z ƉƌşƐƉĞǀŬƵŽĚǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűĂǌǀǉƓĞŶŝĞƌŽǌƉŽēƚŽǀǉŵŽƉĂƚƌĞŶşŵϮϯ ϲϵϰ͕ϲϬΦ͘
s ƵǀĞĚĞŶŽŵŽďĚŽďşƌŽŬƵϮϬϭ7 ŶĂǌĄŬůĂĚĞǌŵůƷǀďŽůŝƉƌŝũĂƚĠ͗


ƚƵǌĞŵƐŬĠŐƌĂŶƚǇǀŽǀǉƓŬĞϱϯ Ϯϭϵ͕- Φ͗
ƉŽƐŬǇƚŶƵƚĄ ĚŽƚĄĐŝĂ ǀŽ ǀǉƓŬĞ ϳϮ ϴϭϵ͕- Φ ǌŽ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ ƉƌĞ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶƷ ƌŽǌǀŽũŽǀƷ
ƐƉŽůƵƉƌĄĐƵŶĂƌĞĂůŝǌĄĐŝƵƉƌŽũĞŬƚƵŽĨŝĐŝĄůŶĞũƌŽǌǀŽũŽǀĞũƉŽŵŽĐŝ^Zǌ ƉƌŽŐƌĂŵƵ^>Ks</– ēşƐůŽ
ƉƌŽũĞŬƚƵ ^DZ^ͬϮϬϭϳͬDͬϭͬϰ Ɛ ŶĄǌǀŽŵ ͣƵĚŽǀĂŶŝĞ ŬĂƉĂĐşƚ ƉƌĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝƵ ƌŽǌƓşƌĞŶĞũ
ǌŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƚŝ ǀǉƌŽďĐŽǀ ǀ DŽůĚĂǀƐŬƵ͕͞ ŽĚǀŽĚ ƉĂƌƚŶĞƌŽǀŝ ďŽů ǀ ǌŵǇƐůĞ ǌŵůƵǀǇ ϭϵ ϲϬϬ͕- Φ͘
ŽƐƚĂƚŽŬ ǀŽ ǀǉƓŬĞ ϱϯ Ϯϭϵ͕- Φ ũĞ ŶĂ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽŵ ƷēƚĞ ƉƌŽũĞŬƚƵ Ă ũĞŚŽ ēĞƌƉĂŶŝĞ ďƵĚĞ
ǀ ŶĂƐůĞĚƵũƷĐŽŵƌŽŬƵ



ǌĂŚƌĂŶŝēŶĠŐƌĂŶƚǇǀŽǀǉƓŬĞϯϭϲ ϭϬϰ͕- Φ͗
- ƉƌŽũĞŬƚ'/^dŽ<ƵƉĚĂƚĞϲϴϵ͕- Φ- ƉŽƐŬǇƚŶƵƚǉƉƌşƐƉĞǀŽŬǌ ƵƌſƉƐŬĞũŬŽŵŝƐŝĞ
- ƉƌŽũĞŬƚKZ/E>EKsZϯϰ ϴϱϱ͕- Φ- pŽƐŬǇƚŶƵƚǉǌ ƵƌſƉƐŬĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũĂŐĞŶƚƷƌǇ
- ƉƌŽũĞŬƚ WŽĚƉŽƌĂ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ǌĚŝĞűĂŶŝĂ ŽĚďŽƌŶŽƐƚŝ Ă ǀĞĚŽŵŽƐƚŝ ŝŽŶĞƚ ϱϴ ϯϵϭ͕- Φ - ƉŽƐŬǇƚŶƵƚǉ
z ƵƌſƉƐŬĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũĂŐĞŶƚƷƌǇ
- ƉƌŽũĞŬƚǇZĞŐŝŽŶĄůŶĞĐĞŶƚƌƵŵĂǌŝůĞũƐŬĠŚŽĚŽŚŽǀŽƌƵ;ZͿ- ǀŽǀǉƓŬĞϮϮϮ ϭϲϵ͕- Φ

ϯϬϬ'ƌĂŶƚǇĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌǇ;ŬſĚǌĚƌŽũĂϳϮĂͿ
^WŵĂůĂƉƌşũĞŵŶĂs&ǀŽǀǉƓŬĞϭϬϬ ϮϬϬ͕- €
s ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ǀ ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ Ɛ DW ^Z ďŽů ǀǇƚǀŽƌĞŶǉ ĞůĞŶǉ ǀǌĚĞůĄǀĂĐş ĨŽŶĚ ŶĂ ƉŽĚƉŽƌƵ ƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĐŚ
ǌĄŵĞƌŽǀǌĂŵĞƌĂŶǉĐŚŶĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶƵǀǉĐŚŽǀƵ͕ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĞĂ ŽƐǀĞƚƵ͘s pƌŝĞďĞŚƵƌŽŬĂďŽůƉƌşũĞŵ
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ǀŽ ǀǉƓŬĞ ϭϬϬ ϮϬϬ͕- Φ͘ EĂ ƚĞŶƚŽ ƷēĞů ďŽů ǀǇƚǀŽƌĞŶǉ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉ ďĞǎŶǉ ƷēĞƚ͕ ŶĂ ŬƚŽƌŽŵ ũĞ ƵǀĞĚĞŶǉ
ǌŽƐƚĂƚŽŬĂ ƉƌĞĚƉŽŬůĂĚēĞƌƉĂŶŝĂŶĂĂŬƚŝǀŝƚǇĞůĞŶĠŚŽǀǌĚĞůĄǀĂĐŝĞŚŽĨŽŶĚƵũĞǀ ƌŽŬƵϮϬϭϴ͘
ϯϬϬ'ƌĂŶƚǇĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌǇ;ŬſĚǌĚƌŽũĂϭϭϭͿ
WƌŝũĂƚĠƚƌĂŶƐĨĞƌǇǌŽǌĚƌŽũĂϭϭϭ– ƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇƓƚĄƚŶĞŚŽƌŽǌƉŽēƚƵǀŽǀǉƓŬĞϯ ϰϰϯϬϯϮ͕- Φ͗
 ďĞǎŶǉƚƌĂŶƐĨĞƌǀ ĐĞůŬŽǀĞũǀǉƓŬĞϯ ϰϰϯ 032͕- Φ
 ŬĂƉŝƚĄůŽǀǉƚƌĂŶƐĨĞƌǀ ĐĞůŬŽǀĞũǀǉƓŬĞ0 Φ
ϯϬϬ'ƌĂŶƚǇĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌǇ;ŬſĚǌĚƌŽũĂϯϱͿǀŽǀǉƓŬĞϵ Ϭϵϴ͕- €
WƌŝũĂƚĠƚƌĂŶƐĨĞƌǇǌŽǌĚƌŽũĂϯϱ– ƉŽƐŬǇƚŶƵƚǉǌĂŚƌĂŶŝēŶǉŐƌĂŶƚϰϵ ϱϮϳ͕- ΦŶĂǌĄŬůĂĚĞ'ƌĂŶƚŽǀĞũǌŵůƵǀǇ
z ƵƌſƉƐŬĞũ ŬŽŵŝƐŝĞ  ŶĂ ƉƌŽũĞŬƚ dƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ 'ƌĞĞŶ ĐŽŶŽŵǇ ;dϮŐͿ ǌ ŬƚŽƌĠŚŽ ŶĄƐůĞĚŶĞ ďŽůŝ
ƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚŽǀĠƉůĂƚďǇǀŽǀǉƓŬĞϰϬ ϰϮϵ͕- ΦƉĂƌƚŶĞƌŽŵƉƌŽũĞŬƚƵŶĂǌĄŬůĂĚĞ <ŽŶǌŽƌĐŝĄůŶĞũǌŵůƵǀǇ
Ŭ ƉƌŽũĞŬƚƵē͘ϳϮϰϬϱϮǌƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĂŚƌĂŶŝēŶĠŚŽŐƌĂŶƚƵ͘
ϯϬϬ'ƌĂŶƚǇĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌǇ;ŬſĚǌĚƌŽũĂϭ͕ϯͿ
WƌŝũĂƚĠƚƌĂŶƐĨĞƌǇŶĂƉƌŽũĞŬƚǇĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶĠǌ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀj;Ϯ 788 ϲϬϳ͕-ΦͿĂ ƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌŽaZ
;ϱϳϭ ϯϴϯ͕-ΦͿǀ ĐĞůŬŽǀĞũǀǉƓŬĞ 3 ϯϱϵ ϵϵϬ͕- Φ͘



WƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇj- z ϯ͘ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽŽďĚŽďŝĂϮϬϭϰ-2020
ƉƌŽũĞŬƚǇĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶĠǌ ƵƌſƉƐŬĞŚŽĨŽŶĚƵƌĞŐŝŽŶĄůŶĞŚŽƌŽǌǀŽũĂǌĚƌŽũϭϭǀēŝĂƐƚŬĞϳϲϮ ϵϮϱ͕- Φ



WƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇŶĂƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞǌ ϯ͘ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽŽďĚŽďŝĂϮϬϭϰ-2020
ƉƌŽũĞŬƚǇ ĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶĠ z ƵƌſƉƐŬĞŚŽ ĨŽŶĚƵ ƌĞŐŝŽŶĄůŶĞŚŽ ƌŽǌǀŽũĂ͕ ƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ ǌŽ aZ ǌĚƌŽũ
ϭϮ͕ǀ ēŝĂƐƚŬĞϱϳϭ ϯϴϯ͕- Φ



WƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇj- z ϯ͘ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽŽďĚŽďŝĂϮϬϭϰ-ϮϬϮϬ;ǌĚƌŽũĞǌ ƉƌĞĚĐŚĄĚǌĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀͿ
ƉƌŽũĞŬƚǇĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶĠǌ ƵƌſƉƐŬĞŚŽĨŽŶĚƵƌĞŐŝŽŶĄůŶĞŚŽƌŽǌǀŽũĂǌĚƌŽũϯϭǀ ēŝĂƐƚŬĞ
2 ϬϮϱϲϴϮ͕- Φ

dĂďƵűŬĂϱWƌĞŚűĂĚƉƌşũŵŽǀǌƉƌŽũĞŬƚŽǀhǀhZ
WƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇj
KƉĞƌĂēŶǉƉƌŽŐƌĂŵ
aƚĄƚŶǇƌŽǌƉŽēĞƚvrátane
<ǀĂůŝƚĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
EĄǌŽǀƉƌŽũĞŬƚƵ
ƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ
ƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ
prostredia
ƉƌşƐƉĞǀŽŬaZ
zo ŠR
ƉƌşƐƉĞǀŽŬh
WƌĞǀĄĚǌŬŽǀĄƉŽĚƉŽƌĂ
Ă ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞƉƵďůŝĐŝƚǇ^K^W
Ϯϯϳϵϴϲ
ϭϵϳϱϮϴ
ϰϬϰϱϴ
ǀ ƌĄŵĐŝKW<W
KW<W– Dz//͘
KW<WDdĂ ĞǆƚĞƌŶĠƐůƵǎďǇ
KW<W– Dz/͘
SWK>h

2 870 868

2 382 636

ϰϴϴϮϯϮ

ϮϬϱϴϵϳ

ϭϳϬϴϵϱ

35 002

ϰϱϮϯϵ

ϯϳϱϰϴ

ϳϲϵϭ

3 ϯϱϵϵϵϬ

2 788 607

571 383
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s|s<z
WůŶĞŶŝĞǀǉĚĂǀŬŽǀĐĞůŬŽŵǌĂƌŽŬϮϬϭϳũĞǀŽǀǉƓŬĞϴϮϲϴ 025,- €.
ĞůŬŽǀĠ ǀǉĚĂǀŬǇ ^W ;ϴ 268 025͕- ΦͿ ďŽůŝ ŽƉƌŽƚŝ ƵƉƌĂǀĞŶĠŵƵ ƌŽǌƉŽēƚƵ ;5 133 ϵϯϮ͕- ΦͿ ǀǇƓƓŝĞ͘
hƉƌĂǀĞŶǉ ƌŽǌƉŽēĞƚ ũĞ ŶŝǎƓş ŽƉƌŽƚŝ ēĞƌƉĂŶŝƵ ǌ ĚƀǀŽĚƵ͕ ǎĞ ǀ ǌĚƌŽũŝ ϰϲ ďŽů ƵƉƌĂǀĞŶǉ  ƉƌşũĞŵ ǌ ƉƌĞĚĂũĂ
ŬĂƉŝƚĄůŽǀǉĐŚ ĂŬƚşǀ Ă ēĞƌƉĂŶŝĞ ďƵĚĞ Ăǎ ǀ ŶĂƐůĞĚƵũƷĐŽŵ ŽďĚŽďş͘ dŝĞǎ ǀ ǌĚƌŽũŽĐŚ  ϭ  Ă ϯ ďŽůŽ
ēĞƌƉĂŶŝĞ͕ĂůĞƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŝƉƌŽũĞŬƚŽĐŚǌ hƐĂŶĞƵƉƌĂǀƵũĞ͘
ůŽǎĞŶŝĞǀǉĚĂǀŬŽǀƉŽĚűĂǌĚƌŽũŽǀũĞŶĂƐůĞĚŽǀŶĠ͗

dĂďƵűŬĂϲsǉĚĂǀŬǇďĞǎŶĠǀĐĞůǉĐŚhZƉŽĚűĂǌĚƌŽũŽǀ
WƌŽŐƌĂŵ
ϬϳϲϬϰ
ϬϳϲϬϰ
0760ϰ
ϬϳϲϬϰ
^WK>h

Zdroj
111
ϭ͕ϯ
35
ϰϲ

Schválený
ƌŽǌƉŽēĞƚ
3 158 ϰϬϬ
0
0
50 000
3 208 400

EĄǌŽǀǀǉĚĂǀŬƵ
WƌşƐƉĞǀŽŬŶĂēŝŶŶŽƐƛ
ĞǎŶĠǀǉĚ͘WƌŽũĞŬƚǇh
ĞǎŶĠǀǉĚ͘WƌŽũĞŬƚ
ĞǎŶĠǀǉĚ͘ǌ ǀůĂƐƚŶǉĐŚǌĚƌ͘


dĂďƵűŬĂϳsǉĚĂǀŬǇŬĂƉŝƚĄůŽǀĠǀĐĞůǉĐŚhZƉŽĚűĂǌĚƌŽũŽǀ
Schválený
WƌŽŐƌĂŵ
Zdroj
EĄǌŽǀǀǉĚĂǀŬƵ
ƌŽǌƉŽēĞƚ
ϬϳϲϬϰ
111
<ĂƉŝƚ͘ǀǉĚ͘aZWƌşƐƉ͘ŶĂēŝŶŶŽƐƛ
ϬϳϲϬϰ
ϭ
<ĂƉŝƚ͘ǀǉĚ͘WƌŽũĞŬƚǇh
ϬϳϲϬϰ
ϰϲ
<ĂƉŝƚĄůŽǀĠǀǉĚ͘ǌ s-FR
^WK>h

dĂďƵűŬĂϴsǉĚĂǀŬǇĐĞůŬŽŵǀhZ
Schválený
EĄǌŽǀ
ƌŽǌƉŽēĞƚ
sǉĚĂǀŬǇďĞǎŶĠŚŽƚƌĂŶƐĨĞƌƵ
3 20ϴϰϬϬ
sǉĚĂǀŬǇŬĂƉŝƚĄůŽǀĠŚŽƚƌĂŶƐĨĞƌƵ
0
sǉĚĂǀŬǇĐĞůŬŽŵ
3 208 400

0
0
0
0

ZŽǌƉŽēĞƚ
^ŬƵƚŽēŶŽƐƛ
ƉŽǌŵĞŶĄĐŚ k 31.12.2017
3 ϰϰϯ 032
3 ϰϰϯ 032
0
3 ϭϵϴ 067
0
ϯϵ Ϭϰϳ
1 501 ϰϲϱ
1 ϯϵϳϲϲϳ
ϰϵϰϰϰϵϳ
8 077 813

ZŽǌƉŽēĞƚ
^ŬƵƚŽēŶŽƐƛ
ƉŽǌŵenách k 31.12.2017
0
0
0
821
ϭϴϵϰϯϱ
ϭϴϵϯϵϭ
ϭϴϵϰϯϱ
ϭϵϬϮϭϮ

ZŽǌƉŽēĞƚ
ƉŽǌŵĞŶĄĐŚ
ϰ ϵϰϰϰϵϳ
ϭϴϵϰϯϱ
5 ϭϯϯϵϯϮ

^ŬƵƚŽēŶŽƐƛ
k 31.12.2017
8 077 813
ϭϵϬϮϭϮ
8 268 025

dĂďƵűŬĂϵĞůŬŽǀĠǀǉĚĂǀŬǇǀƌŽŬƵϮϬϭ7ƉŽĚűĂǌĚƌŽũŽǀĂƉŽůŽǎŝĞŬĞŬŽŶŽŵŝĐŬĞũŬůĂƐŝĨŝŬĄĐŝĞǀhZ
WŽůŽǎŬĂ
610
620
630
ϲϰϬ
600
700

EĄǌŽǀ
DǌĚǇ͕ƉůĂƚǇ͕Ɛů͘ Ɖƌ͕͘
ŽƐƚĂƚŶĠ
WŽŝƐƚŶĠĂƉƌşƐƉĞǀŬǇ
ĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶş
dŽǀĂƌǇĂƐůƵǎďǇ
ĞǎŶĠƚƌĂŶƐĨĞƌǇ
ĞǎŶĠǀǉĚĂǀŬǇ
<ĂƉŝƚĄůŽǀĠǀǉĚĂǀŬǇ
><KD

ŠR 111

/ŶĠ 35

jϭ͕ϯ

VZ 46

Spolu

1 ϴϭϭϵϴϮ

22 600

1 ϵϴϲϰϭϬ

ϯϵϰϯϯ

3 ϴϲϬϰϮϱ

ϳϰϵϭϬϱ

ϳϴϵϵ

ϳϬϵϴϮϳ

ϭϳϱϮϵ

1 ϰϴϰϯϲϬ

ϳϲϰϮϰϴ
ϭϭϳϲϵϳ
3 443 032
0

ϴϱϰϴ
0
ϯϵϬϰϳ
0

ϰϵϯϮϱϰ
8 576
3 ϭϵϴϬϲϳ
821

1 ϯϰϬϰϭϰ
Ϯϵϭ
ϭϯϵϳϲϲϳ
ϭϴϵϯϵϭ

2 ϲϬϲϰϲϰ
ϭϮϲϱϲϰ
8 077 813
ϭϵϬϮϭϮ

3 443 032

ϯϵϬϰϳ

3 ϭϵϴϴϴϴ

1 587 058

8 268 025

ĞůŬŽŵďŽůŝǀǉĚĂǀŬǇǀ ƌŽŬƵϮϬϭ7 ǀŽǀǉƓŬĞϴ 268 025 Φ͘
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ŬĂƉŝƚĄůŽǀĠǀǉĚĂǀŬǇǀŽǀǉƓŬĞϭϵϬϮϭϮ Φ͘
ďĞǎŶĠǀǉĚĂǀŬǇǀŽǀǉƓŬĞϳϱϳϱϬϭϱ͕- ΦƉŽƵǎŝƚĠŶĂ͗
- DǌĚǇ͕ƉůĂƚǇ͕ƐůƵǎŽďŶĠƉƌşũŵǇĂ ŽƐƚ͘ŽƐŽďŶĠǀǇƌŽǀŶĂŶŝĂ
- WŽŝƐƚŶĠĂ ƉƌşƐƉĞǀŽŬĚŽ ƉŽŝƐƛŽǀŶş
- dŽǀĂƌǇĂ ƐůƵǎďǇ
- ĞǎŶĠƚƌĂŶƐĨĞƌǇ;ŶĞŵŽĐĞŶƐŬĠĚĄǀŬǇ͕ ŽĚƐƚƵƉŶĠ͕ ŽĚĐŚŽĚŶĠͿ

3 860 ϰϮϱ͕- Φ
1 ϰϴϰ 360͕- Φ
2 606 ϰ6ϰ͕- Φ
126 ϱϲϰ͕- Φ

WŽĚŝĞůŶĂĐĞůŬŽǀŽŵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶşǀǉĚĂǀŬŽǀ^WũĞŶĂƐůĞĚŽǀŶǉ͗
 &ŝŶĂŶēŶĠƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇǌŽƓƚĄƚŶĞŚŽƌŽǌƉŽēƚƵ;ǌĚƌŽũϭϭϭͿǀ ēŝĂƐƚŬĞϯ ϰϰϯ 032͕- Φ͕ƚ͘ ũ͘ϰϭ͕ϲϰ%
 &ŝŶĂŶēŶĠƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇǌ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ;ǌĚƌŽũ35͕ϭ͕ϯͿǀ ēŝĂƐƚŬĞϯ 237 ϵϯϱ͕- Φ͕ƚ͘ ũ͘ϯϵ͕16 %
 &ŝŶĂŶēŶĠƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇǌ ǀůĂƐƚŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀ;ǌĚƌŽũϰϲͿǀ ēŝĂƐƚŬĞϭ 587 058͕- Φ͕ƚ͘ ũ͘ϭϵ͕20 %
WŽĚűĂ ǌŽƐŬƵƉĞŶǉĐŚ ƌŽǌƉŽēƚŽǀǉĐŚ ƉŽůŽǎŝĞŬ ďŽůŝ ǀǉĚĂǀŬǇ͕ ĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶĠ ǌŽ ǌĚƌŽũŽǀ ƓƚĄƚŶĞŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ
;ŬſĚǌĚƌŽũĂϭϭϭͿēĞƌƉĂŶĠŶĂƐůĞĚŽǀŶĞ͘

dĂďƵűŬĂϭϬsǉĚĂǀŬǇƉŽĚűĂƌŽǌƉŽēƚŽǀǉĐŚƉŽůŽǎŝĞŬǀhZ
Schválený
Upravený
^ŬƵƚŽēŶŽƐƛ
&ƵŶŬēŶĠ
WŽůŽǎŬĂ
ƌŽǌƉŽēĞƚ
ƌŽǌƉŽēĞƚ
k 31.12.2017
ēůĞŶĞŶŝĞ
0560
ϲϬϬEs|s<z
3 158 400
3 443 032
3 443 032
ƚŽŚŽ͗
0560
ϲϭϬDǌĚǇ͕ƉůĂƚǇ͕ƐůƵǎ͘ ƉƌşũŵǇ
1 707 300
1 ϴϭϭϵϴϮ
1 ϴϭϭϵϴϮ
0560
620 WŽŝƐƚŶĠĂ ƉƌşƐƉĞǀŽŬĚŽ
ϲϰϲϳϬϬ
ϳϰϵϭϬϱ
ϳϰϵϭϬϱ
ƉŽŝƐƛŽǀŶş
0560
ϲϯϭĞƐƚŽǀŶĠŶĄŚƌĂĚǇ
ϱϰϯϰϬ
ϰϴϮϳϮ
ϰϴϮϳϮ
0560
ϲϯϮŶĞƌŐŝĞ͕ ǀŽĚĂ͕ ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞ
ϭϰϮϱϬϬ
138 127
138 127
0560
ϲϯϯDĂƚĞƌŝĄů
30 800
ϯϰϲϳϰ
ϯϰϲϳϰ
0560
ϲϯϰŽƉƌĂǀŶĠ
86 800
56 582
56 582
0560
ϲϯϱZƵƚŝŶŶĄ͕ ƓƚĂŶĚĂƌĚ͘ ƷĚƌǎďĂ
6 000
ϵϬϮϵ
ϵϬϮϵ
0560
ϲϯϲEĄũŽŵŶĠǌĂƉƌĞŶĄũŽŵ
32 000
ϮϵϵϬϵ
ϮϵϵϬϵ
0560
ϲϯϳ^ůƵǎďǇ
ϰϮϭϵϲϬ
ϰϰϳϲϱϱ
ϰϰϳϲϱϱ
0560
ϲϰϮKĚƐƚƵƉŶĠ͕ ŽĚĐŚŽĚŶĠ͕ E
30 000
ϭϭϳϲϵϳ
ϭϭϳϲϵϳ
0560
ϳϬϬ<W/d>Kss|s<z
0
0
0
s| V K z>< O M
3 158 400
3 443 032
3 443 032
s ƌŽŬƵϮϬϭϳƌŽǌƉŽēƚŽŵƉƌŝĚĞůĞŶĠĨŝŶĂŶēŶĠƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇďŽůŝǀǇēĞƌƉĂŶĠǀ ƉůŶĞũǀǉƓŬĞ͘
ĞǎŶĠǀǉĚĂǀŬǇϯ ϰϰϯ ϬϯϮΦĂ ŬĂƉŝƚĄůŽǀĠǀǉĚĂǀŬǇϬΦ͘
&ŝŶĂŶēŶĠ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇ ďŽůŝ ēĞƌƉĂŶĠ ǀ ƐƷůĂĚĞ Ɛ ŽǌŶĄŵĞŶşŵ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ aZ Ă ŶĄƐůĞĚŶǉĐŚ
ƌŽǌƉŽēƚŽǀǉĐŚ ŽƉĂƚƌĞŶş Ă ďŽůŝ ƉŽƵǎŝƚĠ ŶĂ ƉůŶĞŶŝĞ ŚůĂǀŶĞũ ēŝŶŶŽƐƚŝ ^W͕ ŶĂ ŵǌĚǇ͕ ŽĚǀŽĚǇ͕ ƌĞǎŝũŶĠ
ǀǉĚĂǀŬǇ͘
^W ǀ ƌĄŵĐŝ ǌƷēƚŽǀĂŶŝĂ ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ ǀǌƛĂŚŽǀ ƐŽ ƓƚĄƚŶǇŵ ƌŽǌƉŽēƚŽŵ ǌĂ ƌŽŬ ϮϬϭϳ ŶĞŵĄ ƉŽǀŝŶŶŽƐƛ
ŽĚǀŝĞƐƛŶĞǀǇēĞƌƉĂŶĠĨŝŶĂŶēŶĠƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇĚŽƓƚĄƚŶĞŚŽƌŽǌƉŽēƚƵ͘
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5.2

s|s<z E ,ZE/E <d/s/dz

sǇŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞǌĂŚƌĂŶŝēŶǉĐŚƐůƵǎŽďŶǉĐŚĐŝĞƐƚǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ^W
s ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ďŽůŝ ǀǉĚĂǀŬǇ ŶĂ ǌĂŚƌĂŶŝēŶĠ ƐůƵǎŽďŶĠ ĐĞƐƚǇ ǀŽ ǀǉƓŬĞ ϰϭ ϱϲϮ Φ͘ sǉĚĂǀŬǇ ďŽůŝ  ŽƉƌŽƚŝ
ŵŝŶƵůĠŵƵƌŽŬƵŶŝǎƓŝĞŽ ϳϳϬϱΦ͘
dĂďƵűŬĂϭϭĂŚƌĂŶŝēŶĠƐůƵǎŽďŶĠĐĞƐƚǇǀhZ
&ŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ^
^ĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶĠǌƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀƓƚĄƚŶĞŚŽ
ƌŽǌƉŽēƚƵ
^ĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶĠǌ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀǀůĂƐƚŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀ
^WK>h

Rok 2017

Rok 2016

Zdroj

30 870

ϰϮϴϯϴ

111

ϭϬϲϵϮ
41 562

ϲϰϮϵ
ϰϵϮϲϳ

ϰϲ

ŶĂēŶĄ ēĂƐƛ ǌĂŚƌĂŶŝēŶǉĐŚ ƐůƵǎŽďŶǉĐŚ ĐŝĞƐƚ ďŽůĂ ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶĄ ƉŽĚŝĞůŽǀǉŵ ĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶşŵ ^W
Ă ƉŽǌǉǀĂũƷĐĞũ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͕ ƌĞƐƉ͘ Ƶ ŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚ ^ ǀƓĞƚŬǇ ŶĄŬůĂĚǇ ďŽůŝ ƌĞĨƵŶĚŽǀĂŶĠ ƉŽǌǉǀĂũƷĐŽƵ
ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝŽƵ͘
ĂŚƌĂŶŝēŶĠƐůƵǎŽďŶĠĐĞƐƚǇǀ ǌĚƌŽũŝϰϲďŽůŝĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶĠǌ ƉƌŝũĂƚǉĐŚŐƌĂŶƚŽǀĂƚƌĂŶƐĨĞƌŽǀŶĂƌĞĂůŝǌŽǀĂŶĠ
ƉƌŽũĞŬƚǇ͘
ĂŚƌĂŶŝēŶĠ ƉƌĂĐŽǀŶĠ ĐĞƐƚǇ ŵĂůŝ ǀćēƓŝŶŽƵ ŬƌĄƚŬŽĚŽďǉ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌ ǌĂ ƷēĞůŽŵ ƷēĂƐƚŝ ŶĂ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĄĐŚ͕
ƐĞŵŝŶĄƌŽĐŚ͕ ǁŽƌŬƐŚŽƉŽĐŚ͕ ƓŬŽůĞŶŝĂĐŚ͕ ƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚ ƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂĐŚ Ă ēůĞŶƐƚǀĂ ǀ ƉŽƌŽƚĞ͘ ůŚŽĚŽďĞũƓŝĞ
ǌĂŚƌĂŶŝēŶĠƉƌĂĐŽǀŶĠĐĞƐƚǇďŽůŝƌĞĂůŝǌŽǀĂŶĠǌ ĚƀǀŽĚƵƓƚƵĚŝũŶǉĐŚƉŽďǇƚŽǀĂ ŬƵƌǌŽǀ͘
WƌşŶŽƐũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚǌĂŚƌĂŶŝēŶǉĐŚƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚĐŝĞƐƚǀǇƉůǉǀĂůǌ ŝĐŚƷēĞůƵ͗
 ĂŬƚşǀŶĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĄĐŝĂ ŶĂ ēŝŶŶŽƐƚŝ ƵƌſƉƐŬĞũ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ Ă ŝŶǉĐŚ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚ
ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝş͕ǀ ŬƚŽƌǉĐŚ^WƌĞƉƌĞǌĞŶƚƵũĞ^ůŽǀĞŶƐŬŽ͖
 ǀǉŵĞŶĂ ƐŬƷƐĞŶŽƐƚş͕ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ǌŶĂůŽƐƚş͕ ƉŽƐŝůŶĞŶŝĞ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ͕ ŽĚďŽƌŶĠ ƓŬŽůĞŶŝĂ Ă ǀǉƐƚĂǀǇ
ƉƌŝƐƉŝĞǀĂũƷĐĞǀ ŶĞŵĂůĞũŵŝĞƌĞŬ ǌǀǇƓŽǀĂŶŝƵŬǀĂůŝĨŝŬĄĐŝĞǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ^W͖
 ǌşƐŬĂŶŝĞ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ŬŽŶƚĂŬƚŽǀ͕ ƵĚƌǎŝĂǀĂŶŝĞ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ ƐŽ ǌĂŚƌĂŶŝēŶǉŵŝ ƉĂƌƚŶĞƌŵŝ͕
ƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĂ ēŝŶŶŽƐƚŝ ^W͕ Ă ƚǉŵ Ăũ ǌǀŝĚŝƚĞűŸŽǀĂŶŝĞ ^ůŽǀĞŶƐŬĂ ǀ ǌĂŚƌĂŶŝēş͕ ŵŽǎŶŽƐƚŝ ǌşƐŬĂŶŝĂ
ŶŽǀǉĐŚĨŝŶĂŶēŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀ͖
 ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƷůŽŚ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĞũ ēŝŶŶŽƐƚŝ ^W Ă Ɛ ƚǉŵ ƐƷǀŝƐŝĂĐĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĂ ŬŽŶŬƌĠƚŶǇĐŚ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀ;ǌŶĂēŶĄēĂƐƛĐŝĞƐƚͿ

5.3

^js,͕ E<>z  s|EK^z  ROK 2017

ĞůŬŽǀĠŶĄŬůĂĚǇǌĂƌŽŬϮϬϭ7 ďŽůŝǀŽǀǉƓŬĞ8 ϰϱϴϬϰϳ͕15 Φ͘
ĞůŬŽǀĠǀǉŶŽƐǇǌĂƌŽŬϮϬϭ7 ďŽůŝǀŽǀǉƓŬĞ8 521 767͕Ϯϰ Φ͘
sǉƐůĞĚŽŬ ŚŽƐƉŽĚĄƌĞŶŝĂ ǌĂƌŽŬϮϬϭ7 ďŽůŬůĂĚŶǉĂ ƚŽǀŽǀǉƓŬĞ63 720͕Ϭϵ Φ͘
^ƉůĂƚŶĄĚĂŸǌ ƉƌşũŵŽǀͬϱϵϭͬǌĂƌŽŬϮϬϭϳũĞǀŽǀǉƓŬĞϰϱ ϱϵϱ͕ϵϱΦ
sǉƐůĞĚŽŬŚŽƐƉŽĚĄƌĞŶŝĂǌĂƌŽŬϮϬϭϳƉŽǌĚĂŶĞŶşũĞǀŽǀǉƓŬĞϭϴ ϭϮϰ͕ϭϰΦ
ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬĞŚŽ ǀǉƐůĞĚŬƵ - ǀǇƓƓŝĞ ǀǉŶŽƐǇ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ ƐƷ ŚůĂǀŶĞ ŽƐƚĂƚŶĠ ǀǉŶŽƐǇ
z ƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĞũ ēŝŶŶŽƐƚŝ Ă ƚŽ ǌĂ ƉƌĞĚĂũ ŵĂũĞƚŬƵ ĂŬŽ ũĞ ƚŽ Ăũ ǌŚŽĚŶŽƚĞŶĠ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ƉƌşũŵŽǀ͘ :Ğ ƚŽ ǌĂ
ƉƌĞĚĂũĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶǇĐŚďƵĚŽǀ^W>ĂǌŽǀŶĄ͕ ^s^ƉŝƓƐŬĄ^ŽďŽƚĂĂ ǀǇƌĂĚĞŶĠŵŽƚŽƌŽǀĠǀŽǌŝĚůĄ͘
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5.4

,KEKdE/ D:d<Ks: WK1/ KZ'E//͕ DEz ^dsh D:d<h
 s <Ks

5.4.1

>,KK|E,DKdE| ,DKdE|D:dK<

DĂũĞƚŽŬ^Wǀ ƷēƚŽǀŶĞũƚƌŝĞĚĞϬŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳũĞǀ ŚŽĚŶŽƚĞϰ ϵϰϴ Ϭϴϯ͕ϯϯΦ͘
dĂďƵűŬĂϭϮDĂũĞƚŽŬƉŽĚűĂƐƷǀĂŚǇŽĚϬϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳĚŽϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳǀhZ
jēĞƚ
EĄǌŽǀ
PS 1.1.2017
WƌşƌĂƐƚŬǇ
jďǇƚŬǇ
013
^ŽĨƚǀĠƌ
ϴϯϰ ϵϭϭ͕ϬϬ
ϭϱϯϰϭϴ͕ϮϬ
-Ϯϲϴϴϱ͕ϭϲ
021
^ƚĂǀďǇ
3 ϯϬϭϰϯϰ͕Ϯϭ
ϮϴϯϴϮ͕ϯϯ
-Ϯϵϲϵϲ͕Ϯϱ
022
,D
2 ϱϱϭϮϱϳ͕ϭϲ
Ϭ͕ϬϬ
-Ϯϯϰ ϲϱϯ͕ϵϮ
023
ŽƉƌĂǀŶĠƉƌŽƐ͘
ϵϮϰϳϮϰ͕ϱϲ
1 ϭϬϳ͕ϲϬ
-218 ϯϯϭ͕ϱϰ
ϬϮϵ
ƌŽďŶǉ,DŽƐƚ͘
277 ϳϯϬ͕ϴϬ
Ϭ͕ϬϬ
-ϰϲ ϵϵϬ͕Ϯϯ
031
WŽǌĞŵŬǇ
1 ϴϵϬϭϲϰ͕ϵϯ
Ϭ͕ϬϬ
-66 ϰϳϳ͕ϱϰ
032
hŵĞůĞĐŬĠĚŝĞůĂ
ϰϭϰ͕ϵϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϬϰϭͬϮ KďƐƚĂƌĂŶŝĞE,D
ϯϯϯϱϱ͕ϱϯ
ϱϰ ϴϬϭ͕ϵϯ
-Ϯϵ ϰϴϵ͕ϵϯ
01-04 Spolu
ϵ ϴϭϯϵϵϯ͕ϭϭ
237 710,06
-652 524,57
073
KƉƌĄǀŬǇŬED
-ϳϵϴ ϲϮϰ͕ϮϮ
-ϭϲϵ ϲϰϳ͕ϭϴ
26 ϴϴϱ͕ϭϲ
081
KƉƌĄǀŬǇŬƐƚĂǀďĄŵ
-ϵϱϵϬϯϰ͕ϲϰ
-58 ϱϮϵ͕ϯϵ
Ϯϵ ϲϵϲ͕Ϯϱ
082
KƉƌĄǀŬǇŬ,D
-ϭϵϳϴ ϭϰϬ͕ϵϭ
-ϭϴϵ ϭϳϱ͕ϱϰ
Ϯϯϰ ϲϱϯ͕ϵϮ
083
KƉƌĄǀŬǇŬĚŽƉƌ͘
-ϱϵϯ ϲϯϳ͕ϯϵ
-110 ϱϴϴ͕ϬϬ
218 ϯϯϭ͕ϱϰ
Ϭϴϵ
KƉƌĄǀŬǇŬƌŽď
-132 ϲϴϰ͕Ϯϭ
-17 ϱϵϬ͕ϴϵ
ϰϲ ϵϵϬ͕Ϯϯ
07-08 Spolu
-4 462 121,37
-545 531,00
556 557,10
Majetok spolu
5 351 871,74
-307 ϴϮϬ͕ϵϰ
-ϵϱ ϵϲϳ͕ϰϳ

KS 31.12.2017
ϵϲϭϰϰϰ͕Ϭϰ
3 ϯϬϬϭϮϬ͕Ϯϵ
ϮϯϭϲϲϬϯ͕Ϯϰ
707 ϱϬϬ͕ϲϮ
230 ϳϰϬ͕ϱϳ
1 823 ϲϴϳ͕ϯϵ
ϰϭϰ͕ϵϮ
58 ϲϲϳ͕ϱϯ
ϵ ϯϵϵ 178,60
-ϵϰϭ ϯϴϲ͕Ϯϰ
-ϵϴϳ ϴϲϳ͕ϳϴ
-ϭϵϯϮϲϲϮ͕ϱϯ
-ϰϴϱ ϴϵϯ͕ϴϱ
-103 Ϯϴϰ͕ϴϳ
-4 451 Ϭϵϱ͕Ϯϳ
4 ϵϰϴ 083,33

WƌĞŚűĂĚ ŵĂũĞƚŬƵ ^W ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ŽďƐĂŚƵũĞ ƷĚĂũĞ ƉŽĚűĂ ũĞĚŶŽƚůŝǀĠŚŽ ĚƌƵŚƵ ŵĂũĞƚŬƵ͕ Ă ƚŽ
ŽďƐƚĂƌĄǀĂĐŝƵĐĞŶƵ͕ŽƉƌĄǀŬǇ͕ŽƉƌĂǀŶĠƉŽůŽǎŬǇ͕ǌŽƐƚĂƚŬŽǀƷŚŽĚŶŽƚƵŵĂũĞƚŬƵ͘
ĞůŬŽǀĞŶĞŽďĞǎŶǉŵĂũĞƚŽŬŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞũĞ͗
 KďƐƚĂƌĄǀĂĐŝĂĐĞŶĂŵĂũĞƚŬƵ
 KƉƌĄǀŬǇ
 KƉƌĂǀŶĠƉŽůŽǎŬǇ
ŽƐƚĂƚŬŽǀĄŚŽĚŶŽƚĂŵĂũĞƚŬƵ

ϵ ϯϵϵ ϭϳϴ͕ϲϬΦ
-ϰ ϰϱϭ Ϭϵϱ͕ϮϳΦ
Ϭ͕ϬϬΦ
4 ϵϰϴ 083,33 €

jēƚŽǀŶĄ ũĞĚŶŽƚŬĂ ƷēƚŽǀĂůĂ ĚůŚŽĚŽďǉ ŶĞŚŵŽƚŶǉ ŵĂũĞƚŽŬ ǀ ŽďƐƚĂƌĄǀĂĐşĐŚ ĐĞŶĄĐŚ ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ ŶĂ
ĚŽĚĄǀĂƚĞűƐŬǉĐŚĨĂŬƚƷƌĂĐŚ͘ĂƌĂĚĞŶŝĞŵĂũĞƚŬƵƐĂǀǇŬŽŶĄǀĂůŽǀ zŵǇƐůĞĄŬŽŶĂEZ^Zē͘ϰϯϭͬϮϬϬϮ͘ ǌ͘
ŽƷēƚŽǀŶşĐƚǀĞ͕ǀ ǌŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚǌŵŝĞŶĂĚŽƉůŶŬŽǀ͕ǀ ǌŵǇƐůĞĄŬŽŶĂEZ^Zē͘ϱϵϱͬϮϬϬϯ͘ ǌŽĚĂŶŝ
z ƉƌşũŵŽǀĂěĂůƓşĐŚƐƷǀŝƐŝĂĐŝĐŚƉƌĄǀŶǇĐŚŶŽƌŝĞŵĂƵƐŵĞƌŶĞŶş͘
WƌşƌĂƐƚŬǇŵĂũĞƚŬƵ ǀ ƉƌŝĞďĞŚƵƌŽŬĂϮϬϭϳ͕ĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶĠz ǀůĂƐƚŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀ͕ ďŽůŝŶĂƐůĞĚŽǀŶĠ͗
– 013 – ƐŽĨƚǀĠƌϭϱϯ ϰϭϴ͕ϮϬΦ͕ǀƚŽŵϮŬƐƐƚĂǀĞďŶǉƐŽĨƚǀĠƌ<><h>h^ϴϮϬ͕ϴϬΦ͕ϮŬƐƐŽĨƚǀĠƌ^tt/E
^sZĂƚĂĐĞŶƚĞƌKZϮϬϭϲ^E'>Ds>ϭϮ ϰϭϱ͕ϮϬΦ͕ůŝĐĞŶĐŝĂWsWK^ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƉŽƓƚǇĂ ƐƉƌĄǀĂ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚƷƌǇ – ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ǌŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ϱϵϱ͕ϮϬ Φ͕ ŶŽǀŽǌŝƐƚĞŶǉ ĚůŚŽĚŽďǉ ŶĞŚŵŽƚŶǉ ŵĂũĞƚŽŬ
/ŶĨŽƌŵĂēŶǉ ƐǇƐƚĠŵ ŶĂ ǌĂď͘ ƉůŶ͘ ŝŶĨ͘ƚŽŬŽǀŽ ŬǀĂůŝƚĞǀŽĚŶǉĐŚ ƉůƀĐŚ^ůŽǀĞŶƐŬĂĂ ƐŽĨƚǀĠƌŶĂƉŽƐŝů͘
ĚĂƚ͘ƐǇƐƚ͘ǀƀĚǀŚŽĚŶǉĐŚŶĂŬƷƉĂŶŝĞǀŽǀǉƓŬĞϳϴ ϱϰϬ͕- ΦĂ ŝŶĨ͘ ƐǇƐƚĠŵŽ ǀŽĚĞƵƌēĞŶĞũŶĂűƵĚƐŬƷ
ƉŽƚƌĞďƵǀŽǀǉƓŬĞϲ1 Ϭϰϳ͕- Φ;ǌĂƷēƚŽǀĂŶǉƐƷǀǌƛĂǎŶĞƐ ƷēƚŽŵŽƉƌĄǀŽŬͿ͘
– 021 – ƐƚĂǀďǇ- ƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƉůŽĐŚǇĂƵƚŽƉĂƌŬƵǀŽǀǉƓŬĞϮϴ ϯϴϮ͕ϯϯΦ
– 023 - ĚŽƉƌĂǀŶĠƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇ– ϰŬƐǌĂĚŶǉƉĂƌŬ͘ ƐĞŶǌŽƌZEh>d<:Zϭ ϭϬϳ͕ϲϬΦ
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–

ϬϰϮ - ŽďƐƚĂƌĂŶŝĞ ,D ϱϰ ϴϬϭ͕ϵϯ Φ͕ ǀ ƚŽŵ ŶĞǌĂƌĂĚĞŶĄ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĄ ĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĂ ƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ
ZKW/Ă ƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĂŶƐŬĄǇƐƚƌŝĐĂ

jďǇƚŬǇŵĂũĞƚŬƵ ǀƉƌŝĞďĞŚƵƌŽŬĂϮϬϭϳďŽůŝǌĚƀǀŽĚƵũĞŚŽǀǇƌĂĚĞŶŝĂǀǌŚűĂĚŽŵŶĂŶĞƵƉŽƚƌĞďŝƚĞűŶŽƐƛĂ
ƉƌĞďǇƚŽēŶŽƐƛŵĂũĞƚŬƵ͘WƌĞďǇƚŽēŶǉŵĂũĞƚŽŬďŽůŶĂǌĄŬůĂĚĞŬƷƉŶǇĐŚǌŵůƷǀŽĚƉƌĞĚĂŶǉ͘
sǇƌĂĚĞŶǉŵĂũĞƚŽŬǀ ĐĞůŬŽǀĞũǀǉƓŬĞŽďƐƚĂƌĄǀĂĐĞũĐĞŶǇϲϱϮϱϮϰ͕ϱϳΦ͗
 013 - ƐŽĨƚǀĠƌǀŽǀǉƓŬĞϮϲϴϴϱ͕ϭϲΦ͕ŶĞƵƉŽƚƌĞďŝƚĞűŶǉŵĂũĞƚŽŬƉŽƐŬŽŶēĞŶşĚŽďǇǎŝǀŽƚŶŽƐƚŝ͕
 021 - ƐƚĂǀďǇǀŽǀǉƓŬĞϮϵ ϲϵϲ͕ϮϱΦƉƌĞďǇƚŽēŶǉŵĂũĞƚŽŬ- ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶĂďƵĚŽǀĂĂŶƐŬĄǇƐƚƌŝĐĂ
Ƶů͘ >ĂǌŽǀŶĄϯϯ͕
 022 - ĚůŚŽĚŽďǉ ŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚŽŬǀŽǀǉƓŬĞϮϯϰϲϱϯ͕ϵϮΦ - ŶĞƵƉŽƚƌĞďŝƚĞűŶǉŵĂũĞƚŽŬƉŽƐŬŽŶēĞŶş
ĚŽďǇǎŝǀŽƚŶŽƐƚŝ;ǀǉƉŽēƚŽǀĄƚĞĐŚŶŝŬĂ͕ŬůŝŵĂƚŝǌĄĐŝĞ͕ƚĞů͘ ƷƐƚƌĞĚŶĞ͕ŬŽƉşƌ͘ ƐƚƌŽũĞ͕ŬŽƚůŽǀĠƚĞůĞƐŽͿ͕
 023 - ĚŽƉƌĂǀŶĠ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇ ǀŽ ǀǉƓŬĞ Ϯϭϴ ϯϯϭ͕ϱϰ Φ - ŶĞƵƉŽƚƌĞďŝƚĞűŶǉ ŵĂũĞƚŽŬ͕ Ă ƚŽ ŽƐŽďŶĠ
ŵŽƚŽƌŽǀĠǀŽǌŝĚůĄ͕
 ϬϮϵ- ŽƐƚĂƚŶǉ,DǀŽǀǉƓŬĞϰϲϵϵϬ͕ϮϯΦƉƌĞďǇƚŽēŶǉŵĂũĞƚŽŬ– ŬƵůƚƷƌŶĂƉĂŵŝĂƚŬĂ^ƉŝƓƐŬĄ^ŽďŽƚĂ
KƌůşŬ͕
 031 - ƉŽǌĞŵŬǇǀŽǀǉƓŬĞϲϲ ϰϳϳ͕ϱϰΦ͘s ĂŶƐŬĞũǇƐƚƌŝĐŝ͕>ĂǌŽǀŶĄƵů͘ϭϬ Ϭϰϳ͕ϴϴΦ͕ǀ ^ƉŝƓƐŬĞũ^ŽďŽƚĞ
ϱϲϰϮϵ͕ϲϲΦ͘
 ϬϰϮ- ƷďǇƚŽŬ,DϮϵ ϰϴϵ͕ϵϯ
Wƌŝ ǀǇƌĂěŽǀĂŶş ƚŽŚƚŽ ŵĂũĞƚŬƵ ƐĂ ƉŽƐƚƵƉŽǀĂůŽ ǀ ǌŵǇƐůĞ ĄŬŽŶĂ EZ ^Z ē͘Ϯϳϴͬϭϵϵϯ ͘ ǌ͘ Ž ƐƉƌĄǀĞ
ŵĂũĞƚŬƵƓƚĄƚƵǀ ǌŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚǌŵŝĞŶĂĚŽƉůŶŬŽǀ͘
5.4.2

WK,@s<z s <z

^WĞǀŝĚƵũĞĐĞůŬŽǀĠƉŽŚűĂĚĄǀŬǇŬ 31.12.2017 vo výške 27 810,00 €.
dĂďƵűŬĂϭϯZŽǌƉŝƐƉŽŚűĂĚĄǀŽŬŬϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳǀhZ
Riadok
,ŽĚŶŽƚĂ
Opis
WŽŚűĂĚĄǀŬǇ
súvahy
ƉŽŚűĂĚĄǀŽŬ
&ĂŬƚƷƌǇǀǇƐƚĂǀĞŶĠŽĚďĞƌĂƚĞűŽŵ͕
KĚďĞƌĂƚĞůŝĂ
061
Ϯϰϴϳϵ͕ŶĞǌĂƉůĂƚĞŶĠĚŽŬŽŶĐĂƌŽŬĂϮϬϭϳ
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠƉƌĞǀ͘
Ϭϲϰ
0
ƉƌĞĚĚĂǀŬǇ
KƐƚĂƚŶĠƉŽŚűĂĚĄǀŬǇ
065
0
WŽŚűĂĚĄǀŬǇǀŽēŝ
070
ϭϲϰ͕ϬϬ
ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽŵ
ĂŸǌƉƌşũŵƵ
072
0
/ŶĠƉŽŚűĂĚĄǀŬǇ
081
Ϯϳϲϳ͕- ǇƚǇa
^WK>h
27 810,- ĞůŬŽǀĠƉŽŚűĂĚĄǀŬǇŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ




dĂďƵűŬĂϭϰWŽŚűĂĚĄǀŬǇƉŽĚűĂĚŽďǇƐƉůĂƚŶŽƐƚŝǀƚŝƐ͘hZ;ƌŝĂĚŬǇϬϰϴĂϬϲϬƐƷǀĂŚǇͿ
,ŽĚŶŽƚĂ
,ŽĚŶŽƚĂ
WŽŚűĂĚĄǀŬǇƉŽĚűĂdoby splatnosti
k 31.12.2017
k 31.12.2016
WŽŚűĂĚĄǀŬǇǀ ůĞŚŽƚĞƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
1
1
WŽŚűĂĚĄǀŬǇƉŽůĞŚŽƚĞƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
Ϯϰ
26
^WK>h;ƐƷēĞƚƌŝĂĚŬŽǀƐƷǀĂŚǇϬϰϴĂ 060)
25
27
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dĂďƵűŬĂϭϱWŽŚűĂĚĄǀŬǇƉŽĚűĂǌŽƐƚĂƚŬŽǀĞũĚŽďǇƐƉůĂƚŶŽƐƚŝǀƚŝƐ͘hZ;ƌŝĂĚŬǇϬϰϴĂϬϲϬƐƷǀĂŚǇͿ
WŽŚűĂĚĄǀŬǇƉŽĚűĂǌŽƐƚĂƚŬŽǀĞũ
,ŽĚŶŽƚĂ
,ŽĚŶŽƚĂ
doby splatnosti
k 31.12.2017
k 31.12.2016
WŽŚűĂĚĄǀŬǇƐŽǌŽƐƚĂƚŬŽǀŽƵĚŽďŽƵƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
1
5
ĚŽϭƌŽŬĂ
WŽŚűĂĚĄǀŬǇƐŽǌŽƐƚĂƚŬŽǀŽƵĚŽďŽƵƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
2
0
ŽĚϭƌŽŬĂĚŽϱƌŽŬŽǀ
WŽŚűĂĚĄǀŬǇƐŽǌŽƐƚĂƚŬŽǀŽƵĚŽďŽƵƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
22
22
ĚůŚƓŽƵĂŬŽϱƌŽŬŽǀ
^WK>h;ƐƷēĞƚƌŝĂĚŬŽǀƐƷǀĂŚǇϬϰϴĂ 060)
25
27
WŽŚűĂĚĄǀŬĂŵŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞƐĂǀĞŶƵũĞǌǀǉƓĞŶĄƉŽǌŽƌŶŽƐƛ͘sǇŵĄŚĂŶŝĞƐƚĂƌƓşĐŚƉŽŚűĂĚĄǀŽŬƐĂĚůŚŽĚŽďŽ
ƌŝĞƓŝ ƐƷĚŶŽƵ ĐĞƐƚŽƵ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ĂĚǀŽŬĄƚƐŬĞũ ŬĂŶĐĞůĄƌŝĞ͕ Ɛ ŬƚŽƌŽƵ ŵĄ ^W ǌŵůƵǀƵ ŶĂ ƉƌĄǀŶĞ
ƐůƵǎďǇ͘
Z ƉŽŚűĂĚĄǀŽŬ ǀ ůĞŚŽƚĞ ƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ ϭ ϰϱϲ͕ϭϮ Φ ƐƷ ƉŽŚűĂĚĄǀŬǇ ŽĚ ŽĚďĞƌĂƚĞűŽǀ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĞ ǀǇƐƚĂǀĞŶǉĐŚ
ŽĚďĞƌĂƚĞűƐŬǉĐŚĨĂŬƚƷƌ͘
Z ƉŽŚűĂĚĄǀŽŬ Ϯϳ ϴϭϬ͕ϱϬ Φ ƐƷ ƉŽŚűĂĚĄǀŬǇ ŽĚ ŽĚďĞƌĂƚĞűŽǀ Ϯϰ ϴϳϵ͕ϲϴ Φ͕ ƉŽŚűĂĚĄǀŬǇ ǀŽēŝ
ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽŵϭϲϰ͕ϬϬΦ;ǌĄůŽŚĂŶĂĐĞƐƚŽǀŶĠĂ ǌƌĄǎŬĂǌĂƐůƵǎŽďŶĠŵŽďŝůŶĠƚĞůĞĨſŶǇͿĂ ŝŶĠƉŽŚűĂĚĄǀŬǇ
2 ϳϲϳ͕ϭϵ Φ͘ /ŶĠ ƉŽŚűĂĚĄǀŬǇ - ǌŽƐƚĂƚŽŬ ǌĂ ŽĚŬƷƉĞŶŝĞ ďǇƚŽǀ a ǀŽ ǀǉƓŬĞ Ϯ ϳϲϳ͕ϭϵ Φ ƐƷ Ƶǎ ƉŽ ůĞŚŽƚĞ
ƐƉůĂƚŶŽƐƚŝŶĂ ǌĄŬůĂĚĞ ŬƷƉŶǇĐŚ ǌŵůƷǀ Ă ƐƉůĄƚŬŽǀĠŚŽŬĂůĞŶĚĄƌĂĂ ƚŝĞƚŽďƵĚĞƉŽƚƌĞďŶĠĚŽƌŝĞƓŝƛǀ ƌŽŬƵ
ϮϬϭϴ͘
KƉƌĂǀŶĠƉŽůŽǎŬǇŬ ƉŽŚűĂĚĄǀŬĂŵ- ŶĞďŽůŝƷēƚŽǀĂŶĠ͘
^WĞǀŝĚƵũĞĐĞůŬŽǀĠǌĄǀćǌŬǇŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳǀŽǀǉƓŬĞϴϰϰϳϯϵ͕- €.
dĂďƵűŬĂϭϲĄǀćǌŬǇƉŽĚűĂĚŽďǇƐƉůĂƚŶŽƐƚŝǀhZ
Výška
k 31.12.2017

ĄǀćǌŬǇƉŽĚűĂĚŽďǇƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
ůŚŽĚŽďĠǌĄǀćǌŬǇͬƌ͘ϭϰϬͬƐƉŽůƵǌ toho
ĄǀćǌŬǇǀ ůĞŚŽƚĞƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
ĄǀćǌŬǇƉŽůĞŚŽƚĞƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠǌĄǀćǌŬǇͬƌ͘ϭϱϭͬƐƉŽůƵǌ toho
ĄǀćǌŬǇǀ ůĞŚŽƚĞƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
ĄǀćǌŬǇƉŽůĞŚŽƚĞƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
^WK>h;ƐƷēĞƚƌŝĂĚŬŽǀƐƷǀĂhy 140 a 151)

