
Možnosti hodnotenia záverečnej skúšky  
v školskom roku 2019/2020 

 
 

Záverečná skúška sa realizuje na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii absolventskej 
skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia 
manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (23. 4. 2020) 
(ďalej len „rozhodnutie MŠVVaŠ SR“), t. j. v školskom roku 2019/2020 sa záverečná skúška 
vykonáva administratívne. 
 
Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci svojich kompetencií pripravil v súlade 
s rozhodnutím MŠVVaŠ ako pomôcku pre riaditeľov škôl Možnosti hodnotenia záverečnej 
skúšky v školskom roku 2019/2020.  
 
Dokument nemá pre školy záväzný charakter, predstavuje len jeden z možných prístupov, 
ktoré riaditeľ školy môže zvoliť pri výbere príslušných predmetov, z ktorých známky sa 
započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky, v súlade s rozhodnutím 
MŠVVaŠ SR, ktoré v bode 6 odseku 3 uvádza „Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 
skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých 
častí príslušnej skúšky“. 
 
 
1. Praktická časť záverečnej skúšky 
V rámci praktickej časti záverečnej skúšky môže byť hodnotenie získané ako aritmetický 
priemer výsledkov žiaka v súlade s pravidlami stanovenými rozhodnutím MŠVVaŠ SR1: 

- z výsledkov vzdelávania žiaka v praktickej príprave/praktickom vyučovaní.  
  
2. Písomná a ústna časť záverečnej skúšky2 

V rámci písomnej a ústnej časti záverečnej skúšky môže byť hodnotenie získané ako 
aritmetický priemer výsledkov žiaka v súlade s pravidlami stanovenými rozhodnutím MŠVVaŠ 
SR1: 

- na základe výsledkov vzdelávania v rámci teoretických odborných predmetov 
vychádzajúcich zo vzdelávacích štandardov kľúčových pre profil absolventa počas 
celého štúdia (Príloha 1). 

 

Poznámka: Písomná a ústna časť záverečnej skúšky sa klasifikujú rovnakou známkou. 

                                                           
1 Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny 
príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých 
ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do 
aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné 
známky z posledných dvoch ročníkov. 
Zdroj:  
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-
zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-
v-skolskom-roku-20192020-23-4-2020//  
2 Podľa §73 ods.3 zákona č. 245/2008 Z.z. „Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu 
časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky. 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-23-4-2020/
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-23-4-2020/
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-23-4-2020/
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-23-4-2020/


Príloha 1 
Vzdelávacie štandardy kľúčové pre profil absolventa v rámci jednotlivých skupín odborov 

vzdelávania 

 

Nižšie stredné odborné vzdelanie 

Skupina odborov vzdelávania 23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba I,II 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS 
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

2478 F strojárska výroba Obsahový štandard „Základné druhy materiálov, ich 
vlastnosti, spracovanie a povrchová úprava“ 

Obsahový štandard „Spracovanie materiálov, výroba 
a montáž“ 

2477 F obrábanie kovov Obsahový štandard „Základné druhy materiálov, ich 
vlastnosti, spracovanie a povrchová úprava“ 

Obsahový štandard „Výroba súčiastok“ 

2498 F technické služby v 
autoservise 

Obsahový štandard „Technologické a technické postupy“  

Obsahový štandard „Technologické a technické vybavenie“ 

 

Skupina odborov vzdelávania  29 Potravinárstvo 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS  
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

2982 F potravinárska výroba   Obsahový štandard – Potravinárska príprava 

 

Skupina odborov vzdelávania 31 Textil a odevníctvo 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS  
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

3161 F praktická žena Obsahový štandard „Suroviny a materiály“ 

Obsahový štandard „Technické a technologické procesy“ 

3178 F výroba konfekcie Obsahový štandard „Suroviny a materiály“ 

Obsahový štandard „Technické a technologické procesy“ 

3179 F textilná výroba Obsahový štandard „Suroviny a materiály“ 

Obsahový štandard „Technické a technologické procesy“ 

Skupina odborov vzdelávania 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS 
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

3282 F výroba obuvi Obsahový štandard „Základné, pomocné, doplnkové 
a ďalšie materiály a ich použitie“ 

Obsahový štandard „Základy obuvníckej výroby“  



3283 F výroba koženej galantérie Obsahový štandard „Základné, pomocné, doplnkové 
a ďalšie materiály a ich použitie“ 

Obsahový štandard „Základy galantérnej výroby 

 

Skupina odborov vzdelávania 33 Spracúvanie dreva  

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS 
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

3383 F spracúvanie dreva   Obsahový štandard „Technologická príprava“ 

Obsahový štandard „BOZP a ochrana ŽP“ 

 

