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Únia robí krok do budúcnosti
1&3&9l"%5FBN¡

XP200282/01

Nevídaná kríza mobilizuje Európsku úniu. Pandémia
choroby COVID–19 zabila v krajinách ako Taliansko,
Španielsko či Francúzsko desaťtisíce ľudí. Slovensko
patrí zo zdravotného hľadiska medzi najmenej postihnuté krajiny. Odpoveď na nákazu a už prejavujúcu sa ekonomickú krízu však musí byť spoločná, keď
chce Únia vyriešiť najväčšie problémy a zároveň sa
lepšie pripraviť na budúcnosť.
Preto sa zrodil plán, ako naštartovať hospodárstva
krajín Únie. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová ho predstavila v stredu v Európskom parlamente (EP). Jadrom projektu je nový
nástroj obnovy – EÚ pre ďalšie generácie vo výške 750
miliárd eur. Začlení sa do prepracovaného rozpočtu
Únie na obdobie 2021 – 2027 v celkovej výške 1,85 bilióna eur. EK si za výhodných podmienok dokáže požičať 750 miliárd eur na finančných trhoch.

Príležitosť a výzva
Pre členské krajiny EÚ vrátane Slovenska ide o obrovskú príležitosť, ale zároveň aj výzvu. Pripomenula to aj von der Leyenová.
„Plán obnovy premieňa túto obrovskú výzvu, ktorej čelíme, na príležitosť, a to nielen vďaka podpore obnovy, ale aj investovaním do našej budúcnosti. Európska zelená dohoda a digitalizácia podporia
zamestnanosť a rast, odolnosť našich spoločností
a zdravie nášho životného prostredia. Teraz nastal
správny čas pre Európu,“ vyhlásila von der Leyenová.
„Je to prvý raz, čo Únia schvaľuje nejaký mimoriadny rozpočet. Z tohto pohľadu je to bezprecedentné. Je
to reakcia na bezprecedentnú krízu. Je veľká a zasiahla celú Európu. A bezprecedentné je tiež to, ako bude
Komisia rozpočet financovať,“ reagoval analytik portálu Euractiv Radovan Geist. „De facto sa vytvorí istá
forma spoločného dlhu. Nie sú to spoločne vydávané
dlhopisy. Ale plány EK idú za doterajšie červené čiary
viacerých krajín Únie,“ pripomenul expert.
Podľa Geista fiškálne stimuly by mali pomôcť. „Prinesú hospodársky rast, ale aj do budúcnosti pomôžu
Európe,“ tvrdí analytik. Komisia totiž nechce len tak
naliať peniaze do ekonomík členských štátov. Má ísť
o podporu naliehavých investícií, najmä v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie, ktorá je podľa EK
kľúčom k budúcej prosperite a odolnosti Európy.
„Je to jasný signál smerujúci k hospodárskej obnove, finančným trhom a zachovaniu ekonomickej
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stability v najbližších mesiacoch a rokoch. Následky
toho, čo sa momentálne deje, budeme cítiť ešte dlho.
Nie je to len koronakríza, ale sme svedkami aj širších
geopolitických súvislostí. Je to preto aj veľmi jasný signál pre budúcnosť spoločného európskeho projektu,“ povedal slovenský europoslanec Vladimír Bilčík
(Spolu, člen frakcie Európskej ľudovej strany).
Samozrejme, s plánom EÚ pre ďalšie generácie musia ešte súhlasiť členské štáty Únie. Doteraz nepanovala zhoda na tom, v akom pomere by Únia mala pre
fond obnovy využiť granty a pôžičky.
Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré by mohli
z predstavených plánov mimoriadne vyťažiť. K dispozícii bude mať dodatočné granty vo výške takmer
osem miliárd eur. Eurokomisia uviedla, že využiť ich
bude môcť už prostredníctvom existujúcich, ale aj
nových programov. Konkrétne cez Fond na obnovu
a odolnosť, cez kohéznu politiku, cez Fond pre spravodlivú transformáciu a cez Program na rozvoj vidieka.
Slovenský europoslanec Robert Hajšel (Smer, Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov)
vníma návrh EK takmer ako maximum možného, čo
sa dalo dosiahnuť. „Dve tretiny plánu obnovy majú
tvoriť granty, jednu tretinu pôžičky. Musíme ukázať

