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Zápisnica zo 65. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 

16. októbra 2013 v Bratislave 

 
Prítomní: 

• Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 
• Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.  
• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
• doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. 
• Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. 
• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 
• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
• Dr. h. c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 
• prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 
• Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 
• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
• doc. Mgr. art Matúš Oľha, PhD. 
• prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 
• doc. Milan Rašla, akad. mal. 
• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
• Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
• prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
• doc. RNDr. János Tóth, PhD.  
• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
 
Ospravedlnení: 

• Samuel Abrahám, MA., PhD. 
• Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 
• prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. 
• prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 
• prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 
• Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. 
• mult. Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.  
• prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
• Dr. h. c. prof. Ing. Marian Mesároš, DrSc. 
• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 
• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 
• prof. Tadeusz Zasepa, PhD. 
 
Hostia: 

• Ing. Štefan Chudoba, PhD. 
• Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
• Ing. Ľubica Ehrenholdová 
• doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 
• doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. 
• Ing. Pavel Ondek 
• doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
• Mgr. Katarína Stoláriková 
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Program: 

1) Schválenie návrhu programu  
2) Informácia o zápisnici zo 64. zasadnutia SRK (20. 3. 2013 v Bratislave) 
3) Správa prezídia SRK za obdobie od 20. 3. 2013 
4) Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky  
5) Rozpočet na rok 2014   
6) Komplexná akreditácia  
7) Správa o stave školstva na Slovensku  
8) Rozličné 

a) Projekt NISPEZ - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku  
 
Rokovanie viedol prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“). 
Privítal prítomných členov SRK a hostí Mons. prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD., podpredsedu 
Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR („AK“), Ing. Ľubicu Ehrenholdovú, predsedníčku 
Klubu kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl SR („KK“), doc. RNDr. Martina 
Putalu, PhD., podpredsedu Rady vysokých škôl SR („RVŠ“) a doc. JUDr. Štefana Kočana, PhD., 
povereného výkonom funkcie rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave.  
 
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. privítal účastníkov zasadnutia 
a predstavil im univerzitu.  
 
Prezident predložil návrh na členov návrhovej komisie v zložení Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,  
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. Ing. Robert Redhammer, 
PhD. Z prítomných 21 členov SRK hlasovalo 
Za návrh: 19 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Prezident konštatoval schválenie návrhovej komisie SRK pre 65. zasadnutie SRK. 
 
Rektori súkromných vysokých škôl určili ako nositeľov kuriálnych hlasov pre 65. zasadnutie SRK prof. 
PhDr. Egona Kráka, ArtD., Dr. h. c. prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc. a prof. JUDr. Jána Sváka, 
DrSc. 
 
Prezident predložil návrh, aby overovateľmi zápisnice boli Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. 
a prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Z prítomných 21 členov SRK hlasovalo 
Za návrh: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Prezident konštatoval schválenie overovateľov zápisnice pre 65. zasadnutie SRK. 
 
Prezident navrhol potvrdiť za členov mandátovej /volebnej komisie SRK Dr. h. c. prof. PhDr. Beátu 
Kosovú, CSc., Dr. h. c. prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc. a prof. RNDr. René Matloviča, PhD. 
Z prítomných 21 členov SRK hlasovalo 
Za návrh: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Prezident konštatoval schválenie mandátovej/volebnej komisie SRK.  
 
K bodu 1: Schválenie návrhu programu zasadnutia SRK 

Prezident SRK predložil návrh programu 65. zasadnutia SRK doplnený o návrh podporiť Agentúru na 
podporu výskumu a vývoja v rámci bodu 8.  
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Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. navrhol v bode 8 doplniť rokovanie o zmenách k fondu reprodukcie, 
vykrytiu straty a výnimke z odpisovania nehnuteľného majetku, ktoré predložil aj písomne.  
 
Prítomní súhlasili s upraveným návrhom programu 65. zasadnutia SRK.  
 
K bodu 2: Informácia o zápisnici zo 64. mimoriadneho zasadnutia SRK (20. 3. 2013 v Bratislave) 

Prítomní vzali na vedomie informáciu o zápisnici zo 64. zasadnutia SRK z 20. 3. 2013 v Bratislave bez 
pripomienok.  
 