ϴϳϬϴ͕ϬϬ
ϴϳϬϴ͕ϬϬ
0
ϴϯϲϬϯϭ͕ϬϬ
ϴϯϲϬϯϭ͕ϬϬ
0
844 ϳϯϵ͕ϬϬ




dĂďƵűŬĂϭϳĄǀćǌŬǇƉŽĚűĂĚŽďǇƐƉůĂƚŶŽƐƚŝǀƚŝƐ͘hZ;ƌŝĂĚŬǇϭϰϬĂϭϱϭƐƷǀĂŚǇͿ
Výška
Výška
ĄǀćǌŬǇƉŽĚűĂĚŽďǇƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
k 31.12.2017
k 31.12.2016
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠǌĄǀćǌŬǇͬƌ͘ϭϱϭͬƐƉŽůƵǌ toho
836
ϵϴϵ
ĄǀćǌŬǇǀ ůĞŚŽƚĞƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
836
ϵϴϵ
ĄǀćǌŬǇƉŽůĞŚŽƚĞƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
0
0
ůŚŽĚŽďĠǌĄǀćǌŬǇͬƌ͘ϭϰϬͬ spolu z toho
ϵ
3
ĄǀćǌŬǇǀ ůĞŚŽƚĞƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
ϵ
3
ĄǀćǌŬǇƉŽůĞŚŽƚĞƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
0
0
^WK>h;ƐƷēĞƚƌŝĂĚŬŽǀƐƷǀĂŚǇϭϰϬĂ 151)
845
ϵϵϮ
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dĂďƵűŬĂϭϴĄǀćǌŬǇƉŽĚűĂǌŽƐƚĂƚŬŽǀĞũĚŽďǇƐƉůĂƚŶŽƐƚŝǀƚŝƐ͘hZ;ƌŝĂĚŬǇϭϰϬĂϭϱϭƐƷǀĂŚǇͿ
ĄǀćǌŬǇƉŽĚűĂǌŽƐƚĂƚŬŽǀĞũ
Výška
Výška
doby splatnosti
k 31.12.2017
k 31.12.2016
ĄǀćǌŬǇƐŽǌŽƐƚĂƚŬŽǀŽƵĚŽďŽƵƐƉůĂƚŶŽƐƚŝĚŽ
ϴϰϱ
ϵϵϮ
ϭƌŽŬĂ
ĄǀćǌŬǇƐŽǌŽƐƚĂƚŬŽǀŽƵĚŽďŽƵƐƉůĂƚŶŽƐƚŝŽĚ
0
0
ϭƌŽŬĂĚŽϱƌŽŬŽǀ
ĄǀćǌŬǇƐŽǌŽƐƚĂƚŬŽǀŽƵĚŽďŽƵƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
0
0
ĚůŚƓŽƵĂŬŽϱƌŽŬŽǀ
^WK>h;ƐƷēĞƚƌŝĂĚŬŽǀƐƷǀĂŚǇϭϰϬĂ 151)
845
ϵϵϮ
dĂďƵűŬĂϭϵĄǀćǌŬǇǌŽƐŽĐŝĄůŶĞŚŽĨŽŶĚƵǀƚŝƐ͘hZ
^ŽĐŝĄůŶǇĨŽŶĚ
Rok 2017
Rok 2016
Stav k 1.januáru
3
5
dǀŽƌďĂƐŽĐŝĄůŶĞŚŽĨŽŶĚƵ
52
51
ĞƌƉĂŶŝĞƐŽĐŝĄůŶĞŚŽĨŽŶĚƵ
ϰϲ
53
Stav k ϯϭ͘ĚĞĐĞŵďƌƵ
ϵ
3

dĂďƵűŬĂϮϬKƐƚĂƚŶĠŬƌĄƚŬŽĚŽďĠǌĄǀćǌŬǇǀƚŝƐ͘hZͿ
Výška
Výška
Opis
EĄǌŽǀƉŽůŽǎŬǇ
k 31.12.2017 k 31.12.2016
&ĂŬƚƷƌǇĚŽĚĄǀĂƚĞűŽŵŶĞƵŚƌĂĚĞŶĠĚŽ
ϯϮϭŽĚĄǀĂƚĞůŝĂ
77
323
ϯϭ͘ϭϮ͘Ă ƉůĂƚĞŶĠǀ ůĞŚŽƚĞƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
ǀ ŶĂƐůĞĚƵũƷĐŽŵƌŽŬƵ
ϯϮϰWƌŝũĂƚĠƉƌĞĚĚĂǀŬǇ
0
0
DǌĚǇǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽŵǀǉƉůĂƚĂǌĂy//͕͘
ϯϯϭĂŵĞƐƚŶĂŶĐŝ
336
Ϯϰϰ
ƷŚƌĂĚĂǀ /͘
226
ϭϲϰ
KĚǀŽĚǇW͕^W͕WǀǉƉůĂƚĂǌĂy//͕͘
ϯϯϲƷēƚ͘Ɛ ŝŶƓ͘ƐŽĐ͘ǌĂď͘
ƷŚƌĂĚĂǀ/͘
ϯϰϭĂŸǌƉƌşũŵŽǀ
11
1
ĂŸǌ ƉƌşũŵƵ
62
ϯϵ
ĂŸǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ– ǀǉƉůĂƚĂǌĂy//͕͘
ϯϰϮKƐƚĂƚ͘ƉƌŝĂŵĞĚĂŶĞ
ƷŚƌĂĚĂǀ /͘
ϯϰϯĂŸǌ ƉƌŝĚĂŶĞũ
6
0
W,ǌĂy//͕͘ƷŚƌĂĚĂǀ /͘
ŚŽĚŶŽƚǇ
ϯϰϱKƐƚĂƚŶĠĚĂŶĞĂ ƉŽƉů͘
0
2
ϯϳϵ/ŶĠǌĄǀćǌŬǇ
118
216
&ŝŶĂŶēŶĠǌĄďĞǌƉĞŬǇ
^WK>h
836
ϵϴϵ
s ƉƌĞĚĐŚĄĚǌĂũƷĐŽŵ ƉƌĞŚűĂĚĞ ũĞ ƉŽƌŽǀŶĂŶŝĞ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ǌĄǀćǌŬŽǀ Ɛ ŵŝŶƵůǉŵ ƌŽŬŽŵ͘ :ĞĚŶŽƚůŝǀĠ
ǌĄǀćǌŬǇ ƐƷ ŶŝǎƓŝĞ ŽƉƌŽƚŝ ƌŽŬƵ ϮϬϭϲ ;ǀ ƉŽůŽǎŬĞ ŽĚĄǀĂƚĞůŝĂ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϲ ďŽůĂ ǀŽ ǀǉƓŬĞ ϮϯϮ ϰϬϲ͕ϭϴ Φ
ĚŽĚĄǀĂƚĞűƐŬĄĨĂŬƚƷƌĂŽĚĨŝƌŵǇdĞŵƉĞƐƚǌĂŶĄŬƵƉǀǉƉŽēƚŽǀĞũƚĞĐŚŶŝŬǇ͕ŬƚŽƌĄďŽůĂƵŚƌĂĚĞŶĄǀ ŵĞƐŝĂĐŝ
ĨĞďƌƵĄƌϮϬϭϳͿ͘
/ŶĠǌĄǀćǌŬǇ- ĨŝŶĂŶēŶĠǌĄďĞǌƉĞŬǇǀŽǀǉƓŬĞϭϭϴ͘ϯϲϭ͕ϭϬΦŶĂǌĄŬůĂĚĞǌŵůƷǀŽsKďƵĚƷǀǇƐƉŽƌŝĂĚĂŶĠ
ǀ ƌŽŬƵϮϬϭϴ͘

5.5

KZ/sE/ W>dKE: /^/W>1Ez

^W ǀĞŶƵũĞ ƉůĂƚŽďŶĞũ ĚŝƐĐŝƉůşŶĞ Ɖƌŝ ƉůŶĞŶş ǌŵůƵǀŶǉĐŚ ĚŽĚĄǀĂƚĞűƐŬǉĐŚ ŝ ŽĚďĞƌĂƚĞűƐŬǉĐŚ ǀǌƛĂŚŽǀ
ŶĄůĞǎŝƚƷ ƉŽǌŽƌŶŽƐƛ͘ Wƌŝ ƵǌĂƚǀĄƌĂŶş ǌŵůƷǀ ũĞ ĚŽŚŽĚŶƵƚǉ ƐƉůĄƚŬŽǀǉ ŬĂůĞŶĚĄƌ͕ ƚĞƌŵşŶǇ ǀǇŬŽŶĂŶŝĂ
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ǌŵůƵǀŶĞĚŽŚŽĚŶƵƚǉĐŚƉƌĄĐ͕ǀǉŬŽŶŽǀ͕ƐůƵǎŝĞď͘hǌĂǀƌĞƚŝĞǌŵůƵǀŶǉĐŚǀǌƛĂŚŽǀũĞƉŽĚŵŝĞŶĞŶĠŽǀĞƌĞŶşŵ
ǌŵůƵǀŶĠŚŽ ǀǌƛĂŚƵ ǌ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĞũ Ă ƉƌĄǀŶĞũ ƐƚƌĄŶŬǇ͘ ĄǀćǌŬǇ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ ďŽůŝ  ƉůĂƚĞŶĠ ǀ ůĞŚŽƚĞ
ƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ͘ sǇƐƉŽƌŝĂĚĂŶŝĞ ƉŽŚűĂĚĄǀŽŬ  ƉŽ ůĞŚŽƚĞ ƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ ƐĂ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ƌŝĞƓŝůŽ ƉƌŝĞďĞǎŶĞ͘ dĞũƚŽ
ŽďůĂƐƚŝƐĂĂũŶĂěĂůĞũǀĞŶƵũĞǌǀǉƓĞŶĄƉŽǌŽƌŶŽƐƛ͘

5.6

,KEKdE/s|^><Ks<KEdZK>

5.6.1

s|^><zydZE|,<KEdZK>s ^W

V ƌĄŵĐŝ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽ obdobia 2007 – ϮϬϭϯďŽůŝǀŽǀǌƛĂŚƵŬŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝKWW v ^ĞŬĐŝŝĨŽŶĚŽǀ
EÚ v ƌŽŬƵϮϬϭϳǀǇŬŽŶĂŶĠĂ ƵŬŽŶēĞŶĠŶĂƐůĞĚŽǀŶĠǀůĄĚŶĞĂƵĚŝƚǇ͗
–

ϴϳϰ͕ <ϰϱϮϭ – ĂƵĚŝƚ ŽƉĞƌĄĐŝş͕ ǀǇŬŽŶĂŶǉ jƌĂĚŽŵ ǀůĄĚŶĞŚŽ ĂƵĚŝƚƵ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĞ WŽǀĞƌĞŶŝĂ ŶĂ
ǀǇŬŽŶĂŶŝĞ ǀůĄĚŶĞŚŽ ĂƵĚŝƚƵ ēşƐůŽ hs-ϳϴϱͬϮϬϭϳ͕ ϯϴϳϴͬϮϬϭϳ ǌŽ ĚŸĂ Ϯϴ͘ Ϭϰ͘ ϮϬϭϳ͕ ŬƚŽƌĠŚŽ
ŚůĂǀŶǉŵ ĐŝĞűŽŵ ũĞ ǌşƐŬĂŶŝĞ ƵŝƐƚĞŶŝĂ Ž ŽƉƌĄǀŶĞŶŽƐƚŝ ǀǉĚĂǀŬŽǀ ŶĂ ǀǇďƌĂŶĞũ Ă ĚŽƉůŶŬŽǀĞũ ǀǌŽƌŬĞ
ŽƉĞƌĄĐŝşKWW͘

WƌĞĚŵĞƚŶǉ ĂƵĚŝƚ ďŽů ǀǇŬŽŶĂŶǉ ŶĂ ǀǌŽƌŬĞ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ KW W͕ ƉƌŝēŽŵ ďŽůŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠ ŶĂƐůĞĚŽǀŶĠ
ǌŝƐƚĞŶŝĂ͗
- ŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĠ ǀǇŬŽŶĂŶŝĞ ƉƌǀŽƐƚƵƉŸŽǀĞũ ŬŽŶƚƌŽůǇ ǀĞƌĞũŶĠŚŽ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ ;ŶĂƉƌ͘ ƉŽƌƵƓĞŶŝĞ
ƉƌŝŶĐşƉƵ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶŽƐƚŝ Ă ŶĞĚŝƐŬƌŝŵŝŶĄĐŝĞ ƵĐŚĄĚǌĂēŽǀ Ɖƌŝ ǀǇŚŽĚŶŽƚĞŶş ƷƐƉĞƓŶĞũ ƉŽŶƵŬǇ͕
ŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶŝĞŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĠŚŽǌĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀĂŶŝĂƐƉƀƐŽďƵƐƚĂŶŽǀĞŶŝĂW,͖ ŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶŝĞ
ƉŽƌƵƓĞŶŝĂ Ɖƌŝ ƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶş ƐƉůŶĞŶŝĂ ƉŽĚŵŝĞŶŽŬ ƷēĂƐƚŝ ǀŽ sK͕ ŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶŝĞ ŶĞŚŽƐƉŽĚĄƌŶĞ
ǀǇŶĂůŽǎĞŶǉĐŚǀǉĚĂǀŬŽǀ͕ƉŽƐŬǇƚŶƵƚŝĞǀĞƌĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀŶĂĚƌĄŵĞĐŽƉƌĄǀŶĞŶŝĂͿ
<ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽŵ^KZKƉƌŝũĂůĂĚĞŬǀĄƚŶĞŽƉĂƚƌĞŶŝĂĂŬŽ͗
- ǀǇǀŽĚŝůĚƀƐůĞĚŬǇĨŝŶĂŶēŶĠŚŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ–ǀǇƐƚĂǀŝůŶĞǌƌŽǀŶĂůŽƐƛ͕
- ^KZK ƵƉŽǌŽƌŶŝů ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ^& j ŶĂ ƉŽǀŝŶŶŽƐƛ ĚƀƐůĞĚŶĠŚŽ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĂ ƉŽƐƚƵƉŽǀ ǀƌĄŵĐŝ
ƵĚƌǎĂƚĞűŶŽƐƚŝ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ƉƌĞ KW W - WK ϮϬϬϳ-ϮϬϭϯ ǀĂŬƚƵĄůŶĞ ƉůĂƚŶŽŵ /DW ^KZK͕
ƌŽǀŶĂŬŽ ĂŬŽ Ăũ ĚƀƐůĞĚŶĠ ǀǇŬŽŶĄǀĂŶŝĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶĞũ ĨŝŶĂŶēŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůǇ sK͕ Ăũ ǀŽ ǀǌƛĂŚƵ
ŬŶŽǀĠŵƵƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŵƵŽďĚŽďŝƵϮϬϭϰ–ϮϬϮϬ͕ƌŽǀŶĂŬŽƵƉŽǌŽƌŶŝůŶĂƉŽǀŝŶŶŽƐƛƉŽƐƚƵƉŽǀĂƛƉƌŝ
ŬŽŶƚƌŽůĞ sK ǀǌŵǇƐůĞ DW ^K ǀƉůĂƚŶŽŵ ǌŶĞŶş ǀƐƷůĂĚĞ ƐŬĂƉŝƚŽůĂŵŝ ŽĨŝŶĂŶēŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůĞ
aŬŽŶƚƌŽůŽǀĂƛ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĞ ƉƌĂǀŝĚŝĞů ĂƉƌŝŶĐşƉŽǀ sK ǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚ ǌŽ ǌŵůƵǀǇ Ž j ĚĞĨŝŶŽǀĂŶǉĐŚ
ƉƌşƐůƵƓŶǉŵŝ ƉƌĄǀŶǇŵŝ ĂŬƚŵŝ j Ă ǌŽ ǌĄŬŽŶĂ Ž ǀĞƌĞũŶŽŵ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶş Ă Ž ǌŵĞŶĞ Ă ĚŽƉůŶĞŶş
ŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀ

V ƌĄŵĐŝ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽŽďĚŽďŝĂϮϬϭϰ– ϮϬϮϬďŽůŝǀŽǀǌƛĂŚƵŬŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝKW<W v ^ĞŬĐŝŝĨŽŶĚŽǀ
EÚ v ƌŽŬƵϮϬϭϳǀǇŬŽŶĂŶĠĂ ƵŬŽŶēĞŶĠŶĂƐůĞĚŽǀŶĠǀůĄĚŶĞĂƵĚŝƚǇ͗
–

–

ϴϬϮ͕ <ϰϰϲϳ - ƐǇƐƚĠŵŽǀǉ ĂƵĚŝƚ ǀǇŬŽŶĂŶǉ jƌĂĚŽŵ ǀůĄĚŶĞŚŽ ĂƵĚŝƚƵ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĞ WŽǀĞƌĞŶŝĂ ŶĂ
ǀǇŬŽŶĂŶŝĞǀůĄĚŶĞŚŽĂƵĚŝƚƵēşƐůŽhsͬϳϰϵͬϮϬϭϳǌŽĚŸĂϮϲ͘ Ϭϭ͘ ϮϬϭϳ͖ŽĚĂƚŬŽŵē͘ϭŬ ƉŽǀĞƌĞŶŝƵ
ŶĂǀǇŬŽŶĂŶŝĞǀůĄĚŶĞŚŽĂƵĚŝƚƵē͘hsͬϭϬϴϱͬϮϬϭϳǌŽĚŸĂϬϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ͖ŽĚĂƚŬŽŵē͘ϮŬ ƉŽǀĞƌĞŶŝƵ
ŶĂǀǇŬŽŶĂŶŝĞǀůĄĚŶĞŚŽĂƵĚŝƚƵē͘js-ϭϴϳϳͬϮϬϭϳǌŽĚŸĂϮϰ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ͖ŽĚĂƚŬŽŵē͘ϯŬ ƉŽǀĞƌĞŶŝƵ
ŶĂǀǇŬŽŶĂŶŝĞǀůĄĚŶĞŚŽĂƵĚŝƚƵē͘js-ϮϭϲϵͬϮϬϭϳǌŽĚŸĂϬϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳ͖ŽĚĂƚŬŽŵē͘ϰŬ ƉŽǀĞƌĞŶŝƵ
ŶĂ ǀǇŬŽŶĂŶŝĞ ǀůĄĚŶĞŚŽ ĂƵĚŝƚƵ ē͘ js-ϮϰϳϴͬϮϬϭϳ ͕ ŬƚŽƌĠŚŽ ŚůĂǀŶǉŵ ĐŝĞűŽŵ ũĞ ǌşƐŬĂŶŝĞ
ƉƌŝŵĞƌĂŶĠŚŽ ƵŝƐƚĞŶŝĂ Ž ƌŝĂĚŶŽŵ ĨƵŶŐŽǀĂŶş ƐǇƐƚĠŵƵ ƌŝĂĚĞŶŝĂ Ă ŬŽŶƚƌŽůǇ KƉĞƌĂēŶĠŚŽ ƉƌŽŐƌĂŵƵ
<ǀĂůŝƚĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂƉŽĚűĂēů͘ϭϮϳ ŽĚƐ͘ϭŶĂƌŝĂĚĞŶŝĂWĂ ZĂĚǇ;jͿē͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘
ϴϴϵ͕ <ϰϱϲϬ – ĂƵĚŝƚ ŽƉĞƌĄĐŝş ǀǇŬŽŶĂŶǉ D& ^Z͕ ƐĞŬĐŝĂ ĂƵĚŝƚƵ Ă ŬŽŶƚƌŽůǇ Ă  jƌĂĚŽŵ ǀůĄĚŶĞŚŽ
ĂƵĚŝƚƵ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĞ WŽǀĞƌĞŶŝĂ ŶĂ ǀǇŬŽŶĂŶŝĞ ǀůĄĚŶĞŚŽ ĂƵĚŝƚƵ ǌŽ ĚŸĂ ϭϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ͕ ēşƐůŽ
D&ͬϬϭϯϳϴϰͬϮϬϭϳ-ϭϰϳϰǀ ǌŶĞŶşĚŽĚĂƚŬƵē͘ϭŬ WŽǀĞƌĞŶŝƵŶĂǀǇŬŽŶĂŶŝĞǀůĄĚŶĞŚŽĂƵĚŝƚƵē͘ϴϴϵ͕
ē͘ <ϰϱϲϬ ǌŽ ĚŸĂ Ϯϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϳ͕ ƌĞŐ͘ ͗͘ D&ͬϬϭϯϳϴϰͬϮϬϭϳ-ϭϰϳϰ͕ ŬƚŽƌĠŚŽ ĐŝĞűŽŵ ũĞ ǌşƐŬĂŶŝĞ

60

ƉƌŝŵĞƌĂŶĠŚŽ ƵŝƐƚĞŶŝĂ Ž ŽƉƌĄǀŶĞŶŽƐƚŝ ǀǇŬĄǌĂŶǉĐŚ ǀǉĚĂǀŬŽǀ ŶĂ ƉƌŝŵĞƌĂŶĞũ ǀǌŽƌŬĞ ŽƉĞƌĄĐŝş
KƉĞƌĂēŶĠŚŽ ƉƌŽŐƌĂŵƵ <ǀĂůŝƚĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ƉŽĚűĂ ēů͘ ϭϮϳ ŽĚƐ͘ ϭ ŶĂƌŝĂĚĞŶŝĂ W Ă ZĂĚǇ
;jͿē͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘
WƌĞĚŵĞƚŶĠĂƵĚŝƚǇďŽůŝǀǇŬŽŶĂŶĠŶĂǀǌŽƌŬĞƉƌŽũĞŬƚŽǀKW<W͕ƉƌŝēŽŵďŽůŝŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠŶĂƐůĞĚŽǀŶĠ
ǌŝƐƚĞŶŝĂ͗
– ŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĠ ǀǇŬŽŶĂŶŝĞ ĨŝŶĂŶēŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůǇ ǀĞƌĞũŶĠŚŽ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ ;ŶĂƉƌ͘ ŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶŝĞ
ƉŽƌƵƓĞŶŝĂ ƉƌŝŶĐşƉƵ ŶĞĚŝƐŬƌŝŵŝŶĄĐŝĞ Ă ƌŽǀŶĂŬĠŚŽ ǌĂŽďĐŚĄĚǌĂŶŝĂ Ɖƌŝ ƐƚĂŶŽǀĞŶşƉŽĚŵŝĞŶŽŬ ƷēĂƐƚŝ͕
ŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶŝĞƉŽƌƵƓĞŶŝĂŶĞƉƌĞƵŬĄǌĂŶŝĂŽǀĞƌĞŶŝĂƷĚĂũŽǀǀ ǌŽǌŶĂŵĞƉŽĚŶŝŬĂƚĞűŽǀƵ ǀşƛĂǌŶĠŚŽ
ƵĐŚĄĚǌĂēĂ Ă ǀǇŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ ƐƉůŶĞŶŝĂƉŽǎŝĂĚĂǀŝĞŬŶĂ ƉƌĞĚŵĞƚǌĄŬĂǌŬǇĂǎƉŽŽƚǀŽƌĞŶşēĂƐƚŝƉŽŶƷŬ
ͣ<ƌŝƚĠƌŝĄ͞ůĞŶƵƷƐƉĞƓŶĠŚŽƵĐŚĄĚǌĂēĂ
– ŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĞǀǇŬŽŶĂŶĄĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶĂĨŝŶĂŶēŶĄŬŽŶƚƌŽůĂǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ
– ŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĠǀǇŬŽŶĂŶŝĞĨŝŶĂŶēŶĞũŬŽŶƚƌŽůǇŶĂŵŝĞƐƚĞǀŽǀǌƛĂŚƵŬ ŽǀĞƌĞŶŝƵƉƵďůŝĐŝƚǇƉƌŽũĞŬƚƵ
– ŶĞǌĂƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞǌŵŝĞŶǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚǌŽ^&Za&͕<&ĂEZ&ĚŽDW^KƉƌĞKW<WĂ ŶĞǌĂƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ
ǌŵŝĞŶǀ ƐƚĂŶŽǀĞŶĞũůĞŚŽƚĞ
– ŶĞĚŽĚƌǎĂŶŝĞēĂƐŽǀĠŚŽŚĂƌŵŽŶŽŐƌĂŵƵŶĂĞǀŝĚĞŶĐŝƵĨŝŶĂŶēŶĞũŬŽŶƚƌŽůǇŶĂŵŝĞƐƚĞǀ /dD^ϮϬϭϰн
– ŶĞƐƚĂŶŽǀĞŶŝĞůĞŚŽƚǇĂ ŶĞĚŽĚƌǎĂŶŝĞĨŽƌŵƵůĄƌĂŶĂĚŽƉůŶĞŶŝĞŽWƉƌŝũşŵĂƚĞűŽŵ
– ŶĞǌĂĞǀŝĚŽǀĂŶŝĞƷĚĂũŽǀĂǀǉƐƚƵƉŽǀǌ ŬŽŶƚƌŽůǇƉƌŽũĞŬƚƵĚŽ/dD^ϮϬϭϰн
<ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽŵ^KƉƌŝũĂůĂĚĞŬǀĄƚŶĞŽƉĂƚƌĞŶŝĂĂŬŽ͗
– ǀǇǀŽĚŝů ĚƀƐůĞĚŬǇ ĨŝŶĂŶēŶĠŚŽ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ – ǀǇƐƚĂǀŝů ŶĞǌƌŽǀŶĂůŽƐƛ͕ ƌĞƐƉ͘ ƉŽĚĂů ƉŽĚŶĞƚ ŶĂ ǀǉŬŽŶ
ŬŽŶƚƌŽůǇǌŽƐƚƌĂŶǇjsK
– ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŝ ^& j ƉŽĚŝĞűĂũƷĐŝ ƐĂ ŶĂ ǀǉŬŽŶĞ ŬŽŶƚƌŽůǇ sK ƐĂ ǌƷēĂƐƚŶŝůŝ ǀƉƌŝĞďĞŚƵ ƌŽŬĂ ϮϬϭϳ ŶĂ
ƌƀǌŶǇĐŚ ƓŬŽůĞŶŝĂĐŚ ƌŽǀŶĂŬŽ Ăũ ŶĂ ƷƌŽǀŶŝ K<sK͕ ƉŽēĂƐ ŬƚŽƌǉĐŚ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŝ ǌşƐŬĂǀĂũƷ ŽĚďŽƌŶĠ
ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞƚǉŬĂũƷĐĞƐĂĚĂŶĞũƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬǇ
– ^KƵǀĞĚĞŶĠǌŝƐƚĞŶŝĞǌĂƉƌĂĐŽǀĂůĚŽĂŬƚƵĄůŶĞŚŽDW^K
– ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŝ^&jďŽůŝƵƉŽǌŽƌŶĞŶşŶĂĚƀƐůĞĚŶĞĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĞƉŽƐƚƵƉŽǀƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚƉƌĞKW<W–
WKϮϬϭϰ-ϮϬϮϬǀĂŬƚƵĄůŶĞƉůĂƚŶŽŵDW^K
5͘ϲ͘Ϯs|^><z/EdZE|,<KEdZK>s ^W
–

DW^Z– ǀŶƷƚŽƌŶǉĂƵĚŝƚǀ ƐƷůĂĚĞƐ WŽǀĞƌĞŶşŵē͘ϭͬϮϬϭϳƐ ĐŝĞűŽŵŽǀĞƌĞŶŝĂŶĂƐƚĂǀĞŶŝĂĨƵŶŬēŶŽƐƚŝ
ƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽĂ ŬŽŶƚƌŽůŶĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵƉƌŝƉůŶĞŶşƷůŽŚŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞƐŽǌĂŵĞƌĂŶşŵŶĂŽďůĂƐƛƌŽǌƉŽēƚƵ͕
ƐƉƌĄǀǇ ŵĂũĞƚŬƵ͕ ƷēƚŽǀŶşĐƚǀĂ͕ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝǌĄĐŝĞ ŵĂũĞƚŬƵ Ă ǌĄǀćǌŬŽǀ Ă ƌŽǌĚŝĞůƵ ŵĂũĞƚŬƵ Ă ǌĄǀćǌŬŽǀ͕
ŽǀĞƌĞŶŝĞ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĂ ǌĄŬŽŶŶŽƐƚŝ ƉŽƐƚƵƉƵ Ɖƌŝ ǀĞƌĞũŶŽŵ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶş ǌĄŬĂǌŝĞŬ ŶĂ ĚŽĚĂŶŝĞ
ƚŽǀĂƌŽǀ͕ƉŽƐŬǇƚŶƵƚŝĞƐůƵǎŝĞďĂ ƵƐŬƵƚŽēŶĞŶŝĞƐƚĂǀĞďŶǉĐŚƉƌĄĐǀ ŽďĚŽďşϭ͘ϭ͘ϮϬϭϱ– ϯϭ͘ϯ͘ϮϬϭϳ͘

ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞƉƌŝũĂƚǉĐŚŽƉĂƚƌĞŶş͗
– ^W ďŽůĂ ǀŽ ĨĞďƌƵĄƌŝ ϮϬϭϴ ŽďŽǌŶĄŵĞŶĄ Ɛ ŶĄǀƌŚŽŵ ƐƉƌĄǀǇ ǌ ǀŶƷƚŽƌŶĠŚŽ ĂƵĚŝƚƵ ē͘ ϭͬϮϬϭϳ͕
Ɛ ŶĂǀƌŚŶƵƚǉŵŝ ŽĚƉŽƌƷēĂŶŝĂŵŝ Ă ŽƉĂƚƌĞŶŝĂŵŝ͕ ŬƚŽƌĠ ďƵĚĞ ƌĞĂůŝǌŽǀĂƛ ĚŽ 0ϭ͘ 0ϲ͘ ϮϬϭϴ͕ ƚ͘ ũ͘ ĚŽ
ƚĞƌŵşŶƵ͕ ŬĞĚǇ ũĞ ĂŬŽ ƉŽǀŝŶŶĄ ŽƐŽďĂ ƉŽǀŝŶŶĄ ƉƌĞĚůŽǎŝƛ ƉşƐŽŵŶǉ ǌŽǌŶĂŵ ƐƉůŶĞŶǉĐŚ ŽƉĂƚƌĞŶş
ƉƌŝũĂƚǉĐŚŶĂŶĄƉƌĂǀƵǌŝƐƚĞŶǉĐŚŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽǀĂ ŶĂŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞƉƌşēŝŶŝĐŚǀǌŶŝŬƵƉŽĚűĂΑϮϭŽĚƐ͘ϯ
ƉşƐŵ͘ĞͿǌĄŬŽŶĂē͘ϯϱϳͬϮϬϭϱ͘ ǌ͘Ž ĨŝŶĂŶēŶĞũŬŽŶƚƌŽůĞĂ ĂƵĚŝƚĞĂ o ǌŵĞŶĞĂ ĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚ
ǌĄŬŽŶŽǀ͘
– <ŽŶƚƌŽůǇ ;ĨŝŶĂŶēŶĠ ŬŽŶƚƌŽůǇ ŶĂ ŵŝĞƐƚĞ ƉŽĚűĂ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϯϱϳͬϮϬϭϱ ͘ ǌ͘ Ž ĨŝŶĂŶēŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůĞ
Ă ĂƵĚŝƚĞ  Ă o ǌŵĞŶĞ Ă ĚŽƉůŶĞŶş ŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚ ǌĄŬŽŶŽǀ͕ ŬŽŶƚƌŽůǇ ƉŽĚűĂ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϭϬͬϭϵϵϲ ͘ ǌ͘
o ŬŽŶƚƌŽůĞ ǀ ƓƚĄƚŶĞũ ƐƉƌĄǀĞ ǀ ǌŶĞŶş ŶĞƐŬŽƌƓşĐŚ ƉƌĞĚƉŝƐŽǀͿ ǀǇŬŽŶĂŶĠ ǀŶƷƚŽƌŶǉŵ ŬŽŶƚƌŽůŶǉŵ
ƐǇƐƚĠŵŽŵ ǀ ƐůĞĚŽǀĂŶŽŵ ŽďĚŽďş ďŽůŝ ǌĂŵĞƌĂŶĠ ŶĂ ŽďůĂƐƛ ĞǀŝĚĞŶĐŝĞ͕ ƷēƚŽǀĂŶŝĂ Ă ǌƷēƚŽǀĂŶŝĂ
ƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚ ĐŝĞƐƚ ǀ Ϯ͘ ƉŽůƌŽŬƵ ϮϬϭϲ ǀ ŶĂĚǀćǌŶŽƐƚŝ ŶĂ ǀǉƐůĞĚŬǇ ĨŝŶĂŶēŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůǇ ŶĂ ŵŝĞƐƚĞ
ǀǇŬŽŶĂŶĞũŽĚďŽƌŽŵƌĞǌŽƌƚŶĞũŬŽŶƚƌŽůǇDW^Z͕ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĂK^ϬϰͬϮϬϭϭKƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂĂ ƌŝĂĚĞŶŝĞ
ƉƌĞǀĄĚǌŬǇ ^Ds ǀ Ϯ͘ ƉŽůƌŽŬƵ ϮϬϭϲ ǀ ŶĂĚǀćǌŶŽƐƚŝ ŶĂ ǀǉƐůĞĚŬǇ ĨŝŶĂŶēŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůǇ ŶĂ ŵŝĞƐƚĞ
ǀǇŬŽŶĂŶĞũ ŽĚďŽƌŽŵ ƌĞǌŽƌƚŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůǇ DW ^Z͕ ƚǀŽƌďǇ Ă ƉŽƵǎŝƚŝĂ ǀůĂƐƚŶǉĐŚ ǌĚƌŽũŽǀ͕
ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶŝĂēŝŶŶŽƐƚŝĂ ŚŽƐƉŽĚĄƌĞŶŝĂƐ ǀĞƌĞũŶǉŵŝƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬĂŵŝǀ ƌŽƉŝĞ͕^ƉŝƓƐŬĄ^ŽďŽƚĂ

61

Ă ZĞŐĞƚŽǀŬĂ͕ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĂK^ϬϮͬϮϬϬϲĞƐƚŽǀŶĠŶĄŚƌĂĚǇƐŽǌĂŵĞƌĂŶşŵŶĂŶĄŚƌĂĚƵǀǉĚĂǀŬŽǀǌĂ
ƵďǇƚŽǀĂŶŝĞǀ ƌŽŬƵϮϬϭϲ͕ƵƉůĂƚŸŽǀĂŶŝĂŚŽƐƉŽĚĄƌŶŽƐƚŝĂ ĞĨĞŬƚşǀŶŽƐƚŝƉƌŝǀǉĚĂǀŬŽĐŚŶĂ ƉŽŚŽƐƚĞŶŝĞ
ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϲ͕ ƉŽƵǎşǀĂŶŝĂ ǀĞƌĞũŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ ǀ ƉĞƌƐŽŶĄůŶĞũ Ă ŵǌĚŽǀĞũ ŽďůĂƐƚŝ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϲ͕
ƉůŶĞŶŝĂ ǀǇďƌĂŶǉĐŚ ŚůĂǀŶǉĐŚ ƷůŽŚ͕ ŶĂŬůĂĚĂŶŝĂ Ɛ ǀĞƌĞũŶǉŵŝ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬĂŵŝ Ɖƌŝ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝŝ
ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĠŚŽ ĨĞƐƚŝǀĂůƵ ĨŝůŵŽǀ ŬŽƚŽƉĨŝůŵ – ŶǀŝƌŽĨŝůŵ ϮϬϭϳ͕ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĂ W'Z ϬϱͬϮϬϭϱ
<ŶŝǎŶŝĐĂ^Wǀ ƌŽŬƵϮϬϭϲ͕ƉůŶĞŶŝĂŽƉĂƚƌĞŶşǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚǌ ǀǇŬŽŶĂŶǉĐŚŬŽŶƚƌŽů͘
ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞƉƌŝũĂƚǉĐŚŽƉĂƚƌĞŶş͗
– WƌŝũĂƚĠŽƉĂƚƌĞŶŝĂ– ƓƚǀƌƛƌŽēŶĞǀǇŚŽĚŶŽĐŽǀĂƛĐĞƐƚŽǀŶĠƉƌşŬĂǌǇǌ ŚűĂĚŝƐŬĂůĞŚŽƚǇŶĂƉƌĞĚŬůĂĚĂŶŝĞ
ŶĂǌƷēƚŽǀĂŶŝĞ͕ǌĂďĞǌƉĞēŝƛƷēƚŽǀĂŶŝĞƉƌĞĚĚĂǀŬŽǀŶĂƉƌĂĐŽǀŶĠĐĞƐƚǇŶĂĂĚĞŬǀĄƚŶŽŵĂŶĂůǇƚŝĐŬŽŵ
ƷēƚĞ͕ƌŝĞƓŝƛŶĂĚƐƉŽƚƌĞďƵƉŽŚŽŶŶǉĐŚůĄƚŽŬ͕ǌŽƐƷůĂĚŝƛǌĂƌĂěŽǀĂŶŝĞƉŽůŽǎŝĞŬǌ ŚűĂĚŝƐŬĂĞŬŽŶŽŵŝĐŬĞũ
ŬůĂƐŝĨŝŬĄĐŝĞ ƌŽǌƉŽēƚŽǀĞũ ŬůĂƐŝĨŝŬĄĐŝĞ͕ ƐůĞĚŽǀĂƛ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĞ ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş ǌĄŬŽŶĂ Ž ĐĞƐƚŽǀŶǉĐŚ
ŶĄŚƌĂĚĄĐŚ ǀŽ ǀǇďƌĂŶǉĐŚ ƐŬƵƉŝŶĄĐŚ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ͕ ŶĞƉƌŝũşŵĂƛ ŶĂ ǌƷēƚŽǀĂŶŝĞ ĚŽŬůĂĚǇ ďĞǌ
ƉƌŝůŽǎĞŶǉĐŚ ǌŽǌŶĂŵŽǀ ƌĞƐƉ͘ ƉƌĞǌĞŶēŶǉĐŚ ůŝƐƚşŶ ǌƷēĂƐƚŶĞŶǉĐŚ͕ ǌĂďĞǌƉĞēŝƛ ƉƌĞǀĞƌĞŶŝĞ ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ
ŬŶŝǎŶŝĐĞǌ ŚűĂĚŝƐŬĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝĂ ŽĐŚƌĂŶǇǌĚƌĂǀŝĂ͕ŽďŵĞĚǌŝƛŵĂŶƵĄůŶĞǌĄƐĂŚǇĚŽĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĠŚŽ
ĚŽĐŚĄĚǌŬŽǀĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵďŽůŝƐƉůŶĞŶĠ͕ƌĞƐƉ͘ƐĂƉƌŝĞďĞǎŶĞƉůŶŝĂ͘
V ƌĄŵĐŝ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽŽďĚŽďŝĂϮϬϬϳ– ϮϬϭϯďŽůŝǀŽǀǌƛĂŚƵŬŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝKWWv ^ĞŬĐŝŝĨŽŶĚov
EÚ v ƌŽŬƵϮϬϭϳǀǇŬŽŶĂŶĠĂ ƵŬŽŶēĞŶĠŶĂƐůĞĚŽǀŶĠŝŶƚĞƌŶĠŬŽŶƚƌŽůǇ͗
<ŽŶƚƌŽůĂǀǇŬŽŶĂŶĄǌŽƐƚƌĂŶǇZKƉƌĞKW<W;KĚďŽƌŬŽŶƚƌŽůǇĨŽŶĚŽǀjͿ͗
– &<ŶD ē͘ ϮͬϮϬϭϲ-SORO ďŽůĂ ǀǇŬŽŶĂŶĄ ǌŽ ƐƚƌĂŶǇ ZK ƉƌĞ KW W ;KĚďŽƌ ŬŽŶƚƌŽůǇ ĨŽŶĚŽǀ jͿ
ǀ ƐƷůĂĚĞ Ɛ WŽǀĞƌĞŶşŵ ē͘ ϮͬϮϬϭϲ-^KZK ŶĂ ǀǇŬŽŶĂŶŝĞ ŬŽŶƚƌŽůǇ ǌĂŵĞƌĂŶĞũ ŶĂ ŽǀĞƌĞŶŝĞ ǀǉŬŽŶƵ
ƉƌĞŶĞƐĞŶǉĐŚ ŬŽŵƉĞƚĞŶĐŝş͕ ƉƌŽĐĞƐŽǀ Ă ēŝŶŶŽƐƚş ĚĞůĞŐŽǀĂŶǉĐŚ ǌ ZK ŶĂ ^KZK ƉŽĚ ƌŝĂĚŝĂĐŝŵ
ŽƌŐĄŶŽŵ ǌŽ ĚŸĂ Ϯϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϲ͘ <ŽŶƚƌŽůŶĄ ƐŬƵƉŝŶĂ ƉƌĞǀĞƌŝůĂ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĞ ƉŽƐƚƵƉŽǀ ƐƉŽũĞŶǉĐŚ
Ɛ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŽƵ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ KW W ǀ ŽďĚŽďş ƵĚƌǎĂƚĞűŶŽƐƚŝ ŶĂ ƷƌŽǀŶŝ ^KZK͘ s ƌĄŵĐŝ ^ƉƌĄǀǇ
z ŬŽŶƚƌŽůǇ ǌĂŵĞƌĂŶĞũ ŶĂ ŽǀĞƌĞŶŝĞ ǀǉŬŽŶƵ ƉƌĞŶĞƐĞŶǉĐŚ ŬŽŵƉĞƚĞŶĐŝş͕ ƉƌŽĐĞƐŽǀ Ă ēŝŶŶŽƐƚş
ĚĞůĞŐŽǀĂŶǉĐŚǌZKŶĂ^KZKē͘ϮͬϮϬϭϲ-^KZKǌŽĚŸĂϬϯ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ͕ďŽůŝŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠŶĞĚŽƐƚĂƚŬǇ͕
ĂŬŽ ŶĞǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƉƌĞƵŬĄǌĂƚĞűŶĠŚŽ ƐůĞĚŽǀĂŶŝĂ ēĞƌƉĂŶŝĂ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƉŽůŽǎŝĞŬ ƉƌŽũĞŬƚƵ ƉŽĚűĂ
ǌŵůƵǀǇ Ž ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş E&W ƚĂŬ͕ ĂďǇ ŶĞĚŽƓůŽ Ŭ ŝĐŚ ƉƌĞēĞƌƉĂŶŝƵ ǀ ƐƷǀŝƐůŽƐƚŝ ƐŽ ǎŝĂĚŽƐƛŽƵ Ž ǌŵĞŶƵ͕
ŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶŝĞ ƉƌĞēĞƌƉĂŶŝĂ ǀ ƐƷǀŝƐůŽƐƚŝ Ɛ ƵŚƌĄĚǌĂŶǉŵŝ ƉŽůŽǎŬĂŵŝ͕ ŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶŝĞ ŵŽǎŶĠŚŽ
ŬŽůƷǌŶĞŚŽ ƐƉƌĄǀĂŶŝĂ ƐĂ ǀ ƐƷǀŝƐůŽƐƚŝ Ɛ ƌĞĂůŝǌĄĐŝŽƵ ƐƚĂǀĞďŶǉĐŚ ƉƌĄĐ ǀ ŶĂĚǀćǌŶŽƐƚŝ ŶĂ ǎŝĂĚŽƐƛ Ž
ǀǇũĂĚƌĞŶŝĞ Ŭ ƉŽĚŶĞƚƵ ŶĂ ƉƌĞƓĞƚƌĞŶŝĞ  ŶĞŽƉƌĄǀŶĞŶĠŚŽ ēĞƌƉĂŶŝĂ ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ  ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ ǌŽ
ǌŵůƵǀǇŽ E&W͘<ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽŵ^KZKƉƌŝũĂůĂĚĞŬǀĄƚŶĞŽƉĂƚƌĞŶŝĂĂŬŽŶĂƉƌ͘^KZK
ǀǇǀŽĚŝů ĚƀƐůĞĚŬǇ ĨŝŶĂŶēŶĠŚŽ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ – ǀǇƐƚĂǀŝů ŶĞǌƌŽǀŶĂůŽƐƛ͕ ƵƉŽǌŽƌŶŝů ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ŶĂ
ƉŽǀŝŶŶŽƐƛ ǀǇŬŽŶĄǀĂƛ ǀ ƌĄŵĐŝ ŬŽŶƚƌŽůǇ ŽW ŵĂƚĞŵĂƚŝĐŬƷ ŬŽŶƚƌŽůƵ Ă ǌĂďĞǌƉĞēŝƛ ƉƌĞƵŬĄǌĂƚĞűŶĠ
ƐůĞĚŽǀĂŶŝĞ ēĞƌƉĂŶŝĂ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƉŽůŽǎŝĞŬ ƉƌŽũĞŬƚƵ ǀ ƐƷǀŝƐůŽƐƚŝ Ɛ Ƶǎ ƵŚƌĂĚĞŶǉŵŝ ƉŽůŽǎŬĂŵŝ ǌ
ĚƀǀŽĚƵŝĐŚŵŽǎŶĠŚŽƉƌĞēĞƌƉĂŶŝĂǀƐƷůĂĚĞƐĂŬƚƵĄůŶĞƉůĂƚŶǉŵ/DW^KZKƉƌĞKWW͘
– &<ŶD ē͘ ϭͬϮϬϭϳ-SORO ďŽůĂ ǀǇŬŽŶĂŶĄ ǌŽ ƐƚƌĂŶǇ ZK ƉƌĞ KW W ;KĚďŽƌ ŬŽŶƚƌŽůǇ ĨŽŶĚŽǀ jͿ
ǀ ƐƷůĂĚĞ Ɛ WŽǀĞƌĞŶşŵ ē͘ ϭͬϮϬϭϳ-^KZK ŶĂ ǀǇŬŽŶĂŶŝĞ ŬŽŶƚƌŽůǇ ǌĂŵĞƌĂŶĞũ ŶĂ ŽǀĞƌĞŶŝĞ ǀǉŬŽŶƵ
ƉƌĞŶĞƐĞŶǉĐŚ ŬŽŵƉĞƚĞŶĐŝş͕ ƉƌŽĐĞƐŽǀ Ă ēŝŶŶŽƐƚş ĚĞůĞŐŽǀĂŶǉĐŚ ǌ ZK ŶĂ ^KZK ƉŽĚ ƌŝĂĚŝĂĐŝŵ
ŽƌŐĄŶŽŵ ǌŽ ĚŸĂ Ϯϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϳ͘ <ŽŶƚƌŽůŶĄ ƐŬƵƉŝŶĂ ƉƌĞǀĞƌŝůĂ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĞ ƉŽƐƚƵƉŽǀ ƐƉŽũĞŶǉĐŚ
Ɛ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŽƵ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ KW W ǀ ŽďĚŽďş ƵĚƌǎĂƚĞűŶŽƐƚŝ ŶĂ ƷƌŽǀŶŝ ^KZK͘ s ƌĄŵĐŝ ^ƉƌĄǀǇ
z ŬŽŶƚƌŽůǇ ǌĂŵĞƌĂŶĞũ ŶĂ ŽǀĞƌĞŶŝĞ ǀǉŬŽŶƵ ƉƌĞŶĞƐĞŶǉĐŚ ŬŽŵƉĞƚĞŶĐŝş͕ ƉƌŽĐĞƐŽǀ Ă ēŝŶŶŽƐƚş
ĚĞůĞŐŽǀĂŶǉĐŚǌZKŶĂ^KZKē͘ϭͬϮϬϭϳ-^KZKǌŽĚŸĂϮϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ͕ďŽůŝŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠŶĞĚŽƐƚĂƚŬǇ͕
ĂŬŽŶĂƉƌ͘ŶĞĚŽĚƌǎĂŶŝĞƵƐƚĂŶŽǀĞŶŝĂDĞƚŽĚŝĐŬĠŚŽƉŽŬǇŶƵ<Kē͘ϴŬ ǌĂĚĄǀĂŶŝƵƉŽǀŝŶŶǉĐŚƷĚĂũŽǀ
ĚŽ /dD^͕ ŶĞǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ ^ƉƌĄǀǇ ǌ ŬŽŶƚƌŽůǇ ƉŽĚűĂ ǀǌŽƌŽǀĠŚŽ ĨŽƌŵƵůĄƌĂ ǀ ǌŵǇƐůĞ /ŶƚĞƌŶĠŚŽ
ŵĂŶƵĄůƵ ƉƌŽĐĞĚƷƌ ^KZK͕ ŶĞǌĂƐůĂŶŝĞ KǌŶĄŵĞŶŝĂ Ž ǀǇŬŽŶĂŶş ŬŽŶƚƌŽůǇ ŶĂ ŵŝĞƐƚĞ ĚŽƉŽƌƵēĞŶǉŵ
ůŝƐƚŽŵ͕ ŶĞǀǇǎŝĂĚĂŶŝĞ ǌĚƀǀŽĚŶĞŶŝĂ ŶĞƐƷůĂĚƵ ƷĚĂũŽǀ Ɖƌŝ ED^͕ ŶĞǌĂƌĞŐŝƐƚƌŽǀĂŶŝĞ ϭ͘ ED^ ĚŽ ϱ
ŬĂůĞŶĚĄƌŶǇĐŚĚŶşŽĚŽĚŸĂƉƌŝũĂƚŝĂƉşƐŽŵŶĞũĨŽƌŵǇED^͕ŶĞǀǇƉůŶĞŶŝĞĂŶĞƉŽĚƉşƐĂŶŝĞŬŽŶƚƌŽůŶǉĐŚ
ǌŽǌŶĂŵŽǀ ƉƌŝĂŵǇŵ ŶĂĚƌŝĂĚĞŶǉŵ ǀ ǌŵǇƐůĞ /DW ^KZK͘ < ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵ ŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽŵ ^KZK
ƉƌŝũĂů ĂĚĞŬǀĄƚŶĞ ŽƉĂƚƌĞŶŝĂ ĂŬŽ ŶĂƉƌ͘ ƵƉŽǌŽƌŶĞŶŝĞ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ŶĂ ĚƀƐůĞĚŶĠ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĞ
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–

ƉŽƐƚƵƉŽǀ ǀƌĄŵĐŝ ƵĚƌǎĂƚĞűŶŽƐƚŝ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ƉƌĞ KW W- WK ϮϬϬϳ-ϮϬϭϯ ǀ ĂŬƚƵĄůŶĞ
ƉůĂƚŶŽŵ/DW^KZKĂǌĄƌŽǀĞŸĚŽĚƌǎŝĂǀĂƛƉŽƐƚƵƉǇǀǌŵǇƐůĞDĞƚŽĚŝĐŬĠŚŽƉŽŬǇŶƵ<Kē͘ϴ͘
&<ŶD ē͘ ϮͬϮϬϭϳ-SORO ďŽůĂ ǀǇŬŽŶĂŶĄ ǌŽ ƐƚƌĂŶǇ ZK ƉƌĞ KW W ;KĚďŽƌ ŬŽŶƚƌŽůǇ ĨŽŶĚŽǀ jͿ
ǀ ƐƷůĂĚĞ Ɛ WŽǀĞƌĞŶşŵ ē͘ ϮͬϮϬϭϳ-^KZK ŶĂ ǀǇŬŽŶĂŶŝĞ ŬŽŶƚƌŽůǇ ǌĂŵĞƌĂŶĞũ ŶĂ ŽǀĞƌĞŶŝĞ ǀǉŬŽŶƵ
ƉƌĞŶĞƐĞŶǉĐŚ ŬŽŵƉĞƚĞŶĐŝş͕ ƉƌŽĐĞƐŽǀ Ă ēŝŶŶŽƐƚş ĚĞůĞŐŽǀĂŶǉĐŚ ǌ ZK ŶĂ ^KZK ƉŽĚ ƌŝĂĚŝĂĐŝŵ
ŽƌŐĄŶŽŵ ǌŽ ĚŸĂ ϭϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϳ͘ <ŽŶƚƌŽůŶĄ ƐŬƵƉŝŶĂ ƉƌĞǀĞƌŝůĂ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĞ ƉŽƐƚƵƉŽǀ ƐƉŽũĞŶǉĐŚ
Ɛ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŽƵ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ KW W ǀ ŽďĚŽďş ƵĚƌǎĂƚĞűŶŽƐƚŝ ŶĂ ƷƌŽǀŶŝ ^KZK͘ s ƌĄŵĐŝ ^ƉƌĄǀǇ
z ŬŽŶƚƌŽůǇ ǌĂŵĞƌĂŶĞũ ŶĂ ŽǀĞƌĞŶŝĞ ǀǉŬŽŶƵ ƉƌĞŶĞƐĞŶǉĐŚ ŬŽŵƉĞƚĞŶĐŝş͕ ƉƌŽĐĞƐŽǀ Ă ēŝŶŶŽƐƚş
ĚĞůĞŐŽǀĂŶǉĐŚǌZKŶĂ^KZKē͘ϮͬϮϬϭϳ-^KZKǌŽĚŸĂϭϳ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳďŽůŝŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠŶĞĚŽƐƚĂƚŬǇ͕
ĂŬŽŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĄŬŽŶƚƌŽůĂŽƉƌĄǀŶĞŶŽƐƚŝǀǉĚĂǀŬŽǀŝ ŶĞƐƉƌĄǀŶĞǀǇƉůŶĞŶŝĞ<ǀ ǌŵǇƐůĞ/DW^KZK͕
ŶĞǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ ƉƌŝũşŵĂƚĞűĂ ǀ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĞũ ǀǉƓŬĞ͕ ŶĞǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ŬŽŶƚƌŽůǇ
ƉůŶĞŶŝĂ ǌŵůƵǀŶǉĐŚ ƚĞƌŵşŶŽǀ ǌŽ ƐƚƌĂŶǇ WƌŝũşŵĂƚĞűĂ͘ < ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵ ŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽŵ ^KZK ƉƌŝũĂů
ĂĚĞŬǀĄƚŶĞ ŽƉĂƚƌĞŶŝĂ ĂŬŽ ŶĂƉƌ͘ ^KZK ǀǇǀŽĚŝů ĚƀƐůĞĚŬǇ ĨŝŶĂŶēŶĠŚŽ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ – ǀǇƐƚĂǀŝů
ŶĞǌƌŽǀŶĂůŽƐƛ͕  ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŝ ^& j ďŽůŝ ƵƉŽǌŽƌŶĞŶş ŶĂ ƉŽǀŝŶŶŽƐƛ ĚƀƐůĞĚŶĠŚŽ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĂ
ƉŽƐƚƵƉŽǀ ǀƌĄŵĐŝ ƵĚƌǎĂƚĞűŶŽƐƚŝ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ƉƌĞ KW W - WK ϮϬϬϳ-ϮϬϭϯ ǀ ĂŬƚƵĄůŶĞ
ƉůĂƚŶŽŵ /DW ^KZK Ă ĚƀŬůĂĚŶƷ ŬŽŶƚƌŽůƵ ƉůŶĞŶŝĂ ƚĞƌŵşŶŽǀ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ǀŵůƵǀĞ ŽƉŽƐŬǇƚŶƵƚş
E&W͕ƌŽǀŶĂŬŽĂũǀWKϮϬϭϰ-ϮϬϮϬǀƌĄŵĐŝKW<WŝƉŽƚƌĞďƵďĞǌŽĚŬůĂĚŶĠŚŽǀǇǌǀĂŶŝĂWƌŝũşŵĂƚĞűĂŶĂ
ƉůŶĞŶŝĞǌŵůƵǀŶǉĐŚƉŽǀŝŶŶŽƐƚş͘


V ƌĄŵĐŝ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽŽďĚŽďŝĂϮϬϭϰ– ϮϬϮϬďŽůŝǀŽǀǌƛĂŚƵŬŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝKW<Wv ^ĞŬĐŝŝĨŽŶĚŽǀ
EÚ v ƌŽŬƵϮϬϭϳǀǇŬŽŶĂŶĠĂ ƵŬŽŶēĞŶĠŶĂƐůĞĚŽǀŶĠŝŶƚĞƌŶĠŬŽŶƚƌŽůǇ͗
–

sŶƷƚŽƌŶǉ ĂƵĚŝƚ ē͘ ϮͬϮϬϭϲ – ƐǇƐƚĠŵŽǀǉ ĂƵĚŝƚ ǀǇŬŽŶĂŶǉ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽŵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^Z
;KĚďŽƌ ǀŶƷƚŽƌŶĠŚŽ ĂƵĚŝƚƵ DW ^ZͿ ǀ ƐƷůĂĚĞ Ɛ ƉŽǀĞƌĞŶşŵ ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^Z ē͘
ϮϬϴϲϯͬϮϬϭϲ ǌŽ ĚŸĂ ϭϱ͘ϰ͘ϮϬϭϲ͕ ŽĚĂƚŬƵ ē͘ ϭ Ŭ ƉŽǀĞƌĞŶŝƵ ǌŽ ĚŸĂ ϳ͘ϳ͘ϮϬϭϲ͕ ŽĚĂƚŬƵ ē͘ Ϯ
Ŭ ƉŽǀĞƌĞŶŝƵǌŽĚŸĂϭϳ͘ϭ͘ϮϬϭϳ͕ŬƚŽƌĠŚŽĐŝĞűŽŵďŽůŽƉŽƐƷĚĞŶŝĞĨƵŶŬēŶŽƐƚŝĂƷēŝŶŶŽƐƚŝƌŝĂĚŝĂĐŝĐŚĂ
ŬŽŶƚƌŽůŶǉĐŚŵĞĐŚĂŶŝǌŵŽǀƉƌŝǀǉŬŽŶĞƉƌĄǀŽŵŽĐŝZKƉƌĞKW<WĂŽǀĞƌĞŶŝĞĂǌşƐŬĂŶŝĞƵŝƐƚĞŶŝĂŽ
ũĂƐŶŽŵ ǀǇŵĞĚǌĞŶş Ă ƌŽǌĚĞůĞŶş ĨƵŶŬĐŝş ŵĞĚǌŝ Ă ǀ ƌĄŵĐŝ ZKͬ^K͕ ŽǀĞƌĞŶŝĞ  Ă ǌşƐŬĂŶŝĞ ƵŝƐƚĞŶŝĂ Ž
ĚŽƐƚĂƚŽēŶŽƐƚŝ ƉŽƐƚƵƉŽǀ Ɖƌŝ ǀǉďĞƌĞ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ Ă ǌşƐŬĂŶŝĞ ƵŝƐƚĞŶŝĂ Ž ĚŽƐƚĂƚŽēŶŽƐƚŝ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝĂ
ƉƌŝũşŵĂƚĞűŽǀĂƐǇƐƚĠŵƵƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĂƵƐŵĞƌŶĞŶşƉƌŝũşŵĂƚĞűŽŵ͘
s ƌĄŵĐŝƉƌĞĚŵĞƚŶĠŚŽƐǇƐƚĠŵŽǀĠŚŽĂƵĚŝƚƵŶĞďŽůŝŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠǎŝĂĚŶĞŶĞĚŽƐƚĂƚŬǇ͘
– &<ŶDK<a/&

ƌŽŬ

pŽēĞƚ
ŬŽŶƚƌŽů

ďĞǌ
ǌŝƐƚĞŶş

ĨŽƌŵĄůŶĞ
ŶĞĚŽƐƚĂƚŬǇ

pŽƌƵƓĞŶŝĞ
ŚŽƐƉŽĚĄƌŶŽƐƚŝ

pŽƌƵƓĞŶŝĞǌĄŬŽŶĂ
ŽsKͬƉŽƐƚƵƉŽǀ
ǀŽsK

ŬŽŶƚƌŽůĂ
ǌƌƵƓĞŶĄ

2016
2017

2
ϵϭ

2
62

15

5

5

ϰ

<ŽŶƚƌŽůĂǀǇŬŽŶĂŶĄǌŽƐƚƌĂŶǇZKƉƌĞKW<W;KĚďŽƌŬŽŶƚƌŽůǇĨŽŶĚŽǀjͿ͗
–

&<ŶDē͘ϯͬϮϬϭϲ-^W ďŽůĂǀǇŬŽŶĂŶĄ ǌŽƐƚƌĂŶǇDW^ZZKƉƌĞKWW;KĚďŽƌŬŽŶƚƌŽůǇĨŽŶĚŽǀjͿ
ŶĂǌĄŬůĂĚĞKǌŶĄŵĞŶŝĂŽ ǀǉŬŽŶĞĨŝŶĂŶēŶĞũŬŽŶƚƌŽůǇŶĂŵŝĞƐƚĞē͘ϯͬϮϬϭϲ-^WǌŽĚŸĂϮϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϲ͘
s ƌĄŵĐŝ^ƉƌĄǀǇǌ ŬŽŶƚƌŽůǇǌĂŵĞƌĂŶĞũŶĂŽǀĞƌĞŶŝĞǀǉŬŽŶƵƉƌĞŶĞƐĞŶǉĐŚŬŽŵƉĞƚĞŶĐŝş͕ƉƌŽĐĞƐŽǀĂ
ēŝŶŶŽƐƚş ĚĞůĞŐŽǀĂŶǉĐŚ ǌ ZK ŶĂ ^K ē͘ ϯͬϮϬϭϲ-^W ǌŽ ĚŸĂ Ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϳ͕ ďŽůŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠ
ŶĞĚŽƐƚĂƚŬǇ͕ ĂŬŽ ŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĠ ŽǀĞƌĞŶŝĞ ƉŽƐƚƵƉŽǀ ǀĞƌĞũŶĠŚŽ ŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ ;ŶĂƉƌ͘ ŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĠ
ŽǀĞƌĞŶŝĞ ƉŽĚŵŝĞŶŽŬ ƷēĂƐƚŝ͕ ŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĠ ŽǀĞƌĞŶŝĞ ǌůŽǎĞŶŝĂ ǌĄďĞǌƉĞŬǇ ƵĐŚĄĚǌĂēŽŵ ǀ ƌĄŵĐŝ
ǀǉŬŽŶƵ ŬŽŶƚƌŽůǇ sK ǌŽ ƐƚƌĂŶǇ ^K͕ ŶĞƷƉůŶĄ ĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĂ Ŭ sK͕ ĚŝƐŬƌŝŵŝŶĂēŶĞ ŶĂƐƚĂǀĞŶĠ
ƉŽĚŵŝĞŶŬǇƷēĂƐƚŝ͕ŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĠƉƌĞƵŬĄǌĂŶŝĞƐƚĂŶŽǀĞŶŝĂW,͕ŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĠŽǀĞƌĞŶŝĞƉŽǀŝŶŶǉĐŚ
ŶĄůĞǎŝƚŽƐƚşĚŽŬůĂĚŽǀͿĂŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĠǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞŬŽŶƚƌŽůǇǀ ǌŵǇƐůĞ^ǇƐƚĠŵƵƌŝĂĚĞŶŝĂa/&͘
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–

< ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵ ŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽŵ ^K ƉƌŝũĂů ĂĚĞŬǀĄƚŶĞ ŽƉĂƚƌĞŶŝĂ ĂŬŽ ŶĂƉƌ͘ ^K ǌĂďĞǌƉĞēŝůŽ
ǀǇƐƉŽƌŝĂĚĂŶŝĞ Ă ǀǇŵĄŚĂŶŝĞ ĨŝŶĂŶēŶĞũ ŽƉƌĂǀǇ͕ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŝ ^& j ŵĂũƷ ƉŽǀŝŶŶŽƐƛ ĚƀƐůĞĚŶĞ
ĚŽĚƌǎŝĂǀĂƛ ƉŽƐƚƵƉǇ ƐƚĂŶŽǀĞŶĠ ƉƌĞ KW <W - WK ϮϬϭϰ-ϮϬϮϬ ǀ ĂŬƚƵĄůŶĞ ƉůĂƚŶŽŵ DW ^K KW <W͕
WDͬD<sKũĞƉŽǀŝŶŶǉƵǀŝĞƐƛŶŽǀĠĂĚŽƉůŸƵũƷĐĞŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞǌŝƐƚĞŶĠƉŽēĂƐĨŝŶĂŶēŶĞũŬŽŶƚƌŽůǇsKĚŽ
ƉŽǌŶĄŵŬǇŬĚĂŶĞũŽƚĄǌŬĞǀŬŽŶƚƌŽůŶŽŵǌŽǌŶĂŵĞŬĨŝŶĂŶēŶĞũŬŽŶƚƌŽůĞsKŝŬŽŶƚƌŽůŽǀĂƛůĞŚŽƚƵŶĂ
ƉƌĞĚůŽǎĞŶŝĞ ĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĞ ŬsK ŶĂ ŬŽŶƚƌŽůƵ WŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞűŽǀŝ ĂǀƉƌşƉĂĚĞ ŶĞĚŽĚƌǎĂŶŝĂ ƵǀĞĚĞŶĞũ
ůĞŚŽƚǇ͘ ZŽǀŶĂŬŽ WD ũĞ ƉŽǀŝŶŶǉ ƵƉŽǌŽƌŶŝƛ WƌŝũşŵĂƚĞűĂ ŶĂ ƉŽƌƵƓĞŶŝĞ ^ǇƐƚĠŵƵ ƌŝĂĚĞŶŝĂ a/& ŝ
ĚƀƐůĞĚŶĞ ǀǇŬŽŶĄǀĂƛ ĨŝŶĂŶēŶƷ ŬŽŶƚƌŽůƵ sK ĂƉƌŝ ŬŽŶƚƌŽůĞ W, ũĞ ƉŽǀŝŶŶǉ ǌĂǌŶĂŵĞŶĂƛ
ǀǇŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ŽǀĞƌŽǀĂŶĞũ ƐŬƵƚŽēŶŽƐƚŝ ǀ ƌĄŵĐŝ ƉŽǌŶĄŵŬǇ ǀ<͕ ^K ǌĂƐůĂůŽ ƵƉŽǌŽƌŶĞŶŝĞ ŽŚűĂĚŽŵ
ĚƀƐůĞĚŶĠŚŽǀǇŬŽŶĄǀĂŶŝĂĨŝŶĂŶēŶƷŬŽŶƚƌŽůƵsKĂƉƌŝŬŽŶƚƌŽůĞǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂǀǌŵǇƐůĞDW
^KǀƉůĂƚŶŽŵǌŶĞŶşƉŽƐƚƵƉŽǀĂƛǀƐƷůĂĚĞƐŬĂƉŝƚŽůĂŵŝĨŝŶĂŶēŶǉĐŚŬŽŶƚƌŽů͘
&<ŶDē͘ϮͬϮϬϭϳ-^W ďŽůĂǀǇŬŽŶĂŶĄǌŽƐƚƌĂŶǇDW^ZZK ƉƌĞKW<W;KĚďŽƌŬŽŶƚƌŽůǇĨŽŶĚŽǀ
jͿ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĞ KǌŶĄŵĞŶŝĂ Ž ǀǉŬŽŶĞ ĨŝŶĂŶēŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůǇ ŶĂ ŵŝĞƐƚĞ ē͘ ϮͬϮϬϭϳ-^W ǌŽ ĚŸĂ
Ϭϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ͘
s ƌĄŵĐŝ^ƉƌĄǀǇǌ ŬŽŶƚƌŽůǇǌĂŵĞƌĂŶĞũŶĂŽǀĞƌĞŶŝĞǀǉŬŽŶƵƉƌĞŶĞƐĞŶǉĐŚŬŽŵƉĞƚĞŶĐŝş͕ƉƌŽĐĞƐŽǀĂ
ēŝŶŶŽƐƚş ĚĞůĞŐŽǀĂŶǉĐŚ ǌ ZK ŶĂ ^K ē͘ ϮͬϮϬϭϳ-^W ǌŽ ĚŸĂ Ϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͕ ďŽůŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠ
ŶĞĚŽƐƚĂƚŬǇ͕ĂŬŽŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĠŽǀĞƌĞŶŝĞƉŽƐƚƵƉŽǀsK;ŶĂƉƌ͘ŶĞƉƌŝŵĞƌĂŶĞǀǇŬŽŶĂŶĄŬŽŶƚƌŽůĂŶĂ
ǌĄŬůĂĚĞŶĞŽƉŽĚƐƚĂƚŶĞŶǉĐŚƉŽǎŝĂĚĂǀŝĞŬ^KŶĂƉƌŝũşŵĂƚĞűĂ͕ŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶǉŽƉŝƐƉƌĞĚŵĞƚƵǌĄŬĂǌŬǇͿ
ĂŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĠǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞŬŽŶƚƌŽůǇǀǌŵǇƐůĞ^Za/&͘
<ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽŵ^KƉƌŝũĂůĂĚĞŬǀĄƚŶĞŽƉĂƚƌĞŶŝĂĂŬŽŶĂƉƌ͘ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŝ^&jŵĂũƷ
ƉŽǀŝŶŶŽƐƛĚƀƐůĞĚŶĞĚŽĚƌǎŝĂǀĂƛƉŽƐƚƵƉǇƐƚĂŶŽǀĞŶĠƉƌĞKW<W-WKϮϬϭϰ-ϮϬϮϬǀĂŬƚƵĄůŶĞƉůĂƚŶŽŵ
DW ^K KW <W͕ WDͬD<sK ũĞ ƉŽǀŝŶŶǉ ĚƀƐůĞĚŶĞ ǀǇŬŽŶĄǀĂƛ ĨŝŶĂŶēŶƷ ŬŽŶƚƌŽůƵ sK ĂƉƌŝ ŬŽŶƚƌŽůĞ
W, ũĞ ƉŽǀŝŶŶǉ ǌĂǌŶĂŵĞŶĂƛ ǀǇŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ŽǀĞƌŽǀĂŶĞũ ƐŬƵƚŽēŶŽƐƚŝ ǀ ƌĄŵĐŝ ƉŽǌŶĄŵŬǇ ǀ<
aǌĄƌŽǀĞŸũĞƉŽǀŝŶŶǉĚƀƐůĞĚŶĞǀǇƉŰŸĂƛŬŽŶƚƌŽůŶƷŽƚĄǌŬƵŽŚűĂĚŽŵƉƌĞĚůŽǎĞŶŝĂŶŽǀǉĐŚŝŶĨŽƌŵĄĐŝş
ƉŽēĂƐ ƉƌĞďŝĞŚĂũƷĐĞũ ĨŝŶĂŶēŶĞũ ŬŽŶƚƌŽůǇ sK͕ WDͬD<sK ďŽůŝ ƵƉŽǌŽƌŶĞŶş ŶĂ ĚƀƐůĞĚŶĠ ƌŝĂĚĞŶŝĞ ƐĂ
ƉŽŬǇŶŵŝ͕ŶĂĐŚĄĚǌĂũƷĐŝŵŝƐĂǀƷǀŽĚĞƉƌşůŽŚDW^K͕ƚǉŬĂũƷĐŝĐŚƐĂŬŽŶƚƌŽůŶǉĐŚǌŽǌŶĂŵŽǀsK͕ŬĚĞũĞ
ƵǀĞĚĞŶǉ ƉƌĞƐŶǉ ƉŽƐƚƵƉ ĂŬŽ ƐƉƌĄǀŶĞ ǀǇƉŰŸĂƛ <͘ sƉƌşƉĂĚĞ ǎĞ < ŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚĄ ƐŬƵƚŽēŶŽƐƚŝ͕ ũĞ
ƉŽƚƌĞďŶĠƐƉƌĄǀŶǇƷĚĂũƵǀŝĞƐƛǀƉŽǌŶĄŵŬĞ͕^KǌĂƉƌĂĐŽǀĂůĂŬƚƵĄůŶĞŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞƉƌĞƉƌŝũşŵĂƚĞűĂĚŽ
WƌşƌƵēŬǇŬƉƌŽĐĞƐƵsK͘
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6

Z/E/@h^<|,ROJOV

6.1

sz,KEKdE/W>EE/ DKs|,WZK^dZ/<KV

Mzdové výdavky na rok 2017 boli schválené v ƌŽǌƉŽēƚĞ ĐĞůŬŽŵ ǀŽ ǀǉƓŬĞ ϭ 707 300,- €, z ƚŽŚŽ
z ƚƌĂŶƐĨĞƌƵŽĚǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűĂǀŽǀǉƓŬĞϭ 707 300,- € a z ǀůĂƐƚŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀϬΦ͘
SchváleŶǉƌŽǌƉŽēĞƚϮϬϭϳŶĞƉŽŬƌǉǀĂůĐĞůŬŽǀƷƉŽƚƌĞďƵŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞŶĂŵǌĚǇĂ ŽĚǀŽĚǇǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ͕
ŶĂ ēŽ ďŽůŽ ƵƉŽǌŽƌŶĞŶĠ Ăũ Ɖƌŝ ŶĄǀƌŚƵ ƌŽǌƉŽēƚƵ ŶĂ ƌŽŬ ϮϬϭϳ͘ s ƉƌŝĞďĞŚƵ ƌŽŬĂ ďŽůĂ ƉƌŝĞďĞǎŶĞ
ĂŬƚƵĂůŝǌŽǀĂŶĄ ƉŽƚƌĞďĂ ŶĂ ĂŬƚƵĄůŶǇ ƐƚĂǀ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ Ă ŶĄƐůĞĚŶĞ ƌŝĞƓĞŶĄ Ăũ ƷƉƌĂǀĂ ƌŽǌƉŽēƚƵ͘
ŚǉďĂũƷĐĞƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇŶĂŵǌĚǇĂ ŽĚǀŽĚǇďŽůŝĚŽƉŰŸĂŶĠǀ ƌĄŵĐŝŵŽǎŶŽƐƚşĂ ƚŽƌĞĨƵŶĚĄĐŝŽƵƉŽŵĞƌŶĞũ
ēĂƐƚŝ ŵǌĚǇ Ă ŽĚǀŽĚŽǀ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ƉŽĚŝĞűĂũƷĐŝĐŚ ƐĂ ŶĂ ƌĞĂůŝǌĄĐŝŝ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ Ă ƚŝĞǎ
ĚŽƉůŶĞŶşŵĨŝŶĂŶēŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀŶĂŵǌĚǇǌ ǀůĂƐƚŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͘
hƉƌĂǀĞŶǉ ƌŽǌƉŽēĞƚ ŶĂ ŵǌĚǇ ďŽů ĐĞůŬŽŵ ϭ 851 419,- €, z ƚŽŚŽ ǌ ƚƌĂŶƐĨĞƌƵ ŽĚ ǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűĂ ǀŽ ǀǉƓŬĞ
1 811 982,- € a z ǀůĂƐƚŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀϯϵ 437,- Φ͘
K ƷƉƌĂǀĄŵ ƌŽǌƉŽēƚƵǀ ŵǌĚŽǀĞũŽďůĂƐƚŝǀƉƌŝĞďĞŚƵƌŽŬĂĚŽĐŚĄĚǌĂůŽǌ ĚƀǀŽĚƵƌŽǌƉŽēƚŽǀǉĐŚŽƉĂƚƌĞŶş
ŽĚǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűĂĂŬŽĂũǌ ĚƀǀŽĚƵƉƌĞŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂƉŽƚƌĞďǇŵǌĚŽǀǉĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀŶĂŵǌĚǇĂ ŽĚǀŽĚǇ͘
s ƉƌŝĞďĞŚƵ ƌŽŬĂ ďŽů ƌŽǌƉŽēĞƚ ŵŝĞǌĚ ƵƉƌĂǀĞŶǉ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĞ ƌŽǌƉŽēƚŽǀĠŚŽ ŽƉĂƚƌĞŶŝĂ ǌŽ ƐƚƌĂŶǇ
ǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűĂ
- ƷƉƌĂǀĂ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ ƓƚĄƚŶĞŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ ǀ ƚƌŝĞĚĞ Ϭϱ͘ϲ͘Ϭ͘ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ďĞǎŶǉĐŚ ǀǉĚĂǀŬŽǀ͕
zǀǉƓĞŶŝĞƌŽǌƉŽēƚƵǀŽǀǉƓŬĞнϱϵ 429,- € (ŶĂǀĂůŽƌŝǌĄĐŝƵŵŝĞǌĚǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ͕ŶĂŵǌĚǇϰϰ 038,- €
a ŶĂƉŽŝƐƚŶĠĂ ƉƌşƐƉĞǀŽŬĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşϭϱ 391,- €Ϳ͘
s ƌŽŬƵϮϬϭϳ ďŽůŝ ǌ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ j ǀƌĄƚĂŶĞƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂǌŽaZĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶşǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŝ^&j͘
/ĐŚĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞďŽůŽǌ ƉƌŽũĞŬƚƵKW<W– Dz//͕͘ŬƚŽƌǉďŽůƉůĂƚŶǉŶĂƌŽŬϮϬϭϳ͘WƌŝƚǉĐŚƚŽƉƌŽũĞŬƚŽĐŚ
ďŽůĂ ŵŽǎŶŽƐƛ ƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ ŵŝĞǌĚ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ  ƉƌŝĞďĞǎŶĞ  ƉŽĚűĂƐĐŚǀĄůĞŶǉĐŚǎŝĂĚŽƐƚşŽ ƉůĂƚďƵ͕ ēŽ
v ǌŶĂēŶĞũŵŝĞƌĞďŽůŽŶĄƌŽēŶĠŶĂĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ͕ŶĂŬŽűŬŽŶĂŵǌĚǇĂ ŽĚǀŽĚǇƚǉĐŚƚŽǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀƐŵĞ
ŵƵƐĞůŝ ŚűĂĚĂƛ ĨŝŶĂŶēŶĠ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇ͕ Ŭǉŵ ŶĞďŽůŝ ǌƌĞĨƵŶĚŽǀĂŶĠ͘ KƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂ ƌŝĞƓŝůĂ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ
ƚǉĐŚƚŽƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀǎŝĂĚŽƐƛŽƵǀǇƓƓŝĞŚŽďĞǎŶĠŚŽƚƌĂŶƐĨĞƌƵĂŬŽĂũƉƌĞƐƵŶŽŵĨŝŶĂŶēŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ
z ǀůĂƐƚŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͕ŬĚĞďŽůƉƌşũĞŵǌ ƉƌĞĚĂũĂŬĂƉŝƚĄůŽǀǉĐŚĂŬƚşǀ͕ŬƚŽƌǉƐĂĚŽēĂƐŶĞƉŽƵǎŝů
ŶĂ ĚŽƉůŶĞŶŝĞ ƚǉĐŚƚŽ ĐŚǉďĂũƷĐŝĐŚ ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ͘ dĂŬƚŽ ďŽůŝ ƌŝĞƓĞŶĠ ŵǌĚǇ Ă odvody za
obdobie 1-7/2017 a od 8-ϭϮͬϮϬϭϳƵǎďŽůŝŵǌĚǇƚǉĐŚƚŽǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀƌŝĞƓĞŶĠǌŽǌĄůŽŚŽǀĠŚŽƷēƚƵ͕ēŽ
Ƶǎ ǌůĞƉƓŝůŽ ĨŝŶĂŶēŶƷ ƐŝƚƵĄĐŝƵ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ ŵŝĞǌĚ͘ ƌĞĨƵŶĚŽǀĂŶĠ ĨŝŶĂŶēŶĠ
ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇǌĂŵǌĚǇǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ^&j za obdobie 1-ϳͬϮϬϭϳďŽůŝĂǎǀ ŵĞƐŝĂĐŝϭϭĂ ϭϮͬϮϬϭϳ͘
s ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ŶĞďŽů ŽǌŶĄŵĞŶşŵ ǌĄǀćǌŶǉĐŚ ƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ ƌŽǌƉŽēƚƵ ŶĂ ƌŽŬ ϮϬϭϳ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉ ůŝŵŝƚ
ŵǌĚŽǀǉĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀĂŬŽǌĄǀćǌŶǉƵŬĂǌŽǀĂƚĞűƓƚĄƚŶĞŚŽƌŽǌƉŽēƚƵ͘
^ƚĂŶŽǀĞŶǉůŝŵŝƚƉŽēƚƵǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀďŽůϮϲϮ͘
DǌĚŽǀĠ ŶĄŬůĂĚǇ ŶĂ ŵǌĚǇ ǌĂŚƌŸƵũƷĐĞ ƚĂƌŝĨŶǉ ƉůĂƚ͕ ƉƌşƉůĂƚŬǇ Ă ŽĚŵĞŶǇ ďŽůŝ ǀŽ ǀǉƓŬĞ ϯ 982 Ϭϲϲ,- Φ͘
ZŽǌĚŝĞůŵĞĚǌŝŵǌĚŽǀǉŵŝŶĄŬůĂĚŵŝĂ ǀǉĚĂǀŬĂŵŝũĞǌ ĚƀǀŽĚƵ͕ǎĞ ēĞƌƉĂŶŝĞŶĂŵǌĚǇǌĂĚĞĐĞŵďĞƌũĞůĞŶ
ǌŽƓƚĄƚŶĞŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ͕ŵǌĚĂ ǌĂ ĚĞĐĞŵďĞƌďŽůĂǀǇƉůĂƚĞŶĄǀ ũĂŶƵĄƌŝŶĂƐůĞĚƵũƷĐĞŚŽƌŽŬĂ͕ŬĞĚǇďŽůŝĂũ
výdavky z ƉƌŽũĞŬƚƵŶĂŵǌĚǇǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ^&hĂŬŽĂũĚŽƉůĂƚŽŬŶĂŵǌĚǇǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀǌ ǀůĂƐƚŶǉĐŚ
ǌĚƌŽũŽǀ͘
DǌĚŽǀĠǀǉĚĂǀŬǇǌĂƌŽŬϮϬϭϳďŽůŝǀŽǀǉƓŬĞϯ ϴϲϬ 425,- ΦĂďŽůŝǀǇƓƓŝĞŽƉƌŽƚŝƌŽŬƵϮϬϭϲ͘dŽƚŽǌǀǉƓĞŶŝĞ
ďŽůŽŽǀƉůǇǀŶĞŶĠŶĂũŵćǌǀǉƓĞŶşŵƉŽēƚƵǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ^ĞŬĐŝĞĨŽŶĚŽǀjĂǌǀǉƓĞŶŝĞƉůĂƚŽǀǉĐŚƚĂƌşĨŶĂ
základe nariadenia vlády o 4 %͘
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TĂďƵűŬĂϭDǌĚŽǀĠǀǉĚĂǀŬǇǀ ƉŽƌŽǀŶĂŶşƐ ƌŽŬŽŵϮϬϭ6 ǀhZ
dĞǆƚ

Rok 2017

Rok 2016

DǌĚǇ͕ƉůĂƚǇ͕ƐůƵǎŽďŶĠƉƌşũŵǇĂŽƐƚĂƚŶĠŽƐŽďŶĠǀǇƌŽǀŶĂŶŝĂ
WƌşƉůĂƚŬǇŽƐŽďŶĠ
WƌşƉůĂƚŬǇŽƐƚĂƚŶĠ
KĚŵĞŶǇ
^WK>h

2 803 135
ϳϲϯϲϯϳ
Ϯϲϱϳϱ
Ϯϲϳ 078
3 860 425

2 ϲϱϬϴϵϵ
840 539
27 787
195 507
3 714 732

s ƌŽŬƵϮϬϭϳďŽůŝǌ ĐĞůŬŽǀǉĐŚŵǌĚŽǀǉĐŚǀǉĚĂǀŬŽǀϯ ϴϲϬ 425,- ΦĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶĠŵǌĚǇŶĂƐůĞĚŽǀŶĞ͗
- ǌƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀƓƚĄƚŶĞŚŽƌŽǌƉŽēƚƵǀŽǀǉƓŬĞϭ 811 982,- €
- z ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕ǌ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀhĂ ƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂaZǀŽǀǉƓŬĞϭ 98ϲ 410,- €
- z ƉƌŽũĞŬƚƵǌ ƵƌſƉƐŬĞũŬŽŵŝƐŝĞdϮŐǀŽǀǉƓŬĞϮϮ ϲϬϬ͕- €
- z ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕ǌ ǀůĂƐƚŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀǀŽǀǉƓŬĞϯϵ 433,- €
dĂďƵűŬĂϮDǌĚŽǀĠǀǉĚĂǀŬǇƉŽĚűĂǌĚƌŽũŽǀĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂǀhZ
dĞǆƚ
DǌĚǇ͕ƉůĂƚǇ͕ Ɛů͘Ɖƌ͘͘͘
WƌşƉůĂƚŬǇŽƐŽďŶĠ
WƌşƉůĂƚŬǇŽƐƚĂƚŶĠ
KĚŵĞŶǇ
^WK>h

ĞůŬŽŵ
2 803 135
ϳϲϯϲϯϳ
Ϯϲϱϳϱ
ϮϲϳϬϳϴ
3 860 425

zo ŠR
1 191 892
545 127
22 340
ϱϮϲϮϯ
1 811 982

ƚŽŚŽ
ǌhнƐƉŽů͘ ǌƉƌŽũĞŬƚŽǀ
ŠR
<
1 ϱϳϮϯϭϲ
ϮϮϲϬϬ
197 324
0
4 235
0
212 535
0
22 600
1 ϵϴϲϰϭϬ

ǌs
ϭϲϯϮϳ
Ϯϭϭϴϲ
0
1 920
39 433

EĄŬůĂĚǇŶĂƉŽŝƐƚŶĠĂ ƉƌşƐƉĞǀŽŬĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşďŽůŝǀŽǀǉƓŬĞϭ ϰϲϰ 153,- € a ƉƌşƐƉĞǀŽŬĚŽĚŽƉůŶŬŽǀǉĐŚ
ĚƀĐŚŽĚŬŽǀǉĐŚƉŽŝƐƛŽǀŶşǀŽǀǉƓŬĞϱϮ 735,- Φ͘
EĄŬůĂĚǇŶĂŽĚƐƚƵƉŶĠďŽůŝǀŽǀǉƓŬĞϵϮ 380,- €, náklady na odchodné 15 844,- € ŶĂŶĞŵŽĐĞŶƐŬĠĚĄǀŬǇ
18 ϲϴϵ,- Φ͘
Za ƌŽŬϮϬϭϳďŽůŝǀǇƉůĂƚĞŶĠŽĚŵĞŶǇǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽŵŵŝŵŽƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵŶĂǌĄŬůĂĚĞĚŽŚƀĚǀŽ
ǀǉƓŬĞϭϰϳ 547,- Φ͘

6.2

s|sK:WZ/DZE:DzsZK<hϮϬϭϳ

WƌŝĞŵĞƌŶĄ ŵĞƐĂēŶĄ ŵǌĚĂ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ďŽůĂ ϭ ϯϴϲ͕ϯϬ Φ͕ ēŽ ƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞ ŽƉƌŽƚŝ ƌŽŬƵ ϮϬϭϲ ŶĄƌĂƐƚ
o ϭϭϴ͕ϲϵΦ(ϵ͕ϯϲй)͘
hǀĞĚĞŶǉ ŶĄƌĂƐƚ ũĞ ŽǀƉůǇǀŶĞŶǉ ŚůĂǀŶĞ ǀĂůŽƌŝǌĄĐŝŽƵ ƉůĂƚŽǀǉĐŚ ƚĂƌşĨ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĞ ŶĂƌŝĂĚĞŶŝĂ ǀůĄĚǇ ŽĚ
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳŽ 4 % a ŵĞŵŽƌĂŶĚŽŵŽ ƷƉƌĂǀĞƉůĂƚŽǀǉĐŚƉŽŵĞƌŽǀǀŽǀǉƓŬĞϮйǌƉƌŝǌŶĂŶǉĐŚĨƵŶŬēŶǉĐŚ
ƉůĂƚŽǀǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀǀ ƚĞƌŵşŶĞŽĚϬϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϳĚŽϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͘

6.3

ZKKZD^dEEK^d/– WK,zD^dEEKs

WƌŝĞŵĞƌŶǉ ĞǀŝĚĞŶēŶǉ ƉŽēĞƚ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ƉƌĞƉŽēşƚĂŶǉ ŶĂ ƉůŶĞ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶǉĐŚ ƐĂ ŽƉƌŽƚŝ ƌŽŬƵ ϮϬϭϲ
ǌŶşǎŝů Ž ϮϬ͕ϭ ŽƐŽďǇ͘ dŽƚŽ ǌŶşǎĞŶŝĞ ƉŽēƚƵ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ďŽůŽŽǀƉůǇǀŶĞŶĠ ĚĞůŝŵŝƚĄĐŝŽƵ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ
ĂƚĂĐĞŶƚƌĂ Ŭ ϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳ͘ s ƌĄŵĐŝ ĚĞůŝŵŝƚĄĐŝĞ ďŽůŽ ϵ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ƉƌĞƐƵŶƵƚǉĐŚ ŶĂ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ
ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^Z͘ s ƉƌǀŽŵ ƉŽůƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ĚŽƓůŽ Ăũ Ŭ ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶǉŵ ǌŵĞŶĄŵ ŶĂ ^ĞŬĐŝŝ ĨŽŶĚŽǀ
j͕ ŬĚĞ ǀ ƌĄŵĐŝ ŚŽƐƉŽĚĄƌŶŽƐƚŝ Ă ǌĞĨĞŬƚşǀŶĞŶŝĂ ēŝŶŶŽƐƚŝ  ĚŽƓůŽ Ŭ ǌƌƵƓĞŶŝƵ ƌĞŐŝŽŶĄůŶǇĐŚ ƉƌĂĐŽǀşsk
v ĂŶƐŬĞũǇƐƚƌŝĐŝ͕ǀ<ŽƓŝĐŝĂĐŚĂ v ŝůŝŶĞĂ ƉƌĂĐŽǀŶĠƉŽǌşĐŝĞďŽůŝƉƌĞƐƵŶƵƚĠĚŽƌĂƚŝƐůĂǀǇ͘s ƌŽŬƵϮϬϭϳ
ƵŬŽŶēŝůŽƉƌĂĐŽǀŶǉƉŽŵĞƌϴϯǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ͘EŽǀŽƉƌŝũĂƚǉĐŚǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀďŽůŽϱϳ͘
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dĂďƵűŬĂϯWƌŝĞŵĞƌŶǉĞǀŝĚĞŶēŶǉƉŽēĞƚǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀƉƌĞƉŽēşƚĂŶǉŶĂƉůŶĞǌĂŵĞƐƚŶĂŶǉĐŚ
ǌƚŽŚŽ
WŽĚŝĞůǎŝĞŶ
Rok
ĞůŬŽŵ
;ǀйͿ
ǎĞŶǇ
ŵƵǎŝ
2017
ϮϬϭϲ
2015
2014
2013

239,4
259,5
233,4
ϭϲϳ͕ϳ
199,2

135,6
148,9
135,7
99,9
115,4

103,8
ϭϭϬ͕ϲ
97,7
ϲϳ͕ϴ
83,8

56,6
57,4
58,1
ϱϵ͕ϲ
57,9

s ŵŝŵŽĞǀŝĚĞŶēŶŽŵƐƚĂǀĞŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳďŽůŽϮϵǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ, ǌƚŽŚŽϵŶĂŵĂƚĞƌƐŬĞũĚŽǀŽůĞŶŬĞ͕ϭϵ
ƐĂ ƐƚĂƌĂůŽ Ž ĚŝĞƛĂ ĚŽ ϯ ƌŽŬŽǀ ǀĞŬƵ Ă ϭ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĞĐ ēĞƌƉĂů ĚůŚŽĚŽďĠ ƉƌĂĐŽǀŶĠ ǀŽűŶŽ ďĞǌ ŶĄŚƌĂĚǇ
ŵǌĚǇ͘

6.4

adZh<djZD^dEEKssZK<hϮϬϭϳ

^W ŵĂůĂ Ŭ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ ϲ ƉƌĂĐŽǀşƐŬ͘ ϰϳ͕Ϯϯ й ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ƉƌĂĐƵũĞ na pracoviskách v
ĂŶƐŬŽďǇƐƚƌŝĐŬŽŵ ƐĂŵŽƐƉƌĄǀŶŽŵ ŬƌĂũŝ͕ ϰϯ͕ϴϯ й ǀ ƌĂƚŝƐůĂǀƐŬŽŵ ƐĂŵŽƐƉƌĄǀŶŽŵ ŬƌĂũŝ͕ ϱ͕ϱϯ  й ǀ
ŝůŝŶƐŬŽŵ ƐĂŵŽƐƉƌĄǀŶŽŵ ŬƌĂũŝ͘ WŽĚŝĞů ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ǀ ŽƐƚĄǀĂũƷĐŝĐŚ ƐĂŵŽƐƉƌĄǀŶǇĐŚ ŬƌĂũŽĐŚ ƐĂ
ƉŽŚǇďƵũĞǀƌŽǌƉćƚşŽĚϬ͕ϬĚŽϭ͕ϳй͘
dĂďƵűŬĂϰWŽĚŝĞůǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀǀũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƐĂŵŽƐƉƌĄǀŶǇĐŚŬƌĂũŽĐŚ
ƉŽēĞƚǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ
^ĂŵŽƐƉƌĄǀŶǇŬƌĂũ
k 31.12.2017
ƌĂƚŝƐůĂǀƐŬǉŬƌĂũ
103
dƌŶĂǀƐŬǉŬƌĂũ
0
EŝƚƌŝĂŶƐŬǇŬƌĂũ
4
dƌĞŶēŝĂŶƐŬǇŬƌĂũ
3
ŝůŝŶƐŬǉŬƌĂũ
13
ĂŶƐŬŽďǇƐƚƌŝĐŬǉŬƌĂũ
111
WƌĞƓŽǀƐŬǉŬƌĂũ
1
<ŽƓŝĐŬǉŬƌĂũ
0
^ƉŽůƵ
235
6.4.1

й
43,83
0
1,7
1,28
5,53
47,23
0,43
0
ϭϬϬ͕ϬϬй

s<KsadZh<djZD^dEEKs

WƌŝĞŵĞƌŶǉǀĞŬǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀǀ ƌŽŬƵϮϬϭϳďŽůϰϬ͕ϮƌŽŬĂ͕ǌƚŽŚŽƵ ŵƵǎŽǀƉƌĞĚƐƚĂǀŽǀĂůϰϬ͕ϭĂ Ƶ ǎŝĞŶ
ϰϬ͕ϯƌŽŬĂ͘
dĂďƵűŬĂϱsǉǀŽũƉƌŝĞŵĞƌŶĠŚŽǀĞŬƵǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀǀ ŽďĚŽďşƌŽŬŽǀϮϬϭϯĂǎϮϬϭϳ
ǌƚŽŚŽ
Rok
^W
ŵƵǎŝ
2017
40,2
40,1
ϮϬϭϲ
41,2
40,9
2015
40,9
40,5
2014
43,1
43,1
2013
42,7
41,5
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ǎĞŶǇ
40,3
41,5
41,2
43,1
ϰϯ͕ϲ

dĂďƵűŬĂϲWƌĞŚűĂĚǀĞŬŽǀĞũƓƚƌƵŬƚƷƌǇǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀŬ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ
sĞŬŽǀĄ
ŚƌĂŶŝĐĂ
18 - 25
Ϯϲ- 30
31 - 35
ϯϲ- 40
41 - 45
ϰϲ- 50
51 - 55
ϱϲ- 59
ŶĂĚϲϬ
ĞůŬŽŵ
6.4.2

ǌƚŽŚŽ

ĞůŬŽŵ
ŽƐŽďǇ
5
34
ϰϲ
54
35
18
18
13
12
235

ŵƵǎŝ
й
2,13
14,47
19,57
22,98
14,89
ϳ͕ϲϲ
ϳ͕ϲϲ
5,53
5,11
100

ŽƐŽďǇ
2
11
Ϯϲ
30
10
7
8
4
7
105

ǎĞŶǇ
й
0,85
ϰ͕ϲϴ
ϭϭ͕Ϭϲ
12,77
ϰ͕Ϯϲ
2,98
3,4
1,7
2,98
ϰϰ͕ϲϴ

ŽƐŽďǇ
3
23
20
24
25
11
10
9
5
130

й
1,28
9,79
8,51
10,21
ϭϬ͕ϲϰ
ϰ͕ϲϴ
4,25
3,83
2,13
55,32

<s>/&/<EadZh<djZD^dEEKs

dĂďƵűŬĂϳsǉǀŽũĐĞůŬŽǀĞũŬǀĂůŝĨŝŬĂēŶĞũƓƚƌƵŬƚƷƌǇǀƌŽŬŽĐŚϮϬϭϯĂǎϮϬϭϳ
osoby
й
sǌĚĞůĂnie
2017
ϮϬϭϲ
2015
2014
2013
2017
ϮϬϭϲ
2015
2014
2013
Z
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
^K
3
5
ϲ
7
7
1,28
1,92
Ϯ͕Ϯϲ
4,02
3,40
j^K
25
27
24
Ϯϲ
31
10,64 10,34
ϵ͕Ϭϲ
14,94 15,30
sa/͘Ɛƚ͘
3
5
5
3
3
1,28
1,92
1,89
1,72
1,50
sa//͘Ɛƚ͘
185
208
219
127
151
78,72 ϳϵ͕ϲϵ ϴϮ͕ϲϰ 72,99 74,40
sa///͘Ɛƚ͘
19
ϭϲ
11
11
11
8,08
ϲ͕ϭϯ
4,15
ϲ͕ϯϮ
5,40
^ƉŽůƵ
235
Ϯϲϭ
Ϯϲϱ
174
203
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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7

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA V ROKU 2017

7.1

,KEKdE/^W,@ADISKA VYKONÁVANIA OKZE|,/EEK^d1

^ůŽǀĞŶƐŬĄ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ ĂŬŽ ŽĚďŽƌŶĄ ƌĞǌŽƌƚŶĄ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂ͕ ƉůŶŝůĂ aj v roku 2017
ƐǀŽũĞƉŽƐůĂŶŝĞƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ƷůŽŚǀ ŽďůĂƐƚŝƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕
ƌŽǌǀŽũĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝƐƚŝŬǇĂ ƵƉůĂƚŸŽǀĂŶŝĂŶĄƐƚƌŽũŽǀĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũƉŽůŝƚŝŬǇ͕ǀŽďůĂƐƚŝƉƌĞǀĄĚǌŬǇĂ
ƚǀŽƌďǇ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐǇƐƚĠŵŽǀ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ Ž ŬƌĂũŝŶƵ͕ ale aj v ŽďůĂƐƚŝ
ĞĨĞŬƚşǀŶĞŚŽ ǀǇƵǎşǀĂŶŝĂ ǌĚƌŽũŽǀ ŶĂ ƉƌŝŶĐşƉŽĐŚ ƚƌǀĂůŽ ƵĚƌǎĂƚĞűŶĠŚŽ ƌŽǌǀŽũĂ͘ KĚ ƌŽŬƵ ϮϬϭϰ ǀǇŬŽŶĄǀĂ
ƉůŶĞŶŝĞ ƷůŽŚ ƐƉƌŽƐƚƌĞĚŬŽǀĂƚĞűƐŬĠŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ƉŽĚ ƌŝĂĚŝĂĐŝŵ ŽƌŐĄŶŽŵ ǀ ƌĄŵĐŝ KƉĞƌĂēŶĠŚŽ ƉƌŽŐƌĂŵƵ
ŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞa KƉĞƌĂēŶĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵ<ǀĂůŝƚĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂv súlĂĚĞƐŽƐƉůŶŽŵŽĐŶĞŶşŵ
ƌŝĂĚŝĂĐĞŚŽŽƌŐĄŶƵ͘
^ůŽǀĞŶƐŬĄĂŐĞŶƚƷƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂǀ roku 2017 ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂůĂƉůŶĞŶŝĞŽĚďŽƌŶǉĐŚƷůŽŚŽĚǀĞƚǀş
ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝ Ž ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ ǀ ǌŵǇƐůĞ ƉůĂƚŶĠŚŽ ƓƚĂƚƷƚƵ Ă ǌƌŝĂěŽǀĂĐĞũ ůŝƐƚŝŶǇ͘ ,ůĂǀŶĄ ŽďůĂƐƛ
ƉůŶĞŶǉĐŚ ƷůŽŚ ďŽůĂ ƌŝĞƓĞŶĄ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ƉůĂƚŶĠŚŽ WůĄŶƵ ŚůĂǀŶǉĐŚ ƷůŽŚ ŶĂ ƌŽŬ ϮϬϭ7͕ ŬƚŽƌǉ
ƉŽǌŽƐƚĄǀĂů ǌo 78 ƷůŽŚ͘ jůŽŚǇ ƌŝĞƓŝůŝ ŶĂũŵć ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬƵ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƐůƵǎŝĞď Ă ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ
ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ;ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ǌĄƛĂǎĞ͕ ƉƌĞǀĞŶĐŝĂ Ă ŶĄƉƌĂǀĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ƓŬƀĚ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂ ƌĞŐŝŽŶĂůŝǌĄĐŝĂ͕ ƐƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀŽ͕ ƚĞƌŵŝŶŽůſŐŝĂ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞ ƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĞ Ă
ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ƌŝǌŝŬĂ͕ ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĄ ƉƌĞǀĞŶĐŝĂ Ă ŬŽŶƚƌŽůĂ ǌŶĞēŝƐƛŽǀĂŶŝĂͿ͕ ƐƷŚƌŶŶĞũ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬǇ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ ŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀĂ͕ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽ ǀŝĚŝĞĐŬĞ a ŵĞƐƚƐŬĠǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ
a ƵƉůĂƚŸŽǀĂŶŝĂ ŶĄƐƚƌŽũŽǀ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ƉŽůŝƚŝŬǇ͘ sǇďƌĂŶĠ ƷůŽŚǇ ďŽůŝ ŽƌŝĞŶƚŽǀĂŶĠ Ăũ ŶĂ ŽďůĂƐƛ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǀǉĐŚŽǀǇ͕ ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ͕ ŽƐǀĞƚǇ Ă ƉƌŽƉĂŐĄĐŝĞ ŶĂ ĐĞůŽƌĞǌŽƌƚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝ͘ sǉǌŶĂŵŶĠ
ƉŽƐƚĂǀĞŶŝĞ ŵĂũƷ ƷůŽŚǇ ǌĂďĞǌƉĞēƵũƷĐĞ ƉůŶĞŶŝĞ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ǌĄǀćǌŬŽǀ ^Z
a ƉůŶĞŶŝĞĨƵŶŬĐŝĞŽŚŶŝƐŬŽǀĠŚŽďŽĚƵƉƌĞƵƌſƉƐŬƵĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶƵĂŐĞŶƚƷƌƵ͘
WůĄŶ ŚůĂǀŶǉĐŚ ƷůŽŚ ^W ŶĂ ƌŽŬ ϮϬϭϳ ƌĞĂůŝǌŽǀĂů ĐĞůŬŽǀŽ 78 hlavných úloh v 8 nasledovných
odvetvových oblastiach:
/͘
//͘
///͘
/s͘
s͘
s/͘
s//͘

,ŽĚŶŽƚĞŶŝĞǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ;ϵŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ;ϮϬŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞƐůƵǎďǇ;ϭϭŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀŽĂ ŶĄƐƚƌŽũĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũƉŽůŝƚŝŬǇ;ϳŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
^ƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛŽ ŵĞƐƚƐŬĠĂ ǀŝĚŝĞĐŬĞǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ;ϭϬŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂǀǉĐŚŽǀĂ͕ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĞ͕ŽƐǀĞƚĂĂ ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂ;ϭϬŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
ZĞƉŽƌƚŝŶŐĂ ƉŽĚƉŽƌĂƉůŶĞŶŝĂŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚǌĄǀćǌŬŽǀ͕ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĄƐƉŽůƵƉƌĄĐĂ
;ϳŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
s///͘ WŽĚƉŽƌĂƓƚĄƚŶĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũƉŽůŝƚŝŬǇ;ϰŚůĂǀŶĠƷůŽŚǇͿ͘

s ƌĄŵĐŝ ĚĞůŝŵŝƚĄĐŝĞ ēĂƐƚŝ ZĞǌŽƌƚŶĠŚŽ ƐƚƌĞĚŝƐŬĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ĚĄƚ Ă ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐůƵǎŝĞď
;ĂƚĂĐĞŶƚƌƵŵͿ Ŭ ƚĞƌŵşŶƵ Ϭϭ͘ Ϭϰ͘ ϮϬϭϳ ďŽůŽ ƉƌĞƐƵŶƵƚǉĐŚ ϳ ƷůŽŚ ǌ WůĄŶƵ ŚůĂǀŶǉĐŚ ƷůŽŚ ŶĂ ƌŽŬ ϮϬϭϳ
Slovenskej agentúƌǇǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂŶĂDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇ͘
sƓĞƚŬǇƷůŽŚǇĚĞĨŝŶŽǀĂŶĠǀWůĄŶĞŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚ^WƉƌĞƌŽŬϮϬϭ7 ďŽůŝƐƉůŶĞŶĠ͘
,ŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ŽĚďŽƌŶĞũ ēŝŶŶŽƐƚŝ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ ǌ ŚűĂĚŝƐŬĂ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĂ ƉůŶĞŶŝĂ WůĄŶƵ ŚůĂǀŶǉĐŚ ƷůŽŚ v
roku 2017 ũĞ ƉŽĚƌŽďŶĞ ƵǀĞĚĞŶĠ ǀ ŬĂƉŝƚŽůĞ ǀĞŶƵũƷĐĞũ ƐĂ ǀǇŚŽĚŶŽƚĞŶŝƵ ŬŽŶƚƌĂŬƚƵ ƚĞũƚŽ ƐƉƌĄǀǇ Ă
ŶĂĚǀćǌƵũĞŶĂĚůŚŽĚŽďŽĚŽďƌĠǀǉƐůĞĚŬǇŝŶƓƚŝƚƷĐŝĞǌŚűĂĚŝƐŬĂũĞũŽĚďŽƌŶĠŚŽ ǌĂŵĞƌĂŶŝĂĂĚŽƐĂŚŽǀĂŶǉĐŚ
ǀǉƐůĞĚŬŽǀ͘ EĂũĚƀůĞǎŝƚĞũƓşŵ ŚŽĚŶŽƚĞŶşŵ ƷƌŽǀŶĞ ƉƌĄĐĞ ^W ĂŬŽ ƉƌşƐƉĞǀŬŽǀĞũ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ DW ^Z ũĞ
ƉƌĞĚŽǀƓĞƚŬǉŵƐĐŚǀĄůĞŶŝĞĚŽŬƵŵĞŶƚƵ͗sǇŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞƉůŶĞŶŝĂWůĄŶƵŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚ^WǌĂƌŽŬϮϬϭ7
ƵǌŶĞƐĞŶşŵē͘28 WŽƌĂĚǇǀĞĚĞŶŝĂDW^Z͕ ŬŽŶĂŶĞũĚŸĂ15͘ 02͘ 2018͘
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jůŽŚǇ ďŽůŝ ƉůĄŶŽǀĂŶĠ͕ ŬŽŶƚƌŽůŽǀĂŶĠ Ă ǀǇŚŽĚŶŽĐŽǀĂŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ Ƶǎ ŽǀĞƌĞŶĠŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ
ǀŝĚĞŶēŶǉĐŚ ůŝƐƚŽǀ ƷůŽŚ͘ ƀůĞǎŝƚŽƵ ǌůŽǎŬŽƵ ƉůĄŶŽǀĂŶŝĂ ďŽůŽ ƉƌĞƐŶĠ ĚĞĨŝŶŽǀĂŶŝĞ ƉƌĞĚŵĞƚƵ ƌŝĞƓĞŶŝĂ
ƷůŽŚǇ͕ ũĞũ ĞƚĂƉŝǌĄĐŝĂ͕ ƵƌēĞŶŝĞ ƌŝĞƓŝƚĞűƐŬĠŚŽ ŬŽůĞŬƚşǀƵ ǀƌĄƚĂŶĞ ƉůĄŶŽǀĂŶŝĂ ƉĞƌƐŽŶĄůŶǇĐŚ ŬĂƉĂĐşƚ ŶĂ
ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƌŝĞƓŝƚĞűŽǀ Ă ĚĞĨŝŶŽǀĂŶŝĞ ĐĞůŬŽǀǉĐŚ ƉƌĞĚƉŽŬůĂĚĂŶǉĐŚ ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ ŶĄŬůĂĚŽǀ ŶĂ
ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞƷůŽŚǇ͘dĂŬƚŽǌǀŽůĞŶǉŵƉůĄŶŽǀĂĐşŵƐǇƐƚĠŵŽŵƐĂƉŽĚĂƌŝůŽŽďũĞŬƚŝǀŝǌŽǀĂƛǀŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝŝ
ĞĨĞŬƚşǀŶĞ Ă ƷēĞůŶĠ ƉŽƵǎŝƚŝĞ ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚĂƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀŶĂ ƉůŶĞŶŝĞŬŽŶŬƌĠƚŶǇĐŚ ƷůŽŚĂĐŝĞűŽǀ
^W͘ EĂƐƚƷƉĞŶǉ ƚƌĞŶĚ ƌŽǌĚĞűŽǀĂŶŝĂ Ă ƉŽƵǎŝƚŝĂ ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ Ă ƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚ ǌĚƌŽũŽǀ ŵĄ ƉƌĞĚƐƚĂǀŽǀĂƛ
ŝŶƚĞŶǌŝĨŝŬĂēŶǉ ĨĂŬƚŽƌ Ɖƌŝ ŶĂƉŰŸĂŶş ĐŝĞűŽǀ ^W͕ ǌĞĨĞŬƚşǀŸŽǀĂŶş ƉŽƵǎŝƚŝĂĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ͕ ŝĐŚ
ƷēĞůŶĞũƓŽŵƉŽƵǎŝƚşĂǀǇƚǀĄƌĂŶşǀŚŽĚŶĠŚŽƉƌŝĞƐƚŽƌƵŶĂǌşƐŬĂǀĂŶŝĞǀůĂƐƚŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀ͘
sǉǌŶĂŵŶŽƵ ēŝŶŶŽƐƛŽƵ ĂŐĞŶƚƷƌǇ ďŽůĂ Ăũ ǀ roku 2017 ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĂ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕ ǌĂŵĞƌĂŶǉĐŚ ŶĂ
ƉŽĚƉŽƌƵŽĚďŽƌŶǉĐŚēŝŶŶŽƐƚş͘ ^ůŽǀĞŶƐŬĄĂŐĞŶƚƷƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚŽǀĂůĂǀ roku 2017
ĂŬƚŝǀŝƚǇ13 ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕ǌ ƚŽŚŽŶĂŶĄƌŽĚŶĞũƷƌŽǀŶŝ6 a ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũĂ ŶĂĚŶĄƌŽĚŶĞũƷƌŽǀŶŝ7͘s roku
ϮϬϭϳ ďŽůŽ ƉŽĚĂŶǉĐŚ ϭϲ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕ ǌ ƚŽŚŽ ďŽůŽ ƐĐŚǀĄůĞŶǉĐŚ ϵ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͘ < ϯϭ͘ ϭϮ͘ ϮϬϭϳ ďŽůŽ
v ŚŽĚŶŽƚĞŶş ĐĞůŬŽǀŽ ϵ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͘ s ƌĄŵĐŝ EĄƌŽĚŶĠŚŽ ƉƌŽũĞŬƚƵ ďŽůŝ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ƉƌŝƉƌĂǀŽǀĂŶĠ 2
ƉƌŽũĞŬƚǇ͗ ůĞƉƓŽǀĂŶŝĞ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŝ Ă ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞ ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀĂ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ǌůĞƉƓŽǀĂŶŝĂ ŬǀĂůŝƚǇ
ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ŶĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͕ KW <W ϮϬϭϰ-2020 a WŽĚƉŽƌĂ ďŝŽĚŝǀĞƌǌŝƚǇ ƉƌǀŬĂŵŝ ǌĞůĞŶĞũ
ŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌǇǀŽďĐŝĂĐŚ^ůŽǀĞŶƐŬĂ– ĞůĞŶĠŽďĐĞ͘
WŽĐĞůŬŽǀŽŵǌŚŽĚŶŽƚĞŶşƐƚĂǀƵŝŶƓƚŝƚƷĐŝĞŬϯϭ͘ ϭϮ͘ϮϬϭ7 ǀŽďůĂƐƚŝƉůŶĞŶŝĂŽĚďŽƌŶǉĐŚēŝŶŶŽƐƚşŵŽǎŶŽ
ŬŽŶƓƚĂƚŽǀĂƛ͕ ǎĞ ƐŝƚƵĄĐŝĂ ǀ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ĂŐĞŶƚƷƌĞ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ũĞ ĚůŚŽĚŽďŽ ŶĂ ĚŽďƌĞũ ƷƌŽǀŶŝ͕
ŽēŽŵƐǀĞĚēşĂũƐŬƵƚŽēŶŽƐƛ͕ ǎĞǀďƵĚŽǀĂŶşĂƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĂŶşƐǇƐƚĠŵŽǀĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚŝŶĨŽƌŵĄĐŝşũĞ
^WǀǎĚǇƉŽǌŝƚşǀŶĞŚŽĚŶŽƚĞŶĄŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉŵŝŝŶƓƚŝƚƷĐŝĂŵŝĂŬŽƐƷK͕hEW͕Ă͘ŝ͘/ŶƓƚŝƚƷĐŝĂ
ũĞ ƉƌŝƉƌĂǀĞŶĄ ǌǀůĄĚŶƵƛ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐĞ ǌ ƉƌşƐůƵƓŶĠŚŽ ůĞŐŝƐůĂƚşǀŶĞŚŽ ƌĄŵĐĂ͕ WƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽ
ǀǇŚůĄƐĞŶŝĂ vůĄĚǇ^ZǀŽďůĂƐƚŝƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞĂƚǉŵǀǉƌĂǌŶĞƉƌŝƐƉŝĞƛŬǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝƵ
ũĞĚŶŽƚǇ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠŚŽ͕ ƐŽĐŝĄůŶĞŚŽ͕ ƉŽůŝƚŝĐŬĠŚŽ Ă ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ ƌŽǌǀŽũĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘ ^W Ƶǎ
ǀ ƐƷēĂƐŶŽŵ ƐƚĂǀĞ ŵĄ ǀƓĞƚŬǇ ƉƌĞĚƉŽŬůĂĚǇ ƷƐƉĞƓŶĞ ƉůŶŝƛ ƷůŽŚǇ ƌĞƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĞ Ɠƚátnej
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ƉŽůŝƚŝŬǇĂũ ŶĂŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũ ƷƌŽǀŶŝ͕ ŶĂũŵć ǀ ƌĄŵĐŝ ͕K͕ hEW͕ hE^K
ĂƉŽĚ͘
WŽĚűĂƐĐŚǀĄůĞŶĠŚŽƉŽƐƚƵƉƵǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĂƉůŶĞŶŝĂƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽǀǉĐŚƉŽǀŝŶŶŽƐƚşǀǇƉůǉǀĂũƷĐŝĐŚǌēůĞŶƐƚǀĂ
^ZǀjŵĄ^WƐŶĂŚƵĂũŶĂěĂůĞũƉƀƐŽďŝƛĂŬŽĐĞŶƚƌĄůŶĞƐƉƌĂǀŽĚĂũƐŬĠƉƌĂĐŽǀŝƐŬŽƌĞǌŽƌƚƵDW^Z͕ŽĚ
ƌŽŬƵ ϮϬϭϯ Ăũ Ɛ ƌŽǌƓşƌĞŶşŵ ƉƌĞ K Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶĠ ǌůŽǎŬǇ K^E͕ ŽƐŽďŝƚŶĞ ǌĂŵĞƌĂŶĠ ŶĂ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛ
Ž ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕ ƚƌǀĂůŽ ƵĚƌǎĂƚĞűŶǉ ƌŽǌǀŽũ͕ ǌĞůĞŶǉ ƌĂƐƚ͕ ĚŽďƌŽǀŽűŶĠ ŶĄƐƚƌŽũĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ
ƉŽůŝƚŝŬǇ͕ŽĚƉĂĚŽǀĠŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀŽ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶƵǀĞĚƵĂǀǉĐŚŽǀƵĂƉŽĚ͘
<ǀĂůŝƚƵ ƐůƵǎŝĞď ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉĐŚ ^W ŐĂƌĂŶƚƵũĞ Ă ŽƐǀĞĚēƵũĞ ǌĂǀĞĚĞŶǉ Ă ƵĚƌǎŝĂǀĂŶǉ ƐǇƐƚĠŵ
ŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀĂ ŬǀĂůŝƚǇ ;/^K ϵϬϬϭ͗ ϮϬϬϴͿ Ă ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŚŽ ŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀĂ ;/^K ϭϰϬϬϭ͗ ϮϬϬϰͿ͕ ĂŬŽ Ăũ
ƐĂŵŽƚŶĠŶĂƉŰŸĂŶŝĞƉŽůŝƚŝŬǇŬǀĂůŝƚǇĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũƉŽůŝƚŝŬǇŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͘
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HODNOTENIE ORGANIZÁC/^WZK<ϮϬϭ7 Z/Ksd@KD
– D/E/^dZ^dsKD/sKdE,KWZK^dZ/SR

^ůŽǀĞŶƐŬĄ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ;ěĂůĞũ ůĞŶ ͣ^W͞Ϳ ũĞ ŽĚďŽƌŶĄ ƉƌşƐƉĞǀŬŽǀĄ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂ
DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ;ěĂůĞũ ůĞŶ ͣŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ͞Ϳ Ɛ ĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬŽƵ
ƉƀƐŽďŶŽƐƛŽƵ͘ WƌŝŽƌŝƚŶĞ ƉůŶş ƷůŽŚǇ͕ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐĞ ƉƌĞ ƌĞǌŽƌƚ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ǌ WƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽ
ǀǇŚůĄƐĞŶŝĂǀůĄĚǇ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇ͕ĂŬŽĂũ ǌƉůĄŶƵŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚ^WŶĂƉƌşƐůƵƓŶǉŬĂůĞŶĚĄƌŶǇƌŽŬ͕
ƐĐŚǀĂűŽǀĂŶĠŚŽ ŵŝŶŝƐƚƌŽŵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘ s ƐƷůĂĚĞ ƐŽ ƓƚĂƚƷƚŽŵ ƉůŶş ƷůŽŚǇ ǀǇƉůǉǀĂũƷĐĞ ƉƌĞ
ƌĞǌŽƌƚǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂǌ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚǌĄǀćǌŬŽǀ^Z͕ǌŽǌĄŬŽŶŽǀĂ ǌƵǌŶĞƐĞŶşǀůĄĚǇ^ZĂ ěĂůƓŝĞ
ƷůŽŚǇ͕ƐƷǀŝƐŝĂĐĞƐƌĞĂůŝǌĄĐŝŽƵ ƓƚĄƚŶĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũƉŽůŝƚŝŬǇ͘s ŵŝŶƵůŽŵƌŽŬƵŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂƷƐƉĞƓŶĞ
ĂďƐŽůǀŽǀĂůĂƌĞĐĞƌƚŝĨŝŬĂēŶǉĂƵĚŝƚƐƉŽůŽēŶŽƐƛŽƵsY/^ůŽǀĂŬŝĂƐ͘ ƌ͘ Ž͘ƌĂƚŝƐůĂǀĂĂ ďŽůŝǌşƐŬĂŶĠ ĐĞƌƚŝĨŝŬĄƚǇ
/^KϵϬϬϭ͗ϮϬϭϱ a /^K ϭϰϬϬϭ͗ϮϬϭϱ͘