solidaritu. A musí ju ukázať aj Slovensko. Môžeme
si myslieť, že sme doteraz konali zodpovedne. Ale
nevieme, ako sa bude kríza ďalej vyvíjať. Nemôžeme vedieť, či nebudeme potrebovať viac grantov ako
pôžičiek. Je na Slovensku, aby ponúknuté peniaze využilo,“ pripomenul Hajšel.

Domáce úlohy
„S obrovskou príležitosťou tak prichádza aj obrovská
domáca úloha. Aj na Slovensku potrebujeme čím skôr
dobrú víziu a dobré projekty. Obzvlášť preto, že časť
peňazí bude nutné využiť veľmi rýchlo, do roku 2024.
Toto je skutočne nielen šanca postaviť našu ekonomiku na nohy, ale ju aj zoceliť do budúcna,“ uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.
„Tento plán by mal Slovensku pomôcť naštartovať
ekonomiku a podporiť oblasti hospodárstva, ktoré najviac utrpeli. Zároveň je to šanca, a EK to odporúča
a podmieňuje tým aj využite financií, že budeme brať
do úvahy klimatické ciele a prechod na digitálnu ekonomiku. Keď to Slovensko zoberie správne do rúk, tak
krízu môžeme využiť na naštartovanie dlhoočakávanej modernizácie krajiny. Na prechod k zelenšej ekonomike a hospodárstvu založenému na nových technológiách,“ verí Hajšel. 1&3&9 "%5&".¡"65034,©13¢7"7:)3"%&/©
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Natívne články píšu skúsení redaktori denníka Pravda, ktorí sa denne venujú aktuálnym témam
z rôznorodých oblastí. Natívne články pripravujeme s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu čítanosť
v kombinácii s prirodzeným vnímaním vášho reklamného priestoru.
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VARIANT 2 natív + foto produktu a logo

Toyota Corolla Sedan je
elegancia, ktorá sa oplatí
.PEFM$PSPMMBPEKBQPOTLFK[OBńLZ5PZPUBKFTU¿MJDPV
BVUPNPCJMPWÆIPUSIVTQPWFTŲPVOBKWZÔÔFKTQPŜBIMJWPTUJ
"LUV¿MOFKFWQSFEBKJVÛEWBO¿TUBHFOFS¿DJBNPEFMV
$PSPMMB/FKEFWÔBLMFOPIBUDICBDLBLPNCJ OBLUPSÆTÕ
[¿LB[OÊDJUFKUPLBUFHÏSJF¿VU[WZLOVUÊ$PSPMMBKFWQSFEBKJ
BKWFMFHBOUOPNQSFWFEFOÊTFEBOV5FOWZOJL¿WFŜLPTŲPV
CBUPÛJOPWÆIPQSJFTUPSVBDFOPV
1&3&9l"%UFBN
Charakteristickou črtou modelu Corolla je komfort, ktorý
ponúka svojej posádke. Toyota si dala záležať na odhlučnení podvozku aj motorového priestoru. Výsledkom je
tichá jazda vo všetkých jazdných režimoch.
Podvozok je navyše komfortný. Corolla odfiltruje nerovnosti na vozovke bez toho,
aby to výrazne ovplyvnilo pohodlie vo vnútri auta. Vozidlo
je postavené na novej platforme, ktorú výrobca označuje
ako Toyota New Global Architecture (TNGA) a používa ju
vo svojich najnovších modeloch. Tá zabezpečuje sedanu
veľmi dobré jazdné vlastnosti
aj vo vysokých rýchlostiach.
Corolla okrem pohodlia zabezpečí svojej posádke aj
bezpečnú jazdu. Na bezpeč-