Skupina odborov vzdelávania 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS  
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

3686 F stavebná výroba      Obsahový štandard „Technologické vzdelávanie“ 

 

Skupina odborov vzdelávania: 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 

II 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS 
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

4572 F  poľnohospodárska 
výroba 

Poľnohospodárska výroba  

4579 F lesná výroba Lesná výroba 

 

Skupina odborov vzdelávania 64 Ekonomika a organizácia obchod a služby II. 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS 
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

6468 F pomocník v kuchyni Obsahový štandard „Základy technológie prípravy 

pokrmov“ 

 

 

  



Stredné odborné vzdelanie 

 

Skupina odborov vzdelávania 23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba I,II 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS  
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

2464 H strojný mechanik   Obsahový štandard „Základy strojárstva“ 

Obsahový štandard „Technické zobrazovanie“ 

Obsahový štandard „Technológia výroby a montáž“ 

Obsahový štandard „Stavba a prevádzka strojov 
a zariadení“ 

2423 H nástrojár Obsahový štandard „Technické zobrazovanie“ 

Obsahový štandard „Normalizované a nenormalizované 
strojové súčiastky“ 

Obsahový štandard „Časti strojov, zariadení a 
mechanizmov“ 

2430 H operátor strojárskej 
výroby      

Obsahový štandard „Technické zobrazovanie“ 

Obsahový štandard „Časti strojov, zariadení a 
mechanizmov“ 

Obsahový štandard „Výrobné technológie a procesy v 
strojárstve“ 

Obsahový štandard „Obrábanie materiálov“ 

Obsahový štandard “ Programovanie CNC strojov“  

2432 H puškár          Obsahový štandard „Technické zobrazovanie“ 

Obsahový štandard „Stavba a prevádzka strojov a zariadení“ 

Obsahový štandard „Obrábanie materiálov“ 

Obsahový štandard „Oprava, obsluha a údržba strojov a 
zariadení“ 

Obsahový štandard „Základné druhy materiálov, ich 
vlastnosti, spracovanie a povrchová úprava “ 

2433 H obrábač kovov    Obsahový štandard „Technické zobrazovanie“ 

Obsahový štandard „Časti strojov, zariadení a 
mechanizmov“ 

Obsahový štandard „Základné druhy materiálov, ich 
vlastnosti, spracovanie a povrchová úprava “ 

Obsahový štandard „Obrábanie materiálov“ 

2466 H mechanik opravár 
(01,02,04) 

Obsahový štandard „Základné druhy materiálov, ich 
vlastnosti, spracovanie a povrchová úprava “ 

Obsahový štandard „Oprava, obsluha  a údržba strojov 
a zariadení“ 

Obsahový štandard „Obrábanie materiálov“ 

Obsahový štandard „Zváranie kovov a plastov, skúšky 
zvarov a prevádzka údržba  zváracích zariadení“ 

pre plynárenské zariadenia 

Obsahový štandard „Montáž, obsluha a údržba plynových 
zariadení“ 

pre koľajové vozidlá 



Obsahový štandard „Technologické a montážne postupy 
pri údržbe, opravách a periodických prehliadkach 
železničných vozidiel“ 

pre lesné stroje a zariadenia 

Obsahový štandard „Montáž, obsluha a údržba lesných 
strojov a zariadení“ 

2487 H autoopravár 
(01,02,03,04)  

Obsahový štandard „Oprava, obsluha  a údržba strojov 
a zariadení“ 

Obsahový štandard „Obrábanie materiálov“ 

Obsahový štandard „Časti strojov, zariadení a 
mechanizmov“ 

Obsahový štandard „Základné druhy materiálov, ich 
vlastnosti, spracovanie a povrchová úprava “ 

Obsahový štandard „Elektrotechnika“ 

Obsahový štandard „Povrchové úpravy vozidiel“ 

Obsahový štandard „Diagnostikovanie a opravy strojov, 
zariadení a prístrojov“ 

2488 H mechanik špecialista 
automobilovej výroby       

Obsahový štandard „Technológia výroby a montáž 
automobilov“ 

Obsahový štandard „Stavba a prevádzka strojov 
a zariadení“ 

Obsahový štandard „Diagnostikovanie a opravy 
automobilov, ich mechanizmov a zariadení“ 

 

Skupina odborov vzdelávania 26 Elektrotechnika 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS  
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

2683 H 11 elektromechanik- 
silnoprúdová technika   

Obsahový štandard „Základy elektrotechniky a elektroniky 
a elektrického merania“ 

Obsahový štandard „Výroba, rozvod a využitie elektrickej 
energie“ 

Obsahový štandard „Elektrické stroje a prístroje“ 

 