8͘ϭ ,KEKdE/WZ1EK^h^WWZD/E/^dZ^dsK
ĂŵĞƐƚŶĂŶĐŝ ƐĂ ĂŬƚşǀŶĞ ǌƷēĂƐƚŸŽǀĂůŝ ŶĂ ƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚ ǌĂƐĂĚŶƵƚŝĂĐŚ ŬŽŵŝƐŝş ǌƌŝĂĚĞŶǉĐŚ DW ^Z <ŽŵŝƐŝĞ ƉƌĞ ƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĞ ǌĄǀĞƌĞēŶǉĐŚ ƐƉƌĄǀ Ɛ ĂŶĂůǉǌŽƵ ƌŝǌŝŬĂ ǌŶĞēŝƐƚĞŶǉĐŚ ƷǌĞŵş͕ <ŽŵŝƐŝĞ ƉƌĞ
ƉƌĞǀĞŶĐŝƵǌĄǀĂǎŶǉĐŚƉƌŝĞŵǇƐĞůŶǉĐŚŚĂǀĄƌŝş͕ŶĂǌĂƐĂĚŶƵƚŝĂĐŚĞǆƉĞƌƚŶĞũƉƌĂĐŽǀŶĞũƐŬƵƉŝŶǇƉƌĞ-WZdZ
a / ;ƌƵƐĞůͿ͕ Ϯ ǁŽƌŬƐŚŽƉŽĐŚ ŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶǉĐŚ ƵƌſƉƐŬŽƵ ŬŽŵŝƐŝŽƵ ;<Ϳ ƉƌĞ ēůĞŶŽǀ ĞǆƉĞƌƚŶĞũ
ƉƌĂĐŽǀŶĞũ ƐŬƵƉŝŶǇ ƉƌĞ ƐŵĞƌŶŝĐƵ Ž ƉƌŝĞŵǇƐĞůŶǉĐŚ ĞŵŝƐŝĄĐŚ ;ƌƵƐĞůͿ͕ ǁŽƌŬƐŚŽƉĞ < ƉƌĞ ēůĞŶŽǀ
ĞǆƉĞƌƚŶĞũ ƉƌĂĐŽǀŶĞũ ƐŬƵƉŝŶǇ Ă ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶĠ ƐŬƵƉŝŶǇ ƉƌĞ ƐŵĞƌŶŝĐƵ > ;ƌƵƐĞůͿ͕ Ϯ ƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂĐŚ
ŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ĞǆƉĞƌƚŽǀ > Ă < ;ƌƵƐĞůͿ͕ ŶĂ ǌĂƐĂĚŶƵƚş ĞǆƉĞƌƚŶĞũ ƉƌĂĐŽǀŶĞũ ƐŬƵƉŝŶǇ ƉƌĞ ƉƌŝĞŵǇƐĞůŶĠ
ĞŵŝƐŝĞǀ < ;ƌƵƐĞůͿ͕ ŶĂ ǁŽƌŬƐŚŽƉĞ EZƉƌĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůWŽůůƵƚŝŽŶŶĂƉƀĚĞ ;<ŽĚĂŸͿ͘ƷēĂƐƚŶŝůŝƐĂ
ĞǆƉĞƌƚŶĠŚŽ ƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽ ƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂ Ŭ d Ă W ƉƌĞ ƐĂĚƵ ŶĄƐƚƌŽũŽǀ ŶĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝŬĄĐŝƵ Ă ŬǀĂŶƚŝĨŝŬĄĐŝƵ
ƷŶŝŬŽǀŶĞƷŵǇƐĞůŶĞǀǇƌĄďĂŶǉĐŚWKWƐƉŽĚűĂaƚŽŬŚŽůŵƐŬĠŚŽĚŽŚŽǀŽƌƵǀ ŐĞƐĐŝŝhEWK^E;sŝĞĚĞŸͿ͕ŶĂ
ǌĂƐĂĚŶƵƚş tW// ĂƌŚƵƐͬWZdZ ǌĂ ĂŐĞŶĚƵWƌŽƚŽŬŽůƵWZdZŶĂƉƀĚĞZĂĚǇjǀ ƌƵƐĞůŝ͕ŶĂƐƉŽůŽēŶŽŵ
ƐƚƌĞƚŶƵƚş ĚĞůĞŐĄĐŝş ǌŵůƵǀŶǉĐŚ ƐƚƌĄŶ ĂƌŚƵƐŬĠŚŽ ĚŽŚŽǀŽƌƵ Ă WƌŽƚŽŬŽůƵ WZdZ ŶĂ ŶĂũǀǇƓƓĞũ ƷƌŽǀŶŝ :,>^– ;ŝĞƌŶĂ,ŽƌĂͿĂŶĂϯ͘ƐƚƌĞƚŶƵƚşǌŵůƵǀŶǉĐŚƐƚƌĄŶWƌŽƚŽŬŽůƵWZdZ- DKWW-ϯ;ŝĞƌŶĂ,ŽƌĂͿ͘
ĂŵĞƐƚŶĂŶĐŝ ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂůŝ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ƉƌĞ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^Z ƉƌŽĐĞƐ
ƉŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĂ ǀƉůǇǀŽǀ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬĠŚŽ ĚŽŬƵŵĞŶƚƵ ŶĂ ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ Ă ǀǇƉƌĂĐŽǀĂůŝ ŽǌŶĄŵĞŶŝĞ Ă
ƐƉƌĄǀƵ Ž ŚŽĚŶŽƚĞŶş ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬĠŚŽ ĚŽŬƵŵĞŶƚƵ ^ƚƌĂƚĠŐŝĂ ĂĚĂƉƚĄĐŝĞ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ŶĂ
ŶĞƉƌŝĂǌŶŝǀĠ ĚƀƐůĞĚŬǇ ǌŵĞŶǇ ŬůşŵǇ – ĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂ Ă ƐƉŽůƵƉƌĂĐŽǀĂůŝ ŶĂ ƉƌşƉƌĂǀĞ ŽǌŶĄŵĞŶŝĂ ĞůĞŶƓŝĞ
Slovensko – ^ƚƌĂƚĠŐŝĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ƉŽůŝƚŝŬǇ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ĚŽ ƌŽŬƵ ϮϬϯϬ͘ s ƌĄŵĐŝ
ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĠŚŽ ǌĂƉŽũĞŶŝĂ ƐƉŽůƵƉƌĂĐŽǀĂůŝ Ɖƌŝ ƐƉƌĂĐŽǀĂŶş ĚŽŬƵŵĞŶƚƵ :Z WƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚĞĚƐŝƚĞƐŝŶƵƌŽƉĞ͕ƐƉƌĂĐŽǀĂůŝ ŽƚĂǌŶşŬŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝƐŵĞƌŶŝĐĞ/ǌĂ
ƌŽŬǇ ϮϬϭϯ – ϮϬϭϲ Ă ďŽůĂ ƐƉƌĂĐŽǀĂŶĄ Ϯ͘ ŶĄƌŽĚŶá ƐƉƌĄǀa o ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝ WƌŽƚŽŬŽůƵ WZdZ ǀ ^Z ƉƌĞ
,<K^E͘
s ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ďŽůĂ ƌĞĂůŝǌŽǀĂná ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĄ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ ŶĞēŝƐƚĞŶĠ ƷǌĞŵŝĂ ϮϬϭϳ ;aƚƌďƐŬĠ WůĞƐŽͿ͕
ďŝůĂƚĞƌĄůŶĞ ƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂ ǀ ǌĄƐĂĚĄĐŚ ƐƉŽŽ ĚŽŚŽǀŽƌƵ Ɛ ĞƐŬŽƵ ƌĞƉƵďůŝŬŽƵ Ă DĂěĂƌƐŬŽƵ ƌĞƉƵďůŝŬŽƵ
a ƐƉŽůƵƉƌĂĐŽǀĂůŝ ƐŵĞ Ɖƌŝ ƉƌşƉƌĂǀĞ ϯ͘ ƌŽēŶşŬĂ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ZĞŵdĞĐŚ ƵƌŽƉĞ ;&ĞƌƌĂƌĂ͕
dĂůŝĂŶƐŬŽͿ͘
s ƌĄŵĐŝ ŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ĂŬƚŝǀşƚ ^W ƌĞĂůŝǌŽǀĂůĂ ŶĂƐůĞĚŽǀŶĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ͗ ǁŽƌŬƐŚŽƉ ƉƌĞ ŽĚďŽƌŶƷ ŐĞŽůŽŐŝĐŬƷ
ǀĞƌĞũŶŽƐƛǀŽďůĂƐƚŝĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚǌĄƛĂǎş;Ϳ͕ŽĚďŽƌŶĠƓŬŽůĞŶŝĂƓƚĄƚŶĞũƐƉƌĄǀǇǀ ŽďůĂƐƚŝͬ^
;ƌĂƚŝƐůĂǀĂ͕ WƌĞƓŽǀ͕ Ϳ Ă ƐĞŵŝŶĄƌ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ǌĄƛĂǎş ;Ϳ͘ s ŵĄũŝ ϮϬϭϳ ďŽů
ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶǉ ǁŽƌŬƐŚŽƉŬƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬĞ^ƚĂǀǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇǀŬŽŶƚĞǆƚĞ
ŐůŽďĄůŶǇĐŚ ŵĞŐĂƚƌĞŶĚŽǀ͕ s///͘ ƌŽēŶşŬ <ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ Ž ǎŝǀŽƚŶŽŵ ƉƌŽƐƚƌĞĚş ŵŝĞƐƚ ;ŝůŝŶĂͿ Ɛ ƉŽĚƚŝƚƵůŽŵ
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ͣ^ŝůŶĠ ŵĞƐƚŽ ƉƌĞ ůĞƉƓş ǎŝǀŽƚ͕͞ /ŶĨŽƌŵĂēŶǉ ĚĞŸ Ŭ ƵƌſƉƐŬĞŵƵ ĚŽŚŽǀŽƌƵ Ž ŬƌĂũŝŶĞ Ă yy/͘ ƌŽēŶşŬ
<ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ<ƌĂũŝŶĂ- ůŽǀĞŬ– <ƵůƚƷƌĂ a kŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞŵŝĞƐƚ͘
^WǀƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐƌĞŐŝŽŶĄůŶŽƵŬŽŵŽƌŽƵ^KW<ĂŶƐŬĄǇƐƚƌŝĐĂǀǇŚůĄƐŝůĂĨŽƌŵŽƵƉŝůŽƚŶĠŚŽƉƌŽũĞŬƚƵ
ƐƷƛĂǎĞůĞŶǉDĞƌŬƷƌ͕ŬƚŽƌĄďŽůĂǌĂŵĞƌĂŶĄŶĂƉŽĚƉŽƌƵŽďĞŚŽǀĠŚŽŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĂǀ ƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚ^Z͕
s ĐŝĞűŽŵ ƌŽǌƓşƌŝƛ ƉŽǀĞĚŽŵŝĞ Ž ǀǇƵǎşǀĂŶş ƉƌŝŶĐşƉŽǀ ŽďĞŚŽǀĠŚŽ ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĂ ǀ ŬĂǎĚŽĚĞŶŶǉĐŚ
ƉƌŽĐĞƐŽĐŚ ƉƌĞďŝĞŚĂũƷĐŝĐŚ ǀ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĄĐŚ͕ ŽƌŝĞŶƚŽǀĂŶǉĐŚ ŶĂ ĞĨĞŬƚşǀŶĞ ǀǇƵǎşǀĂŶŝĞ ǌĚƌŽũŽǀ ŶĂƓĞũ
ƉůĂŶĠƚǇĂ v ŬŽŶĞēŶŽŵĚƀƐůĞĚŬƵŶĂǌŶŝǎŽǀĂŶŝĞƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀǉĐŚŶĄŬůĂĚŽǀŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝş͘
s ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ ďŽůŝ ǀ ƌĄŵĐŝ ƉƌŽĐĞƐƵ ĂŶĂůǉǌ͕ ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ Ă ƐƉƌşƐƚƵƉŸŽǀĂŶŝĂ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş ǀǇĚĂŶĠ ĚǀĞ
ƉƵďůŝŬĄĐŝĞ - ^ƉƌĄǀĂ Ž ƐƚĂǀĞ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^Z ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϲ Ă ƉƵďůŝŬĄĐŝĂ ^ƚĄǀĂũƷ ƐĂ ƐĞŬƚŽƌǇ
ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ǌĞůĞŶƓşŵŝ͍ ;^ĞŬƚŽƌŽǀĄ ŝŶĚŝŬĄƚŽƌŽǀĄ ƐƉƌĄǀĂͿ͘ ĂďĞǌƉĞēĞŶĄ ďŽůĂ
ƚĂŬƚŝĞǎ ƚůĂē sŽĚŶĠŚŽ ƉůĄŶƵ ^ůŽǀĞŶƐŬĂ͕ WůĄŶƵ ƌŽǌǀŽũĂ ǀĞƌĞũŶǉĐŚ ǀŽĚŽǀŽĚŽǀ ƉƌĞ ƷǌĞŵŝĞ ^Z ;ϮϬϭϲͿ Ă
WůĄŶƵƌŽǌǀŽũĂǀĞƌĞũŶǉĐŚŬĂŶĂůŝǌĄĐŝşƉƌĞƷǌĞŵŝĞ^Z;ϮϬϭϲͿ͘ĄƌŽǀĞŸďŽůŝƉƵďůŝŬŽǀĂŶĠ a ǀǇĚĂŶĠ ěĂůƓŝĞ
ŶĂƐůĞĚŽǀŶĠ ƚŝƚƵůǇ͗ ďŽƌŶşŬ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ - ŶĞēŝƐƚĞŶĠ ƷǌĞŵŝĂ ϮϬϭϳ͕ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠ ƐŬůĂĚĂēŬǇ ƉƌĞ ƉƌŽĐĞƐ
/ Ă ƉƌĞ ƉƌŽĐĞƐ ^͕ ŵĞƚŽĚŝĐŬá ƉƌşƌƵēŬa WŽƐƵĚǌŽǀĂŶŝĞ ǀƉůǇǀŽǀ ŶĂ ǎŝǀŽƚŶĠ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ ǀ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ
ƌĞƉƵďůŝŬĞ͕ ďƌŽǎƷƌa ŚĞŵŝĐŬĠ ŚĂǀĄƌŝĞ - ƉƌĞǀĞŶĐŝĂ Ă ƉƌŝƉƌĂǀĞŶŽƐƛ͕ ƐŬůĂĚĂēŬa WƌŽĐĞƐ ƉƌĞǀĞŶĐŝĞ
ǌĄǀĂǎŶǉĐŚ ƉƌŝĞŵǇƐĞůŶǉĐŚ ŚĂǀĄƌŝş ǀ ^Z ;ĂŶŐůŝĐŬĄǀĞƌǌŝĂͿ͕ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠůĞƚĄŬǇŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞƓŬŽĚǇĂ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ;ĐŚƌĄŶĞŶĠĚƌƵŚǇĂĐŚƌĄŶĞŶĠďŝŽƚŽƉǇjǀǉǌŶĂŵƵ͕ǀ ƐŝĞƚŝŝ ŵŝŵŽƐŝĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͿĂ/^
WĂEa - ĂŬƚƵĂůŝǌŽǀĂŶĠ ƉŽƌƚĄůŽǀĠ ƌŝĞƓĞŶŝĞ͕ ƉƵďůŝŬĄĐŝa ͣĂƛĂǎĞŶĠ ŽďůĂƐƚŝ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ǀ
^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬĞΗ ;ǀ ƐůŽǀĞŶƐŬŽŵ Ă ĂŶŐůŝĐŬŽŵũĂǌǇŬƵͿ͕ ƉƵďůŝŬĄĐŝa ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂƌĞŐŝŽŶĂůŝǌĄĐŝĂ
^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇϮϬϭϲ͕ďƌŽǎƷƌĂͣƵƌſƉƐŬǇĚŽŚŽǀŽƌŽŬƌĂũŝŶĞŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͕͞ďƌŽǎƷƌĂͣ^ƉƌŝĞǀŽĚĐĂ
ŬƌĂũŝŶĄƌƐŬǇŵŝ ŚŽĚŶŽƚĂŵŝ – ,ŽƌĞŚƌŽŶŝĞ͕͞ ďƌŽǎƷƌĂ ͣ^ƷƛĂǎ ĞĚŝŶĂ ƌŽŬĂ ϮϬϭϳ͕͞ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĠ ůĞƚĄŬǇ ƐŬůĂĚĂēŬǇ Ž ĂŶƐŬŽƓƚŝĂǀŶŝĐŬŽŵ͕ ĂŶƐŬŽďǇƐƚƌŝĐŬŽŵ Ă EŽǀŽŚƌĂĚ-EſŐƌĄĚ ŐĞŽƉĂƌŬƵ ;v ƐůŽǀĞŶƐŬŽŵ
a ĂŶŐůŝĐŬŽŵ ũĂǌǇŬƵͿ͕ elektronŝĐŬá ďƌŽǎƷƌa ͣ<ĂƚĂůſŐ ĂĚĂƉƚĂēŶǉĐŚ ŽƉĂƚƌĞŶş ŶĂ ŶĞƉƌŝĂǌŶŝǀĠ ĚƀƐůĞĚŬǇ
ǌŵĞŶǇŬůşŵǇǀŽǀǌƛĂŚƵŬ ǀǇƵǎŝƚŝƵŬƌĂũŝŶǇ͞ĂͣDĂůǉŵŝŬƌŽŬŵŝŬ ĂĚĂƉƚĄĐŝŝ͞ŶĂǁĞďƐƚƌĄŶŬĞ͘
s ƌĄŵĐŝ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǀǉĐŚŽǀǇ Ă ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ ďŽůŝ ƌĞĂůŝǌŽǀĂŶĠ ŶĂƐůĞĚŽǀŶĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ͗ ŝŶĨŽƌŵĂēŶĄ
ŬĂŵƉĂŸ͗ ƵƌſƉƐŬǇ ƚǉǎĚĞŸ ŵŽďŝůŝƚǇ – ^W ũĞ ŶĄƌŽĚŶǉŵ ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌŽŵ ŬĂŵƉĂŶĞ ǌĂŵĞƌĂŶĞũ ŶĂ
ƵĚƌǎĂƚĞűŶƷ ŵŽďŝůŝƚƵ ǀ ŵĞƐƚĄĐŚ͖ &ĞƐƚŝǀĂůǇ͗ DĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉ ĨĞƐƚŝǀĂů ĨŝůŵŽǀ Ž ǎŝǀŽƚŶŽŵ ƉƌŽƐƚƌĞĚş
ŬŽƚŽƉĨŝůŵ – ŶǀŝƌŽĨŝůŵ ϮϬϭϲ – ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ƉƌĞŵŝĞƚĂŶŝĂ ĨŝůŵŽǀ Ă ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ ŽƐvetovoĞĚƵŬĂēŶǉĐŚƐƉƌŝĞǀŽĚŶǉĐŚƉŽĚƵũĂƚşƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞǀĞƌĞũŶŽƐƚŝƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬƵŽĐŚƌĂŶǇĂƚǀŽƌďǇW͕ĨĞƐƚŝǀĂů
ǀǉƵēďŽǀǉĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀ a/a< – ĐŝĞűŽŵ ũĞ ƉƌŝŶĄƓĂƛ ŶŽǀĠ ŶĄƉĂĚǇ͕ ƉŽǌŶĂƚŬǇ Ă ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ ǌ ŽďůĂƐƚŝ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ ǀǉĐŚŽǀǇ͖ ƉƌŽŐƌĂŵ KƐǀĞƚŽǀŽ-ĞĚƵŬĂēŶĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ Ŭ ǀǉǌŶĂŵŶǉŵ ĚŸŽŵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ – ŝŶƚĞƌĂŬƚşǀŶĞ ŚƌǇ Ă ǀĞĚŽŵŽƐƚŶĠ ƐƷƛĂǎĞ͕ ŽĚďŽƌŶĠ ƉƌĞĚŶĄƓŬǇ͕ ƉƌĞŵŝĞƚĂŶŝĞ ƚĞŵĂƚŝĐŬǉĐŚ
ĨŝůŵŽǀǌǀŝĚĞŽƚĠŬǇ^W͗ĨĞďƌƵĄƌ- ^ǀĞƚŽǀǉĚĞŸŵŽŬƌĂĚş͕ŵĂƌĞĐ– ^ǀĞƚŽǀǉĚĞŸǀŽĚǇ͕DĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉ
ĚĞŸ ůĞƐŽǀ͕ ĂƉƌşů – ^ǀĞƚŽǀǉ ĚĞŸ ĞŵĞ͕ ũƷŶ – ^ǀĞƚŽǀǉ ĚĞŸ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ ŽŬƚſďĞƌ –
DĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĚĞŸƐƚƌŽŵŽǀ͖ŶŽǀĞŵďĞƌ– DĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĚĞŸŶĞŶĂŬƵƉŽǀĂŶŝĂ͖ŶǀŝƌŽƌĞŬŽƌĚ– sƌĄƛŵĞ
ƐƚƌŽŵǇ ĚŽ ŬƌĂũŝŶǇ͕ ƌŽƉŝĂ ƓŬƀůŬĂ – ƚǉǎĚĞŶŶǉ ƚĄďŽƌ ƉƌĞ ĚĞƚŝ Da͖ ƓŬŽůƐŬĠ ƐƷƛĂǎĞ͗ ĞůĞŶǉ ƐǀĞƚ –
ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĄ ƐƷƛĂǎ ǀǉƚǀĂƌŶĞũ ƚǀŽƌŝǀŽƐƚŝ ĚĞƚş Ă ŵůĄĚĞǎĞ͕ DƷĚƌĂ ƉƌşƌŽĚĂ – ůŝƚĞƌĄƌŶĂ ƐƷƛĂǎ ƉƌĞ ĚĞƚŝ
a ŵůĄĚĞǎ͕KēĂŵŝĚĞƚş– ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŬĄŽƵƚĚŽŽƌŽǀĄƐƷƛĂǎ͕dƌŝſǌĂ– ƐƷƛĂǎŽ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚǌĄƛĂǎŝĂĐŚ
v ƚƌŽĐŚ ƌƀǌŶǇĐŚ ŬƌĞĂƚşǀŶǇĐŚ ĨŽƌŵĄĐŚ &ŽƚŽǌĄƛĂǎ ;ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂͿ͕ ^Đŝ-Ĩŝ ;ǀĞĚĞĐŬŽ-ĨĂŶƚĂƐƚŝĐŬǉ ƉƌşďĞŚͿ͕
/ŶĨŽƓŬĂ – ;ƌĞƉŽƌƚĄǎͿ͕ ŶǀŝƌKƚĄǌŶŝŬǇ – ĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬĄ ǀĞĚŽŵŽƐƚŶĞũ ƐƷƛĂǎĞ ƉƌĞ ǎŝĂŬŽǀ //͘ ƐƚƵƉŸĂ
ǌĄŬůĂĚŶǉĐŚ ƓŬƀů͕ ,ǇƉĞƌŝĐƵŵ – ƉŽŚǇďŽǀŽ-ǀĞĚŽŵŽƐƚŶĄ ƐƷƛĂǎ ƉƌĞ a͕ WƌŽŶǀŝƌŽ – ƐƷƛĂǎ Ž ŶĂũůĞƉƓş
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇ ƉƌŽũĞŬƚ͖ EĄƌŽĚŶǉ ƉƌŽũĞŬƚ ͣdƌŝĞĚŝŵ͕ ƚƌŝĞĚŝƓ͕ ƚƌŝĞĚŝŵĞ – ƉƌŽũĞŬƚ͕ ŬƚŽƌĠŚŽ ĐŝĞűŽŵ ũĞ
osveta v ƚƌŝĞĚĞŶş ŽĚƉĂĚƵ Ă ŵŝŶŝŵĂůŝǌĄĐŝĂ ŽĚƉĂĚƵ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ƉƌĂŬƚŝĐŬĞũ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũ
ǀǉĐŚŽǀǇ͕ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŬĠ ƉŽǀŽůĂŶŝĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ – ƉƌŽũĞŬƚ ŶĂ ƉŽĚƉŽƌƵ ƓƚƷĚŝĂ ƉŽǀŽůĂŶş ŐĞŽůſŐ͕
ǀŽĚŽŚŽƐƉŽĚĄƌ Ă ŵĞƚĞŽƌŽůſŐ͕ ŬŽDĞƌĂē – ŝŶƚĞƌĂŬƚşǀŶǇ ŵŽĚĞů ĞŵĞ͕ ƐůƷǎŝĂĐŝ ŶĂ ǀǉƉŽēĞƚ ĞŬŽůŽŐŝĐŬĞũ
ƐƚŽƉǇ͕ ZŽŽƚƐ Θ ^ŚŽŽƚƐ – ƉŝůŽƚŶǉ ƌŽēŶşŬ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĠŚŽ ƉƌŽŐƌĂŵƵ͖ sǌĚĞůĄǀĂŶŝĞ͗ WƌĄǀŶĞ ŵǇƐůĞŶŝĞ
a ůŽŐŝŬĂ͕ sǇďƌĂŶĠ ĂƐƉĞŬƚǇ ŽĐŚƌĂŶǇ ƉƌşƌŽĚǇ Ă ŬƌĂũŝŶǇ͕ ƷǌĞŵŶĠ ƉůĄŶŽǀĂŶŝĞ͕ ƵƌďĂŶŝǌŵƵƐ Ă ŬƌĂũŝŶĂ͕
KĚďŽƌŶĄ ƉƌşƉƌĂǀĂ ŶĂ ǌşƐŬĂŶŝĞ ŽƐŽďŝƚŶǉĐŚ ŬǀĂůŝĨŝŬĂēŶǉĐŚ ƉƌĞĚƉŽŬůĂĚŽǀ͕ ŬŽŶƚŝŶƵĄůŶĞ ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĞ
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ŶǀŝƌŽŵŝŶŝŵƵŵ– ƉƌĞƵēŝƚĞűŽǀDa͕DĞƚŽĚŝĐŬĠĚŶŝƉƌĞƵēŝƚĞűŽǀ– ƉĞĚĂŐſŐŽǀŝĂĂŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌŝsǀDa͕
a͕^a͘
sƌĄŵĐŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĞƉƌŽũĞŬƚŽǀ^WǀƌŽŬƵϮϬϭϳƌŝĞƓŝůŽŶĂƐůĞĚƵũƷĐĞƉƌŽũĞŬƚǇ͗ƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞ'ĞŽĂƚĂďĂƐĞŽŶĞĐŽůŽŐŝĐĂůŚĞĂůƚŚŽĨƚŚĞŵŝůŝƚĂƌǇƐŝƚĞƐ– EdK;DŽŶŐŽůƐŬŽ– ^ZͿĂsǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƉůĄŶŽǀ
ƉƌĄĐŶĂŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚǌĄƛĂǎş;ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĨŽŶĚϮϬϭϳͿ͘
ola vǇƚǀŽƌĞŶĄĂƐƉƌşƐƚƵƉŶĞŶĄ/ŶĨŽƌŵĂēŶĄƉůĂƚĨŽƌŵĂƉŽĚƉŽƌǇƉƌĞĐŚŽĚƵŶĂǌĞůĞŶĠŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀŽ- ϭ͘
ĞƚĂƉĂ ǌĂŵĞƌĂŶĄ ŶĂ ƉŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬƷ ƐĨĠƌƵ͘ dĂŬƚŝĞǎ ďŽůĂ ǀǇƚǀŽƌĞŶĄ Ă ƐƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĂŶĄ ƐƚƌĄŶŬĂ ƉƌĞ
ǀĞƌĞũŶŽƐƛŽǌĄƐĂĚĄĐŚƐƉƌĄǀŶĞŚŽǀǇŬƵƌŽǀĂŶŝĂĂŬŽƐƷēĂƐƛĂŬƚŝǀşƚǌŶŝǎŽǀĂŶŝĂĞŵŝƐŝşĚŽŽǀǌĚƵƓŝĂǌŵĂůǉĐŚ
ǌĚƌŽũŽǀ ǌŶĞēŝƐƛŽǀĂŶŝĂ͕ ďŽů ǀǇŚůĄƐĞŶǉ /͘ ƌŽēŶşŬ ƐƷƛĂǎĞ ŶǀŝƌŽŵĞƐƚŽ ϮϬϭϳ͘ hƐŬƵƚŽēŶŝůŽ ƐĂ ƐůĄǀŶŽƐƚŶĠ
ǀǇŚůĄƐĞŶŝĞǀǉƐůĞĚŬŽǀƐƷƛĂǎĞͣĞĚŝŶĂƌŽŬĂϮϬϭϳ͞ǌĂƷēĂƐƚŝŵŝŶŝƐƚƌĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^ZƵǀşƛĂǌĂ
^ZϮϬϭϳǀKƌĂǀƐŬĞũWŽůŚŽƌĞ͘

-
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9

,>sE^<hW/Ezh1sd@Kss|^dhWKsKZ'EIZÁCIE

,ůĂǀŶǉŵ ŽĚďĞƌĂƚĞűŽŵ ǀǉƐƚƵƉŽǀ ƉůŶĞŶŝĂ WůĄŶƵ ŚůĂǀŶǉĐŚ ƷůŽŚ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ ĂŬŽ Ăũ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ Ă ǀǉƐƚƵƉŽǀ ǌ ŽƐƚĂƚŶǉĐŚ ēŝŶŶŽƐƚş͕ ũĞ ǀ ǌŵǇƐůĞ ŬŽŶƚƌĂŬƚƵ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ
ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ a ŽƐƚĂƚŶĠ ŽƌŐĄŶǇ ŵŝĞƐƚŶĞũ ƓƚĄƚŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ ǀ ŽďůĂƐƚŝ
ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽ ǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͘sǉǌŶĂŵŶǉŵŝŽĚďĞƌĂƚĞűŵŝǀǉƐƚƵƉŽǀƐƷŶĂũŵć:
 s>^>KsE^<:ZWh>/<z͖
 D/E/^dZ^dsK/sKdE,KWZK^dZ/^>KsE^<:ZWh>/<z:,KZKZdE
KZ'E//͖
 K^ddEj^dZEKZ'EzaddE:^WZsz͖
 /EKZ'EzaddE:^WZsz;WD/d<Ks|jZ^Z͕add/^d/<|jZ^Z͕h<^jW͕E^<
jZzͿ͖
 KZ'EzaddE:^WZsz^dZK^d>/sK^d/K/sKdEWZK^dZ/͖
 ^DK^WZsEZ'/KE>E:D/^dE:jZKsE/͖
 ^>KsE^<<D/s/͖
 hZMW^<zWZ>DEd͖
 hZMW^<<KD/^/͖
 /EKZ'Ezj͖
 hZK^dd͖
 K- KZ'E//WZ,K^WKZ^<h^WK>hWZh ZKsK:͖
 hZMW^<Es/ZKEDEd>E'EdjZ͕dͬZDtWZ/͕/KEd͖
 ^>KsE^<dZD/EK>K'/<^/eZ/EWZ/'d-^<hZMW^<:<KD/^/͖
 Z'– hZMW^< ^WK>KE^dsKWZZKsK:s//<KEKsh /Ez͖
 EdK– ^sZKd>Ed/< KZ'E//͖
 K^E͕^<ZdZ/d/>:^<,KK,KsKZh;^Ϳ͕hE&͖
 WZ1^>haEKZ'Ez>E^<|,addKsWZD^͖
 Z'/KE>EjZzsZ:E,KZsKdE1ds͖
 ,^/^<|,ZEE| KZ͕KZ'Ez/s/>E:K,ZEz͖
 EdZhDWZ,D/< >d<zWZ1WZs<z͖
 WZs<Ksd>//W<WZsK<͖
 h1sd>/^/dWEd;^W͕aKW^Zн^^:͕^/W͕^DKW:Ϳ͖
 WKs/EEK^Kzs Dz^>^DZE/K/E^W/Z<KEK E/W/͖
 KZ'EzWZ^KsE/ WZss ^Z͖
 EZKE|<Z/dE|KZ'E͖
 '>K>'KWZ<^EdtKZ<͕hZKWE'KWZ<^EdtKZ<͖
 D/DKs>EKZ'E//͖
 hE/sZ/dz;dhsK>E͕hDE^<z^dZ/Ϳ͖
 s|^<hDEj^dszs|,KsEK-s>s//Ead/dj/͖
 a<K>z;DdZ^<͕<>E͕^dZE͕sz^K<Ϳ͖
 KKZE:>/<sZ:EK^e͖
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KONTRAKT S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
WƌĞŶŽƐ ƉůŶĞŶŝĂ ƓƚĂƚƵƚĄƌŶǇĐŚ ēŝŶŶŽƐƚş ĚŽ ǀǉŬŽŶƵ ēŝŶŶŽƐƚş ǀ ŬŽŶŬƌĠƚŶŽŵ ƌŽŬƵ ƐĂ ǀ organizácii
ƵƐŬƵƚŽēŸƵũĞ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ WůĄŶƵ ŚůĂǀŶǉĐŚ ƷůŽŚ ;W,jͿ͘ dĞŶƚŽ ĚŽŬƵŵĞŶƚ ũĞ ũĞĚŶǉŵ z ŚůĂǀŶǉĐŚ
ŶĄƐƚƌŽũŽǀ ƌŝĂĚĞŶŝĂ ŝŶƓƚŝƚƷĐŝe – SůŽǀĞŶƐŬĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ;^WͿ, ǀǇĐŚĄĚǌĂ ǌ Plánu
ŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇ;DW^ZͿ ĂWůĄŶƵůĞŐŝƐůĂƚşǀŶǇĐŚ
ƷůŽŚ DW ^Z͘ :Ğ ŬĂǎĚŽƌŽēŶĞ ƐĐŚǀĂűŽǀĂŶǉ PŽƌĂĚŽƵ ǀĞĚĞŶŝĂ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ŶĂ ƉƌşƐůƵƓŶǉ ŬĂůĞŶĚĄƌŶǇ ƌŽŬ Ă ĂŬŽ ƉƌĞĚŵĞƚ ēŝŶŶŽƐƚŝ ƚǀŽƌş ƉƌşůŽŚƵ ŬŽŶƚƌĂŬƚƵ
ŵĞĚǌŝ^WĂDW^Z͘
V ƐƷůĂĚĞƐ ƉŽĚƉşƐĂŶǉŵ<ŽŶƚƌĂŬƚŽŵ ŵĞĚǌŝDW^ZĂ^WŶĂƌŽŬϮϬϭ7 ďŽůŶĂƉƌĞĚŵĞƚēŝŶŶŽƐƚŝ;WůĄŶ
ŚůĂǀŶǉĐŚ ƷůŽŚ ƓƉĞĐŝĨŝŬŽǀĂŶǉ ǀ ƉƌşůŽŚĞ ŬŽŶƚƌĂŬƚƵͿ ƉƌŝĚĞůĞŶǉ ŽďũĞŵ ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ͕ ƚǀŽƌĞŶǉ
ďĞǎŶǉŵ ƚƌĂŶƐĨĞƌŽŵ ;ƉƌşƐƉĞǀŬŽŵͿ ǌƌŝĂěŽǀĂƚĞűĂ ^W͕ ĂůĞ Ăũ ĚŽƉůŶŬŽǀǉŵŝ ǌĚƌŽũŵŝ ;ďůŝǎƓŝĞ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ
ƐƷƵǀĞĚĞŶĠǀ ŬĂƉŝƚŽůĞZŽǌƉŽēĞƚŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞͿ͘
sĞĐŶĠƉůŶĞŶŝĞŬŽŶƚƌĂŬƚƵďŽůŽǀ ƌŽŬƵϮϬϭ7 ǀǇŚŽĚŶŽĐŽǀĂŶĠ:
x ŵĞƐĂēŶĞ– ƉƌĂǀŝĚĞůŶǉŵŽĚƉŽēƚŽŵƉůŶĞŶŝĂŶĂƉŽƌĂĚĄĐŚǀĞĚĞŶŝĂ^W͕
x ƉŽůƌŽēŶĞ– ŽƉŽŶĞŶƚƷƌŽƵǀƓĞƚŬǉĐŚƷůŽŚŬŽŶƚƌĂŬƚƵnĂDW^Z͕
x ƌŽēŶĞ– ǌĄǀĞƌĞēŶŽƵŽƉŽŶĞŶƚƷƌŽƵƷůŽŚŬŽŶƚƌĂŬƚƵ͕ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶşŵĂ ŶĂƐĐŚǀĄůĞŶŝĞƉŽƌĂĚŽƵǀĞĚĞŶŝĂ
DW ^Z ƉƌĞĚůŽǎĞŶşŵ ƐƉƌĄǀǇ͗ sǇŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ ƉůŶĞŶŝĂ WůĄŶƵ ŚůĂǀŶǉĐŚ ƷůŽŚ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ĂŐĞŶƚƷƌǇ
ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ǌĂ ƌŽŬ ϮϬϭ7 ;ƐĐŚǀĄůĞŶĠƵǌŶĞƐĞŶşŵ WŽƌĂĚǇǀĞĚĞŶŝĂDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂǎŝǀŽƚŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^ZĚŸĂϭ5͘ϬϮ͘ϮϬϭϴͿ͘
x ƌŽēŶĞ ǀ ǌŵǇƐůĞ hǌŶĞƐĞŶŝĂ ǀůĄĚǇ ^Z ē͘ ϭϭϴϵͬϮϬϬϭ - ǀǇŬŽŶĂŶşŵ ǀĞƌĞũŶĠŚŽ ŽĚƉŽēƚƵ ǀ terŵşŶĞ ĚŽ
ϯϭ͘ Ϭϱ͘ ϮϬϭ8͘
<ŽŶƚƌĂŬƚƉƌĞƌŽŬϮϬϭ7 ďŽůƵǌĂǀƌĞƚǉǀ ƐƷůĂĚĞƐ ƵǌŶĞƐĞŶşŵsůĄĚǇ^Zē͘ϭϯϳϬǌ ϭϴ͘ĚĞĐĞŵďƌĂϮϬϬϮŵĞĚǌŝ
ƷƐƚƌĞĚŶǉŵ ŽƌŐĄŶŽŵ ƓƚĄƚŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽŵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ^Z a ũĞŚŽ ƉŽĚƌŝĂĚĞŶŽƵ
ƉƌşƐƉĞǀŬŽǀŽƵŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝŽƵ^ůŽǀĞŶƐŬŽƵĂŐĞŶƚƷƌŽƵǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘s ŬŽŶƚƌĂŬƚĞƉƌĞƌŽŬϮϬϭ7 ďŽůŝ
ƉŽĚƌŽďŶĞĚĞĨŝŶŽǀĂŶĠƉƌĄǀĂĂƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝǌƷēĂƐƚŶĞŶǉĐŚƐƚƌĄŶ͘WůŶĞŶŝĞWůĄŶƵŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ
ĂŐĞŶƚƷƌǇ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭ7 ďŽůŽ ƌĞĂůŝǌŽǀĂŶĠ ǀ ǌŵǇƐůĞ ƵǌŶĞƐĞŶŝĂ ē͘ ϭϱϳ ďŽĚƵ ͘3͘
WŽƌĂĚǇǀĞĚĞŶŝĂDW^ZǌŽĚŸĂϬϴ͘ ϭϮ͘ ϮϬϭ6͘WůĄŶŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚ^WŶĂƌŽŬϮϬϭϳƌĞĂůŝǌŽǀĂůĐĞůŬŽǀŽ
ϳϴŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚǀ ϴŶĂƐůĞĚŽǀŶǉĐŚŽĚǀĞƚǀŽǀǉĐŚŽďůĂƐƚŝĂĐŚ͗
/͘
,ŽĚŶŽƚĞŶŝĞǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ;ϵŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
//͘ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ;ϮϬŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
///͘ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞƐůƵǎďǇ;ϭϭŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
/s͘ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞŵĂŶĂǎĠƌƐƚǀŽĂ ŶĄƐƚƌŽũĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũƉŽůŝƚŝŬǇ;ϳŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
s͘ ^ƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛŽ ŵĞƐƚƐŬĠĂ ǀŝĚŝĞĐŬĞǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ;ϭϬŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
s/͘ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĂǀǉĐŚŽǀĂ͕ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĞ͕ŽƐǀĞƚĂĂ ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂ;ϭϬŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
s//͘ ZĞƉŽƌƚŝŶŐĂ ƉŽĚƉŽƌĂƉůŶĞŶŝĂŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚǌĄǀćǌŬŽǀ͕ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĄƐƉŽůƵƉƌĄĐĂ
;ϳŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚͿ
s///͘ WŽĚƉŽƌĂƓƚĄƚŶĞũĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶĞũƉŽůŝƚŝŬǇ;ϰŚůĂǀŶĠƷůŽŚǇͿ͘
V ƌĄŵĐŝ ĚĞůŝŵŝƚĄĐŝĞ ēĂƐƚŝ ZĞǌŽƌƚŶĠŚŽ ƐƚƌĞĚŝƐŬĂ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶǇĐŚ ĚĄƚ Ă ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ƐůƵǎŝĞď
;ĂƚĂĐĞŶƚƌƵŵͿ Ŭ ƚĞƌŵşŶƵ Ϭϭ͘ Ϭϰ͘ ϮϬϭϳ ďŽůŽ ƉƌĞƐƵŶƵƚǉĐŚ ϳ ƷůŽŚ ǌ WůĄŶƵ ŚůĂǀŶǉĐŚ ƷůŽŚ ŶĂ ƌŽŬ ϮϬϭϳ
^ůŽǀĞŶƐŬĞũĂŐĞŶƚƷƌǇǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂŶĂDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇ͘
VƓĞƚŬǇƷůŽŚǇĚĞĨŝŶŽǀĂŶĠǀWůĄŶĞŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚ^WƉƌĞƌŽŬϮϬϭ7 ďŽůŝƐƉůŶĞŶĠ͘
<ŽŶŬƌĠƚŶĞ ǀǉƐƚƵƉǇ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƷůŽŚ ďŽůŝ ƐƉƌĂĐŽǀĂŶĠ ǀŽ ĨŽƌŵĞ ǌĄǀĞƌĞēŶǉĐŚ ƐƉƌĄǀ a ƉŽĚűĂ ǎŝĂĚŽƐƚş
ƉƌşƐůƵƓŶǉĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂēŶǉĐŚƷƚǀĂƌŽǀďŽůŝƉƌĞĚůŽǎĞŶĠǀ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĞũĨŽƌŵĞ͘
EĂǌĄŬůĂĚĞƵǀĞĚĞŶĠŚŽŵŽǎŶŽŬŽŶƓƚĂƚŽǀĂƛ͕ǎĞŬŽŶƚƌĂŬƚĂWůĄŶŚůĂǀŶǉĐŚƷůŽŚ^WŶĂƌŽŬϮϬϭ7 ďŽůi
splnenĠ͕ ēŽ ƉŽƚǀƌĚŝůĂ PŽƌĂĚĂ ǀĞĚĞŶŝĂ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ SůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ ĚŸĂ
ϭ5͘ ϬϮ͘ ϮϬϭ8 ƐǀŽũŝŵ ƵǌŶĞƐĞŶşŵ ē͘ Ϯϴ͕ ŬƚŽƌǉŵ ƐĐŚǀĄůŝůĂ ƐƉůŶĞŶŝĞ PůĄŶƵ ŚůĂǀŶǉĐŚ ƷůŽŚ SůŽǀĞŶƐŬĞũ
ĂŐĞŶƚƷƌǇǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂǌĂƌŽŬϮϬϭ7͘
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Príloha č. 1

VYHODNOTENIE

PLNENIA

Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia
za rok 2017
Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

I. Hodnotenie životného prostredia
29 700,1.

2.

3.

0,-

30 749,-

5 705,-

30 749,-

5 705,-

Indikátorové hodnotenie vplyvov vybraných
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
sektorov na životné prostredie vo väzbe na prechod Ing. Štroffeková
splnená.
10 200,307,307,na zelené hospodárstvo
Anotácia:
Kontinuálne hodnotenie vplyvu vybraných sektorov (poľnohospodárstvo, energetika, doprava, priemyselná výroba, cestovný ruch, lesné hospodárstvo) na životné prostredie formou indikátorov a
sektorových správ, ako aj stavu implementácie environmentálnych aspektov do sektorových politík ako jedného z podkladov hodnotenia posunu smerom k budovaniu zeleného hospodárstva v SR.
Forma výstupov:
- aktualizácia sektorových indikátorov na enviroportáli;
- priebežne aktualizované právne predpisy a strategické dokumenty za jednotlivé sektory na enviroportáli;
- tlačená publikácia "Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?" v náklade 500 ks, CD so slov. a anglickou verziou správy (500 ks) a vystavenie sektorovej správy (slov. aj
anglickej verzie) na enviroportáli.
Indikátorové hodnotenie životného prostredia
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
2 000,1 036,1 036,Mgr. Kapusta
splnená.
Anotácia:
V nadväznosti na systém prác medzinárodných organizácií (Európska environmentálna agentúra (EEA), OECD, Eurostat, DG Environment) zabezpečenie kontinuálneho hodnotenia životného prostredia
prostredníctvom aktualizácie a spracovania kľúčových indikátorov životného prostredia. Úloha zahŕňa aj pravidelnú priebežnú aktualizáciu a publikovanie národných a medzinárodných strategických a
právnych dokumentov jednotlivých oblasti ŽP, vrátane medzinárodných dokumentov. Zabezpečuje tiež prevádzku IS indikátorov a rozširovania jeho funkcionalít, vrátane publikovania a
sprístupňovania informácií o ŽP.
Forma výstupov:
- kľúčové indikátory ŽP sú aktualizované v SJ i AJ a dostupné na enviroportáli (http://enviroportal.sk/indicator/101?langversion=sk);
- aktualizovaný prehľad právnych predpisov a strategických dokumentov je vystavený na stránke enviroportálu (http://www.enviroportal.sk/pravne-predpisy-dokumenty);
- práca v rámci ISI bola orientovaná na udržiavanie a vylepšovanie súčasných komponentov systému a bola pripravená a testovaná 1. verzia nástroja "Data Viewer" pre prácu s databázovými údajmi
(výber, filtrovanie, zobrazenie).
Indikátory na vyhodnocovanie Programu
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
predchádzania vzniku odpadu v SR na roky 2014Ing. Guštafíková
splnená.
500,188,188,2018
Anotácia:
Základom odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu a príprava na opätovné použitie. Až potom nasleduje recyklácia a zhodnocovanie. Zneškodňovanie je poslednou možnou
alternatívou. Na dosiahnutie tohto cieľa bol vypracovaný PPVO 2014-2018.
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Por.
č.
úlohy

4.

5.

6.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Na sledovanie vyhodnocovania stanovených cieľov je nevyhnutné monitorovanie jeho jednotlivých opatrení presne súborom indikátorov – merateľných ukazovateľov.
Forma výstupov:
- materiál Vyhodnotenie indikátorov na sledovanie plnenia cieľov v predchádzaní vzniku odpadu a efektívnosti navrhnutých opatrení Programu predchádzania vzniku odpadu v SR na roky 2014-2018,
ktorý slúžil ako podklad na vypracovanie materiálu Vyhodnotenie plnenia cieľov Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018.
Spracovanie publikácií hodnotenia a starostlivosti o OAHŽPES
12.2017
Úloha je
5 000,3 352,5 705,3 352,5 705,životné prostredie
Ing. Lieskovská
splnená.
Anotácia:
Podpora spracovania, resp. vydania publikácií:
1. Správa o stave životného prostredia SR v roku 2016;
2. Životné prostredie pre všetkých.
Forma výstupov:
- odborné a organizačné zabezpečenie workshopu „Stav životného prostredia Slovenskej republiky v kontexte globálnych megatrendov“;
- štruktúra Správy o stave ŽP SR v roku 2016 vrátane "témy roka";
- súbor požiadaviek na poskytnutie údajov a informácií;
- Správa o stave životného prostredia SR v roku 2016 - tlačená verzia, CD, vystavená na http://enviroportal.sk/spravy/kat21;
- vypracované kapitoly Ovzdušie, Voda, Odpadové hospodárstvo, Horninové prostredie a teoretickej časti ku kapitole Pôda.
Štúdia pre potreby úpravy legislatívy pre malé
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú
Ing. Virgovič
splnená.
4 000,3 303,3 303,prevádzkované fyzickými osobami (FO)
Anotácia:
Vypracovanie štúdie pre potreby úpravy legislatívy pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú prevádzkované FO. Štúdia bude obsahovať:
1. úvod (potreba zmien v legislatíve, podobné riešenia v iných krajinách a ich výsledky a pod.);
2. súčasný právny stav v oblasti malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v domácnostiach spaľujúce tuhé palivá v SR a v iných krajinách (napr. ČR, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Poľsko), väzba na
strategické dokumenty, programové vyhlásenia vlády, národné programy na znižovanie emisií;
3. súčasný stav príspevku emisií zo spaľovania tuhých palív v domácnostiach (emisie PM10, PM 2,5, NOx, SO2, TOC, BaP), kvalita ovzdušia pre PM10, PM 2,5 a BaP v SR;
4. návrh opatrení, ktoré by sa mali premietnuť do legislatívy (zavedenie prevádzkovania spaľovacích zariadení s emisnou triedou vyššou ako 4, kontrola dodržiavania požiadaviek pre prevádzkovanie
spaľovacích jednotiek na tuhé palivo u FO orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia, revízie kotlov na tuhé palivo atď.) + všetky potrebné náležitosti pre ich zrealizovanie;
5. odhadované vplyvy navrhovaných opatrení na: - rozpočet verejnej správy; - podnikateľské prostredie; - sociálne prostredie; - životné prostredie; - informatizáciu spoločnosti;
6. indikátory pre overenie účinnosti upravenej legislatívy;
7. informovanie verejnosti prostredníctvom internetu o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia v súvislosti so znižovaním emisií z týchto zdrojov za účelom zlepšenia kvality ovzdušia (brožúra, leták,
film finančne podporené z NP).
Forma výstupov:
- štúdia pre potreby úpravy legislatívy pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú prevádzkované fyzickými osobami (FO);
- právna analýza - vykonateľnosť kontroly orgánmi ochrany ovzdušia v objektoch prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (fyzické osoby);
- odborné podklady pre potreby štúdie a webstránky;
- web stránka - informovanosť verejnosti o správnych zásadách vykurovania v domácnostiach.
Publikácia strategických dokumentov v oblasti
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
1 000,21 279,21 279,vodného hospodárstva
Ing. Grófová
splnená
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

7.

8.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

čiastočne.
Anotácia:
Publikácia štyroch koncepčných dokumentov v oblasti vodného hospodárstva. Súčasťou úlohy bude zabezpečenie jazykových korektúr, grafickej úpravy, tlače a distribúcie schválených koncepčných
materiálov, vrátane ich distribúcie na elektronickom nosiči.
Forma výstupov:
- grafický návrh, jazykové a grafické korektúry, tlač a distribúcia Vodného plánu Slovenska - aktualizácia 2015;
- grafický návrh, jazykové a grafické korektúry, tlač a distribúcia Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií - august 2015.
- ostatné aktivity v rámci úlohy neboli realizované, nakoľko riešenie bolo naviazané na Národný projekt, ktorý sa v roku 2017 nerealizoval.
Podpora a hodnotenie vývoja implementácie
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
medzinárodných aktivít - zelený rast (ZR) a
Ing. Guštafíková
splnená.
2 000,1 003,1 003,efektivita zdrojov (EZ)
Anotácia:
Harmonizácia systému hodnotenia pokroku v prechode na zelené hospodárstvo, efektívnom využívaní zdrojov a optimalizácii materiálových tokov na národnej úrovni s iniciatívami a aktivitami na
medzinárodnej úrovni (hlavne OECD, Eurostat a EEA). Dobudovávanie súboru indikátorov v uvedených oblastiach, ich vyhodnotenie a sprístupnenie. Spolupráca na tvorbe nového systému indikátorov
udržateľného rozvoja na národnej úrovni.
Spracovávanie a sprístupňovanie informácií týkajúcich sa prechodu na zelené hospodárstvo - o prijatých dokumentoch, realizovaných aktivitách a pod. na medzinárodnej i národnej úrovni na podporu
uvedených oblastí pre využitie rôznymi cieľovými skupinami spoločnosti.
Forma výstupov:
- vystavená sada indikátorov ZR: https://www.enviroportal.sk/indicator/111?langversion=sk; https://www.enviroportal.sk/indicator/111?langversion=en;
- vystavená sada indikátorov EZ: https://www.enviroportal.sk/indicator/112?langversion=sk;
- monitorovanie vývoja na medzinárodnej úrovni: 48. zasadnutie Štatistickej komisie OSN - informácia o údajoch a indikátoroch pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (marec 2017), aktualizovaný
globálny zoznam indikátorov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (232 indikátorov), uznesenia EP z 1.6.2017: Nový Európsky konsenzus o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť;
- konferencia OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa udržateľného rozvoja č. 14 (konferencia OSN o oceáne); EK a členské krajiny podpísali 7.6.2017 spoločnú stratégiu týkajúcu sa
nového Európskeho konsenzu o rozvoji, ktorá bola zosúladená s programom udržateľného rozvoja do roku 2030;
- pripomienkovanie návrhov postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 a implementácie v medzinárodnom prostredí;
- informačno-vzdelávacia platforma k ZH bola spustená: https://www.enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo.
Environmentálna regionalizácia Slovenska (ERS)
OSMVŽP
12.2017
Úloha je
3 500,135,135,Bc. Mičík
splnená.
Anotácia:
Úloha podporuje budovanie znalostnej platformy pre Životné prostredie v EÚ (Prioritný cieľ 5 v rámci 7. Environmentálneho akčného plánu - Zlepšiť vedomostnú základňu faktov pre politiku Únie v
oblasti životného prostredia). Aktivity v roku 2017 budú zamerané na aktualizáciu zdrojových dát s periodicitou aktualizácie 1 rok a zapracovať do Environmentálnej regionalizácie SR tému dopravy
ako samostatnej kapitoly vplývajúcej na kvalitu jednotlivých regiónov. Taktiež aktivity budú zamerané na prípravu metodiky pre spracovanie ER krajov SR ako aj rešerš operačných programov EÚ s
vynaloženými finančnými prostriedkami na zlepšenie stavu životného prostredia SR a ich vplyv na environmentálnu kvalitu regiónov spracovaním komparatívnej mapy SR.
Forma výstupov:
- aktualizované podklady pre Environmentálnu regionalizáciu SR (ERS); žiadosť o aktualizáciu na MŽP SR, MDV SR, MZ SR, MPRR SR, MH SR, MF SR a rezortné organizácie (napr. Slovenská správa
ciest, Železnice Slovenskej republiky, Národná diaľničná spoločnosť, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Národné lesnícke centrum, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlavný banský
úrad, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ...), pôvodne požadované údaje s ročnou periodicitou boli rozšírené o viac ako 70 rôznych typov údajov;
- podkladové mapy - prevod dát do formátu GIS a príprava layout pre ďalšie parciálne GIS analýzy, pre interpretáciu podkladových máp;
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Por.
č.
úlohy

9.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

- v rámci kapitoly „Doprava“ bolo navrhnuté členenie cestnej siete podľa vlastníctva a majetkovej správy, spracovaný list s požiadavkou o poskytnutie podkladov k spracovaniu tematického okruhu
„DOPRAVA SR“ pre doplnenie ERS v roku 2018, rozčlenené cestné komunikácie podľa kategórií. Z Ministerstva dopravy SR boli poskytnuté údaje o lodnej doprave, zo SSC údaje o cestnej doprave v
členení: - diaľnice a ich ochranné pásma, - rýchlostné cesty a ich ochranné pásma, - cesty I. – III. triedy a ich ochranné pásma, - vyťaženosť cestných úsekov, nehodovosť, prípustné hranice hluku.
Železnice SR neposkytli požadované údaje z dôvodu ich prebiehajúcej aktualizácie spracovávania;
- metodika doplnená o rozvojové dokumenty na úrovni kraja (PHSR, Územný plán Vyššieho územného celku);
- analýzy operačných programov a vynaložených prostriedkov z OP v rokoch 2010-2015; rešerš dokumentov EÚ a SR (napr. Vodný plán Slovenska 2015, zák. o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v platnom
znení); vybrané tézy, významné z hľadiska konfrontácie s aktivitami na národnej úrovni a zároveň témy, na základe ktorých budú vymedzované regióny kvality: • Priority európskej komisie (2014 –
2019) - Zelený rast, Integrácia environmentálnej agendy do ekonomických politík, Ochrana prírodného kapitálu a obyvateľov, Biodiverzita; • Agenda 2030: • Národné zákony, súvisiace s
medzinárodnými i národnými koncepčnými a rozvojovými dokumentmi: zák. 240/2017 Z. z, zák. 174/2017 z. z., zák. 293/2017 Z. z.,zák. 296/2017 Z. z., zák. 147/2017 Z. z.;
- z OP ŽP boli prevzaté tabuľky s pridelenými finančnými prostriedkami na zlepšenie stavu životného prostredia, upravované pre import do GIS: tabuľky s približne 1200 záznamami o prijímateľoch;
- dotlač ERS 2016; vytvorený layout pre prípravu publikácie "Zaťažené oblasti životného prostredia v Slovenskej republike" v slovenskej a anglickej verzii.
Bazálne environmentálne informácie o sídlach
OSMVŽP
12.2017
Úloha je
1 500,146,146,Slovenska (BEISS)
Bc. Měrka
splnená.
Anotácia:
Predstavujú databázu informácií o životnom prostredí na úrovni miest a obcí obsahujúcu environmentálne a základné územno-technické údaje. Sprístupňuje základné informácie o sídlach Slovenska
so zameraním na prierezové environmentálne resp. krajinno-ekologické informácie cez Web aplikáciu. Databáza BEISS vytvára základné predpoklady pre dostupnosť informácií o životnom prostredí
na úrovni najmenších štatistických jednotiek na úrovní obcí. Databáza BEISS a zdrojové údaje boli zjednotené cez jednotnú územnú identifikáciu obcí v prostredí geografických informačných
systémov. Ide o otvorený systém, založený na jednotnej územnej identifikácií údajov - ZUJ. Je možné k nemu pridávať ďalšie údaje a subsystémy založené na tej istej identifikácií. Umožňuje priebežné
zhromažďovanie a zdieľanie týchto údajov pre verejnosť, štátnu správu, samosprávu a ďalšie subjekty. Aktivity v roku 2017 budú zamerané na aktualizáciu existujúcej databázy BEISS a špecifikáciu
možností rozšírenia a úpravu tejto databázy o ďalšie relevantné informácie v oblasti životného prostredia, prípadne o ďalšie charakteristiky.
Forma výstupov:
- analýzy jednotlivých prvkov BEISS, na základe ktorých boli vytvorené evidenčné karty prvkov; evidenčná karta je základný pasportizačný list pre jednotlivé prvky BEISS (názov prvku, kategória, zdroj
dát, periodicita zberu, aktuálnosť BEISS, aktuálnosť zdroja, dostupné dáta, komplexnosť údajov, náročnosť spracovania, formát zobrazenia BEISS, vysvetlivky, poznámka, vzor internetového zdroja,
vzor dát); bolo preverených 79 prvkov, z toho 4 prvky boli vylúčené (vybrané ubytovacie zariadenia, vybrané stravovacie zariadenia a verejná zeleň - z dôvodu ukončenia zberu dát mestskej
štatistiky; produkcia odpadov - z dôvodu novelizácie zákona o odpadoch, ktorý obmedzuje zverejnenie množstva odpadov na úrovni obcí).
- čiastočná zmena designu webového sídla BEISS, loga MŽP SR, SAŽP a banneru (www stránky); práce na rozšírení portálu BEISS o zobrazenie vybraných mapových zostáv a vrstiev prostredníctvom
mapovej služby; analýza možností a náročnosť riešenia dizajnu zameraného na mobilné zariadenia;
- plán aktualizácie prvkov s ročnou a 4-ročnou periodicitou; časová náročnosť zberu a spracovania údajov závisí od spôsobu, zložitosti, dostupnosti a spracovania údajov pre jednotlivé sídla;
spracovaná tabuľka „Harmonogram aktualizácie dát BEISS“, ktorá obsahuje: názov prvku, dostupnosť údajov pre aktualizáciu, nutnosť aktualizácie, aktuálnosť k dátumu preverenia prvku,
navrhovaná periodicita aktualizácie, aktuálnosť BEISS, aktuálnosť zdroja, periodicita zberu zdroja, dostupnosť dát, odhadovaná náročnosť spracovania, poznámka a rok plánovanej aktualizácie.

II. Environmentálna informatika
62 800,10.

LINUX/UNIX - sieťové služby

Sekcia informatiky
Ing. Machková

12.2017

Úloha je
splnená.

2 000,-

0,-

21 924,-

289 034,-

21 924,-

289 034,-

1 590,-

4 349,-

1 590,-

4 349,-

Anotácia:
Využitie open source technológií, konsolidácia a virtualizácia serverov-sieťových služieb, implementácia medzinárodných štandardov do sieťových služieb, zabezpečenie kontrolných mechanizmov:
riadená dokumentácia, monitoring, štatistika.
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

11.