nosť navyše dohliadajú najnovšie technológie vrátane
pokročilých bezpečnostných
systémov.
Toyota Corolla je navyše
vybavená najnovšími bezpečnostnými novinkami. Na palube je napríklad kamera monitorujúca vzdialenosť pred
vozidlom, laserový senzor
alebo radar merajúci vzdialenosti a rýchlosti objektov
nachádzajúcich sa na ceste.
Všetky pracujú s cieľom zabrániť nehode a ochrániť posádku auta. Bezpečnostné
systémy najprv vodiča upozornia na hroziace nebezpečenstvo a v prípade potreby
dokážu zasiahnuť tak, aby sa
vyhli nehode.
Centrom interiéru je dotykový displej so systémom
Toyota Touch 2. Prostredníctvom neho si posádka môže
prehrávať hudbu zo zaria-

denia pripojeného cez Bluetooth, USB alebo CD. Obrazovka zobrazuje aj obraz
z kamerového systému auta
a navigáciu. Toyota navyše
svojim zákazníkom ponúka
bezplatnú aktualizáciu máp
počas troch rokov.
Corolla Sedan je v predaji v troch výbavách, pričom
pohon zabezpečuje 1,6-litrový benzínový motor. V ponuke je aj hybridný model, ktorý šetrí životné prostredie.
V tomto prípade spolupracuje 1,8-litrový benzínový motor s elektromotorom. Výsledkom je mimoriadne priaznivá
spotreba.
Majiteľ auto nemusí dobíjať.
O batérie sa stará elektronika
vozidla. Vodičovi tak odpadá
nutnosť strážiť elektrický dojazd svojho auta a hľadať nabíjacie stanice. Hybrid svojmu majiteľovi umožňuje len

využívať jeho výhody, ktoré
spojenie elektrického a spaľovacieho motora prinášajú.
Sedan sa vyznačuje veľkým
batožinovým priestorom. Corolla Sedan odvezie 471 litrov
batožiny. Štvorčlenná rodina
sa vďaka tomu bez problémov
zbalí na
letnújedovolenCorolla
Sedan
navyše
ku.
Týždenný
nákup kombi
tento
v
porovnaní
s verziou
batožinový
priestor
zvládlacnejšia.
Teraz
dokonca
už
ne 16
bez490
najmenších
probléod
eur získate
kommov. Sedan ponúka ja veľkorysý priestor pre cestujúcich
na zadných sedadlách. Ani
klesajúca línia strechy neuberá výrazne z vnútorného
priestoru.
Corolla Sedan je navyše
v porovnaní s verziou kombi
lacnejšia. Teraz dokonca už
od 16 490 eur získate kom-

fortne priestranné auto, ktoré Toyota ponúka, a tým je
Corolla Sedan. Hybridná verzia má cenu od 20 090 eur.
V tejto cene je už započítaná
aj automatická prevodovka,
ktorá je v prípade hybridného pohonu štandardom.
Toyota Corolla
Sedan
je tak
príjemným
bonusom
navyše.
ideálnym
partnerom
roTento
článok
vznikol vpre
spoludinný sživot
a výlety.
práci
Toyota
Central Euromiesto taktiež nájde
peSvoje
– Slovakia.
vo firmách. Každý jej majiteľ okrem pohodlia, úsporných motorov a jazdných
vlastností ocení aj jej spoľahlivosť. Vysoká zostatková hodnota Corolly Sedan je
príjemným bonusom navyše.
Tento článok vznikol v spolupráci s Toyota Central Europe – Slovakia.
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Natívne články píšu skúsení redaktori denníka Pravda, ktorí sa denne venujú aktuálnym témam
z rôznorodých oblastí. Natívne články pripravujeme s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu čítanosť
v kombinácii s prirodzeným vnímaním vášho reklamného priestoru.