Skupina odborov vzdelávania  27 Technická chémia silikátov 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS 
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

2738 H 04 operátor sklárskej 
výroby - maľba skla a keramiky    

Obsahový štandard - Maľba skla a keramiky 

Obsahový štandard - Materiály na povrchovú úpravu 
a dekoráciu výrobkov 

2738 H 06 operátor sklárskej 
výroby - brúsenie skla 

Obsahový štandard - Zošľachťovanie skla 

Obsahový štandard - Výroba skla 

Obsahový štandard - Sklárske výpočty  

 

 



 

Skupina odborov vzdelávania  29 Potravinárstvo 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS  
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

2954 H mäsiar Obsahový štandard – Biológia a anatómia 

Obsahový štandard –  Mäsová a konzervárska výroba 

Obsahový štandard – Obchodná prevádzka a Psychológia 
predaja 

2955 H mäsiar, lahôdkar Obsahový štandard – Biológia a anatómia 

Obsahový štandard –  Mäsová a konzervárska výroba 

Obsahový štandard –  Lahôdkárska výroba 

Obsahový štandard – Obchodná prevádzka a psychológia 
predaja 

2956 H mäsiar kuchár Obsahový štandard –  Mäsová a konzervárska výroba 

Obsahový štandard – Obchodná prevádzka a Psychológia 
predaja 

Obsahový štandard -  Kuchárska technológia 

Obsahový štandard -  Hygiena, zásady správnej výrobnej 
praxe, BOZP 

2962 H pekár Obsahový štandard -  Pekárska technológia  

Obsahový štandard -  Suroviny potravinárskych výrob 

Obsahový štandard -  Hygiena, zásady správnej výrobnej 
praxe 

2964 H cukrár Obsahový štandard -  Cukrárska technológia  

Obsahový štandard -  Suroviny potravinárskych výrob 

Obsahový štandard -  Hygiena, zásady správnej výrobnej 
praxe 

2977 H cukrár kuchár Obsahový štandard -  Cukrárska technológia 

Obsahový štandard -  Kuchárska technológia 

Obsahový štandard -  Suroviny v potravinárskych výrobách 
a gastronomických zariadeniach 

Obsahový štandard -  Hygiena, zásady správnej výrobnej 
praxe, BOZP 

2978 H cukrár pekár Obsahový štandard -  Cukrárska technológia 

Obsahový štandard -  Pekárska technológia 

Obsahový štandard -  Hygiena, zásady správnej výrobnej 
praxe 

Obsahový štandard -  Suroviny potravinárskych výrob 

 

Skupina odborov vzdelávania 31 Textil a odevníctvo 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS  
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

3152 H 02 krajčír – dámske 
odevy 

Obsahový štandard „Technická a technologická 
dokumentácia“ 

Obsahový štandard „Konštruovanie „ 



Obsahový štandard „Technologické postupy v procesoch 
odevnej a technickej výroby“  

 

Skupina odborov vzdelávania 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS  
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

3274 H obuvník Obsahový štandard „Základné, pomocné, doplnkové 
a ďalšie materiály a ich použitie“ 
Obsahový štandard „Konštrukčná a výtvarná príprava“ 
Obsahový štandard „Technológia výroby“ 

 

Skupina odborov vzdelávania 33 Spracúvanie dreva  

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS 
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

3355 H stolár      
 

Obsahový štandard „Technická príprava“ 

Obsahový štandard „Materiály“ 

Obsahový štandard „Výrobné zariadenia“ 

Obsahový štandard „Technologické procesy“ 

3370 H čalúnnik      Obsahový štandard „Technická príprava“ 

Obsahový štandard „Materiály“ 

Obsahový štandard „Technologická príprava“ 

 

Skupina odborov vzdelávania 34 Polygrafia a médiá 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS  
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

3473 H 08 polygraf - knihár   ekonomika, svet práce, osobné financie, podnikanie, 
spotrebiteľská výchova 

polygrafia, polygrafická výroba, polygrafické materiály, 
polygrafické výrobky, polygrafické normy a riadenie kvality 

knihárske výrobky 

knižné väzby 

chyby v knihárskej výrobe a ich odstraňovanie 

technológie knihárskej výroby 

 

Skupina odborov vzdelávania 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS 
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