12.

13.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Forma výstupov:
- všetky uvedené výstupy boli zabezpečované priebežne v priebehu celého roka 2017 tak, aby sieťové služby boli funkčné;
Konferencia Enviro-i-Fórum 2017
Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
4 000,4 267,78,4 267,78,RNDr. Klaučo
splnená.
Anotácia:
Odborná konferencia zameraná na popularizáciu dostupnosti informácií o ŽP, na využívanie informačných technológií pri ich spracovaní, ktoré vyplýva z medzinárodnej a národnej legislatívy o
poskytovaní informácií o ŽP. Je organizovaná pod záštitou MŽP SR a v roku 2017 by mal prebehnúť už jej 13.ročník. Podujatie sa každoročne zameriava na sledovanie trendov v environmentálnej
informatike. Dáva priestor na výmenu skúseností a prezentuje konkrétne IT riešenia na zber, analýzu a spracovanie informácií z rôznych oblastí životného prostredia, predstavuje úspešne realizované
aj plánované projekty, ako aj možnosti ich financovania a legislatívne rámce. Konferencia sa zameriava na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných
technológií pri ich spracovaní. Toto fórum prezentuje a zviditeľňuje nielen prácu SAŽP, rezortných organizácií a samotného MZP SR, ale aj práce ďalších mimorezortných inštitúcii a vytvára možnosti
zviditeľňovania činnosti rezortu a spolupráce jeho odborných organizácií.
Forma výstupov:
- odborné a organizačné zabezpečenie 1. ročníka nového podujatia, ktoré sa konalo dňa 20.10.2017 v priestoroch Bane Starovšechsvätých v Hodruši Hámroch, neďaleko Banskej Štiavnice. Nosná
téma udalosti s názvom UndergroundExpo sa konala pod záštitou SAŽP a bola zameraná na propagáciu a vzdelávanie v oblasti zberu geopriestorových a ekologicko-environmentálnych údajov z
podzemných a iných ťažko dostupných priestorov. Vzdelávacie podujatie dáva priestor na výmenu skúseností a prezentuje konkrétne IT riešenia na zber, analýzu a spracovanie informácií z rôznych
oblastí životného prostredia, predstavuje úspešne realizované aj plánované projekty, ako aj možnosti ich financovania a legislatívne rámce;
- program obsahoval teoretické prednášky so zameraním na informácie v požadovanej téme a sériu praktických a interaktívnych workshopov v exteriérovom prostredí, napr. praktická ukážka letu
dronom s live streamom obrazu s možnosťou využitia v nedostupných priestoroch, ukážka letu dronom v podzemí so zberom údajov v podzemných priestoroch, prehliadka povrchovej časti
expozície a Bane Starovšechsvätých s odborným výkladom, prezentácia súčasných trendov techniky a technológií pre širokú odbornú verejnosť;
- genéza vzniku udalosti UndergroundExpo nadväzuje na veľký dopyt v komunite geoinformatikov pre túto oblasť výskumu, ako modernú a progresívnu tematiku a zároveň ide o náhradu za
dlhoročne organizovanú konferenciu Enviro-i-fórum. Všetky informácie o podujatí sú dostupné na http://undergroundexpo.sk/.
EnviroInfo – rezortný metainformačný systém DATACENTRUM
12.2017
1 200,130,130,rezortu ŽP
Ing. Tóbik
Anotácia:
Cieľom metainformačného systému je štandardizovaným spôsobom zozbierať a následne sprístupniť metaúdaje, t. j. údaje o údajoch (dokument, databáza, mapa) a o priestorových údajoch
(súboroch, sériách súborov a službách) sprístupnených prostredníctvom rezortného metainformačného systému a následne publikovaných prostredníctvom registra priestorových informácií (RPI).
Ktoré sú vytvorené a poskytované ministerstvom životného prostredia a jeho organizáciami v zmysle príslušnej legislatívy. Prístup k metaúdajom je umožnený prostredníctvom elektronického
katalógu, ktorý je dostupný vo verejnej sieti Internet, tak aby mohol slúžiť širokej odbornej i laickej verejnosti.
Výstupy:
1. internetová stránka http://enviroinfo.enviroportal.sk/;
Existujúce (aktualizácia)
2. manuál : EnviroInfo - používateľská príručka v 2.0; EnviroInfo - používateľská príručka pre zodpovedné osoby v 1.0;
3. Navrhované: pracovné stretnutia so zástupcami povinných a zodpovedných osôb; - PGR - tvorba a aktualizácia metaúdajov podľa zákona o NIPI v podmienkach SAŽP, vo vzťahu k RPI; - školenia a
školiaci materiál pre tvorbu metaúdajov (Inspire, RPI, e-GOV); - aktualizácia dokumentu „Pokyn ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre tvorbu a prevádzku metainformačného systému
v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“ v nadväznosti na zavedenie RPI a aktualizáciu príslušnej legislatívy; - aktualizácia zoznamu evidencie výstupov odborov starostlivosti o
ŽP a ich povinnosti evidencie v metainformačnom systéme.
Enviroportál
Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
3 000,86,2 592,86,2 592,Mgr. Horváthová
splnená.
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

14.

15.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Anotácia:
Úlohou enviroportálu je sprístupňovať aktuálne, autorizované a overené informácie a údaje týkajúce sa životného prostredia pochádzajúce z databáz a IS odborných organizácií rezortu ŽP a ostatných
orgánov štátnej a verejnej správy. Odberateľmi služieb a informácií sú verejná a štátna správa, podnikateľská sféra, akademická obec a verejnosť. Komfort užívateľa je zabezpečený prístupom k
informáciám z jedného miesta. Súčasťou úlohy je aj spolupráca s MŽP SR na riešení problematiky Aarhurského dohovoru, zabezpečenie úloh vyplývajúcich z dohovoru.
Forma výstupov:
- pravidelný update 2 450 podstránok a publikovanie nových informácií (napr. relevantných právnych predpisov, dokumentov, dát), technický servis, pokračovanie optimalizácie web stránok pre
vyhľadávače (SEO), spolupráca s externými partnermi (mediálne partnerstvá) atď.;
- prevádzka portálu, aby spĺňal štandardy pre informačné systémy verejnej správy a pružne reagoval na požiadavky užívateľov, napr. doplnenie funkcionalít, upgrade aplikácií;
- oprava chybných údajov v registri, aktualizácia registra, doprogramovanie a testovanie nových položiek;
- poskytnutých cca 260 odpovedí na otázky týkajúce sa ŽP prostredníctvom rubriky Pýtate sa. Konzultácie poskytnuté pracovníkom, študentom, podnikateľským subjektom, fyzickým osobám a
radovým občanom telefonicky alebo mailom. Väčšina otázok sa týkala nakladania s odpadmi, posudzovania vplyvov na ŽP, kvality ovzdušia a vody a environmentálnych záťaží. Najužitočnejšie
odpovede boli zverejnené online;
- súčinnosť so sekretariátom pracovnej skupiny Prístup verejnosti k informáciám, OSN. Boli vyplnené dva dotazníky: Case study Enviroportal, Case study Enviro-info;
- nová sekcia na http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo – Zelené hospodárstvo; vytvorenie obsahovej štruktúry, návrh dizajnu platformy, návrh a programovanie dotazníkov, programovanie a
testovanie 2 databáz, úprava redakčného systému, testovanie vonkajších výstupov;
- konzultácie a korektúry k webu http://vykurovanie.enviroportal.sk/, prezentácia enviroportálu na medzinárodných fórach.
SEIS, Copernicus, Ekosystémové služby - DATACENTRUM
12.2017
3 000,644,644,medzinárodná environmentálna informatika
Mgr. Pastorek
Anotácia:
Vierohodné, zrozumiteľné a ľahko dostupné informácie o stave prostredia, v ktorom žijeme, majú byť samozrejmosťou každého moderného politického systému. Európska komisia preto vydala
dokument, ktorým navrhuje zlepšenie, modernizáciu a zefektívnenie existujúcich environmentálne zameraných informačných tokov vytvorením Európskeho spoločného systému informácií o
životnom prostredí - SEIS (Shared Environment Information System). Program Copernicus je spojená iniciatíva Európskej Komisie (ďalej EK ) a Európskej vesmírnej agentúry (ďalej ESA). Cieľom
iniciatívy je vytvorenie funkčného systému na pozorovanie Zeme, racionalizovanie používania dát z rôznych zdrojov na získanie kvalitných informácií, služieb a na poskytovanie samostatného a
nezávislého prístupu k informáciám vo vzťahu k životnému prostrediu a bezpečnosti. Koordináciou in-situ terestriálneho monitoringu bola poverená Európska environmentálna agentúra. Treťou
dôležitou agendou je koordinácia aktivít v oblasti hodnotenia ekosystémových služieb a problematiky Ecosystem Accounting v súčinnosti s MŽP SR, MF SR a inými organizáciami v SR. V rámci tejto
iniciatívy vypracuje SAŽP katalóg dátových zdrojov pre hodnotenie ekosystémových služieb na Slovensku.
Výstupy:
1. satelitné snímky programu Copernicus (Sentinel 1 a Sentinel 2) za celé územie SR;
2. metodiky pre spracovanie vybraných ekosystémových služieb;
3. vrstvy hodnotenia vybraných ekosystémových služieb.
Environmentálna infraštruktúra pre priestorové DATACENTRUM
12.2017
2 500,365,365,informácie (ENIPI)
Ing. Tuchyňa
Anotácia:
Environmentálna infraštruktúra pre priestorové informácie je informačný systém zameraný na sprístupnenie harmonizovaných geopriestorových údajov o životnom prostredí a jeho zložkách
organizáciami rezortu MŽP SR v zmysle Smernice ES/2/2007 o INSPIRE a zákona. č. 3/2010 Z. z. .
Vybudovanie a zabezpečenie prevádzky environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií v rezorte MŽP SR predstavuje príspevok tohto rezortu do budovania Národnej infraštruktúry
priestorových informácií.
Výstupy:
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1. pracovné stretnutia so zástupcami relevantných organizácií rezortu Ministerstva životného prostredia SR;
2. účasť na aktivitách Pracovných skupín Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy;
3. súvisiace informácie sprístupnené prostredníctvom špecializovanej sekcie webstránok http://inspire.gov.sk;
4. správa a ďalší rozvoj Systému registrov Environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií (ENIPI) http://registre.enviroportal.sk/geo/;
5. aktualizované metaúdaje o priestorových údajoch a službách organizácií rezortu MŽP SR.
NIPI - Národná infraštruktúra pre priestorové DATACENTRUM
12.2017
5 000,5 514,5 514,informácie
RNDr. Klaučo
Anotácia:
Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI) sú metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, dohody o zdieľaní, prístupe a
využívaní údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné, koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené. Účelom
infraštruktúry je zabezpečiť harmonizované zdieľanie priestorových údajov a služieb na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov pre účely politík Spoločenstva v oblasti životného
prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. NIPI predstavuje príspevok Slovenskej republiky do Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom
spoločenstve (Inspire). Podrobnejšie legislatívne požiadavky a technické usmernenia sú vymedzené Vykonávacími predpismi a Technickými usmerneniami. SAŽP zabezpečuje podporu Ministerstva
životného prostredia v oblasti gestorstva a implementácie INSPIRE za Slovenskú republiku.
Výstupy:
1. výstupy Akčného plánu implementácie INSPIRE v SR;
2. výstupy úloh na medzinárodnej úrovni;
3. výstupy úloh koordinácie na národnej úrovni (Organizácia a dokumentácia zasadnutí KR NIPI, ES NIPI, technické pracovné skupiny);
4. koordinácia prevádzky Registra priestorových informácií (RPI);
5. rozvoj RPI (Harmonizácia s požiadavkami INSPIRE);
6. INSPIRE Monitoring;
7. podujatia zamerané na zvyšovanie povedomia a propagácie problematiky INSPIRE/NIPI;
8. prevádzka webstránok SK INSPIRE;
9. prevádzka Národného Geoportálu.
Informačný systém monitoringu ŽP (ISM)
Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
800,294,294,RNDr. Kubinský
splnená.
Anotácia:
ISM sa buduje ako GIS orientovaný informačný systém, ktorý perspektívne umožní prístup do vzdialených údajových základní prevádzkovateľov ČMS cez webové služby, s cieľom vytvoriť previazaný
celok informačných zdrojov jednotlivých ČMS, schopný podať čo najobjektívnejšiu výpoveď o stave zložiek životného prostredia a naň pôsobiacich vplyvov. Informácie o ISM sú priebežne
sprístupňované na stránkach Enviroportal.sk. Ako podúloha bola pripojená tvorba dvoch aplikácií pre MŽP Odbor odpadového hospodárstva a relevantné prepojenie na Enviroporál.sk.
Forma výstupov:
- aktualizácia textov a odkazov: http:C109//enviroportal.sk/informacny-system-zp/cms/informacny-system-monitoringu-zp/ciastkove-monitorovacie-systemy/projekty-cms-a-ism;
sprístupnenie web-aplikácie http://lvu.nlcsk.org/lvu/; vytvorenie mapovej služby http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/cms/cms_ovzdusie/MapServer;
- aktualizácia mapovej služby http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/cms a súvisiacich tematických vrstiev: Import a konsolidácia údajov ČMS Voda - Kvantita ovzdušia 2015, ČMS Cudzorodé látky
MLZ 2015, ČMS Odpady 2015, Test kopírovania súborov z servera ftp.shmu.sk (z PIS Rádioaktivita) na server SAŽP, Programovanie a testovanie web-aplikácie,
http://ism.enviroportal.sk/cmsradioaktivita/default_api_js.html, programovanie a testovanie web-aplikácie http://merkur.sazp.sk/Radioaktivita/ na spracovanie údajov z FTP servera SHMÚ,
Import a konsolidácia údajov ČMS GF Radón T+V+M 2015 do databázy SAZP, Import a konsolidácia údajov ČMS GF Radón T+V+M 2016 do databázy SAZP, Update web-aplikácie
http://lesy.enviroportal.sk/, Import údajov, produkcia odpadu a nakladanie s odpadom v SR do r.2015 (dodaných z Odboru OH MŽPSR) z formátu MS Access do DB Oracle, doprogramovanie funkcií
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na správu obsahu pre administračnú časť web-aplikácie http://neobaly.sazp.sk/;
- podpora prevádzky web-aplikácií: http://enviroportal.sk/odpady/register-o, http://enviroportal.sk/odpady/register-a, http://enviroportal.sk/odpady/baterie-akumulatory,
http://enviroportal.sk/odpady/opravnene-osoby (register-P), http://charon.sazp.sk/zhodnocovanie_odpadov/zariadenie_zo.aspx, programovanie a prevádzkové testy web-aplikácie (front+back
office): http://pneumatiky.sazp.sk/; programovanie a prevádzkové testy web-aplikácie (front+back office): http://vozidla.sazp.sk/; spustenie web-aplikácie: http://riso2.sazp.sk/ - konzultácie a
podpora pracovníkom NKÚ SR, podpora MŽP SR, pracovné stretnutia s analytikmi fy. Tempest (dodávateľ nového IS OH), rozbor web-aplikácií OH prevádzkovaných na SAŽP v rámci podpory fy.
Tempest, podpora prevádzky web-mapovej aplikácie: http://neobaly.sazp.sk/, podpora prevádzky web-mapovej aplikácie: http://riso.sazp.sk/ - import a aktualizácia číselníka organizácií.
Budovanie a administrácia rezortnej počítačovej Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
19 000,0,7 707,0,7 707,siete ŽPNet
RNDr. Andel
splnená.
Anotácia:
Úloha zabezpečuje funkčnosť pripojenia do Internetu a vzájomné prepojenie Intranetov pracovísk SAŽP, SIŽP a ŠOP SR, prípadne ďalších partnerských organizácií.
Forma výstupov:
- monitoring siete je funkčný, vytváranie a rušenie pripojení je vykonávané na základe zmeny pracovísk; verejné obstarávanie na pripojenie do internetu, pripojenie pre videokonferenčné hovory a
záložné pripojenie centrálneho uzla sa presúva na rok 2018.
Tvorba statických a dynamických www pre internet Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
500,4 010,4 010,a intranet
p. Vlček
splnená.
Anotácia:
Úloha zameraná na zverejňovanie informácií o činnosti SAŽP, o projektovej činnosti a marketingových aktivitách SAŽP. Zároveň úloha zabezpečuje tvorbu technickú aj obsahovú nových stránok pod
správou SAŽP a participuje na výstupoch z informačných systémov. Zabezpečuje prostredníctvom redaktorov napĺňanie informácií na stránke SAŽP a kompletnú tvorbu a životný cyklus ostatných
stránok pod správou SAŽP.
Forma výstupov:
- technická a systémová správa CMS systému, na ktorom funguje web stránka a jej moduly, aplikácia patchov, preverovanie a dodržiavanie štandardov prístupnosti web stránok a aplikácia na už
vytvorené a publikované informácie; import informácií, obrázkov a súborov do CMS sazp.sk, ladenie dizajnu; pridelenie prístupových práv; ladenie grafiky, napĺňanie nových textov do štruktúry;
testovanie funkcionality; opravy funkcionality na základe pripomienok redaktorov; zabezpečenie napĺňania obsahu www stránky s použitím redakčného systému a s pridelením prístupových práv
zodpovedným osobám, sprostredkovanie výstupov projektov, napojenie na informačné systémy SAŽP, publikovanie marketingových informácií, preberanie vhodných informácií a tlačových správ
z MŽP SR, rezortných organizácií, príp. od partnerov, špeciálne výstupy na základe požiadaviek projekt manažérov, riaditeľov a vedúcich; prechod na nový komerčný CMS systém Webcreators,
implementácia a import vybraných údajov zo starej web stránky SAŽP, záloha a zachovanie pôvodnej web a sprístupnenie na novej adrese z dôvodu zachovania informácií na nej zverejnených,
ktoré neboli premigrované do novej web;
- aktualizácie obsahu podľa zadania (dokumenty QMS/EMS, správy ZPC, informácie ORĽZ, ...), optimalizácia štruktúry, testovanie a ladenie po presune servera. Testovanie a prechod na novú verziu
SMC systému iPlone, migrácia na nový systém, preverovanie dostupnosti a preusporiadanie dokumentov, optimalizácia štruktúry a prerozdelenie prístupových práv;
- stránky priebežne aktualizované podľa požiadaviek zadávateľov, zabezpečený životný cyklus stránok, zálohovanie, pravidelné aktualizácie vývojového prostredia, pravidelné testovanie a
optimalizácia obsahu, spolupráca pri údržbe stránok vo vývojovom prostredí Drupal;
- spracovanie video záznamov pre archiváciu na DVD z konferencie T2GE; kopírovanie edukačných CD a DVD podľa požiadaviek, spracovanie video na youtube a facebook kanál SAŽP.
GIS podpora pre SAŽP a MŽP SR
DATACENTRUM
12.2017
Úloha je
3 000,402,402,Ing. Nováček
splnená.
Anotácia:
Funkčný GIS systém je nevyhnutný pre zabezpečenie pracovných úloh, ktoré využívajú alebo ich výsledkom sú priestorové informácie(PI) a priestorové údaje (PÚ). Nároky na funkčný GIS vplývajú
najmä zo zákona 362/2015 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a KRIS 2014 – 2018. Aktivity sú zamerané na zabezpečenie integrovaného GIS, počnúc tvorbou priestorových
vrstiev, ich spracovaním, budovaním geodatabáz, vykonanie GIS analýz, tvorba workflow, vytváranie mapových kompozícií, ktoré slúžia ako vstupný podklad pre publikovanie mapových služieb
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prostredníctvom ArcGIS servera v prostredí internetu (WMS, WFS, WCS a iné). Nie menej významnou činnosťou je aj tvorba analógových výstupov mapových kompozícií na veľkoformátovom plotri a
spracovanie veľkoformátových podkladov na veľkoformátovom skenery. Poskytovanie technickej a odbornej podpory ohľadne GIS nielen pracovníkom SAŽP ale aj riešiteľom projektov, vedeckej a
odbornej verejnosti, študentom.
Výstupy:
1. priestorové dáta (vektorové, rastrové), tlačené mapy, geodatabázy;
2. sprievodné plagáty a grafiky, mapové prílohy dokumentov, mapy, prílohy informačných materiálov;
3. dokumentácia – správy, licenčné zmluvy, technická dokumentácia atď.
BIS = bezpečnosť informačných systémov
Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
2 500,77,3 300,77,3 300,Ing. Machková
splnená.
Anotácia:
Využitie open source technológií.
Forma výstupov:
- výstupy boli priebežne realizované, vykonávané periodicky každé 2 mesiace;
- revízia dokumentu Bezpečnostná politika SAŽP a siete ŽPNet;
- pravidelná kontrola a čistenie klimatizácie v priestore serverov;
Databázové aplikácie Informačného systému Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
1 500,38,9 879,38,9 879,verejnej správy
Ing. Pacola
splnená.
Anotácia:
Zabezpečenie prevádzky softvérových komponent, ktoré predstavujú aplikačné rozhrania IS ŽP a rozhrania pre správu zdrojových evidencií, ktoré sú súčasťou Informačného systému verejnej správy.
Úlohou projektu je PREVÁDZKA, INŠTALÁCIA, MONITOROVANIE a TECHNICKÁ PODPORA softvérových aplikácií. Ide najmä o klientske aplikácie, pomocou ktorých sa zabezpečuje zber, editácia a
prezentácia údajov a aplikácie so servisne orientovanou architektúrou, pomocou ktorých sa zabezpečuje interoperabilita rezortných a mimorezortných IS. Aplikácie sú technologicky postavené na
viacvrstvovej klient-server architektúre s HTML resp. Win32 GUI rozhraním a aplikácie postavené na web server architektúre. Aplikácie sú vytvorené na platforme C# a Delphi (správa zdrojovej
evidencie), PHP (prezentácia údajov ako komponentu enviroportálu) a prevádzkované na serveroch s operačným systémom platformy MS Windows Server resp. OS platformy Linux.
Forma výstupov:
- priebežné plnenie a zabezpečovanie požiadaviek kladených na dostupnosť zdrojových evidencií, ktoré sú súčasťou Informačného systému Verejnej správy.
Prevádzka databáz
Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
1 000,0,11 255,0,11 255,Ing. Schmidt
splnená.
Anotácia:
Úloha zabezpečuje spoľahlivú prevádzku Oracle databáz (ďalej len „databáz“) prevádzkovaných na DATACENTRUM/OIT , ktorá je základným predpokladom pre činnosť nadväzujúcich informačných
systémov a aplikácií využívajúcich údaje v nich uskladnené.
Forma výstupov:
- úloha bola priebežne plnená v súlade s kladenými požiadavkami na dostupnosť údajov.
Správa centrálnych číselníkov pre databázové Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
500,2 185,2 185,aplikácie
RNDr. Kubinský
splnená.
Anotácia:
Uskutočňovať monitoring využívania číselníkov a aktualizovať Centrálny register spoločných číselníkov. Tento, ako aj jednotlivé číselníky udržiavať na platforme databázy ORACLE, v na to určenej
schéme. Udržiavať jednotné pravidlá pre správu číselníkov dodržiavať prípadne aktualizovať vypracovanú metodiku. Aktualizovať web aplikáciu na sprístupňovanie Centrálneho registra spoločných
číselníkov všetkým vývojárom SAŽP, ako aj iným vývojárom podieľajúcim sa na tvorbe aplikácií pre rezort ŽP. Zabezpečovať výstup pre rôzne platformy podľa požiadaviek.
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Forma výstupov:
- aktualizácia mapy využívania číselníkov, rozsahu a spôsobu využitia číselníkov v aplikáciách; monitoring aktuálnosti číselníkov a stavu prideľovania privilégií; aktualizovaný register číselníkov SAŽP;
- aktualizácia číselníkov SAŽP (povolorg, prislorg) a číselníka SMOPaJ (litostratigrafia);
- tvorba nových číselníkov priestorových jednotiek - PJSR_KRJ, PJSR_OKR, PJSR_UTJ, PJSR_ZUJ, PJSR_ZSJ, PJSR_ZSJ_JADRO;
- aktualizácia číselníka SMOPaJ (ŠZCHU), doplnenie obecných CHU a aktualizácia číselníkov PRISLORG a POVOLORG – doplnenie;
- tvorba nových pohľadov pre filtre aplikácií SMOPaJ; výstup obsahov niektorých číselníkov do excel formátu.
Sieťové služby - WINDOWS servery
Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
3 000,0,12 415,0,12 415,RNDr. Andel
splnená.
Anotácia:
Úloha zabezpečuje funkčnosť Windows serverov a ich služieb pre potreby užívateľov na SAŽP a mimo SAŽP.
Forma výstupov:
- funkčnosť všetkých používaných serverov;
- užívatelia a ich práva sú nastavované priebežné, podľa oznámení OP a požiadaviek vedúcich;
- podpora funguje podľa požiadaviek, zadávaných cez systém OTRS a priamych požiadaviek užívateľov resp. ich nadriadených;
Budovanie rezortného IS - KRIS
DATACENTRUM
12.2017
3 000,500,500,RNDr. Klaučo
Anotácia:
DATACENTRUM SAŽP komunikuje so zástupcami jednotlivých rezortných organizácií a sekcií MŽP SR v otázkach budovania a správy environmentálnych IS, zabezpečuje prevádzku a správu
DATACENTRA MŽP SR prostredníctvom: - budovania, prevádzky ďalšieho rozvoja IS registrov, vrátane registra Katalógu tried objektov rezortu MŽP SR; - analýzy a sumarizácie užívateľských
požiadaviek na dátové toky; - analýzy a praktickej implementácie legislatívnych požiadaviek na úrovni slovenskej a európskej legislatívy na zber, správu a publikovanie env. dát v súčinnosti s vecnými
garantmi z jednotlivých rezortných organizácií a sekcií MŽP SR; - metodického usmerňovania pri vytváraní údajových špecifikácií a modelov pre údajové vstupy a výstupy z DATACENTRA MŽP SR,
zabezpečovania technickej infraštruktúry pre napĺňanie a publikovanie údajov prostredníctvom DATACENTRA MŽP SR, tvorby a prevádzky aplikácií pre správu, publikovanie a zobrazovanie údajov
uložených v DATACENTRE MŽP SR; - správy a aktualizácie metainformačného systému rezortu MŽP SR, v ktorom budú uložené katalogizačné informácie o jednotlivých IS, nimi poskytovaných službách
a jednotlivých údajoch; - podporu OI MŽP SR v rámci aktivít budovania eGovernmentu v SR; - plnenie úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike.
Enterprise architektúra je konceptuálny nástroj, ktorý bude pomáhať MŽP SR dôkladnejšie pochopiť vlastnú štruktúru, ako aj spôsob, ktorým pracuje. Bude poskytovať mapu organizácii MŽP SR a
zároveň bude nástrojom na plánovanie organizačných, biznisových a technologických zmien v organizáciách. Bude dôležitým nástrojom stratégie a riadenia každej organizácii MŽP SR bez ohľadu na jej
zameranie.
Výstupy:
1. nový KRIS rezortu MŽP SR na roky 2017 – 2021;
2. návrhy nariadení pre rezortné organizácie o ich pripojení k DATACENTRU MŽP SR;
3. model segmentovej enterprise architektúry MŽP SR;
4. dohľad nad segmentovou architektúrou a architektúrami jednotlivých riešení.
Preprogramovanie aplikácie Národná databáza Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
jaskýň a Štátny zoznam chránených území SR na RNDr. Kubinský
splnená.
800,1 648,1 648,web platformu
Anotácia:
NDJ (Národná databáza jaskýň) je databázová aplikácia. Je určená na evidenciu základných identifikačných a odborných údajov o jaskyniach, o ich stave zachovania, ochrany a potenciálneho
ohrozenia. Štátny zoznam chránených území SR predstavuje komplex údajov odborného charakteru súvisiacich s vyhlasovaním a správou chránených území v SR. Užívateľmi aplikácií sú odborníci zo
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

28.

29.

79.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

SMOPaJ (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) a ŠOP SR – SSJ (Správa slovenských jaskýň), pracovníci štátnej ochrany prírody, ako aj verejnosť. Správou týchto údajov sú poverení
odborníci zo SMOPaJ (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva). V prvej etape preprogramovania na web aplikáciu bol vytvorený modul pre užívateľský prístup k údajom v NDJ. Tento bol
aktualizovaný aj pre viacúrovňový prístup. Pre informovanie verejnosti bola nad databázou vytvorená prezentačná web aplikácia „Katalóg chránených území SR“. Účelom úlohy je kompletné
preprogramovanie oboch aplikácií na web platformu. Ide o aktualizáciu, ako aj vytvorenie nového užívateľského modulu. Web-aplikácíe s viacúrovňovým prístupom, by mali zastrešovať aj
administrátorský modul umožňujúci priamu aktualizáciu údajov, ako aj prípadnú integráciu s inými IS.
Forma výstupov:
- aktuálne pohľady pre tvorbu selektov na detail jaskyne, literatúru a pre špeciálne zoznamy; príprava dát a dátovej schémy pre hromadný vstup a aktualizáciu skenovaných dokumentov;
zhromažďovanie materiálov pre vytvorenie úvodnej stránky aplikácie NDJ, ako aj pre aplikáciu ŠZCHÚ; špecializované exporty z databázy NDJ, podklad pre filtrovacie postupy vo vytváranej aplikácii;
konzultácia so SMOPaJ ohľadne spôsobu zapracovania evidencie Obecných chránených území do databázy; úprava skenovaných tabuliek a foto údajov pre použitie vo fotogalérii; špecializované
importy do databázy NDJ; viacstránkové .pdf pre blok literatúry; úprava tabuliek, dokumentácia a mapová dokumentácia; nové špecializované exporty a importy do databázy NDJ;
- vylepšenia web aplikácií NDJ; vytvorenie bloku zobrazovania ďalších polí databázy; pretvorenie štruktúry stránky Zoznam jaskýň; vytvorenie nového prepojenia zoznamu jaskýň a zoznamu literatúry
a následne pretvorenie štruktúry stránky; vytvorenie grafického výstupu pre vzájomné porovnávanie dĺžok a hĺbok jaskýň; zmena v zobrazení detailu, vytvorenie celej štruktúry použitím
komponentu akordeon; rozšírenie detailu o štruktúru repeater; pokračovanie v tvorbe detailu pre zobrazovanie údajov o vchodoch jaskýň; rozšírenie komponentov grid pre funkčné zobrazovanie
pripojených tabuliek s väčším počtom stĺpcov; využitie skrývaných položiek, zobrazovanie detailných údajov aktuálneho riadku v rámci grid komponenty;
- podľa vzoru NDJ vytváranie programovej štruktúry aj pre ŠZCHU; úprava filtrovacej sekcie; vyriešenie označovania aktuálneho riadku.
Opravy VT a LAN
Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
2 500,124,237 459,124,237 459,RNDr. Andel
splnená.
Anotácia:
Úloha zabezpečuje funkčnosť základných pracovných nástrojov všetkých zamestnancov SAŽP – VT (PC, notebooky, monitory, tlačiarne) a LAN.
Forma výstupov:
- úloha bola plnená priebežne podľa požiadaviek.
Open Data&Software (ODS)
DATACENTRUM
12.2017
4 000,0,0,Ing. Tuchyňa
Anotácia:
Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení vlády zaviazala, že bude zvyšovať transparentnosť verejnej správy a sprístupňovať verejné informácie vo forme otvorených dát. Ambíciou tohto kroku je
podporovať hospodárstvo založené na dátach a tým stimulovať podnikateľské prostredie.
V zmysle Návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2019 bolo identifikovaných niekoľko úloh aj pre rezort Ministerstva životného prostredia SR,
ktorých realizáciu bude potrebné zabezpečiť.
Výstupy:
1. výstupy úloh špecifikovaných v rámci hlavných aktivít.
Geopriestorový
aspekt
environmentálnych Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
0,0,0,informácií - krajinná štruktúra
RNDr. Klaučo
splnená.
Anotácia:
Geopriestorové vyjadrenie environmentálnych informácií v oblasti krajinnej štruktúry, krajinnej pokrývky a geoštatistických analýz.
Forma výstupov:
- zoznam geoštatistických nástrojov;
- pracovný materiál ako súčasť dokumentácie pre podporu vývojových diagramov;
- prípravná fáza programovania softvérového balíka, pričom inštalačný súbor pre implementáciu do softvérového balíka nebol finálne odladený;
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

80.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

- pravidelne vykonávaný monitoring;
- prediktívny diagram v štádiu spracovania;
- štruktúrovaná geodatabáza neprešla poslednou validáciou (uskutoční sa začiatkom r. 2018);
- lišta bude sprístupnená prostredníctvom enviroportálu po finálnej validácii.
Geopriestorový aspekt environmentálnych
Sekcia informatiky
12.2017
Úloha je
0,50,50,informácií historických vodných nádrží
RNDr. Kubinský
splnená.
Anotácia:
Kontinuálne hodnotenie vplyvu vybraných geopriestorových aspektov a zvolených environmentálnych informácií v povodiach a priestoroch zvolených vodných nádrží s historicko-krajinno-ekologickou
hodnotou predovšetkým vo vzťahu k erózno-sedimentačným procesom prebiehajúcim v krajine, ako možné riziko zníženia zdrojov povrchovej vody.
Forma výstupov:
- elektronický atlas zvolených vodných nádrží je dostupný na http://atlas-vodnych-nadrzi.sazp.sk/;
- sumarizačná správa na enviroportal.sk je v procese jazykovej korektúry s predikciou implementácie do portálu prelom január/február 2018.

III. Environmentálne služby
32 442,30.

Prevádzka pracoviska EIA/SEA

OAHŽPES
Ing. Kováčová

12.2017

Úloha je
splnená.

4 242,-

0,-

58 643,-

614 622,-

58 643,-

614 622,-

14 123,-

287,-

14 123,-

287,-

Anotácia:
Komplexná podpora procesu posudzovania vplyvov na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
zákon č.24/2006 Z. z.) v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja SR a v súlade s medzinárodnými dokumentmi v uvedenej oblasti.
Forma výstupov:
- update a upgrade informačného systému EIA/SEA, update zoznamu užívateľov IS EIA/SEA a odborne spôsobilých osôb, telefonická a e-mailová komunikácia 418 x; update www.eiaportal-atsk.eu/index.php/sk/, inštalácia programu Mindjet a jej testovanie, programovanie zmien v IS EIA/SEA a overenie jeho funkčnosti vzhľadom na redizajn verejného portálu
http://enviroportal.sk/sk/eia; web stránka pre reporting http://enviroportal.sk/sk/eia/reporting;
- príprava podkladov z databázy IS EIA/SEA pre MŽP SR, odbor stratégie IKT a pracovné stretnutie k problematike OpenData a eGOV;
- vypracovanie analýzy reportingu v posudzovaní vplyvov na ŽP za SR podľa požiadaviek smernice EIA, tabuľka zhôd prílohy I. a II. Smernice 2011/92/EÚ a prílohy č.8 zákona č. 24/2006 Z. z.;
- účasť na 11. ročníku medzinárodnej konferencie EIA/SEA 2017 v Ostrave v Českej republike;
- 2 články do Enviromagazínu; update www.sazp-stanoviska; texty do novej verzie web stránky; vypracovanie textov a grafického spracovania dvoch letákov pre proces EIA/SEA;
- autorský originál metodickej príručky Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike;
- pracovné stretnutia s lektormi pre prípravu školení s témou Správny poriadok a EIA zameraných na štátnu správu pre posudzovanie vplyvov na ŽP, zber námetov a otázok príslušných orgánov (MŽP
SR, okresných úradov) a zabezpečenie vypracovania odpovedí, ako podkladu k pripravovanému školeniu;
- 2 školenia v Banskej Bystrici dňa 21. a 23. 11. 2017 pre 28 účastníkov; školenia pre 172 pracovníkov OÚ v Prešove (3. 10. 2017), Banskej Bystrici (10. 10. 2017) a Bratislave (24. 10. 2017);
- 2-dňové bilaterálne stretnutie Slovenskej republiky so zástupcami Českej republiky v zásadách Espoo dohovoru v Bratislave v dňoch 7. a 8. 3. 2017 pre 19 účastníkov;
- 1-dňové bilaterálne stretnutie Slovenskej republiky so zástupcami Maďarskej republiky v zásadách Espoo dohovoru v Bratislave v dňoch 27.9. 2017 pre 11 účastníkov;
- podklady pre prípravu nového zákona; prezentácia analýz zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na MŽP SR, odbore posudzovania vplyvov na ŽP v Bratislave; pripomienky k návrhu novely zákona č.
24/2006 Z. z. účinných od 15. 6. 2017;
- 5 stanovísk (4 pre EIA proces a 1 pre SEA proces);
- pracovné stretnutia k príprave procesu SEA pre strategický dokument s témou kvality ovzdušia;
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

31.

32.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

- inzercia oznámenia a rozsahu hodnotenia pre SEA proces strategického dokumentu "Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia";
- inzercia oznámenia pre SEA proces strategického dokumentu "Zelenšie Slovensko, Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030";
- oznámenie a správy o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia";
- oznámenie strategického dokumentu "Zelenšie Slovensko, Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030".
Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
3 300,936,2 792,936,2 792,prevencie závažných priemyselných havárií
RNDr. Galková
splnená.
Anotácia:
Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej len „ZPH“).
Plnenie odborných úloh v zmysle poverenia ministra ŽP SR v rozsahu § 16 ods. 1 až 3 zákona č. 128/2015 Z. z o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“) - budovanie, prevádzkovanie a sprístupňovanie informačného systému prevencie ZPH (ďalej len „IS PZPH“) a úlohy v rozsahu § 13 ods. 1 až 3 zákona - určovanie podnikov s možným
domino efektom ako nástroja pre obmedzenie dopadov ZPH. Tvorba analýz, podkladov a ich spracovanie pre plnenie reportingových povinností SR v oblasti prevencie ZPH vo vzťahu k EK.
Zabezpečenie výstupov z predmetného IS pre zapisovanie údajov a reportovanie do EU databáz eSPIRs a MARS. Zabezpečenie školiacich aktivít pre štátnu správu a školení pre užívateľov IS PZPH.
Budovanie informačného, poradenského a konzultačného centra. Vykonávanie činností vyplývajúcich z členstva v Komisii pre prevenciu ZPH. Zapojenie do pracovných skupín EK, EEA, JRC.
Forma výstupov:
- aktualizované všetky registre a moduly IS PZPH (podniky, činnosť, prevádzkovatelia, nebezpečné látky, okolie, kontroly, autorizované a odborne spôsobilé osoby, podniky podľa § 13, osoba
poverená riadením podniku ak ním nie je prevádzkovateľ);
- štatistika z koordinovaných kontrol za rok 2016, zverejnená súhrnná správa o kontrolách za rok 2016 a plán bežných kontrol na rok 2017 a 2018;
- aktualizované dokumenty "Informácie pre verejnosť" podľa § 15 zákona č. 128/2015 Z. z. v IS PZPH (11 dokumentov);
- nový register „Podniky podľa §13 (domino efekt)", nový číselník špecialista na prevenciu ZPH; aktualizované podklady pre určovanie podnikov s možným domino efektom a ich susediacich podnikov
v rozsahu § 13 ods. 1 až 3 zákona o prevencii ZPH;
- 3 pracovné stretnutia s pracovníkmi odboru ER a BB MŽP SR k problematike IS PZPH; 4 pracovné stretnutia s pracovníkmi odboru IS sekcie informatiky SAŽP v súvislosti s upgrade a update IS PZPH;
informácie a odborné poradenstvo prevádzkovateľom, ŠS, verejnosti i odbornej verejnosti (cca 90); aktualizované web stránky www.enviroportal.sk, www.sazp.sk za oblasť PZPH;
- zber a spracovaná sumarizácia údajov za rok 2016 - podklady pre dotazník vyplývajúci z vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/896/EÚ;
pripomienky k dokumentu „Analysis and summary of Member States' reports ...“ v rámci Seveso Expert Group; informácie pre EK prostredníctvom systému e-SPIRS, vykonávanie funkcie "Národný
reportér"; materiál pre JRC (požiadavka Seveso Expert Group, TWG 2) - identifikovanie nadnárodných spoločností Seveso podnikov v SR; podklad za oblasť "Kontroly" z hodnotiacej správy EK
týkajúcej sa reportingu za roky 2012 - 2014 pre pracovné stretnutie so SIŽP; 2 pracovné stretnutia s pracovníkmi ústredia SIŽP a odboru ER a BB MŽP SR k vykonávacím rozhodnutiam Komisie č.
2014/896/EÚ a č. 2014/895/EÚ;
- verifikované údaje z 22 bezpečnostných správ SEVESO podnikov a ich doplnenie do jednotlivých registrov a modulov IS PZPH; 46 oznámení o zaradení podnikov v zmysle zákona o PZPH, zapísané
údaje do IS PZPH; 2 pracovné stretnutia vyplývajúce z členstva v Komisii pre prevenciu ZPH, riešenie aktuálnych otázok súvisiacich s aplikovaním zákona o PZPH; 2 pracovné stretnutia s pracovníkmi
odboru ER a BB MŽP SR k problematike bezpečnostných správ a oznámení o zaradení podniku; odborné poradenstvo pre prevádzkovateľov, OÚŽP a SIŽP súvisiace s oznámeniami o zaradení
podnikov a klasifikáciou chemických látok, cca 40;
- aktualizovaná GIS vrstva citlivé body - zameraných 227 citlivých bodov v teréne, ich zakreslenie do webovej mapovej aplikácie; aktualizovaná GIS vrstva areálov Seveso podnikov - aktualizovaných
14 areálov SEVESO podnikov, práca v programe ArcMap; podklady pre aktualizáciu GIS vrstiev - podniky s domino efektom a susediace podniky v rozsahu § 13 ods. 1 až 3 zákona o PZPH;
- informačná skladačka a brožúra pre oblasť PZPH (textová časť, procesné schémy), preklad textu informačnej skladačky; pracovné stretnutie s pracovníkmi odboru ER a BB MŽP SR a komunikácia s
pracovníkmi oddelenia prevencie rizík a chemickej bezpečnosti MŽP ČR k bilaterálnemu stretnutiu.
Prevádzkovanie pracoviska pre Európsky register
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
únikov a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) pri
Ing. Kapustová, PhD.
splnená.
1 900,1 563,1 563,SAŽP
Anotácia:
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

33.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Koordinovanie prenosu relevantných údajov o emisiách z SHMÚ do E-PRTR. Zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov SR voči EÚ a EEA. Účasť zástupcov SAŽP na rokovaniach pracovných skupín
pre E-PRTR na medzinárodnej úrovni. Konzultačná činnosť a poradenstvo pre štátnu a verejnú správu, prevádzkovateľov a odbornú verejnosť. Spolupráca s SHMÚ v súvislosti s Národným registrom
znečisťovania.
Forma výstupov:
- koordinácia plnenia reportingových povinností za agendu E-PRTR, komunikácia s SHMÚ a MŽP SR, zabezpečenie dodania opráv údajov v E-PRTR;
- vystavenie údajov o emisiách SR za rok 2015 a správy o úplnosti v CDR Eionet, vystavenie správy o úplnosti k údajom za rok 2015 v CDR Eionet;
- dotazník o implementácii nariadenia o E-PRTR v SK a AJ verziách - presun čiastkovej úlohy do roku 2018 - v zmysle oznámenia zo strany EK z januára 2017;
- manuál pre ohlasovanie údajov do národného registra znečisťovania vystavený v IS IPKZ, na enviroportáli a www.sazp.sk - plnenie úlohy priamo závisí od dodania podkladov z SHMÚ - podklady pre
manuál neboli dodané, nakoľko SHMÚ oznámil zámer podať žiadosť o NFP z OP KŽP na projekt nového národného registra znečisťovania;
- konsolidované stanovisko za SR (SAŽP, SHMÚ) k manuálu pre vykonávanie E-PRTR; pripomienkovanie dátového modelu k prepojeniu LCP a E-PRTR; stanovisko za SR k manuálu pre EU Registry;
zabezpečenie spracovania stanoviska za SR k pripomienkovaným podkladom (stretnutie expertnej PS E-PRTR 28.6.2017);
- aktívna účasť na stretnutiach expertnej pracovnej skupiny E-PRTR na pôde EK (28.6., 22.9., 22.11.) k reportingu a agende E-PRTR;
- konzultácie k ohlasovaniu údajov do NRZ; spracovaná informácia na enviroportál o záveroch hodnotenia E-PRTR procesom REFIT zo správy EK;
- pracovné stretnutia s SHMÚ a MŽP SR.
Environmentálne škody - prevencia a náprava v OAHŽPES
12.2017
Úloha je
zmysle smernice 2004/35/ES a zákona NR SR č. Ing. Horňanová
splnená.
3 200,2 524,2 524,359/2007 Z. z.
Anotácia:
Vykonávanie odborných činností za oblasť environmentálnych škôd v zmysle smernice 2004/35/ES a poskytovanie údajov pre Európsku komisiu. Uplatňovanie zákona NR SR č. 359/2007 Z .z.
prevádzkovaním informačného systému (IS PaNEŠ), systematickým zberom a publikovaním údajov o environmentálnych škodách. Poskytovanie poradenstva a vzdelávacích aktivít pre zainteresované
skupiny.
Forma výstupov:
- zisťovanie údajových databáz súvisiacich s kriminalitou v ŽP, s prípadmi ELD (EŠ) a non-ELD - podklady pre budovanie registra ELD/EÚ, preklad, spracovanie údajov, odpoveď on-line na dotazník EK
“Prieskum o školeniach ELD a opatreniach na budovanie kapacít“, oslovenie zainteresovaných; sumárna tabuľka o prípadoch ELD a non ELD v SR - plnenie požiadaviek EK - viacročný pracovný
program (MAWP) pre ELD na r. 2017;
- spracovanie údajov z evidencií Prezídia policajného zboru (env. kriminalita) o počte prípadov non ELD za oblasti Natura, voda a neštandardné údaje za r. 2013-2017 a z evidencií SIŽP o závažnom
poškodení v oblasti OPaK, prioritne za druhy a biotopy EÚ významu;
- pripomienky, aktualizácia údajov a doplnok Správy "Support for the REFIT actions for the ELD – phase 1" za SR - odpoveď na požiadavku EK (komentáre a pripomienky k pracovnej verzii dokumentu
EK " Task 1– Evidence base for the evaluation of the ELD ", zisťovanie zdrojov o priestorových údajoch prostredníctvom INSPIRE v SR pre EK /ELD - odpoveď pre EK);
- preklad pracovnej Správy "Support for the REFIT actions for the ELD – phase 1" úlohy 2, prílohy II - Dok. spoločného porozumenia pre ELD - definície a pojmy - odpoveď pre EK;
- preklad záverov praktickej príručky „Finančné ustanovenie pre Environmentálnu zodpovednosť - podpora implementácie akcií REFIT pre ELD“;
- pripomienkovanie dokumentu "Evidencia databáz a IT nástroj a návrh registra ELD v časti SR" - vyplývajúce z 18. stretnutia v Bruseli a odpoveď pre spracovateľa (Millieu);
- účasť na 17. stretnutí expertov ELD a EK (27.2. - 1.3.2017, Brusel, Belgicko); na 4. workshope pre zainteresované skupiny ELD a 18. stretnutí expertov ELD (3.10 - 5.10.2017, Brusel);
- dokument o finančnom krytí prevádzkovateľov v SR podľa okresov za rok 2016; zaslanie listu OÚ, OSŽP (72) a SIŽP (5) o finančnom krytí za rok 2016, zoznam prevádzkovateľov s finančným krytím v
SR podľa okresov za rok 2016;
- evidencia odpovedí podľa okresov a inšpektorátov, 2x urgencia pre 9 OÚ OSŽP a 2 SIŽP a spracovanie výsledkov finančného krytia prevádzkovateľov v SR;
- IS PaNEŠ – podanie a zápis do e-formulára Oznámenia, registračné údaje pre oznamovateľa (MVO); doplnenie publikovaných údajov v úvode registra o celkovom počte a stave prípadov v SR;
konzultácia o možnostiach prepojenia IS PaNEŠ s tvorcami IS MZV o obsahu, databáze a vytipovanie štruktúry údajov;
- technická podpora a riešenie potenciálneho prípadu EŠ – úhyn rýb (jún 2017) - zber a analýza dokumentov pre preskúmanie prípadu (EIA - zámer, SoHV, rozhodnutia ŠS, podania, stanoviská a
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

34.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

metodiky);
- pracovné stretnutia - 7.9.2017, Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina - prezentácia, školiace materiály a poradenstvo k prípadu úhynu rýb; 13.9.2017, OÚ OSŽP Nitra k oznámeniu env. škody,
oslovenie zainteresovaných: MŽP SR, OÚ OSŽP, SAŽP a usmernenie pre ŠS o postupe riešenia; 6.12.2017 VÚVH, NRL Bratislava - konzultácia a vyžiadanie údajov o ekologickom stave a potenciáli vôd
v mieste prípadu;
- zber údajov o potenciálnom prípade BHEŠ – podnet o znečistení ovzdušia bioplynovou stanicou (september 2017): podanie podnetu (on-line) od občana, notifikácia o zápise a evidencia vo formulári
podnetov a zmena zápisu o výsledku podnetu a usmernenie pre príslušný konajúci orgán;
- analýza konvertovania zo Silverlight API do JavaScrippt APi pre zabezpečenie funkcionality WFS (opensource technológia Leaflet) - otestovaná alternatíva náhrady SW (použitá technológia ESRI
ArcGIS) do frameworku Leaflet (http://leafletjs.com);
- mapové kompozície výrobné a priemyselné zariadenia a ložiská nerastných surovín zo zoznamu máp v Národnom geoportáli; zmena štruktúry údajov formulára EŠ pre rozšírené funkcie prezerania
detailných údajov vo formulároch Podnet a Oznámenie v režime „ len na čítanie“; integrovaný dynamický číselník prevádzkovateľov zo zoznamu prevádzkovateľov (enviškody), jednotná autorizácia
a autentifikácia (nad hornou lištou hl. menu) pre portálové riešenie IS (podnet, oznámenie, register) - prihlasovanie autorizovaných používateľov;
- 29 konzultácií pre OÚ OSŽP, NKÚ, SVP, š. p., VŠ, MVO, ŠOP SR a prevádzkovateľov; 6 odborných poradenstiev pre OÚ OSŽP, SIŽP, VÚVH, MVO, SRZ-R Žilina;
- článok o IS PaNEŠ do Enviromagazínu č. 6/2017 - integrované portálové riešenie IS;
- aktualizácia registra EŠ - úpravy dátových polí, máp a príloh pre publikovanie údajov o prípadoch, aktualizovaná stránka enviškody/enviroportál v častiach: informačné zdroje - zverejnený manuál
pre verejnosť; otázky a odpovede - prevádzkovateľ a FK enviškody; návrh novej stránky enviškody/SAŽP; aktualizácia databázy kontaktov ŠOP SR, Správ CHKO a Správ NP a SIŽP
- 2 informačné letáky so zameraním: EŠ a Natura 2000 (chránené druhy a chránené biotopy EÚ významu), IS PaNEŠ - aktualizované portálové riešenie.
Prevádzkovanie pracoviska integrovanej prevencie OAHŽPES
12.2017
Úloha je
a kontroly znečisťovania životného prostredia Ing. Lišková
splnená.
3 000,2 958,2 958,(IPKZ) v zmysle zákona o IPKZ pri SAŽP
Anotácia:
Zabezpečenie niektorých úloh prenesených ministerstvom na SAŽP na plnenie vybraných ustanovení zákona o IPKZ a jeho vykonávacej vyhlášky. Pokračovanie prác na IS IPKZ a jeho aktualizácia,
prevádzkovanie a spravovanie. Konzultačná, školiaca a poradenská činnosť pre štátnu správu, prevádzkovateľov a verejnosť. Zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov SR voči EÚ.
Forma výstupov:
- stretnutia so SIŽP k aplikácii IPKZ EC, IS IPKZ a reportingu podľa kapitoly II smernice IED; identifikovanie chýb v aplikácii IPKZ Evidencia činností, v súčinnosti so SIŽP a SI SAŽP priebežne
odstraňované;
- spustenie nového výstupu pre verejnosť z registra prevádzkovateľov a z registra kontrol; aktualizácia registra prevádzkovateľov, registra oprávnených osôb; registra najlepších dostupných techník;
návrh nových položiek na doprogramovanie v aplikácii IPKZ Evidencia činností;
- stretnutia s MŽP SR, SHMÚ a SAŽP k EU Registry; s pracovníkmi SI MŽP SR a SIŽP k EU Registry a INSPIRE; s pracovníkmi MŽP SR, SIŽP a SAŽP k príprave dynamickej mapovej aplikácie v registri
prevádzkovateľov IS IPKZ; stretnutie pracovníkov MŽP SR, SIŽP, SHMÚ a SAŽP k príprave reportingu LCP a usmerneniu pre OÚ a inšpektorátov k overovaniu údajov o emisiách a informácií o
zdrojoch;
- technické a organizačné zabezpečenie BAT FÓRA 2017 (14.11.2017, KC-SPU Nitra) pre 120 účastníkov v spolupráci so SIŽP; spolupráca s FEE TU Zvolen pri tvorbe učebnice o IPKZ; účasť na
konferencii o priemyselných emisiách, prednášky pre študentov 3. ročníka FEE TU Zvolen o IS IPKZ, IPKZ a IED v rámci hlavných cvičení ako súčasti výučby; účasť na československej konferencii
ENVIRO 2017 (25.10.2017, Liptovský Ján), pracovné stretnutia s MŽP SR, SIŽP k pripravovaným školeniam pre OÚ v roku 2018; poskytnutých 65 konzultácií;
- enviroportál: aktualizovanie informácií v IS IPKZ, príprava podkladu o IPKZ do článku o enviroportáli, priebežné aktualizovanie informácií o IPKZ a súvisiacich oblastiach a o činnosti BAT centra;
- účasť na zasadnutí expertnej pracovnej skupiny pre E-PRTR a IED (22. 9. 2017, Brusel, EK); na 2 workshopoch v Leuvene a v Bruseli organizovaných EK, firmou VITO, Úradom pre ŽP mesta Brusel k
novým technikám a k derogáciám; na zasadnutí expertnej pracovnej skupiny pre priemyselné emisie v EK v Bruseli; na expertnom pracovnom stretnutí k BAT a BEP pre sadu nástrojov na
identifikáciu a kvantifikáciu únikov neúmyselne vyrábaných POPs podľa Štokholmského dohovoru, OSN Viedeň; informovanie zástupcu Centra Bazilejského dohovoru o záveroch expertného
pracovného stretnutia k BAT/BEP pre POPs;
- stretnutia so SI SAŽP k príprave na poskytovanie údajov z IS IPKZ do EU Registry; komunikácia s národným nezávislým expertom Európskej komisie ohľadom poskytovania údajov pre spracovanie
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

35.

36.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

národného profilu SR podľa smernice IED pre EK, stretnutie s kontaktným bodom pre INSPIRE, s pracovníkmi SI SAŽP a SI MŽP SR, stretnutie pracovníkov SIŽP, SHMÚ a SAŽP k reportingovým
povinnostiam podľa smernice IED - kapitola II; pripomienkovanie štúdie o implementácii smernice IED za SR a zaslanie pripomienok;
- komunikácia a koordinácia (SAŽP, MŽP SR, SIŽP) zabezpečenia vyplnenia dotazníka pre EK o odchylných hodnotách emisných limitov;
- stanovisko pre EK k pracovnému podkladu o PRTR pre schvaľovanie v Rade OECD; stanovisko Európskej komisii za SR v mene expertnej skupiny pre smernicu o priemyselných emisiách ohľadne
navrhovaných zmien v reportingu podľa IED; stanovisko pre EK za SR k reportingu podľa smernice o priemyselných emisiách a k stavu dátového modelu pre prepojenie E-PRTR a EU Registry;
pripomienkovanie manuálu pre EU Registry pre EK a EEA; informácia o diskusii a záveroch na zasadnutí expertnej pracovnej pre smernicu o priemyselných emisiách a jej rozoslanie relevantným
pracovníkom na MŽP SR, SHMÚ a SAŽP;
- operatíva pre EK: koordinácia pripomienkovania súhrnnej správy o implementácii smernice o priemyselných emisiách pre EK, overovanie vybraných údajov, komunikácia s realizačným tímom pre
správu.
Zabezpečovanie aktivít súvisiacich s vykonávaním
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
funkcie Národného kontaktného bodu (National
Ing. Kapustová, PhD.
splnená.
Focal Point) pre Protokol o registroch únikov a
2 000,1 308,1 308,prenosov znečisťujúcich látok (PRTRs) Aarhuského
dohovoru na základe oficiálnej nominácie
odsúhlasenej ministrom životného prostredia
Anotácia:
Vykonávanie funkcie Národného kontaktného bodu pre Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok Aarhuského dohovoru. Spolupráca s MŽP SR a SHMÚ pri plnení funkcie Národného
kontaktného bodu. Plnenie ďalších operatívnych úloh v súvislosti s Malta PRES 2017 pre MŽP SR.
Forma výstupov:
- pracovné stretnutia s formálnym gestorom z MŽP SR (OPČ), vecným gestorom z MŽP SR (OIP), SHMÚ; komunikácia s vecným a formálnym gestorom z MŽP SR k podkladom vystavovaným na portáli
Rady EÚ k WPIEI a MOPP-3;
- 2. národná správa o implementácii Protokolu PRTR v SR v slovenskom jazyku; preklad do anglického jazyka; zabezpečenie prístupu verejnosti k pripomienkovaniu správy, schvaľovacieho procesu a
doručenia oboch jazykových verzií správy sekretariátu Aarhuského dohovoru a Protokolu PRTR do EHK OSN v Ženeve;
- spracovanie pozície SR za oblasť Protokolu PRTR pre zasadnutie WPIEI Aarhus/PRTR v Rade EÚ 4.9.2017; účasť na zasadnutiach WPIEI Aarhus/PRTR v Rade EÚ v Bruseli (20.2.2017, 4.9.2017);
- spolupráca s formálnym gestorom pri príprave podkladu o účasti slovenskej delegácie na 3. zasadnutí zmluvných strán Protokolu PRTR, aktualizácia informácií pre informatívne podklady k
programu a priebehu spojeného stretnutia na najvyššej úrovni (Aarhus + PRTR) a 3. zasadnutia zmluvných strán Protokolu PRTR, ktoré sa konali v septembri v Čiernej Hore, organizačné a
informačné zabezpečovanie účasti delegácie pre Protokol PRTR;
- účasť na spoločnom stretnutí delegácií zmluvných strán Aarhuského dohovoru a Protokolu PRTR na najvyššej úrovni (14.9.2017, Budva, Čierna Hora); účasť na 3. stretnutí zmluvných strán
Protokolu PRTR - MOPP-3 (15.9.2017, Budva, Čierna Hora); zastupovanie SR na 2 koordinačných rokovaniach ČŠ EÚ počas MOPP-3; účasť na sprievodných podujatiach počas JHLS a MOPP-3;
- koordinácia zabezpečenia vyjadrenia zástupcov NFP Protokolu PRTR k návrhu Malta PRES k úpravám textu nariadenia o E-PRTR.
Informačný systém o oprávnených osobách podľa § OAHŽPES
12.2017
Úloha je
20 zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
Ing. Virgovič
splnená.
500,257,257,neskorších predpisov (IS OO)
Anotácia:
Oprávnené osoby sú podľa § 20 ods. 11 zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinní prostredníctvom informačného systému o oprávnených osobách a ich stálych
subdodávateľoch (IS OO) sprístupňovať prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov a orgánom ochrany ovzdušia a správnym orgánom v integrovanom povoľovaní informácie o oprávnených technických
činnostiach a o ich službách a následne ich bezodkladne aktualizovať.
Zabezpečenie vyššie uvedených povinností sa vykonáva prostredníctvom webovej aplikácie t. j.:
1) vloženie/ editácia údajov do informačného systému/ v informačnom systéme,
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úlohy

37.