ŠPECIÁLNY projekt

NATÍVNY ČLÁNOK

Jedinečný priestor pre vašu reklamu
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Študijný program pre absolventov s praxou
vateľstva. Ak ich bude viac vo vedeckovýskumných
a aplikačných činnostiach, mohli by prispievať významne k zníženiu nákupu materiálov a energie,
k zväčšeniu objemu exportu realizovania jedinečných myšlienok v podobe sofistikovanejších výrobkov, ktoré by v primeranom množstve pribúdajúce obyvateľstvo planéty potrebovalo. Podotýkam,
že „to iné“ by malo vytvárať takmer 30 percent HDP
a zhruba 50 percent slovenského exportu, za ktorý
nakupujeme to, čo si nevyrábame sami.
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āPCZNBM[WBÛPWBŲBCTPMWFOUÔUÕEJB LUPSÙDIDF
QSBDPWBŲWBVUPNPCJMPWPNQSJFNZTMF
Každý, kto sa po maturite odhodlá ďalej študovať, sa
už rozhodol, čo je jeho prvá voľba. Takí, ktorí majú
odvahu študovať pre budúcu prácu spoločenské či
prírodovedné súvislosti, idú na klasickú alebo odvetvovú univerzitu. Tí, ktorí sa chcú uplatniť v prepojení
základných poznatkov s realizáciou v priemysle, študujú na technických univerzitách. Základné a stredné školy už umožňujú – hlavne posilnenou výučbou
jazykov, aby pribudla aj možnosť študovať v cudzine.
Motiváciou je zväčša rýchlejšie uplatnenie v povolaní a väčší výber zamestnania. Zhrniem to v postupnosti: vybrať si poslanie, zvoliť si správne povolanie,
a potom pracovať a vzdelávať sa – celý život.

byť na konci procesov ukončená montážou. Na Slovensku vyrábame vo viac ako 350 závodoch takmer
všetky diely, moduly a systémy pre stavbu automobilov. Z toho 40 percent je vmontovaných do špičkových automobilov v štyroch montážnych závodoch
u nás, s produkciou, ktorá je už päť rokov viac ako
milión kusov ročne, a 60 percent výrobkov od dodávateľov sa exportuje do celého sveta pre iné destinácie aj iné značky. Tie závody sú štyri z takmer 300
v Európe.
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Po roku 1989, a hlavne po roku 1993 sa ukázalo, že
sme krajina orientovaná na priemyselnú výrobu.
Toho dôkazom je práve zvládnutie časti strojárenstva
– výroby automobilov. Mali sme podmienky a skúsenosti – výroba dopravných strojov pre armádu (aj na
export), výroba obrábacích strojov, rozsiahla výroba strojných častí pre dokončovanie v Čechách, ale
hlavne mali sme výrobu ocele, hliníka, plastov a pohonných hmôt. O montáži u nás sa dosť populisticky
rozpráva, pritom deľba práce medzi finálnymi výrobcami a sieťou dodávateľov pre také zložité stroje musí