3661 H murár      Obsahový štandard „Technické vzdelávanie“ 

Obsahový štandard „Technologické vzdelávanie“ 



3663 H tesár Obsahový štandard „Technické vzdelávanie“ 

Obsahový štandard „Technologické vzdelávanie“ 

3668 H montér suchých stavieb Obsahový štandard „Technické vzdelávanie“ 

Obsahový štandard „Technologické vzdelávanie“ 

3673 H kachliar Obsahový štandard „Technické vzdelávanie“ 

Obsahový štandard „Technologické vzdelávanie“ 

3675 H maliar Obsahový štandard „Technické vzdelávanie“ 

Obsahový štandard „Technologické vzdelávanie“ 

3678 H inštalatér Obsahový štandard „Technické vzdelávanie“ 

Obsahový štandard „Technologické vzdelávanie“ 

3680 H podlahár Obsahový štandard „Technické vzdelávanie“ 

Obsahový štandard „Technologické vzdelávanie“ 

3684 H strechár Obsahový štandard „Technické vzdelávanie“ 

Obsahový štandard „Technologické vzdelávanie“ 

3688 H kominár Obsahový štandard „Technické vzdelávanie“ 

Obsahový štandard „Technologické vzdelávanie“ 

 

Skupina odborov vzdelávania 37 Doprava, pošty a telekomunikácie   

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS 
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

3762 H železničiar Obsahový štandard „Doprava“  

Obsahový štandard „Prevádzka a preprava“ 

Obsahový štandard „Obsluha zariadení v doprave“ 

 

Skupina odborov vzdelávania: 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 

II 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS 
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

4524 H agromechanizátor, 
opravár 

Strojníctvo a strojárska technológia 

Technológia opráv, prevádzková spoľahlivosť strojov, 
motorové vozidlá 

Poľnohospodárska výroba 

4561 H 01 poľnohospodár - 
mechanizácia 

Stroje a zariadenia, motorové vozidlá a prevádzková 
spoľahlivosť strojov 

Poľnohospodárska výroba  

4561 H 02  poľnohospodár - 
farmárstvo 

Stroje a zariadenia, motorové vozidlá  

Poľnohospodárska výroba a základy záhradníckej výroby 

4561 H 03  poľnohospodár - 
služby 

Stroje a zariadenia  

Poľnohospodárska výroba a spracovanie 
poľnohospodárskych produktov 

Tradičné domáce práce 

4571 H záhradník Stroje a zariadenia, motorové vozidlá 

Základy záhradníckej výroby 

Kvetinárstvo, sadovníctvo, ovocinárstvo a zeleninárstvo 



4575 H mechanizátor lesnej 
výroby 

Technológia lesnej výroby 

Náuka o lesnom prostredí 

Strojníctvo, stroje, zariadenia a motorové vozidlá 

4580 H 02 chovateľ - chov koní a 
jazdectvo 

Stroje a zariadenia, motorové vozidlá, technické zariadenia 

Chov koní, výživa a kŕmenie, kováčstvo a podkúvačstvo 

Teória jazdy, súťažný poriadok a životospráva jazdca 

Rastlinná výroba 

4582 H včelár, včelárka Biológia včely medonosnej, včelárstvo a stavby 

Chov matiek 

Choroby a škodcovia 

Včelia pastva 

 
 

Skupina odborov vzdelávania 64 Ekonomika a organizácia obchod a služby II. 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS  
(profilové kompetencie, odborné kompetencie, obsahový 
štandard, výkonové štandardy...) 

6444 H čašník, servírka Obsahový štandard „Základy stolovania “ 

6445H kuchár Obsahový štandard „Základy technológie prípravy 
pokrmov“ 

6489 H hostinský, hostinská Obsahový štandard „Základy technológie prípravy 
pokrmov“ 

6451 H aranžér Obsahový štandard „Estetická výchova a aranžovanie“ 

6460 H predavač Obsahový štandard „Tovaroznalectvo“ 

6481 H skladový operátor Obsahový štandard „Tovaroznalectvo“ 

6481 H skladový operátor Obsahový štandard „Skladová prevádzka“ 

6424 H manikér – pedikér Obsahový štandard „Technológia“ 

6456 H kaderník Obsahový štandard „Technológia“ 

6452 H fotograf Obsahový štandard „Digitálna fotografia“ 

6475 H technicko-
administratívny pracovník 

Obsahový štandard „Účtovníctvo“ 

 

Skupina odborov vzdelávania 82,85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,II 

Učebný odbor  
(kód a názov) 

Hodnotiace kritérium písomnej a ústnej časti ZS (profilové 
kompetencie, odborné kompetencie, obsahový štandard, 
výkonové štandardy...) 

8557 H umelecký stolár                                              
8564 H umelecký smaltér      
8545 H zlatník a klenotník                                         

Obsahový štandard teoretického vzdelávania 
Materiály a technológia 

Obsahový štandard teoretického vzdelávania 
Odborné kreslenie a modelovanie 

 

 