38.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

2) zobrazenie údajov z informačného systému,
3) vyhľadávanie údajov pre potreby prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, odbornej a laickej verejnosti,
4) kontrola oprávnenia oprávnených osôb vykonávať technické činnosti obvodnými úradmi životného prostredia, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Slovenskou národnou akreditačnou
službou a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
Predmetom úlohy je zabezpečiť funkčné prevádzkovanie IS OO na plnenie povinnosti podľa § 20 ods.11 zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší.
Forma výstupov:
- prevádzka funkčného IS OO;
- funkcionalita "Automatizovaná kontrola času platnosti dokladov/dokumentov/osvedčení/metodík".
Podpora výkonu štátnej správy podľa zákona NR SR OAHŽPES
12.2017
Úloha je
č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z
Ing. Novikmecová
splnená.
2 000,312,312,ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Anotácia:
Informačný systém (IS) nakladania s ťažobným odpadom a školiace aktivity sú nástrojmi na podporu výkonu štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom. Povinnosť vytvoriť a
aktualizovať IS nakladania s ťažobným odpadom je zakotvená v § 16 zák. č. 514/2008 Z. z. IS nakladania s ťažobným odpadom na základe poverenia MŽP SR prevádzkuje SAŽP. IS nakladania s
ťažobným odpadom je prístupný na www.enviroportal.sk.
Forma výstupov:
- aktualizovaná verzia IS (http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/);
- analýza webovej služby pre zobrazenie geopriestorových údajov (lokalizácie) prevádzkovaných úložísk a opustených a uzavretých úložísk (Maintenance Report: Požiadavky a návrh realizácie zmien
Funkčné požiadavky na zmeny aplikačného rozhrania a realizácia zmien v aplikačnom rozhraní IS NTO);
- aktualizované verzie informačných systémov (http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/) a (http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/);
- informácia prístupná v Registri dokumentov/Súhrnné správy z reportingu v IS na www.enviroportal.sk (URL adresa: http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/ObsahRegistrov/Documents.aspx);
- koordinačné stretnutie zástupcov MŽP SR, OBÚ, HBÚ, OÚ v sídle kraja, SIŽP v súvislosti s plánom kontrolnej činnosti v roku 2018, prezentácia o aktuálnych zmenách v IS nakladania s ťažobným
odpadom.
Odborná
podpora
riešenia
problematiky OAHŽPES
12.2017
Úloha je
4 000,27 118,450 197,27 118,450 197,environmentálnych záťaží
Ing. Helma
splnená.
Anotácia:
Úloha predstavuje podporu procesu riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku v zmysle, Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021), zákona č. 569/2007 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zákona č. 409/2011 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Forma výstupov:
- dokumentácia a databázové zápisy pre jednotlivé lokality (1 421 aktualizácií lokalít); vytvorenie užívateľských vstupov do IS EZ pre štátnu správu (5 vstupov); terénne obhliadky lokalít (8 terénnych
dní a obhliadnutých 22 lokalít);
- 5 odborných oponentských posudkov na záverečné správy s analýzou rizika + 1 stanovisko k záverečnej správe z posanačného monitorovania;
- 4 zápisy zo zasadnutí Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia - 44. (21.3.2017), 45. zasadnutie (21.6.2017), 46. zasadnutie (28.9.2017),
47. zasadnutie (16.11.2017), konzultovaných a schvaľovaných bolo 19 správ (18 správ s AR + 1 správa z monitoringu);
- inštruktážne stretnutie – školenia pracovníkov okresných úradov v sídle kraja zodpovedných za problematiku EZ (22.2.2017, SAŽP Banská Bystrica);
- 72 poskytnutých informácií;
- spracovaný dotazník "Eionet NRC Soil - Questionnaire on the establishment of the indicator LSI003 "Progress in the management of contaminated sites in Europe" marec 2017;
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

39.

40.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

- pracovné stretnutie Eionet NRC Soil Ad-hoc Working Group on Contaminated Sites and Brownfields, 20.9.2017, Taliansko;
- zborník vydaný v októbri (konferencia 16.10. - 18.10.2017, Trigan Sorea, Štrbské Pleso) a je dostupný aj na web stránke konferencie: http://contaminated-sites.sazp.sk/node/62;
- podklady a zaslanie listov na jednotlivé katastrálne úrady s podkladmi na zápis poznámky do katastra nehnuteľností k jednotlivým lokalitám s EZ (zaslanie k 7 lokalitám, z toho k niektorým aj
viacnásobné doplnenie);
- publicita projektov je zverejnená na web stránkach jednotlivých projektov, realizovala sa formou prednášok, posterových prezentácií, článkov na niekoľkých konferenciách, seminároch, kurzoch a v
časopisoch (napr. konferencia Sanační technologie v ČR, seminár v oblasti EZ pre štátnu správu v rámci ENVIROFILMu, prednáškovo-terénny kurz EZ pre študentov FZKI SPU Nitra, časopis
Enviromagazín...).
Softvérová podpora centrálnej evidencie MZV
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
Ing. Vengrínová /
splnená.
300,0,0,Ing. Siska
Anotácia:
Zabezpečenie centrálnej evidencie všetkých mimoriadnych zhoršení vôd, prevádzkovanie a spravovanie IS MZV na plnenie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z.
Forma výstupov:
- spustená ostrá verzia dátovej a mapovej aplikácie MZV.
Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD)
OEMBD
12.2017
Úloha je
8 000,7 544,161 346,7 544,161 346,RNDr. Lapešová
splnená.
Anotácia:
Plnenie medzinárodného záväzku SR, ktorý bol potvrdený dohodou medzi vládou SR (zast. MŽP SR) a Sekretariátom Bazilejského dohovoru (SBD) v nadväzností na projekt OSN-UNEP/SBD/SAŽP No.
BS-3100/97-01 „Establishment of the Regional Centre for Training and Technology Transfer in the Slovak Republic“. Ide o aktivitu, ktorou sa SR významne angažuje ako zmluvná strana Bazilejského
dohovoru v rámci environmentálneho programu OSN -UNEP (United Nation Environment Programme).
Činnosť RCBD je zameraná na pomoc a spoluprácu s regiónom SaVE pre implementáciu Bazilejského dohovoru zameraného na environmentálne vhodné nakladanie s nebezpečným odpadom a
kontrolný systém jeho cezhraničnej prepravy. Regionálne centrum realizuje svoju činnosť koordináciou projektov, realizáciou medzinárodných workshopov a tréningov, distribúciou informácií a
aktívnou účasťou v programoch partnerstva v rámci Bazilejského dohovoru a ostatných viacstranných environmentálnych dohovorov. Činnosť RCBD je v súlade so Strategickým rámcom Bazilejského
dohovoru 2012 – 2021 a národnými prioritami jednotlivých zmluvných strán regiónu.
Forma výstupov:
- operatívna činnosť: Sekretariát Bazilejského dohovoru; k spoločnej konferencii zmluvných strán Bazilejského (COP13), Rotterdamského (COP8) a Štokholmského (COP8) dohovoru; aktivity a úlohy
súvisiace s členstvom v pracovnej skupine Expert Working Group (EWG) – pracovné stretnutia na MZV MEPO (odbor medzinárodného práva) k aktualizácii rámcovej dohody; členstvo v programe
Partnerstva na nelegálnu prepravu ENFORCE; RCBD má v súčasnosti pozíciu co-chair; spolupráca s finančným nástrojom EK - TAIEX pri realizácii regionálnych aktivít pre krajiny strednej a východnej
Európy (SaVE); s UNEP/MAP, UNIDO;
- aktívna účasť: 6. stretnutie expertnej pracovnej skupiny Bazilejského dohovoru EWG6; Mechelen, Belgicko, január 2017, spoločný tripleCOP Bazilejského (COP13), Rotterdamského (COP8) a
Štokholmského (COP8) dohovoru; Ženeva, Švajčiarsko, 25.4. – 3.5.2017; webináre organizované BRS sekretariátom s rôznym zameraním; program partnerstva zameraného na riešenie
problematiky komunálneho odpadu; programe SAICM zameranom na strategický manažment chemických látok a odpadov; pracovná skupina PACE (Partnership on Action on Computing
Equipment) v rámci BD; aktivita na riešenie problematiky odpadov z plastov na mori a morskom pobreží; problematika odpadov z ortuti v rámci Minamatského dohovoru o ortuti; medzinárodná
skupina zameraná na manažment e-odpadu (IEMN – international e-waste management network); 2. misia k projektu Podpora efektívnej implementácie bazilejského dohovoru v súvislosti s
plnením reportingových povinností v MD; spoločný pracovný míting regionálnych centier Bazilejského a Štokholmského dohovoru (Barcelona, november 2017); 7. pracovné stretnutie expertnej
pracovnej skupiny EWG7 (Ghana, Accra, november 2017); školenie o odpadoch vrátane on-line tréningu; seminár „Hodnotenie implementácie environmentálnych politík EÚ (EIR); seminár „Stav
životného prostredia v kontexte globálnych megatrendov“; on-line míting Expertnej pracovnej skupiny EWG na environmentálne vhodný manažment; konferencia; Enviro 2017; konferencia Deň
odpadového hospodárstva; seminár „Hodnotenie implementácie environmentálnych politík EÚ (EIR);
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
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úlohy

Finančné zabezpečenie
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Finančné zabezpečenie úlohy
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Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

- telekonferencia v rámci činnosti expertnej pracovnej skupiny BD, Manažment odpadov s obsahom PCB, k príprave programu ku COP13, ENFORCE, partnerstva zameraného na odpad z domácností
v rámci BD, program partnerstva PACE;
- webináre: SAICM, ENFORCE, k programu partnerstva na manažment odpadu z domácností, k odpadom z plastov na morskom pobreží, k odpadom z plastov na morskom pobreží, k národnému
reportingu pre Bazilejský dohovor, k výstupom pracovných skupín Rotterdamského a Štokholmského dohovoru, k pilotným projektom v rámci PACE, IEMN, DOTCOM o používaní technológií v boji
proti nelegálnej činnosti s odpadmi, pre regionálne centrá BD a ŠD, k elektronickému reportingovému systému BD;
- odborno-organizačné zabezpečenie a účasť: celosvetový tréning so zameraním na vedenie mítingov pre Bazilejský, Rotterdamský, Štokholmský a Minamata dohovor za účasti cca 50 účastníkov a
pozvaných lektorov; Berlín, Nemecko, 1. -3. februára 2017; regionálny workshop pre krajiny strednej a východnej Európy a stredného Kaukazu na prípravu spoločných pozícií pre spoločnú
konferenciu zmluvných strán pre Bazilejský, Rotterdamský a Štokholmský dohovor a Minamata dohovoru, Riga, Lotyšsko, 21.-24.3. 2017; regionálny workshop pre SaVE krajiny zameraného na
predchádzanie vzniku odpadu a prezentáciu výstupov expertnej pracovnej skupiny Bazilejského dohovoru; Bratislava, 28.-29.11.2017; spolupráca pri organizačnom zabezpečení workshopu pre
stretnutie expertov na prípravu príručky na najlepšie dostupné technológie pre kvantifikáciu pre neúmyselne vznikajúce POPs, Viedeň, 3. -5.10.2017;
- projekt oficiálnej rozvojovej pomoci SR v Moldavsku „Podpora efektívnej implementácie Bazilejského dohovoru v súvislosti s plnením reportingových povinností Moldavskej republiky“; projekt
výzvy oficiálnej rozvojovej pomoci Budovanie kapacít na implementáciu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moldavskej republike; pilotný projekt na testovanie manuálu na legislatívu a príručky
na manažment e-odpadu v Bielorusku, Moldavsku a Čiernej Hore; projektový návrh a predloženie v rámci výzvy na predkladanie projektov pre Oficiálnu rozvojovú pomoc SR „ Budovanie kapacít
pre implementáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moldavskej republike“; spolupráca pri spracovaní vizuálnej stránky štúdie o ortuti Global Mercury Assessment (za Slovensko)
koordinovanej expertom UNEP-u a pri finalizácii štúdie;
- články v Enviromagazíne s prezentáciou informácie o tréningu v Berlíne, o regionálnom prípravnom mítingu pre konferenciu zmluvných strán a o realizovaných projektoch; aktualizácia webovej
stránky RCBD v slovenskom a anglickom jazyku na http://bcrc.sazp.sk; e-newsletter k 20. výročiu aktívnej činnosti RCBD pre krajiny strednej a východnej Európy;
- podklady k monitorovacej správe k projektu Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu; pripomienky k Návrhu zákona o poplatkoch za uloženie
odpadov; konzultácia na Odbore odpadového hospodárstva MŽP SR k reportingu pre Bazilejský dohovor; odpoveď pre p. Bouzu zo Španielska ohľadom uplatňovania smernice EU 2015/720,
týkajúcej sa ľahkých plastových tašiek v SR; odpoveď na žiadosti o informácie (k ilegálnym skládkam odpadov 30.1.2017, ku Koncepcii energetického zhodnocovania odpadov v SR 21.2.2017, k
batériám zo záložných zdrojov 23.2.2017, k registru výrobcov 28.4.2017); podklady k výročnej správe za projekty RCBD; príprava aktivity na propagáciu hierarchie odpadového hospodárstva v rámci
výzvy EF 2018; editácia anglickej stránky RCBD; podklady k realizovaným projektom pre SEPEÚMV, MŽP SR; odstúpenie návrhov príkladov dobrej praxe v recyklácii do príručky pre recykláciu a
zhodnocovanie odpadov v rámci aktivít expertnej pracovnej skupiny EWG; pripomienky k dokumentu Vyhodnotenie plnenia cieľov PPVO SR 2014-2018 v rámci IPK; postery k 20. výročiu aktívnej
činnosti RCBD.

IV. Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky
30 300,41.

0,-

15 898,-

0,-

15 898,-

0,-

Národný program kvality SR na roky 2013-2016 v OEMBD
12.2017
Úloha je
300,0,0,rezorte ŽP
Ing. Adamkovičová
splnená.
Anotácia:
Dňa 16. októbra 2013 bol uznesením vlády Slovenskej republiky č. 606 schválený Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2013 – 2016 ako štátna politika kvality Slovenskej republiky a
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako koordinátor politiky kvality v Slovenskej republike. Národný program kvality SR sa zameriava predovšetkým na
zvyšovanie efektívnosti, produktivity a kvality, ktoré podmieňujú konkurenčnú schopnosť našich podnikateľských subjektov na domácich a zahraničných trhoch. Poslaním úlohy je spolupracovať s
ÚNMS SR pri implementácii manažérstva kvality v súlade so stratégiou, strategickými dokumentmi a verejnými politikami v rezorte životného prostredia SR.
Forma výstupov:
- komunikácia s gestorom NPK SR a rezortnými organizáciami, príprava a spracovanie podkladov v súvislosti s vyhodnotením aktivít Akčného plánu odbornej sekcie „Kvalita v životnom prostredí" za
rok 2016, zaslanie vyhodnotenia gestorovi NPK SR;
- stanovisko k zváženiu zapojenia sa SAŽP do NP ÚNMS SR v oblasti budovania ponúkaných modelov kvality;
- stanovisko k odpočtu úlohy uznesenia č. 606/2013 písm. C a zaslanie MŽP SR;
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- účasť na stretnutí dňa 25.5.2017 k NP ÚNMS SR, aktivite NPK SR - Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií pre roky 2017- 2021.
Zelené verejné obstarávanie (GPP)
OEMBD
12.2017
Úloha je
7 000,3 695,3 695,Ing. Mančušková
splnená.
Anotácia:
Zelené verejné obstarávanie ako nástroj environmentálnej politiky je v Slovenskej republike podporovaný od roku 2001. Od roku 2007 odkedy bol vytvorený prvý Národný akčný plán pre zelené
verejné obstarávanie v Slovenskej republike dochádza k zvyšovaniu povedomia verejných obstarávateľov o možnostiach uplatňovania tohto nástroja v praxi, predovšetkým na základe aktivít
vyplývajúcich z akčného plánu. Predstavuje postup, pri ktorom sa zohľadňujú environmentálne aspekty v rámci postupov verejného obstarávania s cieľom nakúpiť tovary, služby a práce šetrné k
životnému prostrediu počas celého životného cyklu. Cieľom úlohy je zlepšiť environmentálne správanie verejného sektora prostredníctvom zvýšenia úrovne uplatňovania environmentálnych
charakteristík v procese verejného obstarávania.
Forma výstupov:
- stanovisko pre ÚVO k pripravovaným zmenám EK v rámci bodu č. 12 v príslušných oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní;
- spolupráca pri odpočte plnenia Rámca národnej stratégie reformy verejnej správy vrátane Akčného plánu v súvislosti s prioritami definovanými Európskou komisiou do roku 2020 za oblasť
„Efektívne mechanizmy verejného obstarávania“; spolupráca na projekte “Green Public Procurement and the EU Action Plan for the Circular Economy”, oslovenie zainteresovaných strán (ÚVO, MH
SR, MŽP SR), finálna verzia dotazníka, zaslaná Agentúre životného prostredia v Rakúsku;
- zastupovanie SR na pravidelných stretnutiach poradného výboru GPP pri EK (AG GPP) v dňoch 04.-06.04.2017 v Dubline (Írsko) a v dňoch 17.-19.10.2017 v Talline (Estónsko); národné stanoviská k
vyžiadaným témam vyplývajúcim z rokovania poradného výboru GPP pri EK (GPP AG) zaslané na MŽP SR a do EK; stanovisko k materiálu "Further Development of the EU GPP Instrument";
- článok do GPP News Alert na tému NAP GPP III a zaslanie Amalii Ochoa (ICLEI European Secretariat), príspevok publikovaný dňa 22.06.2017; účasť na webinároch "GPP kritériá na textilné výrobky a
služby" a "Green procurement of furniture, including refurbishment and end-of-life services";
- žiadosť o spoluprácu s MDaV SR pri príprave národného stanoviska k revízii kritérií GPP pre skupinu produktov "Doprava", oslovenie subjektov (MV SR, ÚVO, MF SR, MP SR, Úrad podpredsedu vlády
pre elektronizáciu a informatizáciu) za účelom participácie na revíznom procese skupiny produktov Zobrazovacie zariadenia;
- podklad k plánovanému podujatiu GPP AWARD (Súťaž o najlepší projekt v oblasti zeleného verejného obstarávania);
- riešenie problémových oblastí (online dotazník) na monitorovanie úrovne uplatňovania GPP v SR pre rok 2016, informácia pre MŽP SR v súvislosti s prekážkami on-line monitoringu podľa
nadstavených požiadaviek schváleného NAP GPP III; aktualizácia dotazníka, podklad k online formuláru dotazníka - návod na vyplnenie a registráciu, vysvetlivky, sprístupnenie verejnosti online dňa
08.03.2017, poskytovanie poradenstva pre verejných obstarávateľov; príprava podkladov na vyhodnotenie monitorovania úrovne uplatňovania GPP v SR - spracovanie podkladu pre Informáciu o
implementácii GPP v SR za rok 2016;
- pripomienky/doplnenie dokumentu „Zelené verejné obstarávanie“ pripraveného pracovnou skupinou pre zelené verejné obstarávanie zriadenou na ÚVO;
- podklad - Analýza uplatňovania GPP v produktových skupinách za rok 2016 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím; stanovisko pre MŽP SR v súvislosti s novelou zákona o VO;
- požiadavky na aktualizáciu, úpravu a doplnenie online formulára na monitorovanie úrovne GPP v SR pre rok 2017 (webová aplikácia) a ich zaslanie príslušnému odboru v SAŽP; príprava nového
online formulára/dotazníka/systému na monitorovanie úrovne GPP v SR (webová aplikácia);
- stanovisko k návrhu Slovenskej asociácie pre elektromobilitu k opatreniu č. 8 Dôsledné uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania (ZVO) pri nákupe motorových vozidiel;
pripomienky k materiálu tzv. Komentár IEP "Ako šetriť životné prostredie a peniaze cez zelené verejné obstarávanie";
- organizačno-technické zabezpečenie seminárov GPP „Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu“ - program, pozvánky, prihlášky a propagácia seminárov, Zabezpečenie príkladu dobrej
praxe GPP - mesto Prešov + prednáška na seminári GPP v Košiciach; prednáška "Preferujme zelené nakupovanie. Prioritné skupiny produktov GPP v SR";
realizácia seminárov GPP – Košice, 24.05. – počet vyškolených verejných obstarávateľov: 23; Bratislava, 13.09. - počet: 35, Žilina, 20.09. - počet: 16 a Trenčín, 30.6., počet 32;
- GPP Helpdesk - poradenstvo a riešenie problémových oblastí v súvislosti s online dotazníkom na monitorovanie úrovne uplatňovania GPP v SR pre rok 2016;
- článok do Enviromagazínu 2/2017 na tému NAP GPP III a do Enviromagazínu č. 5/2017 na tému „ Aj zelené verejné obstarávanie prispieva k eko-mobilite.“; návrh textu infografiky GPP, aktualizácia
informácií na webovom sídle SAŽP - vytvorenie novej zložky v časti GPP pod názvom NAP GPP III s príslušným textom (SJ, AJ), pravidelná aktualizácia; propagačné listy GPP - aktuálne znenia
základných jednotných európskych environmentálnych charakteristík pre GPP pre prioritné skupiny produktov, zverejnenie na webe SAŽP;
- správa o plánovaných aktivitách na rok 2017 vyplývajúcich z NAP GPP III, prvý návrh požiadaviek pre analýzu trhu SR pre potreby GPP vychádzajúce z nadstavených opatrení v NAP GPP III;
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podpora iniciatívy Slovenskej rady pre zelené budovy (logo SAŽP) v rámci európskeho projektu BUID UPON s cieľom podpory uplatňovania environmentálnych aspektov v procesoch verejného
obstarávania pri budovách v kontexte aktualizovanej stratégie obnovy budov;
- pracovné stretnutie so zástupcami ÚVO za účelom konzultácie k príprave podkladov k procesu verejného obstarávania, ako aj za účelom diskusie k téme zeleného verejného obstarávania; v
spolupráci s ÚVO tvorba databázy kontaktov verejných obstarávateľov na účely propagácie GPP (semináre, propagačné materiály);
- rozhovor a spolupráca s holandskou stážistkou (Judith van der Zwan) v súvislosti s realizáciou prieskumu/analýzy stavu GPP v SR, prezentácia výsledkov diplomovej práce holandskej stážistky Judith
van der Zwan na tému zeleného verejného obstarávania;
- distribúcia príručky EÚ „Zelené nakupovanie“ ústredným orgánom štátnej správy, ostatným ústredným orgánom, samosprávnym krajom a ZMOS.
Environmentálne označovanie produktov
OEMBD
12.2017
Úloha je
Tvorba environmentálnych kritérií na udeľovanie
Ing. Gajarská
splnená.
7 000,4 875,4 875,národnej a európskej environmentálnej značky
Anotácia:
Realizácia národnej schémy environmentálneho označovania produktov spočíva v zabezpečovaní a vykonávaní činností súvisiacich s procesom revízie osobitných podmienok na existujúce skupiny
produktov s končiacou platnosťou, vrátane predkladania návrhov na riešenie nových skupín produktov vo väzbe na požiadavky podnikateľského sektora. Realizácia európskej schémy
environmentálneho označovania produktov sa vykonáva zabezpečovaním aktívnej účasti a plnením požiadaviek vyplývajúcich z členstva SR v nadnárodných orgánoch schémy EÚ pre environmentálne
označovanie produktov, a to pravidelná účasť na zasadnutiach Regulačnej Rady (RR), Európskeho výboru pre environmentálne označovanie (EUEB), podpora účasti MŽP SR na Fóre Príslušných orgánov
(FCB), ako aj zasadnutí EK a Rady EÚ zameraných na refit Nariadenia EPaR(ES) č. 66/2010, ako aj spoluúčasť pri tvorbe a príprave environmentálnych kritérií európskej schémy. Spolupráca s MŽP SR pri
príprave a spracovávaní stanovísk súvisiacich s činnosťou v nadnárodných orgánoch schémy EÚ pre environmentálne označovanie produktov v súvislosti s prípravou legislatívnych, technických
strategických a pracovných dokumentov. Zabezpečovanie spolupráce s technickými expertmi, s akreditovanými, autorizovanými a notifikovanými osobami, vedecko-výskumnými inštitúciami a
vysokými školami pri procese tvorby environmentálnych kritérií na produkty s cieľom zvýšenia environmentálnej kvality a bezpečnosti produktov stanovením kritérií na udeľovanie národnej a
európskej environmentálnej značky.
Forma výstupov:
- ukončený proces revízií a schválené osobitné podmienky na skupiny produktov: technické dokumentácie predložené do IPK na MŽP SR, OP schválené a vydané formou Oznámení MŽP SR: „Baliaci
papier a vlnitá lepenka“; „Dosky na báze dreva“; „Drôtokamenné konštrukcie“; „Prostriedky na zimnú údržbu“; „Tissue papier“; "Murovacie materiály"; "Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy“;
- rozpracovaná revízia osobitných podmienok na skupiny produktov: skupina produktov „Plynové infražiariče“ - vypracovaná technická dokumentácia vrátane návrhu osobitných podmienok,
predložená do Komisie DNEP dňa 22.12.2017 na pripomienkovanie s cieľom ich odporučenia na predloženie na MŽP SR; skupina produktov "Okná a vonkajšie dvere" a "Izolačné materiály" boli po
vstupných konzultáciách s vybranými technickými expertmi pripravené odborné stanoviská a podklady k spracovaniu technických dokumentácií, zverejnené 1. revidované návrhy OP na predmetné
skupiny produktov na webovom sídle SAŽP;
- účasť na zasadnutiach členov Fóra príslušných orgánov (FCB) a Európskeho výboru pre env. označovanie (EUEB) v Bruseli v dňoch 20.- 22.03.2017, 19.-22.06.2017 a 21.-24.11.2017;
stanoviská pre MŽP SR - environmentálne kritériá pre skupinu produktov „Pracie prostriedky na použitie v priemysle a vo verejných zariadeniach“;
- stanovisko k 5 návrhom Rozhodnutí EÚ na skupiny produktov „Detergenty“; pripomienky k návrhu Rozhodnutia EÚ XXX, ktorým sa mení Rozhodnutie č. 2014/350/EÚ pre skupinu produktov
„Textílie“ v rámci Komitológie; stanovisko ku komitologickým postupom nahradenie regulačných postupov s kontrolou - Templates Section V and VI - Request to provide position and comments;
stanovisko k písomnému hlasovaniu k rozhodnutiu EK, ktorým sa mení rozhodnutie EK č. 2014/256/EU , ktoré predlžuje platnosť ekologických kritérií na skupinu produktov "Spracované
papierenské výrobky"; stanovisko k procesu schvaľovania Rozhodnutia Komisie z XXX, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/256/EÚ s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udeľovanie
environmentálnej značky EÚ spracovaným papierenským výrobkom; súhlasné stanovisko k procesu písomného hlasovania k revidovanej prílohe II Nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 (zaslané
09.06.2017), a k procesu písomného hlasovania rozhodnutia EK, ktorým sa mení Rozhodnutie EK č. 2009/607/EK, ktoré predlžuje platnosť ekologických kritérií na skupinu produktov „Tuhé krytiny“;
stanovisko k návrhu Nariadenia KOMISIE (EÚ) …/… z XXX, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) c. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ; stanovisko –
komitológia k prijatiu návrhu rozhodnutia EK, ktorým sa mení rozhodnutie EK č. 2009/607/EK , ktorým sa predlžuje platnosť ekologických kritérií na skupinu produktov "Tuhé krytiny"; stanovisko
týkajúce sa prijatia Rozhodnutia Komisie z XXX, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/607/ES, pokiaľ ide o obdobie platnosti ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ tuhým
krytinám = rozhodnutie nevzniesť námietku proti prijatiu; stanovisko k písomnému hlasovaniu – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/300/EK čo sa týka platnosti ekologických
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kritérií na skupinu produktov „televízory“; podklad k vyplneniu on-line dotazníka týkajúceho sa vzájomného porovnania existujúcich schém v sektore "Turizmus"; stanovisko v rámci CRP k
Rozhodnutiu Komisie z XXX, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/300/ES, pokiaľ ide o obsah a obdobie platnosti ekologických kritérií pri udeľovaní environmentálnej značky EÚ televízorom;
stanovisko k písomnému hlasovaniu k návrhu Rozhodnutia na predĺženie platnosti ekologických kritérií na skupinu produktov "Vnútorné a vonkajšie náterové farby a laky";
- spracovanie podkladu k vyplneniu on-line dotazníka EK týkajúceho sa spôsobu a miery implementácie článku 11 nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 na národnej úrovni; k vyplneniu on-line dotazníka
týkajúceho sa vzájomného porovnania existujúcich schém v sektore „Turizmus“;
- stanoviská pre EK - k metodológiám na skúšanie detergentov, spracovanie lingvistických posudkov k 6 návrhom Rozhodnutí EÚ ku skupinám produktov „Čistiace prostriedky na tvrdé povrchy“,
„Pracie prostriedky na použitie v priemysle a vo verejných zariadeniach“, „Detergenty do umývačiek riadu používaným v priemysle a vo verejných zariadeniach“, „Pracie prostriedky“, „Detergenty
určené do umývačiek riadu“ a „Detergenty na ručné umývanie riadu“, stanovisko k požiadavke EK v súvislosti s uznávaním schémy TCO (IT zariadenia) v podmienkach SR, stanovisko k virtual
question ku skupine produktov detergenty o povinnom uvádzaní informácií o nakladaní s obalom výrobku, stanovisko k virtual question v skupine produktov „Tissue papier“ v súvislosti s plnením
požiadaviek príslušného Rozhodnutia;
- pravidelné hlásenie štatistických údajov o počte držiteľov a licencií EU Ecolabel v SR;
- pracovné stretnutie so zástupcami ÚVO k téme environmentálneho označovania produktov, uznávania jednotlivých log v procese VO; pracovné stretnutie so zástupcami ÚVO k zadaniu zelenej
zákazky pre obstaranie kancelárskych stoličiek využitím environmentálnych kritérií;
- priebežná aktualizácia registra Rozhodnutí EK a registra osobitných podmienok na udeľovanie národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“ na web stránke SAŽP;
- podklady k výkladu požiadaviek zákona o VO a smerníc k VO vo väzbe na obsah a zameranie environmentálneho označovania;
- prednáška na tému „ Nástroje DNEP – cesta k zelenému podnikaniu“, pre študentov EF UMB Banská Bystrica;
- aktualizácia postupu tvorby osobitných podmienok na udeľovanie národnej environmentálnej značky v rámci revízie metodického pokynu MP OEMBD 03/2014 k príprave na interný a recertifikačný
audit integrovaného manažérskeho systému; aktualizácia prezentácie k aktívnemu vystúpeniu na semináre zeleného verejného obstarávania za oblasť environmentálneho označovania produktov;
- stanoviská pre MH SR: k dokumentom v súvislosti s Konzultačným fórom pre ekodizajn – skupiny produktov počítačové servery (computer servers) a produkty na uchovávanie dát (data storage
products); k slovenskému prekladu Nariadenia EP a R (ES) o energetickom označovaní výrobkov štítkami; k otázkam EÚ (EU PILOT) k transpozícii smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti; 2
stanoviská k návrhu požiadaviek na ekodizajn obrábacích nástrojov a zváracích zariadení a k návrhu požiadaviek na ekodizajn transformátorov; k návrhu požiadaviek na ekodizajn pre set top boxov
a hracích konzol; 3 stanoviská k návrhom požiadaviek na ekodizajn a energetické označovanie umývačiek riadu, elektrických a elektronických zariadení v stave pohotovosti a vo vypnutom stave a
práčok a práčok so sušičkou; pripomienky k návrhu požiadaviek na ekodizajn pre chladničky; k návrhu požiadaviek na ekodizajn pre svietidlá.
EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo
OEMBD
12.2017
Úloha je
a audit
Ing. Adamkovičová
splnená.
5 000,3 379,3 379,Registrácia organizácií v schéme EMAS
Anotácia:
Inštitucionálne plnenie záväzkov SR v rámci schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) zabezpečovaním požiadaviek na príslušný orgán SR pre EMAS vyplývajúce zo
zákona NR SR č.351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo
väzbe na proces registrácie v zmysle platných právnych a technických predpisov a v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a súvisiacimi strategickými dokumentmi na národnej a
medzinárodnej úrovni. Zabezpečovanie činnosti v európskych orgánoch schémy EMAS, účasti na zasadnutiach Fóra príslušných orgánov členských štátov a Výbore pre EMAS pri EK ako aj podpora
účasti MŽP SR na zasadnutí EK a Rady EÚ zameraných na lepšiu integráciu EMAS (refit nariadenia) a obehového hospodárstva. Spolupráca s organizáciami inštitucionálneho rámca schémy EMAS na
národnej a európskej úrovni. Poskytovanie informácií medzinárodným inštitúciám a národným subjektom v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu a informácií súvisiacich s činnosťou
príslušného orgánu SR pre EMAS.
Forma výstupov:
- kontrola účtovného obdobia za rok 2016 vo väzbe na proces registrácie v schéme EMAS v súlade s § 2 ods. 7 - 10 zákona NR SR č. 351/2012 Z. z.;
- koordinácia procesu registrácie v schéme EMAS žiadateľa Volkswagen Slovakia a. s. Bratislava a združenej registrácie v SR spoločnosti EUROVIA SK, a. s. Košice;
- iniciácia a realizácia procesu dohľadu nad udržaním registrácie v schéme EMAS spoločnosťami Schaeffler Kysuce spol. s r. o. a Schaeffler Skalica spol. s r. o. v rámci združenej registrácie DE-15800016 v spolupráci s nemeckým LCB – zaslanie stanoviska príslušného orgánu SR vedúcemu príslušnému orgánu vo veci združenej registrácie;
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- realizácia a ukončenie dohľadu v súvislosti s udržaním registrácie v schéme EMAS spoločnosti ŽOS-EKO, s. r. o. Vrútky, spoločnosti SEWA, a. s. Bratislava a NATUR-PACK, a. s. Bratislava; v súvislosti s
udržaním registrácie v schéme EMAS spoločností združenej registrácie Schaeffler SKALICA spol. s r. o., Skalica a Schaeffler Kysuce spol. s r. o., Kysucké Nové Mesto; preskúmanie právnych a
technických predpisov k riešeniu postupu jednoduchej združenej registrácie v schéme EMAS v podmienkach SR;
- účasť na diskusii o programoch a aktivitách spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s. Bratislava; výzva na predloženie povinnej dokumentácie v súvislosti s udržaním registrácie v EMAS spoločnosti
Volkswagen Slovakia a. s. Bratislava;
- stanovisko k zápisu zo stretnutia FCB pre EMAS v Tallinne, Estónsko a vo Vallete, Malta, pripomienky k zápisu z Výboru pre EMAS pri EK z Tallinnu, Estónsko a z Vallety, Malta; stanovisko
príslušného orgánu k usmerneniu environmentálneho overovateľa k overovaniu EMAS;
- stanoviská MŽP SR k prijatiu návrhu rozhodnutia a v súvislosti s komitológiou rozhodnutia týkajúce sa sektorového referenčného dokumentu - Výroba jedla a nápojov, a k prijatiu návrhu
rozhodnutia sektorového referenčného dokumentu – Verejná správa;
- pripomienky Nariadenia Komisie .../... z XXX, ktorým sa menia prílohy I, II, III k nariadeniu EPaR (ES) č. 1221/2009 v rámci členstva vo Výbore pre EMAS pri EK; pripomienky zmien v Prílohe IV
nariadenia EPaR (ES) č. 1221/2009, stanovisko pre MŽP SR k revidovanému návrhu Prílohy IV Nariadenia EK č.1221/2009 a podklad pre MŽP SR k hlasovaniu prijatia návrhu rozhodnutia Komisie;
- spolupráca v rámci FCB EMAS na príprave oficiálneho oslovenia EK vo väzbe na ďalší vývoj a uplatňovanie schémy EMAS v podmienkach EÚ;
- spracovanie dotazníka EK pre EMAS RAVE STUDY 2017 špeciálne určeného pre príslušné orgány a gestorov schémy;
- pripomienky k návrhu rozhodnutia EK o uznaní značky environmentálneho manažérstva Eco-Light House podľa čl. 45 nariadenia EPaR (ES) č. 1221/2009 dňa 22. 05. 2017 a podklad pre MŽP SR k
písomnému hlasovaniu dňa 4.10.2017; pripomienky k prílohe Rozhodnutia komisie č. XXXX, ktorým sa zavádza príručka pre používateľov s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia
EPaR (ES) č. 1221/2009;
- podklad pre HelpDesk ohľadom riešenia nezrovnalostí národných a európskeho EMAS registra vo väzbe na požiadavku EK;
- podklad pre MŽP SR k písomnému hlasovaniu pre prijatie návrhu rozhodnutia Komisie týkajúceho sa sektorového referenčného dokumentu pre sektor pôdohospodárstvo; podklad k procesu
partnerského hodnotenia EMAS Peer Review a odoslanie kontaktnej osobe (Marina Masone) v rámci rozdelenia členských štátov do pracovných skupín;
- pravidelné mesačné hlásenia zmien národného registra EMAS pre Helpdesk pri Európskej komisii a doplnenie aktuálnych URL adries, validácia CR v zmysle automatickej žiadosti EÚ Registra EMAS;
- úprava národného registra EMAS a aktualizácia EÚ Registra EMAS vo väzbe na zmeny registrovaných spoločností v schéme EMAS – spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s. Bratislava pod
registračným číslom SK-000011 a EUROVIA SK a. s. Košice pod registračným číslom SK-000012;
- aktualizácia dát v EÚ Registri EMAS (zmena linku na národný register);
- pripomienky k zápisu z pracovného stretnutia na ÚNMS SR k problematike systémov manažérstva environmentu v postupoch verejného obstarávania; podklad k výkladu požiadaviek zákona o VO a
smerníc k VO vo väzbe na obsah a zameranie schémy EMAS v kontexte nariadenia č. 1221/2009;
- stanovisko pre MŽP SR k odpočtu opatrení PPVO vo väzbe na EMAS; k zmene regulačných postupov na komitologické postupy vo väzbe na nariadenia č. 1221/2009 - Templates Section V and VI Request to provide position and comments;
- komunikácia s environmentálnym overovateľom vo väzbe na zmenu požiadaviek nariadenie v súvislosti s revíziou príloh nariadenia EMAS;
- podklad pre MŽP SR k žiadosti o poskytnutie podkladov k informačnej publikácii – Podpora malého a stredného podnikania v Slovenskej republike – Sprievodca iniciatívami v roku 2017 v oblasti
environmentálneho manažérstva a auditu pre SBA;
- účasť na pravidelných stretnutiach výboru pre EMAS a Fóra príslušných orgánov (Malta 8.-10. 05. 2017, Brusel 14.-15.12.2017), spracovanie pozície za SR v spolupráci s MŽP SR; účasť na zasadaní
Horizontálneho akreditačného výboru pri SNAS za oblasť „Environmentálni overovatelia“ dňa 30.5.2017 a 12.12.2017 v Bratislave; účasť na pracovnom stretnutí k príprave EO na overovanie a
validáciu a návrh spoločného prístupu zo strany PO a AO (júl 2017), konzultácie s environmentálnym overovateľom a akreditačným orgánom ohľadom prístupu k overovaniu nových registrácií
v EMAS; účasť na zasadnutí Technického výboru SNAS pre akreditáciu environmentálnych overovateľov dňa 4.12.2017 v Bratislave;
- školenie pracovníkov verejnej správy na úseku ochrany vôd, ovzdušia a IPKZ ako orgánov presadzovania práva v schéme EMAS dňa 26. 09. 2017 v Bratislave a obcí vykonávajúcich štátnu správu
starostlivosti o ŽP na úsekoch: ochrana vôd a nakladanie s vodami, verejné vodovody a verejné kanalizácie, rybárstvo ako orgánov presadzovania práva v schéme EMAS dňa 16. 10. 2017
v Bratislave;
- komunikácia s národným AO v súvislosti s pripravovanými aktivitami v rámci činnosti SNAS a nadchádzajúcimi procesmi overovania a validácie, realizáciou dozoru nad činnosťou EO a záverov FALB.
Environmentálne označovanie produktov.
OEMBD
12.2017
Úloha je
2 500,129,129,23

Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Udeľovanie národnej environmentálnej značky EVP Mgr. Baďurová
splnená.
a environmentálnej značky EÚ
Anotácia:
Zabezpečovanie spolupráce pri realizácii aktivít a postupov súvisiacich s udeľovaním environmentálnych značiek v zmysle platných právnych a technických predpisov a v súlade so zásadami trvalo
udržateľného rozvoja a súvisiacimi strategickými dokumentmi na národnej a medzinárodnej úrovni. Zabezpečovanie činností súvisiacich s prijímaním a preverovaním žiadostí na udelenie oprávnenia
používať národnú a európsku environmentálnu značku a žiadostí o environmentálne označovanie typu II. Zabezpečovanie činností súvisiacich s posudzovaním zhody prihlásených produktov v súlade s
požiadavkami na udelenie oprávnenia používať environmentálne značky. Vypracovanie podkladov k činnosti Komisie pre DNEP. Zabezpečovanie činností súvisiacich s kontrolou dodržiavania
licenčných zmlúv o udelení práva používať environmentálne značky. Poskytovanie informácií o národnej a európskej schéme environmentálneho označovania produktov.
Forma výstupov:
- spracované požiadavky a postup na predkladanie dôkazovej dokumentácie pre žiadateľa o značku:
1. rozhodnutie EK č. 2015/2099/EÚ pre skupinu produktov „Pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulče“ - produkt: organické hnojivo z ovčieho trusu, nový žiadateľ o značku EÚ: výrobca
podnikajúci v Spišskej Starej Vsi,
2. rozhodnutie EK č. 2017/175/EÚ pre skupinu produktov „Turistické ubytovacie zariadenia“ - služba: Eco friendly Hotel Dália****, držiteľ značky EÚ (opätovný žiadateľ): DAIRA s. r. o. Košice,
3. rozhodnutie EK č. 2009/568/ES pre skupinu produktov „Tissue papier“ - nové produkty: tissue výrobky z buničiny a tissue výrobky z recyklovaného papiera (toaletné papiere, kuchynské utierky,
skladané uteráky, kozmetické obrúsky), žiadateľ o značku EÚ: SHP Harmanec, a. s. Harmanec;
- poradenstvo potenciálnym žiadateľom o značku:
1. rozhodnutie EK č. 2009/568/ES pre skupiny produktov „Tissue papier“ - nové produkty: toaletné papiere, kuchynské utierky, skladané uteráky, kozmetické obrúsky držiteľ značky EÚ: SHP
Harmanec, a. s. Harmanec,
2. písomné (web stránka enviroportálu) a telefonické odpovede žiadateľom (podnikatelia z Ukrajiny, Bratislavy, Dunajskej Stredy a Banská Bystrica) na všeobecné otázky o procese udeľovania
značky EVP a značky EÚ (legislatívny rámec, poplatky, náročnosť procesu) a na konkrétne otázky o možnosti získania značky na určitý požadovaný produkt (nábytok, výrobky z potlačeného papiera,
čistiace prostriedky, turistické ubytovacie zariadenie);
- písomné dohľady nad dodržiavaním zmluvných podmienok u držiteľov národnej značky EVP: Johan ENVIRO s. r. o. Bratislava, COMPAG SK s. r. o. Bratislava a u držiteľa značky EÚ - SHP Harmanec, a.
s... Zároveň bol u všetkých držiteľov značky EVP a EÚ vykonaný dohľad nad dodržiavaním finančných záväzkov vyplývajúcich z licenčných zmlúv (úhrady ročných poplatkov). Ďalší z dohľadov
plánovaný v roku 2017 u držiteľa značky EÚ – Slovenská Grafia, a. s. BA, prebieha a je v štádiu predkladania dôkazovej dokumentácie s termínom ukončenia do 10. 1. 2018;
- overovanie pravdivosti tvrdení o env. vlastnostiach výrobkov (environmentálne označovanie typu II), vystavenie Certifikátu SAŽP typu II: produkt: prostriedky na zimnú údržbu na báze chloridu
horečnatého: Solmag L a Solmag S, opätovný žiadateľ o certifikát typu II: Silicon, a. s. Dobšiná; výsledok: vystavenie Certifikátu SAŽP typu II.;
- návrhy posterov k 25. výročiu značky EÚ a k 20. výročiu národnej značky EVP. Postery boli súčasťou výstavy prezentovanej v rámci Envirofilmu 2017; kvíz pod názvom: „Kvíz eko-spotrebiteľa.
Poznáte eko-značky?“ ku Dňu otvorených dverí na MŽP SR, ktorý sa konal dňa 13. 5. 2017; článok pod názvom: „Európska a národná environmentálna značka oslavujú okrúhle výročie svojho
vzniku“ do časopisu Enviromagazín č. 3;
- aktualizácia postupu na udeľovanie národnej environmentálnej značky v rámci revízie metodického pokynu MP OEMBD 04/2014 k príprave na interný a recertifikačný audit integrovaného
manažérskeho systému;
- spracovanie environmentálnych indikátorov do sektorovej správy: „Priemyselná výroba a životné prostredie“ a do Správy o stave životného prostredia v roku 2016 za oblasť Environmentálneho
označovania produktov; aktualizovaný indikátorový list pre oblasť "Environmentálne označovanie produktov" v rámci monitorovania a hodnotenia progresu „Zeleného rastu“ v podmienkach SR;
- prednáška na seminári GPP v Žiline: „Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu“ s prezentáciou, ktorá sa venovala téme environmentálneho označovania produktov;
- podklad k európskym a národným environmentálnym kritériám na tissue papier, novinový papier, kopírovací a grafický papier za účelom získania relevantných informácií a zaujatia stanoviska k
navrhovaným zmenám kritérií v rámci procesu revízie, podklad pripravený k zasadnutiu EUEB (21.-24.11.2017);
- spracovaný zoznam držiteľov značky EVP a EÚ, ktorým bola doteraz udelená značka od začiatku realizácie obidvoch schém na Slovensku, aktualizácia národných registrov produktov so značkou EVP
a značkou EÚ a ich držiteľov na webovej stránke SAŽP;
- riešenie požiadavky držiteľa značky EÚ (Daira, s.r.o. Košice) na ubytovaciu službu o vykonanie zmeny v komunikácii oceneného hotela (Eco Friendly Hotel Dália) v katalógu ECAT.
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Udržateľná spotreba a výroba (SCP) a ekoinovácie v OEMBD
12.2017
Úloha je
podmienkach SR ako súčasť Akčného plánu pre
Ing. Gajarská
splnená.
5 000,2 675,2 675,obehové hospodárstvo – osveta a implementácia
na národnej úrovni
Anotácia:
Zvyšovanie informovanosti zainteresovaných strán realizáciou vzdelávacích aktivít v oblasti SCP, ekoinovácií a ostatných súvisiacich politických, strategických a technických nástrojoch. Zabezpečenie
participácie SR pri realizácii aktivít a opatrení Akčného plánu ekologických inovácií (EcoAP) a Akčného plánu pre obehové hospodárstvo v zmysle požiadaviek MŽP SR. Zabezpečenie činností v
medzinárodných štruktúrach súvisiacich s SCP a ekoinováciami. Spolupráca na tvorbe prístupov a metodík na podporu princípov SCP a ekoinovácií s organizáciami dotknutých rezortov na národnej
úrovni. Aktívna komunikácia a spolupráca so subjektami zameranými na oblasť ekoinovácií.
Forma výstupov:
- uverejnenie na www stránkach SAŽP, Sience for environmental policy č. 481 - 490, Sience for environmental policy č. 491 – 498 a hĺbkové správy k témam: „Zníženie hladiny hluku“, „Agroenvironmentálne schémy“, „Rozhodovanie v neistote“, „Perzistentné organické znečisťujúce látky“, „Znečistenie ortuťou“, „Prírodný kapitál“ - priebežne uverejňované na web stránke SAŽP;
- dotazník zameraný na oblasť eko-inovácií v rámci projektu „Eco-Innovatively connected Danube Region – EcoInn Danube“ vyplnený a zaslaný CVTI; podklad k dotazníku za oblasť eko-inovácií pre
spoločnosť ENVIROS, v rámci projektu „MAKE IT WORK“;
- účasť: pravidelné zasadnutie členov Environmental Footprint: Joint Technical Advisory Board & Steering Committee (SC) dňa 21.03.2017 v Bruseli; zasadnutie technicko-poradnej rady (TAB) a
riadiaceho výboru Environmentálnej stopy (EFSC) (Belgicko, Brusel) v dňoch 29.05. – 31.05.2017; stretnutie EK členských štátov skupín IPP/SCP na tému: „Efektívne využívanie zdrojov a obehové
hospodárstvo“ v Bruseli 03.05.2017; účasť na zasadnutiach Stakeholder Forum a ETV Steering Group v Bruseli v dňoch 28.-29.09.2017; webinári "Environmental Footprint webinar: Hotspots
analysis", webinári "10YFP webinar: Consuming differently – Consuming sustainably " a na videokonferencii s konzultantom spoločnosti ICF Consulting Services Limited k súčasnému stavu a
možnosti zavedenia schémy ETV v podmienkach SR s p. Kristínou Basnam; na kick-off meetingu projektu EcoInn Danube, na stretnutí stakeholderov pre projekt EcoInn Danube na CVTI v Bratislave,
CVTI Bratislava zameraného na podporu a rozvoj ekoinovácií, na konferencii SZVT s názvom: Sme na rovnakej ceste ako zvyšok sveta? CZT vo svete a na Slovensku, ktorá sa konala pod záštitou
Ministerstva hospodárstva SR a na konferencii Priemyselné emisie 2017 a na seminári „Národný informačný deň Horizont 2020“ pre oblasť opatrenia v oblasti zmeny klímy, životné prostredie,
efektívne využívanie zdrojov a surovín; účasti na zasadnutí pracovnej skupiny „Zelená ekonomika a odpady“ na MŽP SR; na medzinárodnej konferencii „Driving towards Circularity“ v dňoch 06.07.11.2017, Bratislava;
- príprava stanoviska /pripomienok k Indikátorom obehového hospodárstva pre EK;
- preklad „Dokumentu na konzultáciu - Odporúčané kľúčové environmentálne indikátory pre súkromný turistický sektor“ a zaslanie vyplneného dotazníka cez SCP clearinghouse na UNEP 31.7.2017
za SAŽP; preklad newsletter ETV overovanie environmentálnych technológií, brožúry "Inovujte ekologicky", "Posun ľudského správania smerom k SCP", Návod pre lenivých ľudí "Ako zmeniť svet udržateľná spotreba", letáky "zodpovedná spotreba a výroba - prečo na tom záleží", "Môže cestovný ruch požiadať zákazníka, aby sa správal udržateľnejšie?", 1. návrh letáku SCP-ekoinovácie,
vypracovanie návrhu newslettera SCP/ekoinovácie za SR, zverejnenie na web stránke SAŽP; návrh revízie „Všeobecný protokol o overení GVP“ – k EÚ ETV pilotnému programu, začlenenie ISO 14
034 Požiadavky na ETV, zaslanie pripomienok 19.7.2017 EÚ komisii DG Environment, SCP, júl 2017; preklad podkladov na vypracovanie správy za SR pre UN Environment a sekretariát 10YFP, k
vyhodnocovaniu indikátorov plnenia cieľa SDG 12.1; podklad pre MŽP SR k vyplneniu „Reporting on Sustainable Consumption and Production policies (SDG 12.1) for HLPF 2018“ za oblasť DNEP;
- registrácia do celosvetovej SCP platformy: SCP Clearinghouse, nástroje pre 10YFP, národný bod - apríl 2017; aktualizácia národných a regionálnych aktivít v súvislosti s 10YFP pre UNEP, príspevok
pre sekretariát 10YFP; oslovenie relevantných inštitúcií na verejnú diskusiu k pripravovaným indikátorom pre udržateľný cestovný ruch v rámci 10YFP;
- príspevok za oblasť DNEP vo väzbe na CE pre Incien, podklad na konferenciu „Ekoinovačné Slovensko“ v súvislosti s kontrolou NKÚ na MŽP SR vo väzbe na predsedníctvo SR v EÚ; podklady v oblasti
SCP, ekoinovácií, EFSC, PEF, OEF s cieľom aktualizácie informácií na webstránke SAŽP; preklad podmienok „Výzvy na vyjadrenie záujmu na hosťovanie Výročnej konferencie 2017 a Medzinárodného
sympózia Programu 10-ročného udržateľného cestovného ruchu“ pod záštitou Sekretariátu OSN pod programom Spojených národov pre životné prostredie UNEP, 10-ročný rámcový program Udržateľný cestovný ruch; podklad prekladom - Indikátory zeleného rastu 2017 – Hlavné témy, august 2017; podklad v súvislosti so záujmom SAŽP o zapojenie sa do projektu "Capacity building for
SME support organisations" v programe „Posilnenie obehového hospodárstva medzi MSP“, podporovaného Európskou komisiou; podklady a administrácia aktivít súvisiacich s prípravou podkladov
k návrhu projektu do EF pre rok 2018 - súťaž „Zelený Merkúr 2017“, október 2017 (pracovného stretnutia s BB regionálnou komorou SOPK a so zástupcami Súkromnej strednej umeleckej školy
Dizajnu Bratislava vo veci prípravy a spracovania vecných ocenení pre víťazov súťaže, grafiky diplomov a roll-upov, zverejnenie informácie v Enviromagazíne č. 6/2017 a zabezpečenie účasti na
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ
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splnenia
úlohy
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plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
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Výdavky
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Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu
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Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

tlačovej konferencii v BB k vyhláseniu súťaže, vyhlásenie súťaže zverejnením informácií cez web stránku RK SOPK Banská Bystrica a SAŽP);
- pracovné stretnutie so zástupcami organizácie Incien – Inštitút cirkulárnej ekonomiky v súvislosti so zadefinovaním možností spolupráce v oblasti DNEP a CE;
- pripomienky k Dokumentu od SBA v programe „Interreg Danube Transnational Programme Moveco“ – „Analýza potenciálu schém rozšírenej zodpovednosti výrobcov prispievať k rozvoju ekoinovácií v Slovenskej republike“;
- návrh národnej pozície pre MŽP SR k zasadnutiu pracovnej skupiny Rady 3/10 k schéme EMAS a EU Ecolabel;
- stanovisko pre MŽP SR k Záverom Rady k rokovaniu PS Rady EÚ pre ŽP, konaného dňa 03.10.2017, 02.11.2017 a 29.11.2017.
Technicko-odborné zabezpečenie realizácie aktivít OEMBD
12.2017
Úloha je
na podporu a rozvoj dobrovoľných nástrojov RNDr. Lapešová
splnená.
3 500,1 145,1 145,environmentálnej politiky (DNEP) v podmienkach
SR
Anotácia:
Podpora rozvoja a implementácie dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky (DNEP) v podmienkach SR prostredníctvom participácie na normalizačnej činnosti SR v oblasti environmentálneho
manažérstva aktívnym členstvom v technickej komisii č. 72 v rámci činnosti ÚNMS -oblasť technickej normalizácie. Monitorovanie vývoja uplatňovania DNEP v podmienkach SR. Realizácia aktivít a
opatrení pre účel zvyšovania environmentálneho povedomia vo väzbe na dobrovoľné schémy a normalizované nástroje v oblasti systémov environmentálneho manažérstva. Vypracovanie podkladov k
činnosti Komisie DNEP. Aktívna komunikácia a poskytovanie informácií prostredníctvom dostupných médií a dát zainteresovaným subjektom.
Forma výstupov:
- podklady pre komunikáciu s akreditovanými certifikačnými orgánmi a zaslanie oficiálnej žiadosti o spoluprácu v súvislosti s aktualizáciou databázy organizácií s certifikovaným EMS podľa normy ISO
14001 v SR dňa 27. 02. 2017 (spolupráca so SNAS); opätovné oslovenie CO prostredníctvom SNAS dňa 10. 04. 2017 ohľadom monitoringu ISO 14001;
- zber a archivácia údajov o organizáciách s certifikovaným EMS podľa normy ISO 14001 od jednotlivých certifikačných orgánov;
- distribúcia dotazníka EK EMAS RAVE STUDY 2017 organizáciám registrovaných v schéme EMAS, s certifikátom ISO 14001 (v spolupráci so SNAS) a environmentálnemu overovateľovi;
- vyhodnotenie vývoja certifikácie EMS a EMAS formou číselných a grafických výstupov podľa vybraných hodnotiacich kritérií a zverejnenie na web stránke PO - www.emas.sk a zaslanie výstupov na
ďalšie spracovanie pre enviroportal; spracovanie indikátorov za oblasť EMS, EMAS, GPP a environmentálne označovanie pre sektorovú indikátorovú správu" Priemyselná výroba a životné
prostredie"; aktualizovaný indikátorový list pre oblasť EMS, EMAS, GPP a environmentálne označovanie produktov v rámci monitorovania a hodnotenia progresu „Zeleného rastu“ v podmienkach
SR; zverejnenie vývoja certifikácie EMS a EMAS formou číselných a grafických výstupov portáloch www.sazp.sk a www.emas.sk;
- účasť na zasadnutiach Rady pre technickú normalizáciu v súvislosti s prípravou nového zákona k TN; na zasadnutí Technickej komisie 72 dňa 22.03.2017 v súvislosti s plánom technickej
normalizácie v oblasti pôsobnosti TK 72;
- autorská korektúra normy STN EN ISO 14021:2016, pripomienky k zákonu o TN pre gestora, stanovisko k návrhu TK BIM a TK 80;
- propagácia DNEP inštaláciou výstavy formou roll-upov na workshope „Prechod na zelené hospodárstvo – Výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry“ dňa 26.1.2017, hotel Chopin/Vienna
House Bratislava;
- príprava a textová náplň príručiek EMAS, SRD EMAS - Turizmus, DNEP- EMAS, oslovenie registrovaných spoločností v schéme EMAS vo väzbe na poskytnutie krátkych informácií o benefitoch
zapojenia sa do schémy;
- pripomienky k textu anglickej verzie hlavnej domény SAŽP o konferencii Ekoinovačné Slovensko, spolupráca na príprave podkladu k informácii na web SAŽP k európskej súťaži EMAS Awards 2017;
- zverejnenie novej žiadosti o registráciu v schéme EMAS na doméne www.emas.sk vo väzbe na požiadavku § 2 ods. 2 zákona č. 351/2012, zverejnenie aktualizovaných EV organizácií ŽOS-EKO, s. r.
o., Vrútky, SEWA, a. s., Bratislava a NATUR-PACK, a. s., Bratislava na stránke príslušného orgánu EMAS (www.emas.sk);
- školenie pracovníkov verejnej správy na úseku odpadového hospodárstva ako orgánov presadzovania práva v schéme EMAS dňa 30. 05. 2017 a 20. 06. 2017 v Bratislave;
- prezentácia k seminárom zeleného verejného obstarávania za oblasť systémov manažérstva environmentu EMS/EMAS – v Košiciach dňa 24.05.2017 a Trenčíne dňa 31.05.2017;
- článok do Enviromagazínu č. 3/2017 k aktivitám EMAS pri príležitosti medzinárodného roku cestovného ruchu, k okrúhlemu výročiu environmentálneho označovania produktov a v súvislosti s
novou registráciou EMAS;
- informácie pre organizácie ohľadne získania základných informácií o EMAS (SPP, a. s., MICRONIC, a. s., DNV Veritas, Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o., Doprastav, a. s.); informovanie organizácií
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registrovaných v schéme EMAS o vydaní Nariadenia EP a R (ES) č. 1505/2017, ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu EP a R (ES) č. 1221/2009;
- preklad a spracovanie informačného listu „Revidovanie príloh nariadenia EMAS“ v slovenskom jazyku;
- podklad pre MŽP SR v súvislosti s prípravou SR na neformálne stretnutie ministrov životného prostredia členských štátov, Estónsko, 13.-14. júl 2017; podklad pre MŽP SR – IEP k aktualizácii údajov
o DNEP v rámci databázy OECD za SR, podklad odoslaný elektronicky dňa 07.08.2017;
- pripomienky k návrhu plnenia cieľov Programu predchádzania vzniku odpadov SR na roky 2014-2018, pripomienky a stanoviská k Environmentálnej stratégii; požiadavka University College London
o využití nástrojov prezentovaných v príručke EMAS Compendium 2015 v schéme EMAS v podmienkach v SR v spolupráci s MŽP SR; prednáška o EMS a EMAS pre študentov EUBA, Bratislava dňa
28. 11. 2017.

V. Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie
28 200,48.

0,-

11 016,-

74 057,-

11 016,-

74 057,-

Integrovaná starostlivosť o krajinu - implementácia
OSMVŽP
12.2017
Úloha je
4 000,917,3 481,917,3 481,Európskeho dohovoru o krajine
Mgr. Bohálová
splnená.
Anotácia:
Úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č. 201/2005 a návrhu podmienok pre zabezpečenie implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku, ako aj so samotného dohovoru. Cieľom je
zabezpečiť implementáciu Európskeho dohovoru o krajine (EDoK), trvalo podporovať ochranu, manažment a plánovanie krajiny na národnej úrovni, vytvárať podmienky pre integrovaný manažment
krajiny, aktívne organizovať európsku spoluprácu v oblasti implementácie dohovoru a napĺňať jednotlivé záväzky SR. Tieto ciele sú napĺňané prostredníctvom čiastkových aktivít vyplývajúcich z
jednotlivých úloh v procese implementácie EDoK.
Forma výstupov:
- odborné a organizačné zabezpečenie konferencie Krajina – Človek – Kultúra 2017 s podtitulom "Zelená infraštruktúra – život pre krajinu" v dňoch 25.-26. mája 2017 (Banská Bystrica, Muránska
planina) a IX. ročníka Informačného dňa EDoK 2017 dňa 23. 3. 2017 (Zvolen) + prezentácia „Implementácia Európskeho dohovoru o krajine“ + príspevky do Enviromagazínu; stanovisko pre MŽP SR
v rámci IPK k materiálu „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia“, podklad pre MŽP SR k vyhodnoteniu „Akčného plánu plnenia strategických
zámerov Národného programu kvality SR na rok 2016“ Sekcia „Kvalita v životnom prostredí“ za aktivitu týkajúcu sa Ceny SR za krajinu; podklady pre MŽP SR k Správe o stave v oblasti územného
rozvoja SR k vyhodnoteniu aktivít súvisiacich s plnením regulatívov záväznej časti Koncepcie územného rozvoja SR 2011 v znení ZaD 2011 v častiach týkajúcich sa implementácie Európskeho
dohovoru o krajine v SR, stanovisko pre MŽP SR k novému pripravovanému zákonu o územnom plánovaní, účasť na 19. workshope Rady Európy k Európskemu dohovoru o krajine “The
implementation of the European Landscape Convention at local level: local democracy”, Brno, 5.-7. 9. 2017; prezentácia „Diferenciácia, identifikácia a mapovanie montánnych foriem reliéfu na
príklade vybraných banských polí Banskej Štiavnice, Kremnice, Novej Bane, Ľubietovej a baní Horehronia“ na konferenciu „Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte"
(19.5.2017, Banská Štiavnica) a aktívna účasť na nej, článok Historické krajinné štruktúry Kysúc (Fragmenty histórie), In: In Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1), príprava roll-up EDoK a brožúry
„Európsky dohovor na Slovensku“ - financované z EF, aktualizácia webovej stránky SAŽP v časti EDoK;
- finalizácia publikácie (brožúry) „Sprievodca krajinárskymi hodnotami. Horehronie“, podklady k štúdii územia pozdĺž železničnej trate Hronská Breznica – Banská Štiavnica so zameraním na ochranu
a tvorbu krajiny, prevádzkovanie konzultačnej služby k schváleným metodikám CHVK v spolupráci s TU Zvolen, Fakultou ekológie a environmentalistiky (zriadená na webe v r. 2011) určenej pre ŠOP
SR, štátnu správu, samosprávu, investorov; konzultácie v problematike ochrany charakteristického vzhľadu krajiny (CHVK): pre Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica k problematike CHVK pri
definovaní regulatív v pamiatkovej ochrane a príprava podkladov o vodohospodárskom systéme z územia Banskoštiavnického geoparku k vyhláseniu pamiatkovej zóny v okolí mesta Banská
Štiavnica; k zhodnocovaniu krajiny Čierneho Balogu pre cestovný ruch; k posúdeniu vplyvu navrhovaných činností na CHVK pre Okresný úrad Liptovský Mikuláš;
- monitorovacie správy ako prehľad aktivít v rámci implementácie EDoK vyvinutých organizáciami CIVILSCAPE, UNISCAPE, CENELC počas roku 2017;
- Cena Rady Európy za krajinu 2016/2017 - finalizovanie nominačného dokumentu o laureátovi Ceny SR za krajinu 2016, mesta Hriňová, vrátane jeho povinných a nepovinných príloh, zaslanie
nominačného dokumentu na stálu misiu SR pri Rade Európy v Štrasburgu, informovanie MŽP SR formou listu o jeho zaslaní, spracovanie tlačovej správy o získaní špeciálneho uznania
medzinárodnej poroty v rámci Ceny Rady Európy za krajinu 2016/20107 pre mesto Hriňová, propagácia Ceny SR za krajinu prostredníctvom nasledujúcich aktivít: spracovanie filmového dokumentu
„Cena SR za krajinu na Slovensku“ o uplynulých ročníkoch ceny, realizácia zmluvy o udelení licencie na filmový dokument, spracovanie a tlač grafického návrhu posteru Cena SR za krajinu 2016,
panelová putovná výstava „Cena SR za krajinu“ a prezentácia filmov ceny v dňoch 29.-30.7.2017 v Liptovskej Tepličke, spracovanie prezentácie "Ocenenie príkladných aktivít v krajine - Cena SR za
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krajinu" na seminár „Geoparky a ich úloha v regionálnom a miestnom rozvoji“ a účasť na ňom dňa 24.11.2017, aktualizácia web stránky www.cenazakrajinu.sk a stránka Ceny SR za krajinu na
sociálnej sieti Facebook.
Program obnovy dediny
OSMVŽP
12.2017
Úloha je
4 000,1 823,1 823,Ing. Očenášová
splnená.
Anotácia:
POD predstavuje realizáciu environmentálnych opatrení udržateľného rozvoja, vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov a uznesení vlády SR. POD je nástrojom environmentálnej politiky na
lokálnej úrovni. Sleduje uplatňovanie Miestnej agendy 21 a prispieva k zavádzaniu princípov integrovaného manažmentu v území do praxe, s cieľom všestrannej obnovy a rozvoja kultúrnohistorických,
socioekonomických, stavebno-technických a ekologicko-environmentálnych oblastí pri zachovaní špecifík vidieckej krajiny, identity a tradícií. Po prijatí EDoK optimálne cez vybudované štruktúry
implementovať oblasť EDoK týkajúcu sa zvyšovania povedomia o hodnote krajiny pre predmetnú cieľovú skupinu. Výkonným a odborným garantom bola poverená SAŽP. V roku 2017 sa dotačný
program POD bude realizovať v troch činnostiach.
Forma výstupov:
- POD 2016: vecné a grafické odpočty dotácií vrátane vytypovaných pozitívnych príkladov, aktuálna webová stránka www.obnovadediny.sk vrátane zverejnenia pozitívnych príkladov, zoznam
problematických žiadostí, spracovanie a kontrola vecných a grafických odpočtov dotácií, vytypovanie pozitívnych a negatívnych príkladov realizácií, plán vecnej kontroly realizácií dotácií v území,
zabezpečenie finančnej administrácie dotácií – sumarizácia dokladov pre záverečné vyúčtovanie a ich odovzdanie na EF, realizovaná kontrola v obci Slovenská Kajňa, obci bola uložená sankcia pre
nedodržanie podmienok čerpania dotácie z programu POD, podklady na otvorený list od obce Skároš;
- POD 2017: administratívna kontrola žiadostí, výstupy po doručení požadovaných dokladov pre doplnenie žiadosti (tabuľky, krycie listy), sumarizácia výsledkov administratívnej kontroly, metodika
hodnotenia žiadostí, realizované odborné hodnotenie žiadostí - spracované podklady, pracovné stretnutie odborných hodnotiteľov, výstupy z odborného hodnotenia žiadostí, zasadnutie pracovnej
skupiny pre výber žiadostí, podklady pre rokovanie Rady EF (16.3.2017, Bratislava), rozhodnutia ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou dotácie z EF, listy žiadateľom vyradeným z odborného
hodnotenia, oznámenie o poskytnutí podpory príjemcom dotácií, zoznam a vzory dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy, protokoly žiadateľom vyradeným z odborného hodnotenia žiadostí,
štatistiky za POD 2017 a za celé obdobie 1998 – 2017, vzor zmluvy, usmernenie pre príjemcov dotácií, operatívne stretnutia projektového tímu; zabezpečenie aktuálnej a funkčnej webPOD 2017 databáza spracovaných žiadostí, zostavy, tabuľky, zoznamy – za aktuálny rok ako aj za celé obdobie 1998 – 2017, výstupné zostavy žiadostí postupujúcich na odborné hodnotenie – podklady pre
hodnotiteľov, realizácia prvotnej, resp. formálnej kontroly a odborné hodnotenie žiadostí – spracovanie podkladov pre rokovanie Rady EF (Správa sekretariátu, zoznamy, tabuľky), odborné
hodnotenie žiadostí a spracovanie výsledkov z hodnotenia, rozhodnutia ministra ŽP SR o poskytnutí podpory, distribúcia listov žiadateľom vyradeným z odborného hodnotenia žiadostí; oznámení
o poskytnutí podpory príjemcom dotácií, zoznamu dokladov potrebných k uzatvoreniu zmlúv vrátane usmernenia pre príjemcov dotácie k čerpaniu, tvorba, distribúcia a podpisovanie dotačných
zmlúv medzi obcami, MR a SAŽP, úhrady na bankové účty príjemcov dotácií, kompletizácia dokladov došlých od obcí a MR a ich finančná kontrola pre záverečné vyúčtovanie pridelenej dotácie,
vypracovanie záverečnej správy pre EF vrátane tabuľky s vyúčtovaním daného ročníka POD;
- POD 2018: špecifikácia činností podpory formou dotácie z EF, usmernenie pre príjemcov podpory vrátane odporúčaní a realizácia zmluvy na zabezpečenie poskytovania podpory obciam a MR,
žiadosti o poskytnutie podpory vrátane jej príloh a vzorov povinných príloh, zabezpečenie aktuálnej a funkčnej webPOD, realizácia metodiky hodnotenia žiadostí obcí a MR, spracovanie žiadostí
(prijímanie fyzicky zaslaných žiadostí, párovanie a kontrola fyzicky zaslaných žiadostí so žiadosťami zaslanými elektronicky vo webPOD 2018), formálna, resp. prvotná kontrola žiadostí – výstupné
zostavy vyradených žiadostí a žiadostí postupujúcich na odborné hodnotenie – podklady pre hodnotiteľov;
- poradenstvo obciam a MR (telefonické, e-mailové a osobné konzultácie), prezentácia na tému „Adaptácia na nepriaznivé dopady zmeny klímy v aktivitách SAŽP“ na seminári „Extrémne prejavy
počasia odhaľujú zraniteľnosť našich miest a obcí“ (22.2.2017, Banská Bystrica), prezentácia o POD v slovenskom a anglickom jazyku odprezentovaná počas návštevy SAŽP delegáciou z Gruzínska
(6.4.2017, Banská Bystrica), semináre k propagácii POD a SDR v území (3.4.2017, Spišský Hrhov), (4.4.2017, Dobrá Niva) a (6.4.2017, Semerovo) a semináre pre príjemcov dotácií v rámci POD 2017
(25.4.2017, Alekšince), (26.4.2017, Miklušovce), (27.4.2017, Banská Bystrica), databáza obcí a miest SR, riešené sťažnosti, resp. udania v zaslaných listoch, aktuálna webová stránka
www.obnovadediny.sk, aktívna účasť na hodnotení subjektov prihlásených do súťaže Chotár roka;
- aktualizácia web stránok, propagácia POD na webovej stránke Environmentálneho fondu, reklama v rámci POD v printových médiách Enviromagazín a Obecné noviny, nahrávanie
fotodokumentácie a záverečných správ realizovaných dotácií do webPOD 2017.
Súťaž Dedina roka 2017 a Škola obnovy dediny
OSMVŽP
12.2017
Úloha je
5 000,4 135,42 890,4 135,42 890,Ing. Zaušková
splnená.
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Anotácia:
SDR je súčasťou POD, vyplýva z členstva SR v ARGE so sídlom vo Viedni. Pravidelným organizovaním národného kola SDR od roku 2001 (súťaž sa organizuje dvojročne) sa monitoruje realizácia
environmentálnych opatrení udržateľného rozvoja, vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov a úspešnosť realizácie POD. ŠOD ako jedna z foriem environmentálnej výchovy a vzdelávania
predstavuje realizáciu systému vzdelávania pre POD (vidiecke samosprávy a mikroregionálne združenia obcí) – v oblastiach obnovy sídelného prostredia, revitalizácie krajiny, ekologických vhodných
riešení vidieckej infraštruktúry, participácie verejnosti, plánovania a programovania, uplatnením hlavne formy inšpiratívnej (realizácia projektu Inšpiračnej školy vidieka) a informačnej (odborné
prednášky, semináre a študijné materiály).
Forma výstupov:
- aktualizovaný štatút súťaže, prihláška obce do súťaže spolu s prílohami, harmonogram aktivít, vyhlásenie súťaže, administrácia prihlášok obcí do súťaže, konzultácie k vypracovaniu prihlášok a k
podmienkam a pravidlám súťaže (osobne, e-mailom aj telefonicky), zoznam prihlásených obcí, metodika hodnotenia obcí, stretnutie národnej hodnotiacej komisie (11.5.2017, Banská Bystrica),
výjazdy národnej hodnotiacej komisie na hodnotenie obcí v území (máj – jún 2017), výstupy z tohto hodnotenia, komunikácia s ARGE v súvislosti s prípravou 1. zasadnutia medzinárodnej
hodnotiacej komisie jury v roku 2017 k téme zhodnotenia 14. ročníka ECOD a prípravy na 15. ročník súťaže o ECOD (10.-11. 5. 2017), s úhradou členského príspevku na rok 2017 za Slovensko,
príprava študijnej cesty zameranej na príkladné projekty v rozvoji vidieka a obnove dediny (19.6.–22.6.2017, Luxembursko, Belgicko), s mottom 15. ročníka súťaže o ECOD, databáza obcí a miest SR;
záverečné rokovanie národnej hodnotiacej komisie (10. – 11. 8. 2017, Banská Bystrica) - odborné a organizačné zabezpečenie rokovania, vyhlásenie výsledkov súťaže tlačovou správou (17.8.2017) –
ich zverejňovanie; slávnostné odovzdávanie ocenení (19.10.2017, Oravská Polhora) - odborné a organizačné zabezpečenie; koordinácia realizácií projektov ocenených obcí – spracovanie podkladov
pre úhradu finančných odmien, ktoré im venoval GP SDR 2017 vrátane usmernenia k čerpaniu finančných prostriedkov a formulára k zámeru projektu, komunikácia s ARGE - preklady
korešpondencie a dokumentov z a do nemeckého jazyka, zverejnenie motta aktuálneho ročníka ECOD, práca v medzinárodnej jury súťaže o ECOD; pracovná verzia nominačného dokumentu, resp.
prihlášky víťaznej obce do 15. ročníka súťaže o ECOD (príprava účastníckeho formulára a zabezpečenie jeho prekladu do nemeckého jazyka); príprava víťaznej obce na reprezentáciu SR v 15.
ročníku súťaže o ECOD – zostavenie stratégie; vypracovanie metodického pokynu, ktorý stanovuje pravidlá pre proces Súťaž Dedina roka, ako aj zodpovednosti s tým spojené;
- spolupráca s GP SDR - zmluva o reklame, spolupráca s vyhlasovateľmi, partnermi a partnerskými organizáciami SDR - oslovovacie listy, list týkajúci sa prevzatia záštity nad súťažou ministrom ŽP SR,
spustené internetové hlasovanie verejnosti na webovej stránke www.e-obce.sk, propagácia a osveta - tlačová správa k vyhláseniu súťaže, k prihláseným obciam do súťaže, propagačné aktivity zverejňovanie informácií na rôznych webových stránkach, v komerčných printoch, v printoch mediálnych partnerov súťaže, atď., aktívna účasť na odbornom seminári „Výměna zkušeností
hodnotitelů krajských komisí, prezentace kritérií a hodnocení v rámci soutěže Vesnice roku 2017 v Programu obnovy venkova“ (16.-17.3.2017, Borětice, ČR), realizované semináre k propagácii SDR
a POD v území (3.4.2017, Spišský Hrhov), (4.4.2017, Dobrá Niva) a (6.4.2017, Semerovo) a semináre pre príjemcov dotácií, v rámci ktorých bola propagovaná aj SDR (25.4.2017, Alekšince),
(26.4.2017, Miklušovce), (27.4.2017, Banská Bystrica), zabezpečenie výstavnej činnosti – realizovaná putovná panelová výstava SDR 2015 v ESC v rámci podujatia ENVIROFILM / EKOTOPFILM (22.26. 5. 2017, Banská Bystrica), distribuované propagačné materiály, aktualizované e-mailové skupiny sdr2001 - 2015@sazp.sk, web stránka www.obnovadediny.sk a stránka súťaže na sociálnej sieti
Facebook); putovná panelová výstava SDR 2017 v Oravskej Polhore v rámci slávnostného odovzdávania ocenení (18.-19. 10. 2017, Oravská Polhora); propagačné materiály – putovná panelová
výstava a brožúra SDR 2017; internetové hlasovanie verejnosti v SDR 2017 na stránke www.e-obce.sk, administrácia stránky SDR na sociálnej stránke Facebook.
UN HABITAT
OSMVŽP
12.2017
Úloha je
1 000,74,74,Ing. Slámková
splnená.
Anotácia:
Z členstva Slovenskej republiky v OSN pre ľudské sídla vyplýva pre SR plnenie úloh na medzinárodnej úrovni, ktoré prijíma Riadiaca rada Programu OSN UN Habitat na svojich zasadnutiach. V roku
2016 sa konala konferencia o bývaní a udržateľnom urbánnom rozvoji (Habitat III), konferencia prijala záväzky týkajúce sa životného prostredia ľudských sídiel. Cieľom úlohy bude v roku 2017
nadviazať spoluprácu s MDVaRR SR pri rozpracovaní záverov konferencie Habitat III z oblasti životného prostredia ľudských sídiel na podmienky SR .
Forma výstupov:
- reporting na medzinárodnej úrovni: "Zasadnutie skupiny odborníkov o geopriestorových definíciách ukazovateľov ľudských sídel SDG", organizované UN-Habitat (Brusel, 27. 4. 2017); 26.
zasadnutie Rady guvernérov UN-Habitat (8. - 12. 5. 2017, Nairobi, Keňa) - zasadnutie nadväzovalo na prijatie novej mestskej agendy počas konferencie o bývaní a trvalo udržateľnom mestskom
rozvoji (Habitat III) v Quito v Ekvádore v októbri 2016. Osobitnou témou bola téma: "Príležitosti pre efektívne vykonávanie novej mestskej agendy ", podtémy zasadnutia boli: "Za inkluzívne, trvalo
udržateľné a primerané bývanie pre lepšiu budúcnosť", "Synergia a financovanie trvalo udržateľnej urbanizácie", "Integrované ľudské sídla - Plánovanie trvalo udržateľnej urbanizácie"; 5.
zasadnutie Medzivládnej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental platform for biodiversity and ecosystems services, IPBES), (Bonn, 6. - 10. 3. 2017);
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- aktivity na napĺňanie záväzkov prijatých na konferencii Habitat III: stretnutie ministra ŽP SR s veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva na Slovensku (január 2017) – téma: nový program na zmiernenie
nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy; bilaterálne rokovanie ministra ŽP SR s ministrom ŽP ČR (15. 2. 2017, Praha) – téma: skúsenosti s implementáciou právnych predpisov v oblasti odpadového a
vodného hospodárstva, ale aj zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; rokovanie Rady ministrov
pre životné prostredie krajín EÚ za účasti ministra ŽP SR (Brusel, február 2017) - znižovanie emisie skleníkových plynov a viac investícií do nízkouhlíkových technológií; schválenie všeobecného
smerovania Rady k návrhu revízie smernice o obchodovaní s emisnými kvótami v EÚ (revízia ETS); neformálna Rada ministrov životného prostredia za účasti ministra ŽP SR (Valletta, Malta, apríl
2017) – téma: oblasti súvisiace so znečisťovaním morí a oceánov „Znečistené životné prostredie je problém, ktorý neuznáva hranice“...; bilaterálne rokovanie ministra ŽP SR s ministrom ŽP Poľskej
republiky (Varšava, 31.5.2017) – téma: dôslednejšia ochrana životného prostredia a opatrenia na znižovanie dôsledkov klimatickej zmeny;
- pracovné stretnutie s gestorom úlohy RNDr. Ambróšom (MŽP SR) k reportingovým úlohám z oblasti životného prostredia trvaloudržateľných ľudských sídiel UN HABITAT III z dôvodu neuplatnenia
požiadavky MDaV SR na spracovanie Akčného plánu trvaloudržateľného rozvoja bývania SR;
- porovnanie textov spracovaných 2-och národných správ HABITAT III, ako podklad pre konferenciu UN HABITAT III – Quito-Ecuador, 2016 (MŽP SR a MVaD SR), výber opatrení na zlepšenie stavu
degradovaných ekosystémov miest pre potreby UN HABITAT III a ich následné začlenenie do koncepcie v oblasti životného prostredia. V rámci tejto aktivity boli vypracované stanoviská:
rozpracovanie Implementačného plánu z Quita pre novú urbánnu agendu v oblasti záväzkov týkajúcich sa transformácie v oblasti udržateľného rozvoja miest z oblasti životného prostredia na
podmienky SR (Príloha – Implementácia záväzkov – opatrenia): udržateľný rozvoj miest pre sociálne začleňovanie a ukončenie chudoby, udržateľná prosperita miest podporujúca začleňovanie a
príležitosti pre všetkých, environmentálne udržateľný a odolný rozvoj miest. Implementácia relevantných záväzkov na podmienky v SR je v súlade s Koncepciou implementácie Agendy 2030 v
medzinárodnom prostredí, ktorá je doposiaľ najkomplexnejším súborom priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. Rešerš z HABITATU – Nová urbánna agenda – Zásady a záväzky: z oblasti
životného prostredia bod (c) Environmentálna udržateľnosť, pozostáva z nasledovných opatrení: využívanie čistej energie (alternatívnych zdrojov), udržateľného využívania pôdy a zdrojov v rozvoji
miest, ochranou ekosystémov a biologickej rozmanitosti, zdravého životného štýlu v harmónii s prírodou, udržateľnej spotreby a výroby, budovaním odolnosti miest, znižovanie rizika katastrof a
zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobením sa tejto zmene; ciele mestského rozvoja: zdravé sídelné prostredie pre kvalitný život miest; environmentálne udržateľný a odolný rozvoj miest; pre
zapojenie širokej verejnosti k pozitívnym zmenám v mestských sídlach (aj v SR) prebieha online anketa OSN „Želaj si niečo pre vaše mesto v roku 2017";
- komunikácia s pracovníkom Najvyššieho kontrolného úradu SR (odbor život. prostredia a pôdohospodárstva) vo veci životného prostredia miest vyplývajúcich z Národnej správy UN HABITAT III;
- na internetovej stránke http://habitat3.org/engagement/wishes/page/2/ prebieha online anketa „Želaj si niečo pre vaše mesto v roku 2017“, kde sa zapojili i mestá SR (napr. Banská Bystrica, Žilina,
...). Anketa poskytuje možnosť predstavy svojho mesta k pozitívnym zmenám.
Doliny mezozoika Západných Karpát - aktualizácia a OSMVŽP
12.2017
Úloha je
dopracovanie návrhu nominačného projektu na Ing. Slámková
splnená.
2 000,301,301,zápis lokality do zoznamu svetového prírodného
dedičstva
Anotácia:
Jedná sa o bilaterálny slovensko-poľský projekt „Doliny mezozoika Západných Karpát“. Tento projekt pozostáva z 13 krasových dolín mezozoika nachádzajúcich sa na území SK - PL. V rámci úlohy bude
riešená aktualizácia a dopracovanie návrhu nominačného projektu. Na propagáciu a osvetu projektu budú v pohraničnom regióne SK - PL uskutočnené workshopy s verejnosťou na príslušných
obecných úradoch, ktoré sa interaktívnou formou budú snažiť oboznámiť obyvateľov regiónu, aké prírodné hodnoty majú Doliny mezozoika Západných Karpát, a prečo sú potenciálnou lokalitou na
zápis do zoznamu svetového prírodného dedičstva. Vo vestibule Okresného úradu Prešov bude na propagáciu navrhovanej lokality uskutočnená výstava s názvom „Doliny mezozoika Západných
Karpát SK - PL". Úlohou výstavy bude prezentovať prírodné krásy Západných Karpát. Taktiež bude na podporu bilaterálnych vzťahov SK – PL spracovaná mapa pohraničia SK – PL s administratívnymi
hranicami územia, územnej pôsobnosti a s vyznačením chránených území a prvkov prírody a krajiny. Pred začatím prezentovania návrhu tohto nominačného projektu verejnosti bude materiál
spripomienkovaný a prerokovaný s MŽP SR a ŠOP SR, prípadne s ďalšími štátnymi vlastníkmi pozemkov (štátne organizácie - napr. Lesy SR, š. p.).
Forma výstupov:
- pracovné stretnutie s poľským partnerom (Mgr. Ing. Michal Sokolowski, Kryzstof Karwowski) a Ing. Vladimírom Kĺčom, riaditeľom Správy NP PIENAP – oboznámenie s cieľom úlohy a s
prebiehajúcimi aktivitami na zabezpečenie osvety a propagácie projektu „Doliny mezozoika Západných Karpát“ na príslušných úradoch nachádzajúcich sa v územnej pôsobnosti. Počas rokovania
bola vznesená požiadavka na úpravu hranice doliny Prielom Dunajca, na hranicu lesa vyňatím poľnohospodárskej pôdy (lúka) z riešeného územia. Účastníkom boli poskytnuté propagačné materiály
v digitálnej forme pre zabezpečenie propagácie projektu „Doliny mezozoika Západných Karpát“ v prihraničnom regióne;
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- aktualizovaný nominačný projekt pre doliny Blatnickú, Gaderskú, Prosiecku, Kvačiansku, Prielom Dunajca, Koscieliska – Wawóz Cracow, Sokoliu, Veľký Sokol, Piecky, Kyseľ, Zádielsku a Hájsku,
propagačné materiály, manažmentové opatrenia na doliny Veľký Sokol, Sokolia dolina, Kyseľ, Piecky. V rámci aktualizácie bolo zapracované: nariadenie vlády SR č. 69/2016 Z. z. , ktorým sa
vyhlasuje NP Slovenský Raj, jeho zóny a ochranné pásmo; údaje o návštevnosti spracovaných dolín za rok 2017; aktualizované kontakty a názvy organizácií; úprava hranice doliny Prielom Dunajca,
aktualizovaná jeho výmera, aktualizované počty zamestnancov, dotknutých Správ ŠOP SR v riešenom území, podieľajúcich sa na zabezpečovaní starostlivosti o územie a jeho ochrane;
- vypracovaná mapa prihraničného územia SR-PR s administratívnym členením podľa príslušnosti jednotlivých území do krajov, okresov a obcí v mierke 1 : 350 000 a mapa s prekryvom
veľkoplošných chránených území s územiami NATURA 2000 v mierke 1:350 000;
- vytipované obce pre uskutočnenie pracovných mítingov v územiach, v ktorých sa nachádzajú doliny mezozoika ZK. Mítingy boli zrealizované postupne v jednotlivých obciach. Zástupcom obcí
Liptovský Ján, Lesnica, Lechnica, Červený Kláštor, Letanovce, Hrabušice, Vernár a Stratená boli odovzdané propagačné materiály, týkajúce sa nominácie Dolín mezozoika Západných Karpát do
zoznamu UNESCO;
- posterová výstava vo vestibule Okresného úradu v Prešove, prezentujúca prírodné bohatstvo a krásy „Dolín mezozoika Západných Karpát“, ako vhodného kandidáta pre zápis do zoznamu
svetového prírodného dedičstva UNESCO.
Životné prostredie miest
OSMVŽP
12.2017
Úloha je
4 000,2 437,1 904,2 437,1 904,Ing. arch. Brzá
splnená.
Anotácia:
Cieľom úlohy je vytvoriť účinné nástroje na implementáciu stratégií a programových dokumentov 7.EAP EU (Prioritne cieľ 5 v rámci 7. Environmentálneho akčného plánu – Zlepšiť vedomostnú
základňu a základňu faktov pre politiku Únie v oblasti životného prostredia); Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy; OP ŽP 2014-2020; Stratégia SR na ochranu biodiverzity do
r.2020, prostredníctvom hodnotenia stavu životného prostredia miest. Súčasťou úlohy je iniciovať a organizovať obyvateľov miest, aby sa aktívne zaujímali o prostredie v ktorom žijú, pre zlepšovanie
životného prostredia. Tento cieľ bude napĺňaný prostredníctvom prvého ročníka súťaže miest v oblasti trvaloudržateľného životného prostredia.
Forma výstupov:
- vyhlásenie pilotného ročníka súťaže Enviromesto bolo zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote. Do súťaže sa zapojili mestá: Hriňová, Humenné,
Kežmarok, Malacky, Martin, Nitra, Nové Zámky, Piešťany, Prešov, Spišská Belá, Štúrovo, Trnava, Zvolen, Žilina. Väčšina miest súťažila v dvoch oblastiach, najviac zúčastnených bolo v oblasti
„Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra“. Najmenej miest súťažilo v oblasti „Adaptácia na zmeny klímy“. V rámci súťaže boli realizované aktivity: vypracovanie štatútu a metodiky
hodnotenia súťaže, zabezpečenie odbornej podpory súťaže; zostavenie prihlášky; príprava grafického dizajnu súťaže, zabezpečenie ocenení pre víťazné mestá (diplomy, plakety), vyhlásenie súťaže,
evidencia prihlášok, príprava na hodnotenie na MŽP SR, hodnotenie súťaže, určenie víťazov, vyhlásenie výsledkov - 28.10. 2017, materiály o priebehu a víťazoch súťaže: ppt prezentácie, správy pre
médiá, web stránka, slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 28.11.2017 v Žiline v rámci VIII. ročníka medzinárodnej konferencie „Životné prostredie miest“ s podtitulom Silné mesto pre
lepší život; hlavnú cenu súťaže a právo používať titul Enviromesto 2017 získalo mesto TRNAVA, ktorá titul získala vďaka komplexnosti v riešení kvality mestského životného prostredia,
zodpovednému prístupu k svojim obyvateľom a dôslednému uplatňovaniu environmentálnej politiky v ochrane, plánovaní a manažmente krajiny;
- aktualizácia a dopĺňanie databáz: základné údaje - počet obyvateľov (r. 2015, 2016), korekcie a dopĺňanie údajov, návrh zobrazovania grafov; tabuľky pre export dát kapitoly brownfieldy (doplnené:
Banská Bystrica, Žilina, Trnava, Trenčín, Prešov, Nitra); doplnené mapy a informácie o degradovaných územiach krajských miest SR; zapracované nové požiadavky na farebné korekcie pre
zobrazovanie porovnávacích grafov miest v IS MŽP SR; dopracovanie štruktúry časti IS: VYUŽITIE ÚZEMIA, doplnenie schematických máp degradovaných ekosystémov a informácií o nich –
modelové mesto Prešov); dopracovanie spôsobu grafického zobrazovania schematických máp brownfieldov; oprava databázy brownfieldov (tabuľka MESTA_PODY) lebo neobsahuje údaje o
brownfieldoch, doplnené koláčové grafy (časť využitie pôdy);
- mapovanie zelene vybratých miest SR pre vyhodnotenie indikátorov CBI : 1 – prírodná biodiverzita v meste, 2 – konektivita ekologických sietí v meste, 12 – regulácia klímy: uchovávanie uhlíka a
ochladzujúci efekt vegetácie;
- vybrané mestá SR pre mapovanie zelene pre vyhodnotenie indikátorov CBI: 1 – prírodná biodiverzita v meste, 2 – konektivita ekologických sietí v meste. Indikátor 12 – regulácia klímy: uchovávanie
uhlíka a ochladzujúci efekt vegetácie - bol použitý ako zdroj dát produkt služby diaľkového monitorovania zeme Európskej komisie Copernicus – tzv. vrstva Mestskej stromovej vegetácie (Street
tree layer). Na Slovensku sú zatiaľ zmapované nasledovné mestá: Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Trnava, Prešov a Žilina; z uvedeného dôvodu nebol predmetný indikátor (CBI 12) vyhodnocovaný,
nakoľko iné údaje o stromovej vegetácii v mestách nie sú dostupné a jej priestorové zisťovanie je časovo veľmi náročné; zdrojom dát pre stanovenie tohto indikátora boli platné územnoplánovacie
dokumenty, dokumenty MÚSES a RÚSES, štátny zoznam osobitne chránených častí prírody, portál ŠOP SR NATURA 2000, ortofotomapy a ďalšie GIS podklady; plochy boli selektované na základe
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kritéria pôvodnosti, podľa definície z tretieho expertného stretnutia CBI: „Prírodné oblasti sa prevažne skladajú z pôvodných druhov a prírodných ekosystémov, ktoré nie sú alebo prestali byť, alebo
sú len pod nepatrným vplyvom ľudských aktivít, okrem snáh so zámerom o ochranu, zlepšenie alebo obnovu pôvodnej biodiverzity.“;
- po identifikácii osobitne chránených častí prírody a krajiny, miestnych a regionálnych biocentier, biokoridorov, genofondových lokalít a ďalších významných segmentov krajiny boli tieto
analyzované z hľadiska ich pôvodnosti a tiež schopnosti uchovávať a poskytovať podmienky pre biodiverzitu (počet a typy biotopov, história lokality, aktuálny stav podľa dostupných zdrojov a
ortofotomapy);
- odborné a organizačné zabezpečenie konferencie, návrh grafického dizajnu konferencie, výber a oslovenie prednášajúcich, zostavenie programu konferencie; zaslanie žiadosti a následné
rozhodnutie Predstavenstva Slovenskej komory architektov (SKA): konferencia bola zaradená do sústavného vzdelávania architektov SKA, ako podujatie typu C s počtom kreditov 5; rozposlanie
pozvánky a prihláškových formulárov e-mailom okresným úradom, VÚC, odborným organizáciám, verejnej správe, zabezpečenie plagátov; realizácia konferencie 28.11. v Žiline, počet účastníkov 84, počet vydaných potvrdení o účasti pre členov SKA – 10; organizácia odbornej exkurzie do Rosenfeldovho paláca a do Kunsthalle (Behrensova synagóga) v Žiline, článok do Newsletter, zborník
prednášok z konferencie a fotodokumentácia;
- terénne práce na modelovom území mesta Žilina na dokumentácii Urban systém, kde boli vymapované prírodné prvky zelene mesta Žilina a ich porovnanie s dokumentom ÚPN-M Žilina;
dokumentácia Urban system je podkladom pre efektívne rozhodovanie mesta pri investovaní finančných prostriedkov pre riešenie environmentálnych problémov.
Degradované ekosystémy v urbanizovanej krajine
OSMVŽP
12.2017
Úloha je
3 000,372,372,Ing. Hájniková
splnená.
Anotácia:
Cieľom úlohy je hodnotiť využitie urbanizovanej krajiny na Slovensku. Prostredníctvom navrhnutých indikátorov definovať využitie urbanizovanej krajiny na Slovensku. Recyklácia urbanizovanej krajiny
predstavuje opätovné zhodnotenie území, ktoré boli už predtým zastavané alebo degradované.
Pri stanovení niektorých indikátorov recyklácie urbanizovanej krajiny úloha využíva databázu degradovaných, opustených a nedostatočne využívaných mestských ekosystémov. Recykláciou sa
obmedzí rozširovanie urbanizácie do okolitej krajiny na úkor prírodných a poloprírodných ekosystémov. Recykláciou urbanizovanej krajiny dôjde k šetreniu prírodných zdrojov, zachovávaniu širšieho
spektra ekosystémových služieb dostupných v blízkosti sídiel a zabezpečujúcich potenciál pre trvalo udržateľný rozvoj. Po viacročnom monitorovaní recyklácie urbanizovanej krajiny prostredníctvom
indikátorov bude možné hodnotiť efektivitu urbánnej politiky sídiel. Úloha Degradované ekosystémy v urbanizovanej krajine bude zahájená spoločne s pracovníkmi Magistrátu mesta Bratislava pri
identifikovaní a inventarizovaní degradovaných ekosystémov v hlavnom meste SR, v Bratislave. Získané údaje budú zhromažďované v základnej inventarizačnej databáze, na základe ktorých sa
vyhotoví grafická analýza degradovaných ekosystémov vo forme problémového výkresu územia mesta Bratislava. Cieľom úlohy bude po ukončení inventarizácie mesta Bratislava stanoviť súbor
opatrení na zlepšenie stavu degradovaných ekosystémov krajských miest SR.
Forma výstupov:
- podpísané Memorandum o spolupráci medzi SAŽP a Hlavným mestom SR Bratislava - cieľom Memoranda je spolupráca na prácach súvisiacich s degradovanými ekosystémami (DE) mesta Bratislavy
a stanovenie súboru opatrení na zlepšenie ich stavu; inventarizácia 130 DE mesta Bratislava a ich následné zaradenie do kategórií DE; vyhotovenie inventarizačných listov a zakreslenie v prostredí
GIS; mapové prílohy k uvedeným degradovaným ekosystémom; zameriavanie lokalít pomocou GPS; fotodokumentácia;
- rozpracovanie textovej časti kapitol: Vymedzenie územia, Administratívne členenie mesta Bratislava, Geomorfologické jednotky v území mesta Bratislava, Geologická stavba územia mesta
Bratislava, Hydrogeologické rajóny územia mesta Bratislava, Pôdne typy v území mesta Bratislava, Potenciálna prirodzená vegetácia v území mesta Bratislava;
- terénny prieskum na lokalitách DE, zmapovaných v predchádzajúcich rokoch tak, aby bolo možné posúdiť progres v revitalizácii a znovu využívania územia; prieskum sa uskutočnil v krajských
mestách: Banská Bystrica, Trenčín, Prešov, Trnava, Nitra, následne sa aktualizovala databáza DE a zistilo sa:
• v meste Banská Bystrica boli v rokoch 2014 – 2017 zrevitalizované 4 lokality, ktoré boli podľa pôvodného funkčného využitia zaradené ako územia bývania a občianskej vybavenosti,
priemyselných areálov, vojenských objektov, v súčasnosti budú všetky plniť funkciu občianskej vybavenosti. Celková plocha zrevitalizovaných lokalít je 5,6 ha, čo činí 11,7 % z celkovej výmery
degradovaných ekosystémov;
• v meste Trenčín boli v rokoch 2015 – 2017 zrevitalizované 3 lokality, jedna bola zrevitalizovaná čiastočne. Jedná sa o lokality, ktoré boli podľa pôvodného funkčného využitia zaradené medzi
územia bývania a občianskej vybavenosti, priemyselných areálov, vojenských objektov, no v súčasnosti budú všetky plniť funkciu občianskej vybavenosti. Celková plocha zrevitalizovaných lokalít
je 4,2 ha, čo činí 16 % z celkovej výmery degradovaných ekosystémov;
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• v meste Prešov boli v rokoch 2015 – 2017 zrevitalizované alebo čiastočne zrevitalizované 4 lokality. 2 lokality boli zaradené podľa pôvodného funkčného využitia ako územia občianskeho
vybavenia, jedna ako územie športu a rekreácie a jeden priemyselný areál. Všetky lokality si aj po revitalizácii zachovávajú svoju pôvodnú funkciu. Celková plocha zrevitalizovaných lokalít je 10,52
ha, čo predstavuje 14,4 % z celkovej plochy DE, celková plocha pre rozvoj predstavuje 79,17 ha;
• v meste Trnava boli v rokoch 2015 – 2017 zrevitalizované tri lokality, 2 lokality boli zaradené podľa pôvodného funkčného využitia ako územia občianskeho vybavenia a jeden priemyselný areál.
Všetky lokality si aj po revitalizácii zachovávajú svoju pôvodnú funkciu. Celková plocha zrevitalizovaných DE je 1,97 ha, čo predstavuje 4,4 % z celovej plochy DE;
• v meste Nitra boli v rokoch 2015 – 2017 zrevitalizované alebo čiastočne zrevitalizované 4 lokality, 2 lokality boli zaradené podľa pôvodného funkčného využitia ako územia občianskeho
vybavenia, 1 ako územie športu a rekreácie a 1 priemyselný areál. Všetky lokality DE si aj po revitalizácii zachovávajú svoju pôvodnú funkciu. Celková plocha zrevitalizovaných lokalít je 10,52 ha,
čo predstavuje 14,4 % z celkovej plochy DE;
najväčšia plocha zrevitalizovaných DE sa nachádza v Prešove, kde je plocha takto upravených brownfieldov 10,52 ha, naopak najmenšia plocha zrevitalizovaných DE je v Banskej Bystrici, ktorá činí
3,84 ha;
- opatrenia pre degradované ekosystémy, vypracované v členení podľa pôvodného funkčného využitia územia (súčasť štúdie Návrh opatrení na zlepšenie stavu degradovaných ekosystémov v
krajských mestách SR: územia priemyselnej výroby, územia bývania a občianskej vybavenosti, územia poľnohospodárskej a lesohospodárskej výroby, územia ťažobných areálov, územia športu,
rekreácie a cestovného ruchu, územia skládok odpadu, územia vojenských objektov a zariadení, územia dopravnej a technickej infraštruktúry, iné (prírodné);
- spracovanie SKŠ podľa Urban Atlas a podľa databázy Úhrnných hodnôt pozemkov; spätná kontrola rozlohy brownfields v meste Trenčín, identifikácie nedostatočne využitých plôch na 16 lokalitách,
ich aktualizácia a fotodokumentácia a následná recyklácia;
- identifikácia nedostatočne využitých plôch v meste Banská Bystrica podľa Urban Atlas a prostriedkami DPZ; aktualizácia databázy DE v meste: terénny prieskum lokalít DE, fotodokumentácia,
zapracovanie novej lokality; identifikácia a klasifikácia plôch zmeny krajinnej pokrývky v meste, určenie plôch pre recykláciu krajiny, výpočet indikátorov recyklácie krajiny; spracovaná mapa
nedostatočne využívaných plôch a mapa plošných zmien krajinnej pokrývky;
- výsledky aktualizácie lokalít DE boli následne použité pre výpočet indikátorov recyklácie urbanizovanej krajiny na úrovni krajských miest; bola vyhotovená fotografická dokumentácia a vykonaný
popis nového stavu lokalít DE; výsledky boli zahrnuté do štúdie „Hodnotenie recyklácie krajiny a jej indikátorov v krajských mestách Slovenska“;
- boli stanovené indikátory:
• LR1: rozloha degradovaných urbánnych lokalít (brownfieldov) (ha) - tento indikátor vyjadruje celkovú rozlohu brownfieldov (degradovaných urbánnych lokalít), viažucu sa na referenčný časový
údaj a územie sídelnej jednotky mesta;
• LR2: celková plocha v rámci existujúceho zastavaného územia, dostupná pre rozvoj (ha) - tento indikátor predstavuje celkovú výmeru dostupnej plochy pre rozvoj v rámci existujúcej zastavanej
plochy, je vyjadrený ako súčet plochy brownfieldov a plôch degradovaných prírodných ekosystémov, plôch medzier a nedostatočne využitých plôch;
• LR3: rozloha opätovne rozvinutých brownfieldov (ha) alebo (%). Indikátor poskytuje informácie o rozvoji degradovaných urbánnych lokalít za danú časovú jednotku, je možné vyjadriť dvoma
spôsobmi, oba zahŕňajú plochy opätovného rozvoja pre ekonomické využitie ako aj územie revitalizované, odpečatené alebo premenené na urbánne zelené plochy;
- výsledky stanovenia indikátorov sú zapracované v štúdii „Hodnotenie recyklácie krajiny a jej indikátorov v krajských mestách Slovenska“, kde sú zapracované aj ďalšie čiastkové hodnoty, ktoré boli
nutné pre výpočet indikátorov a sú relevantné z hľadiska problematiky recyklácie krajiny. Sú to najmä hodnoty celkového záberu pôdy medzi rokmi 2006 – 2012 a stanovenie manažmentu na
urbanizovanej krajine. Textové zhodnotenie sprevádzajú grafy a čiastkové mapy v texte. Prvý spôsob ho vyjadruje ako sumu všetkých zrevitalizovaných plôch, druhý spôsob ho vyjadruje v
relatívnom pomere opätovne rozvinutej plochy voči ich celkovej rozlohe, ktorá bola stanovená ako základná hodnota.
Informačné poradenstvo k adaptačným opatreniam OSMVŽP
12.2017
Úloha je
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k RNDr. Mihová
splnená.
1 200,55,765,55,765,využitiu krajiny
Anotácia:
Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale naopak adaptácia na zmenu klímy je záležitosť lokálna. Reagovať na zmenu klímy by mal prezieravý predstaviteľ samosprávy už dnes,
pretože následky zmeny klímy sa môžu prejaviť v blízkej budúcnosti so závažnými ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi dopadmi. Zmierňovanie dopadov zmeny klímy už teraz je finančne
menej náročnejšie ako riešenie problémov v budúcnosti. Základným krokom ku úspešnej adaptácii na zmenu klímy je akákoľvek úprava, ktorá vedie ku zníženiu zraniteľnosti voči dopadom zmeny
klímy na stanovenú úroveň, tak aby nebola ohrozená kvalita ŽP a ekonomický a spoločenský potenciál rozvoja územia. Jednou z reakcií ako na svojom území možno vytvárať preventívne a proaktívne
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podmienky pre prispôsobenie sa zmene klímy bude príručka, resp. usmernenie pre žiadateľov o podporu formou dotácie z EF v rámci POD „Malými krokmi ku adaptácií v obci“ – vypracovaného na
podklade Katalógu adaptačných opatrení (AO) na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. V snahe zvýšiť informovanosť a sprístupniť podrobnejšie informácie o vybraných AO predstaviteľom samospráv
bude v rámci POD poskytované informačné poradenstvo ku AO na zmenu klímy na lokálnej úrovni. Súčasťou informovanosti o AO a aktivitách na lokálnej úrovni bude na rôznych podujatiach k
dispozícií tlačená verzia Katalógu AO na zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny ako výstupu PHÚ 2016, vrátane jeho zverejnenia v elektronickej podobe.
Forma výstupov:
- na základe finálnej verzie Katalógu AO bola spracovaná brožúra s názvom Malými krokmi k adaptácii, ktorej úlohou je zvýšiť informovanosť na lokálnej úrovni a sprístupniť podrobné informácie o
vybraných adaptačných opatreniach predstaviteľom samosprávam. Brožúra bola publikovaná na stránke obnovadediny.sk v propagácia a osveta – Zmena klímy – Mitigácia a adaptácia a do
budúcnosti poslúži ako inšpirácia žiadateľom o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny;
- žiadosť o odborné stanovisko ku Katalógu AO na SOPBK MŽP SR. Upravená verzia so zapracovanými pripomienkami bola spätne zaslaná na MŽP SR a následne bol Katalóg AO odoslaný na odborné
pripomienkovanie pracovníkom SZKOO MŽP SR a ŠOP SR. V zmysle záverov z pracovno-koordinačného stretnutia zástupcov SAŽP, SOPBK MŽP SR a ŠOP SR boli zapracované pripomienky od
odborných hodnotiteľov, skompletizované zdrojové fotografie k jednotlivým opatreniam a vytvorená finálna verzia Katalógu AO, ktorá bola zverejnená na stránke sazp.sk v sekcii Životné prostredie
- Starostlivosť o životné prostredie – Zmena klímy – Mitigácia a Adaptácia.
Podpora rozvoja a budovania geoparkov SR v OSMVŽP
12.2017
Úloha je
súlade s Akčným plánom pre implementáciu Ing. Pachinger
splnená.
1 000,467,4 883,467,4 883,opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej
Koncepcie geoparkov SR
Anotácia:
Akčný plán pre implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR“ (akčný plán), bol v januári 2016 schválený na Porade vedenia MŽP SR. Bol vypracovaný na
základe opatrenia č. 4 „Aktualizácie Koncepcie geoparkov SR“ (koncepcia), ktorú schválila vláda SR svojim uznesením č. 15 zo 7. januára 2015, pričom uvádza analýzu východiskovej situácie vo vzťahu k
SWOT, ktorá bola všeobecne spracovaná pre všetky základné oblasti ovplyvňujúce problematiku geoparkov a definuje opatrenia na zabezpečenie realizácie koncepcie a špecifikáciu aktivít v rámci
nich, kde má svoju pôsobnosť aj SAŽP. Implementáciou opatrení vyplývajúcich z uvedenej koncepcie sa výrazne napomôže k dosiahnutiu základného cieľa, ktorým je fungujúca a trvalo udržateľná
forma popularizácie a poznávania najvýznamnejších geotopov, ako aj ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.
Forma výstupov:
- príspevky zverejnené v časopise Enviromagazín č. 1 a č. 3/2017 "Ako správne vybudovať náučný chodník" a "Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku", informačné letáky
(skladačky) o NNG, BŠG a BBG v slovenskom a anglickom jazyku, plagát "Krajina geoparkov Slovenska", textové podklady bakalárskej práce „Súčasný stav a perspektívy rozvoja geoparkov a
geoturizmu na Slovensku“, textovo-grafické podklady environmentálno-vzdelávacieho podujatia "Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku" a "Objavuj Novohrad-Nógrád
geopark“, Správa o stave životného prostredia mesta Banská Bystrica (časť BBG), Správa o stave životného prostredia SR v roku 2016 (časť G SR), Správa o stave malých a stredných podnikov v SR
(časť G SR), formulár identifikácie aktivít projektu z Environmentálneho fondu 2018 v časti G SR, textovo-grafické podklady pre KPÚ B. Bystrica vo veci vyhlásenia pamiatkovej zóny v okolí B.
Štiavnice, grafické podklady súvisiace s rekonštrukciou Náučného geologického chodníka Paradajs v BŠG, .ppt prezentácia „Koncepcie geoparkov na Slovensku a vo svete“ pre aktívnu účasť na
environmentálnom vzdelávaní, príspevok zverejnený v newslettry SAŽP č. 2/2017 „Geoparky a ich úloha v regionálnom a miestnom rozvoji“, aktuálna webová stránka www.geopark.sk, pozvánky,
prezenčné listiny, fotodokumentácie z rôznych podujatí, výstavy "Geoparky Slovenska" a vyššie uvedeného vzdelávania;
- Národný program kvality SR za rok 2016 (časť GSR), príspevok zverejnený v časopise Enviromagazín č. 1 /2017 "Aktuality Siete geoparkov SR", abstrakt príspevku "Sieť geoparkov Slovenskej
republiky a MKSG SR" zverejnený v zborníku abstraktov Otvoreného geologického kongresu Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Návrh spôsobu manažmentu a ďalšej
koordinácie aktivít BŠG (2017-2020), textové podklady k projektovému zámeru "Revitalizácia Banskoštiavnického geoparku", vyhlásenie o partnerstve, aktuálna stránka http://slovakia.travel/covidiet-a-robit/priroda-a-krajina/geoparky, grafický podklad o BŠG k zostaveniu .ppt prezentácie KPÚ B. Bystrica pri príležitosti návštevy Slovenska riaditeľom Centra svetového dedičstva UNESCO,
Usmernenie MKSG SR k procesu začlenenia potenciálnych území do SG SR, prehodnotenia členstva v SG SR a začlenenia geoparkov do EGN a GGN UNESCO, pozvánky, zápisnice, prezenčné listiny,
správy zo SC, fotodokumentácie.
Zelená infraštruktúra (Zlepšovanie ekologickej OSMVŽP
12.2017
Úloha je
3 000,435,20 134,435,20 134,kvality krajiny prostredníctvom budovania zelenej Mgr. Bohálová
splnená.
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infraštruktúry v SR)
Anotácia:
Úloha vyplýva z politiky Európskej únie (EÚ), stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020 a prípravy stratégie EÚ pre zelenú infraštruktúru a „Oznámenia komisie európskemu parlamentu, rade,
európskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov“ z 6.5.2013: „Zelená infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy“. Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability
a sietí ZI je verejným záujmom, čoho predpokladom je začlenenie týchto ekologických sietí do územnoplánovacích procesov. Pre implementáciu spracovaných dokumentov územného systému
ekologickej stability (ÚSES) pri budovaní zelenej infraštruktúry a v integrovanom manažmente krajiny (IMK) je nevyhnutné vytvoriť odborné zázemie tvorby ÚSES a zelenej infraštruktúry a zabezpečiť
prístup k týmto informáciám vrátane systematického vytvárania priestorových informácií.
Forma výstupov:
- stanoviská a podklady pre MŽP SR: stanovisko a podklady v rámci IPK k materiálu „Definícia a obsah ďalšej dokumentácie ochrany prírody a krajiny a postup pri jej príprave a schvaľovaní“, podklad
k vyhodnoteniu „Formulára k ročnému monitorovaniu podprogramu programového rozpočtovania“ za podprogram územný rozvoj a tvorba krajiny, podklad k vyhodnoteniu „Akčného plánu
plnenia strategických zámerov Národného programu kvality SR na rok 2016“ Sekcia „Kvalita v životnom prostredí“ za aktivitu týkajúcu sa RÚSES, podklady k Správe o stave v oblasti územného
rozvoja SR k vyhodnoteniu aktivít súvisiacich s plnením regulatívov záväznej časti Koncepcie územného rozvoja SR 2011 v znení ZaD 2011 v časti týkajúcej sa RÚSES, stanovisko v rámci IPK k
materiálu "H2ODNOTA V KRAJINE. Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody", stanovisko v rámci IPK k materiálu „Zelenšie Slovensko. Stratégia environmentálnej politiky
Slovenskej republiky do roku 2030“, podklad o aktivitách týkajúcich sa zelenej infraštruktúry v rámci národného projektu z OP KŽP a projektu RÚSES II, dopĺňanie podkladov do dotazníka Zelená
infraštruktúra na Slovensku;
- spracovanie štúdie „Úzkorozchodná železnica Banská Štiavnica Hronská Breznica v lone zelenej infraštruktúry“ (terénny prieskum, textová časť štúdie, spracovanie a výber fotodokumentácie,
mapových príloh, transformácia textových a grafických podkladov štúdie do prostredia CorelDraw, tlač finálnej verzie);
- príprava projektu z OP KŽP "Spracovanie projektov Regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania
zelenej infraštruktúry" (spolupráca pri vyhodnocovaní ponúk na predmet zákazky „Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny – Regionálne územné systémy ekologickej stability pre
vybrané okresy“ v rámci členstva v komisii v zmysle zákona o VO, spracovanie špecifikácie k VO „Spracovanie Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR“, obstarávanie
dát od rezortných a mimorezortných organizácií pre riešenie 8 okresov v projekte, zmluva o spolupráci s MV SR ku spracovaniu dokumentov RÚSES, spracovanie formulára projektu (charakteristika
projektu, rozpočet, prílohy atď.);
- pripomienky a návrhy k brožúre „Zelená infraštruktúra“, k brožúre „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry na Slovensku“, kontrola zapracovania pripomienok do letáku „Praktické rady k výsadbe
stromov“, analýza príkladov dobrej praxe v uplatňovaní zelenej infraštruktúry a územných systémov ekologickej stability, spracovanie príspevku o RÚSES do časopisu Enviromagazín č. 3/2017;
- účasť na seminári Univerzita zelenej infraštruktúry, Nízke Tatry, Jasná dňa 25.10.2017, príprava podkladu k medzinárodnému projektu ConnectGREEN;
- aktivity vyplývajúce z členstva v Pracovnej skupine monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred povodňami a výzvy na
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine: účasť na 4. zasadnutí pracovnej skupiny dňa 6.11.2017 v Bratislave, príprava a zaslanie vyžiadaného podkladu (dotazníka) z MŽP SR;
- zosúladené priestorové údaje návrhových máp z aktualizácií dokumentov RÚSES predchádzajúcich etáp spracovania pre ich zverejnenie na geoportáli, doposiaľ publikovaných prostredníctvom
mapových služieb na rôznych miestach, zverejnené spracované dokumenty RÚSES a Metodické pokyny na vypracovanie RÚSES na webovej stránke SAŽP.

VI. Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia
52 500,58.

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

OEVV
PaedDr. Pálková

12.2017

Úloha je
splnená.