K bodu 3: Správa prezídia SRK za obdobie od 20. 3. 2013 

Prezident informoval o aktivitách prezídia a sekretariátu SRK po 64. zasadnutí SRK. 
V rámci informácie o medzirezortných pripomienkových konaniach odporučil vysokým školám 
spoločnú konzultáciu pred predložením návrhov na zmeny v opisoch študijných odborov Ministerstvu 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
Prezident upriamil pozornosť prítomných na termín konania spoločného zasadnutia SRK a Českej 
konferencie rektorov v roku 2015 a na pripravované výjazdové zasadnutie SRK v Bruseli (február 
2014). 
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. navrhol konať slávnostné otvorenie akademického roka vysokých škôl 
SR za prítomnosti všetkých členov SRK podľa vzoru Českej konferencie rektorov. 
 
Záver 

Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od 20. 3. 2013 a 
informáciu prezidenta SRK. SRK bude ďalej rokovať o návrhu konať slávnostné otvorenie 
akademického roka vysokých škôl SR a návrhu konať výjazdové zasadnutie SRK v Bruseli. 
 
K bodu 4: Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 

Prezident SRK odovzdal slovo predsedovi komisie SRK pre výskum  prof. Ing. Robertovi 
Redhammerovi, PhD., ktorý informoval o problematike prípravy SR na čerpanie štrukturálnych 
fondov („ŠF“) v nasledujúcom programovacom období 2014 - 2020. Čerpanie je podmienené 
stratégiou schválenou Európskou komisiou. Uviedol pripomienky, ktoré SRK predložila k návrhu 
stratégie „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 
Slovenskej republiky“ v rámci septembrového skráteného medzirezortného pripomienkového 
konania.  
Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. tiež informoval o návrhu budúcej štruktúry ŠF pre výskum 
a inovácie a vzdelávanie.  
 
Na zasadnutie SRK prišiel štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVŠ 
SR“) Ing. Štefan Chudoba, PhD., ktorého osobitne privítal prezident SRK. Štátny tajomník ospravedlnil 
neúčasť ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na rokovaní SRK zo zdravotných dôvodov.  
 
Štátny tajomník MŠVVŠ SR informoval prítomných o súčasnom stave čerpania ŠF v Operačnom 
programe výskum a vývoj a Operačnom programe vzdelávanie, ktoré je nižšie ako čerpanie v roku 
2012. Bližšie informoval o dopytovo riadených programoch a o národných projektoch. V súvislosti 
s budúcou podobou ŠF chce MŠVVŠ SR udržať vzdelávanie, výskum a inovácie vo väzbe. Jednou 
z navrhovaných priorít má byť zlepšenie infraštruktúry vysokých škôl.  
 
Uznesenie č. 1 

(1.1) Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie informáciu o vývoji „Stratégie výskumu a 
inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ a informáciu o stanovisku 
Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré bolo predložené v rámci medzirezortného 
pripomienkového konania. 
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(1.2) Slovenská rektorská konferencia vyjadruje podporu zachovaniu a činnosti rezortných 
grantových agentúr VEGA a KEGA, ktoré súťažným spôsobom rozdeľujú finančné prostriedky 
určené na podporu výskumu a vývoja na vysokých školách. Slovenská rektorská konferencia 
taktiež so znepokojením berie na vedomie informácie o zámeroch na zmenu postavenia 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja.  

 
K bodu  5: Rozpočet na rok 2014   

Prezident SRK predložil informácie týkajúce sa návrhu rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2014 
podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016, o ktorom rokovala vláda SR na 78. 
(mimoriadnej) schôdzi a údaje o výsledku kolektívneho vyjednávania, ktoré predložil predseda 
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy SR („OZPŠaV“). 
 
Štátny tajomník MŠVVŠ SR Ing. Štefan Chudoba, PhD. vysvetlil dopady zníženia financovania vysokých 
škôl na vysokoškolské vzdelávanie a prevádzku vysokých škôl, vedu, rozvoj a v sociálnej oblasti. 
MŠVVŠ SR pripraví metodiku na prerozdelenie dotácie na verejné vysoké školy na rok 2014 do 
polovice novembra 2013 a následne bude informovať SRK. V súvislosti so znížením financovaním 
vyzval vysoké školy k racionalizácii.  
 