"LÆJOÆQSJFNZTFMOÆPEWFUWJFCZOB4MPWFOTLV
NPIMPOBISBEJŲBVUPNPCJMJ[NVT
Automobilizmus nie je priemyselné odvetvie. Je to
„filozofia pozemnej dopravy, hlavne pomocou automobilov“. Ak k tomu pripočítame infraštruktúru
(cesty, školy, administratíva, časť polície, zdravotníkov, reštaurácie pri cestách a v mieste oddychu, plničky palív a energie, údržba, servisy...), výrobe automobilov sa v tomto kolose venuje menej ako 20
percent pracovníkov. A aké priemyselné odvetvie by
mohlo nahradiť zapojenie tých 177–tisíc obyvateľov?
Výroba v priemyselných štátoch vrátane strojárenstva a stavebníctva zahŕňa 20 percent pracovných síl
a poľnohospodárstvo cca tri percentá. Služby by mali
„zamestnávať“ asi tri štvrtiny práceschopného oby-
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Tento študijný program sme navrhli ako globálnu ponuku pre absolventov ekonomických alebo technických fakúlt s praxou. Je v angličtine, kombinácia prezenčného a dištančného štúdia vyplýva z obmedzení
byť v mieste štúdia na dlhší čas. Je to 14–krát po štyri dni vo Viedni, resp. v Bratislave za dva roky. Na
zvládnutie takého štúdia (cca 2 200 hodín) je potrebné, aby účastník – zväčša vrcholový manažér – popri
pracovných povinnostiach študoval doma. V časti,
keď je u nás, má štyri dni desaťhodinové prednášky,
semináre, diskusie a návštevy významných spoločností, kde sú stretnutia s topmanažérmi – tam i počas
vložených večerných diskusií. Významný je aj vzájomný vplyv – v kolektíve je 15 až 25 študujúcich zo
šiestich až ôsmich štátov Európy, Severnej i Južnej
Ameriky a Ázie (doteraz 155 účastníkov z 29 štátov).
Viac ako 65 percent je priamo z priemyslu a viac ako
polovica má absolvovanú technickú univerzitu. V prvom ročníku u nás absolvujú rozvoj manažérskych
poznatkov a zručností, obohatia sa o zásadné informácie zo sveta manažmentu, druhý ročník je štúdium techniky a poznania produktov, ktorých výrobu riadia. Venuje sa im viac ako 35 lektorov z Európy.
Každému sa poskytuje podpora informačnou technikou, najnovšie monografie ku každej nosnej téme
a osobitný komunikačný systém (aj server) 24 hodín
denne. K dispozícii sú vnútorné možnosti komunikácie s lektormi a expertmi, aj vzájomné kontakty s absolventmi v Alumni klube pridávajú štúdiu vyššiu
kvalitu a pozitívne výsledky.
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Natívne články píšu skúsení redaktori denníka Pravda, ktorí sa denne venujú aktuálnym témam
z rôznorodých oblastí. Natívne články pripravujeme s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu čítanosť
v kombinácii s prirodzeným vnímaním vášho reklamného priestoru.

ŠPECIÁLNY projekt

NATÍVNY ČLÁNOK

Jedinečný priestor pre vašu reklamu

VARIANT 4 natív + foto produktu a logo
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1FUÊDJBQSPUJWÙSVCVMFTB[EÐWPEVWÙTUBWCZ -FUOFKMZÛJBSTLFKIBMZhOB%POPWBMPDI[BW¿E[B
1PEŜBJOWFTUPSBŜVEJB LUPSÊQFUÊDJVQPEQÊTBMJ NPIMJCZŲVWFEFOÊEPPNZMV
7ZQMÙWBKÕ[OFKUPUJÛOBTMFEPWOÆLMBNMJWÆUWSEFOJBBMFCPJDIFWPLVKÕ