8 000,-

0,-

74 636,-

66 627,-

74 636,-

66 627,-

29 180,-

23 492,-

29 180,-

23 492,-

Anotácia:
SAŽP bola poverená realizáciou úloh environmentálnej výchovy a vzdelávania podľa Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania, schválenej vládou SR 25. novembra 1997 nadväzne na
Stratégiu štátnej environmentálnej politiky a Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja (dokumenty schválené NR SR a vládou SR), ako aj Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy,
vzdelávania a osvety do r. 2025 schválenej uznesením č. 119/2015 z Porady vedenia Ministerstva životného prostredia SR. Úloha nadväzuje aj na Stratégiu vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju,
ktorú v roku 2005 vo Vilniuse podpísali minister životného prostredia a minister školstva. Úloha nadväzuje na Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016.
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

59.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

V zmysle uznesenia č. 119/2015 z Porady Ministerstva životného prostredia SR má SAŽP zabezpečovať plnenie opatrení na zvýšenie efektivity environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety,
vypracovať a predložiť na poradu vedenia priebežné hodnotenie opatrení a podľa zistení vypracovať aktualizáciu Koncepcie. SAŽP zabezpečuje odbornú činnosť v oblasti neformálnej
environmentálnej výchovy a vzdelávania na celoslovenskej a regionálnej úrovni pričom cieľovou skupinou sú materské, základné a stredné školy, koordinátori a odborní pracovníci EV, verejnosť.
Forma výstupov:
- školské programy: Ekologická stopa, EkoMerač, Na túru s NATUROU - súťaž Invázne druhy rastlín, Enviróza, Poznávame hrou, Národný projekt "Triedim, triediš, triedime (v 1. kole bolo nahlásených
celkom 1.289 tried, k 18.12.2017 sa prihlásilo 1.512 tried) – registrácia škôl do školských programov, priebežná aktualizácia webových stránok programov a ich prezentácia v rámci realizovaných
environmentálnych aktivít;
- vyhlásenie, realizácia a vyhodnotenie celoslovenských súťaží pre školy vyhlásených v školskom roku 2016/2017: ProEnviro (zastúpenie: MŠ - 5 projektov, ZŠ - 10 projektov a SŠ - 6 projektov),
EnvirOtázniky (do XII. ročníka celoslovenskej olympiády sa zapojilo 945 žiakov II. stupňa ZŠ), Zelený svet 2017 - 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže (počet
prihlásených prác 4765, 4510 autorov z Číny, Česka, Poľska a Slovenska), Múdra príroda (183 žiakov ZŠ), Hypericum - 19. ročník (19. 4. 2017), ZOOLYMPIÁDA (1. ročník celonárodnej vedomostnej
súťaže), EGO versus EKO, Strategické povolania v rezorte ŽP - geológ, meteorológ, vodohospodár (realizácia 3 súťaží, príprava propozícií - 325 študentov), Envirorekord (542 dobrovoľníkov), Trióza propozície súťaží, protokoly o vyhodnotení, aktuálne informácie na webových stránkach programov a súťaží; spolupráca s vydavateľstvom Versa Media v rámci rubriky EkoDielnička v časopise
Šikovníček. Na školský rok 2017/18 sa pripravil nový ponukový leták aktivít OEVV pre školy, odbornú verejnosť s novou grafikou a aktualizovanými školskými programami. Programová ponuka
OEVV sa zverejnila na portáloch SAŽP, OEVV a facebooku;
- realizácia enviro aktivít pre deti, žiakov a študentov v rámci environmentálne významných dní - napr.: Svetový deň ŽP, Deň Biodiverzity, Svetový deň Zeme, Svetový deň vody, Dni energie, Týždeň
geoparkov, aktivity v rámci Juniorfestu, DOD MŽP SR, Odpad - aktivity, prednáška a tvorivé dielne zamerané na produkciu odpadu;
- prezentácia EkoMerača spojená s aktivitami envirovýchovy - programu ekologickej stopy: Continental (ZV, 08.-10.11.2017), Ekotopfilm - Envirofilm (Europa SC BB, 22.-26.5.2017), Mladý tvorca - Job
Expo (Agrokomplex, 26.-28.4.2017), Detské múzeum SNM BA (17.12.-02.04.2017);
- prednášky, spojené s ukážkami aktivít: Night of chances alebo Noc príležitostí - Prírodovedecká fakulta BA (07.11.2017), Dni energie na Slovensku - DENS 2017 (09.06.2017), Ekonomická fakulta
UMB BB (09.06.2017);
- účasť na nasledujúcich odborných podujatiach: konferencia EVA - Zaježová, 6. - 8. 3.2017 – prezentácia aktivít OEVV, nadviazanie kontaktov s NGO; European Citizen Science Association, Dublin, 9.
3. – 11. 3. 2017 - prezentácia aktuálnych a pripravovaných aktivít odboru súvisiacich s občianskou vedou; 57. Fakultná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) - Lesnícka
fakulta vo ZV, 5. 4. 2017 - SAŽP poskytla odborné publikácie, osobná účasť v komisii, prezentácia SAŽP formou loga; ENERSOL - Slávnostné otvorenie 7. ročník celoslovenskej súťaže, využitie
alternatívnych zdrojov energie, SOŠ Senica, 11. 4. 2017. Propagácia obnoviteľných zdrojov energie z pohľadu stredoškolskej mládeže, výchova a vzdelávanie mladých ľudí k ochrane životného
prostredia. Zástupca z OEVV SAŽP SR sa zúčastnil na obhajobách; ENERSOL EU 2017 - medzinárodná konferencia projektu, Hluboká nad Vltavou, 20. – 21. 4. 2017 - podpora medzinárodného
projektu účasťou na obhajobách žiackych projektov OEVV SAŽP BB; odborná exkurzia Environmentálne záťaže, SAŽP BB, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, SPU Nitra, 19. – 21. 4.
2017; účasť na exkurzii pre školský program Enviróza; seminár pre štátnu správu v oblasti environmentálnych záťaží – Banská Bystrica, 23. 5. 2017 - organizované v rámci národného projektu ako
sprievodné podujatie Envirofilmu; rezortný seminár Envirohry 2017, SMOPAJ Liptovský Mikuláš, 30. 11. – 1. 12. 2017 - prezentácia aktivít a realizácia praktickej ukážky environmentálnej výchovy v
SAŽP BB;
- web stránky školských programov a súťaží: www.sazp.sk, www.ekostopa.sk, www.enviroportal.sk, www.snaturou2000.sk, www.enviroza.sk, www.poznavamehrou.sazp.sk, www.envirotazniky.sk,
www.triedime.sk sa priebežne aktualizujú na základe pripravovaných alebo práve prebiehajúcich environmentálnych aktivít; aktualizácia informácií o osvete a neformálnej environmentálnej
výchove na web stránke MŽP SR a facebooku OEVV: súťaž ku Dňu lesov, aktuálne príspevky - propagácia publikácií, aktivít, exkurzií, spotov o vodohospodárstve a. i.;
- opatrenia vyplývajúce z Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do r. 2025; odpočet aktivít za rok 2016;
- účasť na študijnej ceste do Národného parku Fertő-Hanság a Neusiedler See-Winkel – 2. – 3. 5. 2017 - výmena skúseností, čerpanie inšpirácií k vzdelávacím programom pre verejnosť, prehliadka
realizácií nových biotopov pre ochranu prírody, inšpirácie príkladmi dobrej praxe v oblasti a iné;
- účasť na stretnutí komisie vzdelávania k TUR v Ženeve zabezpečená prostredníctvom zástupcu z MŽP SR.
OKP - Odborná príprava na získanie Osobitných
OEVV
12.2017
Úloha je
kvalifikačných predpokladov v zmysle vyhlášky
Mgr. Bobková
splnená.
9 000,5 912,5 912,MŽP SR
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

60.

61.

62.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

č. 462/2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon
niektorých činností na úseku starostlivosti o životné
prostredie
Anotácia:
Kompletné organizačné, administratívne a tematické zabezpečenie odbornej prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o
životné prostredie.
Forma výstupov:
- odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o životné prostredie:
1. školenie: 29. 5. - 02. 6. 2016, Inštitút pre verejnú správu Bratislava, zamestnanci OÚ OSŽP a SIŽP, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o ŽP na úsekoch: ochrana prírody a krajiny (17
účastníkov), odpadové hospodárstvo (16 účastníkov);
2. školenie: 19. 6. – 23. 6. 2017, Inštitút pre verejnú správu Bratislava, zamestnanci obcí, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o ŽP na úsekoch: ochrana prírody a krajiny (51 účastníkov) a
ochrana ovzdušia (14 účastníkov).
3. školenie: 25. 9. - 29. 9. 2017, Inštitút pre verejnú správu Bratislava, zamestnanci SIŽP a OÚ – OSŽP, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úsekoch: ochrana vôd a
nakladanie s vodami (19 účastníkov), ochrana ovzdušia (7 účastníkov) a IPKZ (3 účastníci);
4. školenie: 16. 10. - 20. 10. 2017; Inštitút pre verejnú správu Bratislava, zamestnanci obcí, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o ŽP na úsekoch: odpadové hospodárstvo (30 účastníkov),
ochrana vôd a nakladanie s vodami, verejné vodovody a verejné kanalizácie a rybárstvo(22 účastníkov);
Vzdelávanie koordinátorov environmentálnej
OEVV
12.2017
Úloha je
4 500,643,643,výchovy
RNDr. Brenkus
splnená.
Anotácia:
Organizačno-technické zabezpečenie vzdelávania koordinátorov environmentálnej výchovy v rámci metodických dní (MD) a programu vzdelávania pedagógov.
Forma výstupov:
- 8 informačno-metodických dní, ktoré absolvovalo celkovo 326 učiteľov materských, základných a stredných škôl a študentov pedagogických fakúlt v rámci celého Slovenska: Komárno (02. 03. 2017
– 62 účastníkov), Dunajská Streda (28. 03. 2017 – 17 účastníkov), Stará Ľubovňa (04. 04. 2017 – 14 účastníkov), Poprad (06. 04. 2017 – 20 účastníkov), Banská Bystrica (10. 04. 2017 – 32
účastníkov), Žiar nad Hronom (14. 11. 2017 – 28 účastníkov), Trnava (06. 11. 2017 – 138 účastníkov), Banská Štiavnica (20. 12. 2017 – 15 účastníkov);
- program Envirominimum pre študentov pedagogických fakúlt a učiteľov materských škôl, prezentácie lektorov; tvorba a následné postúpenie spisu Envirominimum – zvyšovanie
environmentálneho povedomia učiteľov materských škôl a rozvíjanie ich didaktických spôsobilostí pre environmentálnu výchovu akreditačnej komisii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky so žiadosťou o akreditáciu.
Vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny
OEVV
12.2017
Úloha je
2 000,2 163,2 163,Mgr. Šávoltová
splnená.
Anotácia:
Kompletné organizačné, administratívne a obsahové zabezpečenie vzdelávacích aktivít realizovaných v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania „Ochrana prírody a
krajiny“. Vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny určené pre odborných zamestnancov a širokú verejnosť súvisí s Rezortnou koncepciou environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do r.
2025 schválenej uznesením č. 119/2015 z Porady vedenia Ministerstva životného prostredia SR.
Forma výstupov:
- realizácia 2 modulov akreditovaného vzdelávacieho programu: Právne myslenie a logika (21. - 23. 3. 2017) a Vybrané aspekty ochrany prírody a krajiny (14. - 16. 11. 2017) v priestoroch SAŽP
Banská Bystrica.
22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej OEVV
12.2017
Úloha je
5 000,2 396,4 470,2 396,4 470,37

Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

63.

64.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2017
Mgr. Šijak
splnená.
Anotácia:
Komplexná organizácia a realizácia 22. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Každoročne je súťaž venovaná inej téme. Súťaž sa koná pri príležitosti
Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2017. Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a
zručností v umeleckom prejave. Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet súvisí s Rezortnou koncepciou environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do r. 2025
schválenej uznesením č. 119/2015 z Porady vedenia Ministerstva životného prostredia SR. Paralelou súťaže Zelený svet je 5. ročník literárnej súťaže Múdra príroda 2017 s rovnakým tematickým
zameraním.
Forma výstupov:
- organizačné zabezpečenie putovnej výstavy Zelený svet s vybranými ocenenými prácami súťaže Múdra príroda v rámci vybraných krajov v SR, KOS a pod., vyhlásenie súťaží Zelený svet a Múdra
príroda, príprava a zverejnenie tlačových správ o súťaži; printové a elektronické propozície súťaže; webové stránky súťaží; http://mudrapriroda2017.sazp.sk a http://zelenysvet2017.sazp.sk
(propozície, databázy, spolupráca s partnermi a členmi odbornej poroty, spracovanie komplexnej idey 22. ročníka súťaže, evidencia prihlásených súťažných prác, zasadnutie odbornej poroty,
komplexné zabezpečenie slávnostného ocenenia víťazov spojeného s vernisážou a kultúrnym programom).
Zelený vzdelávací fond
OEVV
12.2017
Úloha je
5 000,646,7 963,646,7 963,PaedDr. Pálková
splnená.
Anotácia:
Zriadenie ZVF nadväzuje na Koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania (UV SR č. 846/ 1997), UV SR 112/1999, UV SR 619/1993, UV SR 846/1997, NSPGV 2012-2016, UV SR 119/2015),
Rezortnú koncepciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do r. 2025 schválenú uznesením č. 119/2015 z Porady vedenia Ministerstva životného prostredia SR, Stratégiu EHK OSN pre
výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju, Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016. ZVF je zriadený za účelom plnenia všeobecne prospešného účelu a to najmä na
podporu neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
ochranu a podporu zdravia a vzdelávania.
Forma výstupov:
- podklady k zriadeniu ZVF – popis, manuál, schéma fungovania, návrh výzvy, žiadosť o podporu projektového zámeru, príprava ppt prezentácie pre potreby zasadnutia k ZVF s potenciálnymi
donormi, pracovné stretnutie s potenciálnymi donormi ZVF, zapracovanie pripomienok a návrhov do dokumentov fondu, preklad dokumentov fondu do anglického jazyka, vypracovanie Oznámenia
o podpore projektových zámerov, Zmluvy o účelovom finančnom dare pre donorov ZVF, komunikácia so záujemcami o podporu zo ZVF a donormi, metodika hodnotenia projektových zámerov ZVF,
oprávnenosti nákladov fondu, darovacie zmluvy s donormi, návrh spolupráce s donormi, príprava oprávnených a neoprávnených nákladov fondu, zmluvy s príjemcami finančnej podpory z fondu,
oznámenia o podpore projektových zámerov č.1, web aplikácie a elektronická prihláška pre žiadateľov, príručka pre žiadateľov, zverejnenie Oznámenia o podpore zo ZVF, prijímanie žiadostí o
podporu zo ZVF, formulár administratívnej a odbornej kontroly, informačný seminár pre žiadateľov o podporu zo ZVF (nerealizoval sa z dôvodu nízkeho počtu záujemcov o účasť), uzávierka žiadostí
o podporu zo ZVF dňa 1.12.2017, realizácia administratívnej kontroly, príprava podkladov pre odbornú kontrolu žiadostí, spracovanie štatistických ukazovateľov pilotnej výzvy ZVF;
- web stránka www.zelenyvzdelavacifond.sk (konzultácie, tvorba štruktúry a obsahu), poskytovanie informácií záujemcom o podporu, pracovné stretnutia k online prihlasovaciemu formuláru pre
žiadateľov o finančnú podporu, prezentácia ZVF pred výkonnými riaditeľmi a zástupcami kórejských spoločností na "Corean Embassy Meeting" v Galante (24.10.2017).
Skrytý svet Žitného ostrova - programy praktickej
OKO
12.2017
Úloha je
6 000,2 767,2 767,EVVO v SEV SAŽP Dropie
Ing. Berešová
splnená.
Anotácia:
Hlavným cieľom praktických programov v SEV SAŽP Dropie je podporiť aktívnu participáciu obyvateľov regiónu na ochrane prírody a krajiny, sprostredkovať účastníkom inšpiratívne zážitkové
programy v nížinnej krajine Dolného Žitného ostrova, inšpirovať, vzdelávať a formovať návštevníkov SEV SAŽP Dropie ako environmentálne gramotných a uvedomelých občanov EÚ. Programy sa budú
realizovať formou jednodňových exkurzií a pobytových programov, súťaže Hypericum, programov pre verejnosť aj mimo SEV SAŽP Dropie. Na realizácii praktických programov budú spolupracovať
samosprávy regiónu, mimovládne organizácie BROZ, RPS, rezortné organizácie Správy CHKO Dunajské Luhy a Ponitrie, SMOPAJ, univerzity UKF FPV Nitra, SPU Nitra, centrálne voľného času a osvetové
strediská. V roku 2017 bude ťažiskovou témou praktických programov Poľnohospodárstvo v regióne Dolného Žitného ostrova.
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Forma výstupov:
- 2.2. Svetový deň mokradí MŠ Lesná 10 a Lesná 8 Kolárovo (22+25), 14.-17.2. Roots&Shoots: Pilotné návštevy škôl (2x Žilina, 2x Banská Bystrica), 3.4. realizácia Tajomstiev hávede v MŠ Lesná
Kolárovo (22) a na ŠZŠ Kolárovo (24), 1.3. Roots&Shoots Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutým Bratislava (22), 3.3. Roots&Shoots ZŠ Zemianska Olča (17+4), 7.4. realizácia
Tajomstiev hávede v MŠ Funny Kids Academy – Montessori Jasle a škôlka Bratislava (25), 11.4. prednáška environmentálnej výchovy ZŠ Alekšince (75), konzultácie SPU FZKI (18)- predbežné výstupy
ateliérových prác študentov SPU Nitra- návrhy prírodného areálu SEV Dropie, 12.4. lektorovaná exkurzia ZŠ s VJM ul. Práce Komárno (46), 19.4. envirosúťaž Hypericum 2017 v spolupráci s BROZ,
CHKO Dunajské Luhy, RPS, účasť 12 družstiev, celkovo 60 osôb. 1. miesto ZŠ Veľké Lovce, 2.miesto ZŠ Milana Hodžu Bratislava, 3. miesto ZŠ Palárikovo, 20.4. Roots&Shoots, ZŠ Svrčia Bratislava,
24.4. Deň Zeme v CHVÚ Ostrovné lúky (6) - upratovanie poľných ciest, 24.-26.4. Roots&Shoots na ZŠ Žilina, ZŠ Dúbravka, ZŠ Zemianska Olča, 4.5. lektorovaná exkurzia ZŠ Červený Hrádok (37), 5.5.
lektorovaná exkurzia MŠ s VJM Pribeta (25), R&S ZŠ Banská Bystrica, 9.5. lektorovaná exkurzia ZŠ Nábrežná Nové Zámky (48), 10.5. lektorovaná exkurzia ZŠ Nábrežná Nové Zámky (46), 11.5.
lektorovaná exkurzia MŠ Galanta (33), 15.5. lektorovaná exkurzia pre študentov UJS Komárno (18), 16.5. lektorovaná exkurzia ZŠ Mojmírovce (35), 25.5. lektorovaná exkurzia MŠ Lesná Kolárovo
(42), 26.5. lektorovaná exkurzia ZŠ Veľký Meder (38), 29.5. lektorovaná exkurzia pre študentov Prif UK Bratislava (15), 1.6. exkurzia ZŠ Šurany (40), 5.6. Svetový deň ŽP ZŠ Mostná Nové Zámky (45),
7.6. program R&S Svrčia Bratislava, 9.6. ŠZŠ Kolárovo - výroba mikrobiotopov (23), 14.6. Lektorovaná exkurzia MŠ Nitra (22), 21.6. lektorovaná exkurzia ZŠ Grösslingova Bratislava, 22.6. lektorovaná
exkurzia ZŠ M.Hodžu Bratislava (25), 26.-30.6. Denná Dropia škôlka v prírode (22), 6.7. CVČ Kolárovo (58), 7.7. exkurzia denný tábor MONA Dunajská Streda (9), 10.7. exkurzia denný tábor ZŠ
Pohraničná Komárno (27), 13.7. exkurzia denný tábor ZŠ Rozmarínová Komárno (45), 25.7. denný tábor CVČ Komárno (14), 16.8. lektorovaná exkurzia Denný tábor Komárno (6), 3.10. ZŠ s VJM
Malé Dvorníky (115), 12.10. ZŠ s VJM Trhová Hradská (50), 13.10. ZŠ s VJM Vrakúň (48), 11.10. ZŠ Alekšince (53), 17.10. ZŠ s VJM Topoľníky (47), 26.10. MŠ Lesná 8 s VJM Kolárovo (45), 27.10. MŠ
Lesná 8 s VJM Kolárovo- 2 skupina (36), 8.11. Čítanie pri čaji- Tihányovský kaštieľ Banská Bystrica (30), 27.11. ZŠ s VJMaS Kameničná (34), 5.12. ZŠ Spojová Banská Bystrica (150), 22.12. ZŠ
Zemianska Olča (95);
- 17.-19.3. dobrovoľnícka víkendovka k orezu vŕb (14), 21.-23.4. víkendovka pre študentov VŠ a SŠ zameraná na environmentálne a sociálne zručnosti – Multi Kulti víkend (36), 26.-29.4. Metódy
terénneho výskumu pre študentov UKF FPV Nitra (22), 9.-10.5. pobytový program pre študentov UMB Banská Bystrica (36), 12.-13.5. pobytový program Divadlo Paradox Nové Zámky (18), 18.-19.5.
pobytový program pre MŠ Lodná Komárno (16), 29.5.-1.6. Škola v prírode ZŠ Zemianska Olča (36), 4.-5.6. Jednota dôchodcov Slovenska Kolárovo (34), 12.-16.6. ŠVP ZŠ Gyulu Lőrincza Kameničná
(20), 20.-21.6. MŠ Slniečko Nové Zámky (21), 24.-25.6. Pobytový program pre rodiny Zemianska Olča a Balatonfüred (HU) (20), 26.-27.6. MŠ Kameničná (12), 7.9.7. Envík (34), 10.-13.7. Pobytový
program pre rodiny (23), 3.-4.8. Pobytový program (15), 6.-12.8. Umelecký tábor Szilvie Czafrangó (18), 25.-27.8. Envík (17), 8.-10.9. Envík pre rodiny z Nových Zámkov (28), 26.-28.9. Pobytový
program (23), 19.-20.10. Plánovací workshop k envirorekordu (24);
- 2.2. Metodický deň na Univerzite Jánosa Selyeho (60), 22.3. Sprievodné programy Ekotopfilm-Envirofilm Dunajská Streda (920 žiakov), 23.3. Sprievodné programy Ekotopfilm-Envirofilm Veľký
Meder (875 žiakov), 28.3. Metodický deň v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku Dunajská streda (22), 27.4. Mladý tvorca, 12.5. lektorovaná exkurzia pre pedagógov mesta Bratislava v gescii Prif
UK Bratislava (20), 13.5. Deň otvorených dverí na MŽP SR Bratislava, 22.-23.5. Juniorfest MMF Ekotopfilm-Envirofilm, 31.5. Skúsenosti zo študijných ciest- seminár pre pedagógov MPC Nitra (22),
18.6. Bratská jednota baptistov (56), Výtvarné sympózium pre pedagógov výtvarnej výchovy ZŠ a MŠ (18), Seminár pre Sekciu fondov EÚ SAŽP (68), Výstava fotografií z CHVÚ Ostrovné lúky a
prezentácia SEV Dropie (Hotel Leonor, Kolárovo), Networking- stretnutie dobrovoľníkov v SEV Dropie (87), Študentský parlament študentov maďarskej národnosti v SEV Dropie (35), Folklórny
tanečný a spevácky súbor Nesvadčan (42), Envirorekord vo výsadbe stromov (542), Noc výskumníkov Prif UK Bratislava (41), Pilotný program ENVIROMINIMUM – zvyšovanie environmentálneho
povedomia pedagogických pracovníkov a rozvíjanie ich didaktických spôsobilostí pre environmentálnu výchovu (21); namiesto aktivity Staré ovocné stromy Dolného Žitného ostrova sa vypracoval
Dendrologický prieskum drevín v SEV SAŽP Dropie, okrem základných dendrologických údajov správa obsahuje návrh arboristických zásahov indikovaných stromov, tagovanie drevín a hodnotiacu
správu so špecifikáciou arboristických zásahov aj z hľadiska prevádzkových rizík.
Ekotopfilm – Envirofilm 2017
OKO
12.2017
Úloha je
3 000,2 978,2 978,Ing. Kučerová
splnená.
Anotácia:
MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2017 je výsledkom partnerskej spolupráce dvoch významných tradičných podujatí, ktoré spája myšlienka ochrany životného prostredia. Od roku 1995 je jeho
vyhlasovateľom MŽP SR a organizátorom SAŽP. Hlavným organizátorom festivalu a jeho sprievodných podujatí je od roku 2015 partnerská spoločnosť Ekotopfilm, SAŽP spoluorganizátorom. SAŽP
spolupracuje pri zabezpečovaní priebehu festivalového týždňa v Banskej Bystrici, spolupracuje pri organizácii sprievodných podujatí a pofestivalových prehliadok.
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66.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Forma výstupov:
- sprievodné podujatia Banská Bystrica:
pre odbornú verejnosť: seminár pre štátnu správu zameraný na oblasť EZ, konferencia Krajina-človek-kultúra, workshop OPKŽP;
pre širokú verejnosť: premietanie filmu P. Barabáša na Amfiteátri Banská Bystrica, filmových ukážok a beseda s filmárom a cestovateľom P. "Becko" Ondrejovičom, beseda a diskusia na tému
environmentálna kriminalita s prokurátorom a hlavným špecialistom pre trestné činy proti ŽP Ladislavom Hannikerom a špecialistom Policajného zboru SR na envirokriminalitu Máriom Kernom.
Info stánok - prezentácia SAŽP, výstavy v priestoroch ESC B. Bystrica: súťaž Dedina roka 2015, Človek - spotrebiteľ verzus životné prostredie, (Ne)bojíme sa hávede!;
pre deti a mládež – enviroaktivity, v Bratislave sa uskutočnil workshop Stav ŽP SR v kontexte globálnych megatrendov;
- konverzia vybraných filmov do formátu DVD, výroba kópií a obalov na nové filmy zaradené do databázy;
- aktualizovaná databáza filmov videotéky SAŽP - doplnené o nové tituly, výpožičky filmov zabezpečované priebežne počas roka - v roku 2017 bolo vypožičaných 129 filmov pre nekomerčné osvetové
a edukačné účely.
Podpora komunikácie, osvety a PR aktivít
OKO
12.2017
Úloha je
smerovaných k cielenému informovaniu verejnosti
Ing. Kučerová
splnená.
5 000,27 883,27 883,o činnostiach SAŽP a MŽP SR zameraných na
ochranu a zlepšovanie stavu ŽP
Anotácia:
Zabezpečovanie pravidelnej, cielenej a koordinovanej komunikácie patrí medzi základné predpoklady budovania pozitívneho image organizácie. Sústavná a systematická komunikácia s cieľovými
skupinami prostredníctvom vhodne vybraných nástrojov podporuje zvýšený záujem verejnosti o ochranu a tvorbu životného prostredia.
Cieľom úlohy je:
- zabezpečovať cielenú a koordinovanú komunikáciu s verejnosťou, šírenie environmentálnej osvety a propagácie;
- zabezpečovať osvetovými a PR aktivitami plnenie rezortnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do r. 2025 (schválená uznesením č. 119/2015 z Porady vedenia Ministerstva životného
prostredia SR);
- posilniť a predstaviť dôležitosť a význam SAŽP – prierezovej inštitúcie MŽP SR;
- podporovať rozvoj spolupráce rezortných inštitúcií pri prezentácii aktivít a činností MŽP SR a jeho inštitúcií;
- zabezpečovať podporné aktivity pre jednotlivé organizačné zložky SAŽP a MŽP SR pri plnení svojich úloh.
Forma výstupov:
- kalendár plánovaných podujatí a v nadväznosti naň i komunikačný plán, kalendár i komunikačné výstupy boli pravidelne aktualizované a vystavované na iwww.sazp.sk, spolupráca pri zostavovaní
on-line kalendára rezortných podujatí MŽP SR; koordinácia komunikačných výstupov SAŽP;
- textové a grafické spracovanie posterov, letákov, publikácií, brožúr, pozvánok, skladačiek, ilustrácií, QR kódov ... následné spracovanie podkladov pre tlač a zabezpečenie tlače pravidelné
zverejňovanie správ a PR článkov súvisiacich s činnosťami a aktivitami SAŽP a s významnými dňami ŽP;
- zabezpečovanie informovanosti – zasielanie tlačových správ médiám o podujatiach, výzvach, súťažiach a pod., medzinárodná registrácia vybraných podujatí organizovaných SAŽP na tematických
stránkach EK (www.worldwetlandsday.org, www.ramsar.org., www.greenweak.eu);
- podpora realizácie významných osvetových či edukatívnych podujatí organizovaných SAŽP, adjustácia výstav, spolupráca pri ich príprave a realizácii, podklady pre VO - reklamné predmety,
spolupráca a poradenstvo pri vypracovávaní špecifikácií v procese VO pre TOZ, grafické služby a tlač;
- Európsky týždeň mobility: príprava a realizácia aktuálneho ročníka, dokumenty, príručky, preklady textov, aktualizácia web stránky kampane, vyhlásenie a realizácia kampane, poradenstvo,
konzultácie so zástupcami zapojených miest, príprava a realizácia odborného workshopu, slávnostné vyhodnotenie aktuálneho ročníka a ocenenie víťazov Národnej súťaže počas národnej
konferencie. Do aktuálnej kampane bolo zapojených 49 slovenských samospráv, do Národnej súťaže ETM 2017 bolo prihlásených 20 projektov;
- prezentácia činností projektov a aktivít SAŽP počas vybraných podujatí organizovaných externými subjektmi pre verejnosť, ako napr. Deň otvorených dverí na MŽP SR, počas MFF EkotopfilmEnvirofilm, workshop Marketing vo verejnej doprave, Dni energie, Špunti 2017, Noc príležitostí PRIF UK a pod.;
- podpora realizácie podujatí organizovaných SAŽP pri príležitosti významných dní ŽP a počas organizácie seminárov, školení, konferencií, EEA-NRC SOE, Envirorekord, ... - technicko-organizačné a
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

personálne zabezpečenie, grafické spracovanie a tlač, pre podporu propagácie, vzdelávania a osvety v oblasti ochrany a tvorby ŽP distribúcia materiálov širokej verejnosti: a/printová počas
vybraných podujatí realizovaných SAŽP ale aj MŽP SR či jeho rezortných inštitúcií, b/elektronické verzie vybraných boli zverejnené na web stránke SAŽP;
- spolupráca pri príprave redizajnu web stránky SAŽP, napĺňanie jednotlivých častí web stránky, pravidelne zabezpečovanie zverejňovania aktuálnych informácií, facebook SAŽP, monitoring médií
informujúcich o aktivitách a činnostiach SAŽP;
- prieskum na zistenie stavu informovanosti v oblasti kvality ŽP - cieľovou skupinou bola reprezentatívna vzorka tvorená zástupcami širokej verejnosti, odbornej verejnosti a škôl.
ENVIROMAGAZÍN – 22. ročník vydávania časopisu o OKO
12.2017
Úloha je
5 000,68,30 702,68,30 702,životnom prostredí
Ing. Kureková
splnená.
Anotácia:
Enviromagazín je jediné odborno-náučné periodikum o životnom prostredí na Slovensku. Od roku 1996 ho vydáva Slovenská agentúra životného prostredia z poverenia Ministerstva životného
prostredia SR, ktoré tým plní Koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania, schválenú uznesením vlády SR č. 846/1997. Časopis už 21 rokov zabezpečuje mediálne potreby rezortu životného
prostredia, prispieva k propagácii aktivít a prác pri ochrane a tvorbe životného prostredia v SR i zahraničí. Dôraz sa kladie na šírenie objektívnych informácií o štátnej environmentálnej politike vlády
SR a Ministerstva životného prostredia SR, sprístupňovanie najnovších poznatkov z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a propagáciu environmentálnych aktivít v prospech trvalej
udržateľnosti SR, EÚ a ostatného sveta širokej odbornej a laickej verejnosti s dôrazom na mládež.
Forma výstupov:
vydaných 6 čísiel, každé v náklade 3 000 ks (spolu 18 000 ks):
- Enviromagazín č. 1 - hlavná téma: Hodnotenie historicky prvého predsedníctva SR v rade EÚ
- Enviromagazín č. 2 - hlavná téma: Environmentálne vzdelávanie dospelých
- Enviromagazín č. 3 - hlavná téma: Zelená infraštruktúra
- Enviromagazín č. 4 - hlavná téma: Životné prostredie a zdravie
- Enviromagazín č. 5 - hlavná téma: Udržateľná mobilita
- Enviromagazín č. 6 - hlavná téma: Environmentálna informatika;
Všetky čísla sú zverejnené aj v elektronickej forme na www.enviromagazin.sk a zálohované aj na elektronických nosičoch.

VII. Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca
28 200,68.

69.

0,-

19 477,-

49 400,-

19 477,-

49 400,-

Zabezpečenie plnenia vybraných povinností SR,
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
2 000,1 719,1 719,vyplývajúcich z členstva v OECD
Ing. Lieskovská
splnená.
Anotácia:
Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zastúpenia SR vo Working Party on Environmental Information (WPEI) a v Join Working Party on Agriculture and Environment (JWPAE). Koordinácia poskytovania
informácií za SR za oblasť životného prostredia v zmysle požiadaviek OECD.
Forma výstupov:
- stanovisko k otázkam - dotazník lesy, odpady; podklady pre dotazníkový prieskum; koordinácia vypracovania a zaslanie dotazníka OECD Annual Quality Assurance;
- spracovanie a zaslanie na OECD Správy o stave vývoja v oblasti reportingu, indikátorov a informovania verejnosti v SR za rok 2016;
- zabezpečenie aktívnej účasti na zasadnutiach 18.-20.4.2017 a 22.-24.10.2017.
Zabezpečenie koordinácie plnenia reportingových
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
povinností, ktoré SR vyplývajú z právnych
Ing. Grófová
splnená.
2 500,1 153,1 153,predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky ochrany
vôd a vodného hospodárstva
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Anotácia:
Jednou z povinností SR, ako člena Európskej únie, je plnenie reportingových povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Európskej únie relevantných pre oblasť životného prostredia.
Zabezpečením koordinácie prác na plnení reportingových povinností SR voči EÚ bola MŽP SR poverená SAŽP. Aktivity spojené s plnením reportingových povinností vyplývajúcich z právnych predpisov
EÚ relevantných pre oblasť vôd sú vzhľadom na špecifické postavene problematiky vôd v rezorte MŽP SR riešené samostatnou úlohou v PHU SAŽP. Úlohou SAŽP v tomto procese je zostavovať a
aktualizovať zoznam reportingových povinností SR relevantných pre problematiku vôd, evidovať termíny na predkladanie správ EK, evidovať metodické pokyny EK pre spracovávanie správ,
koordinovať spracovanie správ medzi príslušnými rezortnými aj mimorezortnými organizáciami, podľa potreby spracovávať, upravovať a finalizovať podklady a výstupy, predkladať správy Európskej
komisii a viesť evidenciu správ relevantných pre problematiku vôd Európskej komisii.
Forma výstupov:
- k 31. 12. 2017 nebol prijatý žiadny nový právny predpis s relevanciou k reportingu, a preto nebola vykonaná ani žiadna nová analýza reportingových požiadaviek; 1x zoznam reportingových
povinností SR voči EK na rok 2018 a prvú polovicu roka 2019; 2x aktualizácia zoznamu právnych predpisov, reportingových povinností a správ predložených na EK, ktoré boli vystavené na webovej
stránke SAŽP;
- 5x pripomienkovanie pre EK/EEA a iné organizácie (GIS údaje reportované v roku 2010 a 2016 za tzv. continua elements; návrh schémy pre reportovanie programu opatrení v roku 2018; riešenie
požiadavky EK na udelenie súhlasu/licencie s poskytovaním priestorových údajov verejnosti; vyhodnotenia plnenia EIOENT prioritných datasetov týkajúcich sa problematiky vôd; 2x dotazník pre
projekt DriDanube; komunikácia s SHMÚ k vyplneniu dotazníka Questionnaire on Water Quality Indicators and Indices pre organizáciu UNU-FLORES);
- 2x účasť na pracovnom stretnutí k reportingu na rok 2018 (21. 4. 2017, Bratislava; vedenie stretnutia 06. 12. 2017, Bratislava), 2x spolupráca na spracovávaní správ (správy podľa smerníc
2006/7/ES a 91/676/EHS) 4x správy predložené na EK;
- 4x priebežná evidencia odoslaných správ. Odoslané správy sú sprístupňované na webovej stránke SAŽP; správy a s nimi súvisiaca dokumentácia a metainformácie sú zaevidované a archivované na
\\titan\Reporting_EU, 4x príprava podkladov (návrh pozície k návrhu rozhodnutia EP a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 87/217/EHS ... a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS;
- podklady k Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030, kapitola Voda, 2x podklady k míting SCG); 3x pripomienkovanie dokumentov („Road map“ pre fitness check
rámcovej smernice o vode, Katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia, Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody), 4x účasť
na stretnutiach prac. skupín pri MŽP SR – SV (stretnutia k implementácii smernice 91/676/EHS podkladov (27. 07. 2017, 24. 11. 2017, Bratislava), stretnutie k príprave dodatku k programu
monitorovania vôd na rok 2018 (12. 10. 2017), stretnutie Reporting Voda 2018/2019 (06. 11. 2017, Bratislava, odpočtované aj v rámci podaktivity 2.2.);
- 4x pripomienkovanie (návrh správy EK o kvalite vody určenej na kúpanie v EÚ podľa smernice 2006/7/ES, EEA 2018 Water Assessment Report, Ročná indikátorová správa 2017 EEA, Indikátora EEA
o komunálnych odpadových vodách), 1x účasť na pracovnom stretnutí pracovnej skupiny WG DIS (7-9.3.2017, Kodaň, Dánsko); 1x interview pre EK (skúsenosti s reportingom plánov manažmentu
povodí v roku 2016); 1x účasť na EIONET Freshwater workshope (19-20.6.2017, Kodaň) (financované z PHÚ č. 71); 1x dotazník pre INBO Water Conferencie 2017.
Zabezpečenie koordinácie plnenia reportingových
OAHŽPES
12.2017
Úloha je
povinností, ktoré SR vyplývajú z právnych
Ing. Grófová
splnená.
2 500,498,498,predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky životného
prostredia
Anotácia:
Jednou z povinností SR ako člena Európskej únie je plnenie reportingových povinností voči Európskej komisii (EK) vyplývajúcich z platných právnych predpisov Európskej únie relevantných pre oblasť
životného prostredia. Zabezpečením koordinácie prác na plnení reportingových povinností SR voči EÚ bola MŽP SR poverená SAŽP. Úlohou SAŽP v tomto procese je zostavovať a aktualizovať zoznam
reportingových povinností SR, evidovať termíny na predkladanie správ EK, evidovať metodické pokyny EK pre spracovávanie správ, koordinovať spracovanie správ medzi príslušnými rezortnými aj
mimorezortnými organizáciami, podľa potreby spracovávať, upravovať a finalizovať podklady a výstupy, predkladať správy EK a viesť evidenciu odoslaných správ. Úloha je zameraná na nasledovné
oblasti životného prostredia: Ovzdušie, Odpady, Hluk, Iné.
Forma výstupov:
- 79 x zaevidovanie nových právnych predpisov, 2 x spracovanie analýz reportingových požiadaviek;
- 1 x koordinačné stretnutie k zabezpečeniu spracovania správ podávaných na Európsku komisiu v roku 2017 v sektore Odpadové hospodárstvo a čisté technológie a Chemické látky, priemyselné
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

riziká a biotechnológia (POPs) (1. 2. 2017, Bratislava); 1 x účasť na stretnutí pracovnej skupiny k stratégie pre zlepšenie kvality ovzdušia (22.6.2017, Bratislava);
- 7 x vypracovávanie správy (Správa o veľkých spaľovacích zariadeniach podľa smernice 2001/80/ES; Výročná správa o kontrole výroby a uvádzania POP na trh za rok 2016; Správa o odpade z
elektrických a elektronických zariadení za rok 2015, Správa o odpade z elektrických a elektronických zariadení za rok 2015 (podľa smernice 2012/19/EÚ), Správa podľa rozhodnutia 2011/850/EÚ,
príloha II , časť H až K, Správa podľa čl. 33 (2) smernice 2010/75/EÚ a Správa podľa čl. 35 (2) smernice 2010/75/EÚ; 3 x zabezpečenie prekladu správy z SK do EN (správy o starých vozidlách,
elektroodpade a obaloch) 1 x aktualizácia charakteristiky administratívneho zdroja Údaje o vybraných druhoch odpadov a preprave odpadu využívaného na tvorbu európskej štatistiky v súvislosti s
prípravou Programu štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020; 1 x aktualizácia databázy uznesení vlády SR určujúcich gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov
verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc; 3 x spracovanie podkladov (vypracovanie odpovedí na otázky, ktoré zaslala EK po kontrole LCP reportu; kontrola a doplnenie
prehľadu podkladov a kontaktov pre prípravu SK INSPIRE prioritných datasetov, pripomienkovanie reportingového nástroja pre správy podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách;
koordinácia zabezpečenia spracovania Správy o spaľovniach odpadov, zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zariadeniach, ktoré používajú organické rozpúšťadlá (v štruktúre dotazníka podľa
prílohy II vykonávacieho rozhodnutia 2012/795/EU, Modul 4) (podľa smernice 2010/75/EÚ) (termín predkladania na EK 28. 2. 2018); 40 x správy predložené za SR na EK (vrátane správ za oblasť
voda - viď PHÚ č. 69);
- 40 x zaevidovanie správ predložených EK. Predložené správy vrátane príslušných dokumentov sú prístupné na internom serveri SAŽP \\titan\Reporting_EU v adresári pre príslušný sektor;
- 10 x spracovanie podkladov (odpovede na dotazník týkajúci sa kvality údajov o vozidlách po dobe životnosti; zoznam reportingových požiadaviek, ktoré sú v pôsobnosti SZKOO/MŽP SR na rok 2017;
informácia pre MŽP SR - SZKOO o správach predložených Európskej komisii v mesiacoch marec a apríl 2017 za problematiku Ovzdušie; stanovisko a návrh pozície k "návrhu rozhodnutia EP a Rady,
ktorým sa mení smernica Rady 87/217/EHS ....a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS" (tzv. Environmental Reporting Decision, ERD); podklady k návrhu Stratégie environmentálnej politiky
do roku 2030, kapitola Ovzdušie; odprezentovanie skúseností SR s procesom koordinácie podávania správ Európskej komisii zástupcom agentúry životného prostredia (stretnutie 25.10.2017, B.
Bystrica); aktualizácia informácií o implementácii smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti za SR (zverejňovanie národných metodík, recyklačné poplatky); podklady pre MŽP SR-OOH v
súvislosti s plánovanou zmenou nar. (EÚ) č. 1257/2013 o recyklácii lodí; komunikácia so ŠÚ SR v súvislosti s prípravou Programu štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020; komunikácia s
Inštitútom environmentálnej politiky MŽP SR a ŠÚ SR v súvislosti s odhadom potravinového odpadu vzniknutého v SR v roku 2012).
Zabezpečovanie plnenia povinností SR,
OMSR
12.2017
Úloha je
vyplývajúcich z členstva SR v EEA, sieti Eionet a EPA Mgr. Kosková
splnená.
10 000,6 503,6 503,Network
Anotácia:
Aktívna účasť v Riadiace rade (MB) EEA a plnenie funkcie NFP, koordinácia prác v rámci SR vyplývajúcich z členstva SR v EEA a v sieti Eionet, plnenie reportingových povinností v stanovených PDF a
úloh vyplývajúcich z funkcií PCP a NRC, zabezpečovanie činnosti NFP kancelárie, prevádzka uzla Eionet –SK, príprava Eionet stretnutí na národnej úrovni, príprava NRC mítingov na národnej úrovni.
Participácia na činnosti EPA Network. Projektová činnosť. Pripomienkovanie materiálov, správ, vypracovanie stanovísk k odborným témam. Propagácia výstupov EEA na národnej úrovni.
Forma výstupov:
- 3 MB mítingy (Kodaň, Dánsko) - zabezpečenie účasti zástupcu na dvoch MB mítingoch SZ Brusel a SAŽP, diseminácia materiálov a reakcie na relevantné materiály a dotazníky; 1 stakeholder
workshop o hodnotení činnosti EEA a Eionet (MB, NFP);
- aktívna účasť na troch NFP mítingoch (Kodaň, Dánsko, Lisabon, Portugalsko) a práca v pracovných skupinách pri NFP (WG Copernicus, ICTUG, INSPIRE WG); 4 NFP webináre;
- 13 NRC mítingov, na ktorých bola zabezpečená účasť expertmi zo siete Eionet SK- 10 NRC mítingy zo spolupracujúcich inštitúcií a 3 NRC zo SAŽP; organizácia spoločného NRC FLIS a SOE mítingu v
Bratislave - príprava programu a zabezpečenie národných vstupov;
- Národný NRC míting sa nekonal v roku 2017, bola zabezpečená pravidelná a potrebná emailová a telefonická komunikácia a všetky úlohy a požiadavky boli zabezpečené;
- 1 plenárny míting v Ríme, Taliansku, príspevky do jednotlivých IG, výzva na národnej úrovni o zapojenie do jednotlivých IG;
- pripomienkovanie odborných správ vydaných EEA, národné stanoviská podľa požiadaviek, odborné dotazníky a stanoviska;
- vedenie siete národných expertov Eionet SK - priebežná aktualizácia všetkých NRC členov v októbri 2017 – tabuľka.
Prechod na zelené hospodárstvo
OMSR
12.2017
Úloha je
200,205,205,RNDr. Považan
splnená.
Anotácia:
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ
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splnenia
úlohy

Stav
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úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
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Iné
Výdavky
zdroje
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úlohy (EUR)
upravený rozpočet
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Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
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Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Dokončovanie realizácie projektu T2gE z Horizontu 2020 na zabezpečenie medzinárodnej konferencie Transition to the Green Economy. Koordinácia projektových aktivít, konzorcia projektu aj
interného tímu na SAŽP. Komunikácia s projektovým a finančným „officerom“ projektu. Realizácia workshopu Zelené hospodárstvo ako následného podujatia konferencie. Záverečná správa a finančné
vyúčtovanie projektu.
Forma výstupov:
- správa o záveroch a výstupoch projektu;
- správa o identifikácii EÚ záverov a priorít na propagáciu zeleného hospodárstva;
- správa o tlačových správach a mediálnom pokrytí projektu a konferencie;
- záverečná správa projektu vrátane vyúčtovania;
- záverečná správa o propagácii projektu a konferencie;
- priebežne aktualizovaná webstránka, v 2. polroku bola upravená pre potreby pokračujúceho podujatia - konferencie Driwing towards Circularity (6. - 7. 11. 2017, Bratislava) - prihlasovanie cez online formulár, stream z konferencie, aktualizácia programu a doplnenie dokumentov z podujatia.
Budovanie národných kapacít v oblasti výhľadových OMSR
12.2017
Úloha je
scenárov v životnom prostredí a globálnych
RNDr. Považan
splnená.
10 000,9 399,9 399,megatrendov
Anotácia:
Nadviazanie na spoluprácu s MŽP SR, SAV, SAŽP a EEA pri vytvorení pilotnej štúdie globálnych megatrendov a samostatnej kapitoly v Správe o stave ŽP za rok 2015. Rozpracovanie environmentálneho
klastra (najmä rastúci tlak na ekosystémy, zvyšovanie závažnosti problému a dôsledkov zmeny klímy) s cieľom vytvorenia možných scenárov vývoja v týchto oblastiach na národnej úrovni berúc do
úvahy súčasný vývoj a ciele definované v strategických dokumentoch na národnej a medzinárodnej úrovni.
Forma výstupov:
- štúdia Scenáre 2020 za oblasti biodiverzity a zmeny klímy;
- podklady pre workshop a NRC SOE+FLIS míting (26. - 28.09. 2017, Bratislava). Správa z kick-off mítingu (11.04.2017, Bratislava) a záverečného workshopu (08.12.2017).
Podpora implementácie Minamatského dohovoru
OMSR
12.2017
Úloha je
1 000,0,49 400,0,49 400,o ortuti v Macedónsku
RNDr. Lapešová
splnená.
Anotácia:
Regionálne centrum Bazilejského dohovoru koordinuje dvojročný projekt „Vytvorenie počiatočného hodnotenia Minamatského dohovoru o ortuti v Macedónsku“. Projekt je financovaný z
prostriedkov UNEP/GEF a bude z tejto inštitúcie aj riadený. Cieľom projektu je pomôcť urýchliť proces ratifikácie a implementácie Minamatského dohovoru o ortuti v Macedónsku využívajúc vedecké
a technické znalosti a príručky národnými zainteresovanými subjektami v Macedónsku.
Forma výstupov:
- pravidelná komunikácia s národnými expertmi a s INTL konzultantom; pravidelné odstúpenie správ donorovi;
- organizácia národného mítingu; vytvorenie národného tímu expertov; kontrola a pripomienkovanie priebežných správ od národných konzultantov;
- spolupráca s partnermi v Macedónsku pri príprave národného konzultačného stretnutia;
- štúdium správy z národného konzultačného mítingu, technické zabezpečenie národného konzultačného mítingu;
- výstupy z laboratórnych analýz; inventarizácia dostupných zdrojov; pripomienkovanie správ od národných expertov, konzultácie s medzinárodným konzultantom, zmeny v zmluve s medzinárodným
konzultantom; správa od národných konzultantov konzultovaná s medzinárodným konzultantom;
- príprava informácií k priebežnému čerpaniu financií;
- účasť na záverečnom workshope k projektu na zhodnotenie stavu manažmentu ortuti v Moldavsku, apríl 2017;
- priebežná správa odstúpená a odsúhlasená donorom; konzultácie s implementačnou agentúrou a Macedónskom ohľadne zabezpečenia záverečného kvalitatívneho zhodnotenia výstupov projektu,
príprava verejného obstarávania na audit projektu v spolupráci s OVO v zmysle požiadaviek donora.
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VIII. Podpora štátnej environmentálnej politiky
11 500,75.

76.

0,-

5 794,-

0

5 794,-

0,-

Podpora štátnej environmentálnej politiky
SERP
12.2017
Úloha je
prostredníctvom implementácie v
Ing. Švec
splnená.
6 000,4 099,4 099,environmentálnych projektoch SAŽP
Anotácia:
Cieľom úlohy je podpora štatutárnych činností prostredníctvom implementácie environmentálnych projektov v SAŽP v úzkej spolupráci s príslušnými organizačnými zložkami SAŽP. Zahŕňa aktívne
sledovanie možných zdrojov financovania environmentálnych projektov, koordináciu pri plánovaní projektov vzhľadom na disponibilné ľudské zdroje, prípravu projektových žiadostí, vedenie
centrálnej evidencie projektov SAŽP, podporu projektového manažmentu vo fáze implementácie a monitoringu, poskytovanie informácií o projektovej činnosti pre rozhodovacie procesy, podpora
samotnej implementácie environmentálnych projektov SAŽP.
Forma výstupov:
Implementované projekty (9):
- GI S&T BoK update (Towards a more demand-driven geospatial workforce education/training system),
- Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites,
- Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data,
- Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné Lúky ,
- Transition to the Green Economy,
- Vypracovanie plánov prác na odstránenie environmentálnych záťaží,
- Voda – strategická surovina, vodohospodár – strategické povolanie, 1. etapa,
- Podpora environmentálnej osvety a zlepšenie informovanosti odbornej a laickej verejnosti;
Podané projektové žiadosti (5):
- OP KŽP - MZDY I.,
- Transition to the Green Economy,
- ALARM - Assessment of Landscape Resilience, Monitoring and Natural Disaster Prevention Based on Enhanced Land Cover Data (2. kolo),
- Open Danube: Capacity Building Towards Transnational Data Sharing (2. kolo),
- Podpora efektívnej implementácie Bazilejského dohovoru v súvislosti s plnením reportingových povinností Moldavskej republiky,
- Budovanie odborných kapacít zvyšovaním environmentálneho povedomia a vzdelávania;
Finančne ukončené projekty (6):
- Budovanie kapacít pre manažment e-odpadu v Srbsku,
- Open Linked Data for environment protection in Smart Regions - SmartOpenData,
- Štátny program sanácie EZ 2016-2021,
- Vytvorenie systému environmentálne vhodného nakladania s baterkami v Albánsku,
- Mzdové zabezpečenie vrátane odmien, odvodov zamestnávateľa a platby nemocenských dávok zamestnancov SAŽP ako SORO pre OP ŽP 2015,
- Materiálno-technické zabezpečenie SORO v rámci implementácie OP ŽP - MTZ II.;
Odborne ukončené projekty (2) (čaká sa na finančné vysporiadanie):
- Zvyšovanie environmentálneho povedomia a odborných kapacít s cieľom znižovania environmentálneho rizika spôsobeného e-odpadom v Moldavsku,
- eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE;
Pracovné skupiny, pracovné porady - operatíva pre
SERP
12.2017
Úloha je
1 500,1 640,1 640,45
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MŽP SR
Ing. Švec
splnená.
Anotácia: Podpora aktivít v rámci rezortu MŽP SR a iných rezortov, ktoré sú operatívne vyžiadané počas kalendárneho roka.
Forma výstupov:
- účasť na pracovných poradách na MŽP SR - Rozšírená porada vedenia MŽP SR - marec, Porada vedenia MŽP SR - apríl, Porada vedenia MŽP SR s vedúcimi OSŽP - máj,...;
- operatívne pracovné porady k plneniu úloh PHÚ SAŽP na rok 2017 a 2018 (pracovná porada k Medzinárodným dohovorom ochrany prírody a krajiny – február, november);
- účasť na zasadnutiach pracovných skupín na MŽP SR; účasť na Bilaterálnom zasadnutí SR – ČR – marec;
- workshop "Marketing a osveta vo verejnej doprave" - Orechová Potôň – marec, zasadnutie Komisie MŽP SR pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu – november;
- konferencia UNESCO – Bardejovské kúpele – máj.
Plnenie úloh delegovaných Slovenskej agentúre SFEÚ
12.2017
Úloha je
životného prostredia Riadiacim orgánom pre Ing. Ovčiarka /
splnená.
Operačný program Kvalita životného prostredia na Ing. Gulčík
2 000,55,55,základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom
Anotácia:
SAŽP sa ako SO podieľa na implementácii OP KŽP pre programové obdobie 2014-2020. Výkon delegovaných úloh z RO pre OP KŽP na SAŽP zabezpečuje sekcia fondov EÚ prostredníctvom jednotlivých
odborov riadenia implementácie projektov v Bratislave a v rámci regionálnych pracovísk: Banská Bystrica, Košice, Žilina.
V zmysle organizačného poriadku SAŽP SFEÚ tvoria:
- odbor riadenia implementácie projektov vôd;
- odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení;
- odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy;
- odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží;
- odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody;
- odbor kontroly VO a metodiky;
- odbor riadenia implementácie národných projektov;
- odbor podporných činností.
SAŽP zabezpečuje plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v súlade so splnomocnením riadiaceho orgánu.
Forma výstupov:
- Výročná správa o vykonaní OP KŽP v spolupráci s MŽP SR, resp. RO pre OP KŽP;
- záväzný plán operačného programu;
- ročný súhrn konečných audítorských správ;
- výsledky uskutočnených kontrol;
- vyhlásenie riadiaceho orgánu o vierohodnosti za OP KŽP;
- ŽoP na EK;
- zoznamy o všetkých vykonaných/vykonávaných kontrolách, auditoch a certifikačných overovaniach za OP KŽP za príslušný účtovný rok.
Plnenie úloh delegovaných Slovenskej agentúre
SFEÚ
12.2017
Úloha je
životného prostredia Riadiacim orgánom pre
Ing. Ovčiarka /
splnená.
2 000,0,0,Operačný program Životné prostredie na základe
Ing. Gulčík
Splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu pod
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Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
schválený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie
úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho
orgánu
Anotácia:
SAŽP sa ako SORO podieľa na implementácii OP ŽP pre programové obdobie 2007-2013. Výkon delegovaných úloh z RO pre OP ŽP na SAŽP zabezpečuje sekcia fondov EÚ prostredníctvom jednotlivých
odborov riadenia implementácie projektov v Bratislave a v rámci regionálnych pracovísk: Banská Bystrica, Košice, Žilina.
V zmysle organizačného poriadku SAŽP SFEÚ tvoria:
- odbor riadenia implementácie projektov vôd;
- odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení;
- odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy;
- odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží;
- odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody;
- odbor kontroly VO a metodiky;
- odbor riadenia implementácie národných projektov;
- odbor podporných činností.
SAŽP zabezpečuje plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Životné prostredie v súlade so splnomocnením riadiaceho orgánu.
Forma výstupov:
V rámci OP ŽP bola EK predložená záverečná správa o vykonávaní OP ŽP. SORO pre OP ŽP v rámci udržateľnosti projektov OP ŽP zabezpečuje finálne vysporiadanie finančných vzťahov, pričom
vykonáva aj tieto činnosti:
- monitorovanie projektov v období udržateľnosti OP ŽP;
- kontrola realizácie projektov - kontrola na mieste v období udržateľnosti;
- vysporiadanie finančných vzťahov;
- archivácia projektových zložiek;
- ukončovanie projektov OP ŽP; monitoring neukončených projektov;
- prehľad šetrení / súdnych konaní tretích strán (NAKA, OLAF, EK/ EDA (vrátane šetrení súvisiacich s EK/ EDA), PMÚ, ÚVO, ÚVA, súdy, Generálna prokuratúra, EIF/SZRB AM).

PREHĽAD FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA ÚLOH PODĽA OBLASTÍ:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Hodnotenie životného prostredia
Environmentálna informatika
Environmentálne služby
Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky
Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie
Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia
Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca
Podpora štátnej environmentálnej politiky

Hlavná činnosť spolu
XI.

Režijná činnosť

CELKOM

29 700,62 800,32 442,30 300,28 200,52 500,28 200,11 500,-

0,0,0,0,0,0,0,0,-

30 749,21 924,58 643,15 898,11 016,74 636,19 477,5 794,-

5 705,289 034,614 622,0,74 057,66 627,49 400,0,-

30 749,21 924,58 643,15 898,11 016,74 636,19 477,5 794,-

5 705,289 034,614 622,0,74 057,66 627,49 400,0,-

275 642,2 882 758,3 158 400,-

0,50 000,50 000,-

238 137,3 204 895,3 443 032,-

1 099 445,-

238 137,-

591 455,1 690 900,-

3 204 895,3 443 032,-

1 099 445,3 725 548,4 824 993,47

Príloha č. 1

POUŽITÉ SKRATKY:
BAT/BEP
BHEŠ
DB
DOD
EEA
EF
EK
EVZ
EZ
EZS
FZKI SPU
HKŠ
CHKO
CHVK
IEEG
IPKZ EC
IS
ISI
NIPI
NP
OBÚ
OcÚ
OP KŽP
OP ŽP
OÚ
OÚ OSŽP
PZPH
REG EŠ
RÚSES
SIŽP
SMOPAJ
SO
SSJ
ŠGÚDŠ

najlepšia dostupná technika / najlepšia environmentálna prax
bezprostredná hrozba environmentálnej škody
databáza
deň otvorených dverí
Európska environmentálna agentúra
Environmentálny fond
Európska komisia
efektívne využívanie zdrojov
efektivita zdrojov
elektronický zabezpečovací systém
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
historické krajinné štruktúry
chránená krajinná oblasť
charakteristický vzhľad krajiny
expertná skupina pre smernicu o priemyselných emisiách
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
informačný systém
informačný systém indikátorov
národná infraštruktúra pre priestorové informácie
národný park
obvodný banský úrad
obecný úrad
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Životné prostredie
okresný úrad
okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie
prevencia závažných priemyselných havárií
register environmentálnych škôd
regionálny územný systém ekologickej stability
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
sprostredkovateľský orgán
Správa slovenských jaskýň
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
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SŠ
ŠOP SR
ŠS
TUR
ZI
ZR
ZŠ
ŽP

stredná škola
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
štátna správa
trvalo udržateľný rozvoj
zelená infraštruktúra
zelený rast
základná škola
životné prostredie
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