.JFTUP LEFCVEFWÙTUBWCZKFEPNPWPN
NOPÛTUWBDIS¿OFOÙDIÛJWPńÊDIPW
UPUPUWSEFOJFPEQPSVKFQSPDFTV&*"QPTVE[PWBOJV
WQMZWPWTUBWCZOBÛJWPUOÆQSPTUSFEJF¾JBEOZÕńBTUOÊL
LPOBOJBUPWQSPDFTFOFOBTUPMJM WÙTLZUDIS¿OFOÙDI
ÛJWPńÊDIPW PLSFNWU¿LPW O¿NOJFKF[O¿NZ
PEQPSVKFUPQÊTPNOÆNVWZKBESFOJVNJOJTUFSTUWB
ÛJWPUOÆIPQSPTUSFEJBJTBNPUOFK·U¿UOFKPDISBOFQSÊSPEZ 
OBLUPSÆTBTBNPUOÆNJOJTUFSTUWPPEWPM¿WB
PDISBOBWU¿LPWKF[BCF[QFńFO¿UÙN ÛFWÙSVCTUSPNPW
KFNPÛOÆ[SFBMJ[PWBŲJCBWNJNPIOJF[EOPNPCEPCÊPE
TFQUFNCSBlEPNBSDB LFEZUBNWU¿LZOJFTÕQSÊUPNOÆl
O¿TMFEOFBÛTBWS¿UJB QSFTVOÕTBPNňBMFK
OFEÐKEFUFEBLVTNSUFOJVBMFBOJQMBÔFOJV[WJFSBU
JEFPUWSEFOJF OJńÊNOFQPEMPÛFOÆ
.JFTUPKFEPNPWPNDIS¿OFOÙDISBTUMÊO
QSPKFLUTBOFOBDI¿E[BOBÕ[FNÊ LEFCZCPMQPUWSEFOÙ
BLÙLPŜWFLWÙTLZUDIS¿OFOÙDISBTUMÊOBOJWPGPSNF
HFPGPOEPWÙDIQMÐDIBQPEPCOF
KFUPSPWOBLPWSP[QPSFTQSPDFTPN&*" LEFTBUBL¿UP
JOGPSN¿DJBOFVW¿E[B
JEFPUWSEFOJFOJńÊNOFQPUWSEFOÆ
.JFTUPCJPUPQPWFVSÏQTLFIPWÙ[OBNV
PEQPSVKFUPPECPSOÆNVQPTVELV·U¿UOFKPDISBOZ
QSÊSPEZlTQS¿WB/"1"/5 ·01 LUPS¿SPCJMJWLPOBOÊP
[BTBIPWBOÊEPCJPUPQV WÙSVCMFTB PECPSOÙQPTVEPL 
LEFUWSEÊ ÛFCJPUPQFVSÏQTLFIPWÙ[OBNVTBOFQPUWSEJM
lBLPCPMPVWFEFOÆWQSPDFTF&*"BKFIPBLUÆSJQSFCFSBMJ
ÕEBKF[MFTOÊDLZDIN¿QBWUFSÆOFSF¿MOFOJLUPOFCPM
·U¿UOFMFTZPISP[VKÕQPDIZCOÆ[¿NFOZ
QP[FNLPWTDJFŜPNWZSÕCBŲ TQFšBÛJŲB[BTUBWBŲ
FWPLVKFUP ÛFOBÔBTQPMPńOPTŲBMFCPKFKWMBTUOÊLSPCJM
T-FTNJ43OFKBLÆ[¿NFOZ OFCPEBKUPPEOJDILÕQJMB
QPEPCOF ńPKFLMBNTUWPBOJńÊNOFQPUWSEFOÆUWSEFOJF
%FWFMPQFSJJEÕTUBWBŲMFUOÕMZÛJBSTLVIBMV
WÙSB[-FUO¿MZÛJBSTLBIBMBTJBVUPSLBQFUÊDJFWZNZTMFMB
lOJLEZTBUBLÙUPO¿[PWOFPCKBWPWBMBOJWOBÔJDI
QPELMBEPDIBOJWNÆEJ¿DI&WPLVKFNUPEPKFN ÛF

XXXEPOPWBMMFZTL

QSFW¿E[LBCVEFJCBWMFUF3PCÊUPQSFUP ÛFDIDFMB
QPVL¿[BŲ[KFKQPIŜBEVBCTVSEOPTŲDFMÆIPQSPKFLUVlÛF
TBWMZÛJBSTLPNTUSFEJTLVN¿TUBWBŲDFMPSPńO¿QSFW¿E[LB
0EQPSVKFUPTBNP[SFKNFWZQSBDPWBOFKUSIPWFK
ÔUÕEJJSFOPNPWBOÆIPLPO[VMUBOUBOBIPUFMJÆSTUWP
BWPŜOPńBTPWÆBLUJWJUZ)PSXBUI)5-['SBODÕ[TLB 
LUPSÙSBEÊWM¿EBNPIŜBEPNJDITUSBUÆHJÊWSP[WPKJ
DFTUPWOÆIPSVDIV"LUV¿MOFKFWPTWFUFMZÛJBSTLZDI
I¿MBW&VSÏQF+FEOV[QPTMFEOÙDIPUWPSJMJWKBOV¿SJ
UPIUPSPLBW/ÏSTLV
)BMBWÙSB[OFQPÔLPEÊLSBKJOV
/JFKFOBUPÛJBEOZLPOLSÆUOZBSHVNFOU QSPKFLUCPM
QPTVE[PWBOÙWQSPDFTF&*"B[¿WFSKF ÛFOFCVEFNBŲ
WÙSB[OFOFQSJB[OJWÙWQMZWOBÛJWPUOÆQSPTUSFEJF/ÕLBTB
ÕWBIBńJOFKEFPPIPW¿SBOJF CBEPLPODBQPÔLPE[PWBOJF
EPCSÆIPNFOB LFňÛFTBUPEFKFCF[VEBOJBKFEJOÆIP
WFDOÆIPBSHVNFOUV
)BMBWÙSB[OFQPÔLPEÊLS¿TOFTUBSÆMFTZ
1SFTOFKÔJFJDIWZSÕCFl¿OP CVEFTBSÕCBŲ OB[¿LMBEF
LPOBOJBP[BTBIPWBOÊEPCJPUPQV BMF
[WÙNFSZIBKFSF¿MOFMFTOB IBQP[FNLVBňBMÔPV
ÕQSBWPVQSPKFLUV MFQÔÊN[BńMFOFOÊNEPUFSÆOVB
WZOFDIBOÊNOJFLUPSÙDIQÐWPEOÙDIńBTUÊ KB[FSP TB[OÊÛJ
QMPDIBQPUSFCOÆIPWÙSVCVOB IBlPTUBUOÆTUSPNZ
TQBEMJQPWFUFSOFKLBMBNJUFlŜVEJBUPWEJTLVTJ¿DI
OB[ÙWBKÕSÕCBOJTLP
TUBSÆlPEQPSVKFUPPECPSOÆNVQPTVELV·01lIBKF
QPSBTUEPSPLPW IBTÕTUBSÔJFQPSBTUZlLUPSÆBMFFÔUF
OFEPTJBIMJSÕCOFIPWFLVǢSPLPW ńPKFQSFTNSFL
LS¿TOFlKFUPQSBWEB BMFPECPSOÙQPTVEPL·01VW¿E[B 
ÛFQPSBTUKFWOFQSJB[OJWPNTUBWFl$
)BMBWÙSB[OFQPÔLPEÊWPEOÆ[ESPKF
*OBUPOJFKFBOJKFEFOBSHVNFOU LUPSÙTNF 
NJNPDIPEPN PEBVUPSLZQFUÊDJFQSJBNPÛJBEBMJ
**TÕńBTŲPVQPUSFCOÙDIEPLVNFOUPWLÕ[FNOÆNV
SP[IPEOVUJVKFIZESPHFPMPHJDLÙQPTVEPLPECPSOF
TQÐTPCJMFKPTPCZ LUPS¿OBWSIMBDDBPQBUSFOÊ LUPSÆ
NBKÕÕQMOFWZMÕńJŲBLÕLPŜWFLNPÛOPTŲPISP[FOJB
QPEMPÛJB3PCJMJTNFHFPMPHJDLÙQSJFTLVNTWSUOÙNJ

TÕQSBWBNJEPIśCLZǢNFUSPWlWÛEZBTQPš
NFUSPWQPECVEÕDVÕSPWFšUFSÆOVlQPÕSPWOF[¿LMBEPW
1PVÛÊWBNFFLPMPHJDLÆDIMBEJWPQSPQZMFOHMZLPM 
LUPSÙOB4MPWFOTLVFÔUFOJLUPOB[JNOÙDIÔUBEJÏOPDI
OFQPVÛJMlPSHBOJDLÆSP[QÕÔŲBEMP LUPSÆńMPWFLNÐÛFW
PCNFE[FOPNNOPÛTUWFLPO[VNPWBŲlKFOBQSÊLMBEBK
TÕńBTŲPVLWBQJFLQSPUJLBÔŜVBQPEPCOF WÔBEFKFEWPKJUÆ
USÕCLPWBOJF QPEMBIZBQPEPCOF
)BMBWÙSB[OFQPÔLPEÊÛJWPUOÆQSPTUSFEJF
5PUPUWSEFOJFWZWSBDJB&*" IMVLPW¿ÔUÕEJB EPQSBWO¿
ÔUÕEJB FNJTO¿ÔUÕEJBBňBMÔÊDITÕIMBTOÙDITUBOPWÊTL
WÔFULÙDIÕSBEPW LUPSÆE¿WBMJWZKBESFOJFLTUBWCF
/¿[PWPETFLVWQFUÊDJJ
s/FOFDIBKNF[NFOJŲO¿SPEOÙQBSLOB[¿CBWOÙh
1SPKFLUTBOFOBDI¿E[BW/¿SPEOPNQBSLV/Ê[LF5BUSZ
BLPTBNZMOFUWSEÊ
'PUP[QFUÊDJF
7Z[WBMJTNFBVUPSLVOFDIWFSFKOFEFLMBSVKF ÛF
GPUPHSBƋFTÕQSFTOF[NJFTUBWÙTUBWCZBÛFTUSPNZ LUPSÆ
TBOBDI¿E[BKÕOBTOÊNLBDIQBEOÕ[BPCFŲWÙTUBWCZ
4LVUPńOPTŲKFUBL¿ ÛFBOJKFEOB[ÐTNJDIGPUPHSBƋÊ
OF[BDIZU¿WBÕ[FNJFCVEÕDFIPBSF¿MVMZÛJBSTLFKIBMZ
;UPUIP·FTŲGPUPHSBƋÊ[PCSB[VKFTUSPNZOBDFMLPN
JOÙDIQP[FNLPDIBOBWZÔFCPMJWZIPUPWFOÆOBDVE[ÊDI
QBSDFM¿DI%WFGPUPHSBƋFCPMJ[IPUPWFOÆ[O¿ÔIP
QP[FNLV BMF[PCSB[VKÕTUSPNZ LUPSÆTÕOBTVTFEOPN
QP[FNLVBOFCVEÕWZSÕCBOÆlWMBTUOJBJDI-FTZ43
WQFUÊDJJKFFNPUÊWOZNTQÐTPCPNOBLBÛEFKGPUPHSBƋJ
OBQÊTBOÆ;BDIS¿šNFTQPMPńOFUFOUPMFT3FBMJUBKFBMF
UBL¿ ÛFÛJBEFOMFT LUPSÙTBOBDI¿E[BOBGPUPHSBƋ¿DI
O¿NOFQBUSÊ
*OUFHSJUBE¿UWQFUÊDJJ
7JBDFSPOF[¿WJTMÙDIPTÐCO¿TJOGPSNPWBMP ÛFÕEBKFW
QFUÊDJJTBNÐÛVNFOJŲUJF LUPSÆUBNCPMJOB[BńJBULV 
BUJFLUPSÆTÕUBNUFSB[TÕWSBKPEMJÔOÆ¾JBŜ OFWJFNF
QSFVL¿[BŲ ÛFCPMBWZLPOBO¿FEJU¿DJB BMFN¿NF[BUP ÛF
UFYUQFUÊDJF OBLUPSÙSFBHVKFNF NPIPMCZŲNFE[JUÙN
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