Prezident SRK osobitne privítal na rokovaní Ing. Pavla Ondeka, predsedu OZPŠaV a doc. Ing. Miroslava 
Habána, PhD., podpredsedu OZPŠaV a predsedu Združenia vysokého školstva. Tiež privítal Mgr. 
Katarínu Stolárikovú, predsedníčku Študentskej rady vysokých škôl SR („ŠRVŠ“). 
 
Ing. Pavel Ondek, predseda OZPŠaV informoval o priebehu spoločných rokovaní s predstaviteľmi 
vlády SR a o ich výsledku. Od nového roka by si všetci zamestnanci mali prilepšiť o 16 eur, okrem toho 
vysokoškolským učiteľom by mali tarifné platy stúpnuť o 3 %. Dohodnuté zvýšenie platov 
nepedagogických zamestnancov o 5 % z roku 2013 je zahrnuté do rozpočtu na rok 2014. 
 
Ing. Ľubica Ehreholdová, predsedníčka KK informovala o poslednom rokovaní klubu (september 
2013). Podľa informácií kvestorov sa neočakávajú závažné zmeny v metodike rozpisu dotácie na 
verejné vysoké školy na rok 2014. Svoje pripomienky k metodike na budúci rok môžu ešte vysoké 
školy poslať na Sekciu financovania a rozpočtu MŠVVŠ SR. Požiadala SRK o podporu pri predložení  
pripomienok KK k zákonu o verejnom obstarávaní.  
 
V diskusii vystúpili viacerí členovia SRK, ktorí apelovali na MŠVVŠ SR, aby sa pokúsilo navýšiť rozpočet 
pre školstvo na budúci rok. Nedostatočné financovanie z verejných zdrojov na vysoké školy a na vedu 
na vysokých školách ohrozuje udržateľnosť vysokého školstva na Slovensku. Vysoké školy pristúpili 
k racionalizácii za ostatných 20 rokov niekoľkokrát, niektoré vysoké školy už nemajú priestor na ďalšie 
reštrikcie v personálnej oblasti. Prípadné prepúšťanie zamestnancov ohrozí vysoké školy vzhľadom na 
pripravovanú komplexnú akreditáciu. Prítomní upozornili, že návrh rozpočtu na rok 2014 
nezohľadňuje vysoké školstvo a vedu a výskum ako deklarovanú vládnu prioritu a je v rozpore so 
„Správou o stave vysokého školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho 
rozvoja“. SRK upozornila, že krátenie rozpočtu na vysoké školy jej bolo predložené neskoro, naopak 
Slovenská akadémia vied vedela o pripravovanom krátení svojho rozpočtu so značným predstihom 
a mala priestor na vyrokovanie ústupkov. Členovia SRK chcú podporiť ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pri ďalšom rokovaní s ministrom financií SR o konečnej podobe rozpočtu na rok 
2014.  
 
Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda OZPŠaV a predseda Združenia vysokého školstva a PRO 
doplnil, že zvyšovanie platov zamestnancov vysokých škôl nebolo v pôvodom návrhu kolektívneho 
vyjednávania, ale bolo dodatočne zahnuté, keďže zvýšenie  platov na vysokých školách sa naposledy 
udialo pred 5 rokmi.  
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Štátny tajomník MŠVVŠ SR Ing. Štefan Chudoba, PhD. potvrdil, že v súčasnosti MŠVVŠ SR a ani vláda 
SR neuvažujú o zavedení školného na verejných vysokých školách do konca svojho vládneho obdobia. 
Mgr.  Katarína Stoláriková, predsedníčka ŠRVŠ upozornila na neochotu študentov hradiť školné. 
Predstavitelia OZPŠaV považujú v súčasnosti školné za sociálne neúnosné. Doc. RNDr. Martin Putala, 
PhD. vyjadril v mene RVŠ podporu úsiliu SRK zvýšiť budúcoročný rozpočet na verejné vysoké školy. 
V súvislosti s návrhom na zavedenie školného odporúča konzultovať postup s českou stranou, 
pretože sa môže prehĺbiť odliv študentov na vysoké školy do Českej republiky.  
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia k bodu 5. Pred hlasovaním sa ospravedlnili zo 
zasadnutia SRK Magnificencie Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. , prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., 
Dr. h. c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. a prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. Novými nositeľmi 
kuriálnych hlasov sa stali Magnificencie doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. a prof. PhDr. Erich Petlák, 
CSc. Prezident SRK konštatoval, že SRK je naďalej podľa čl. 4 ods. 4 štatútu uznášaniaschopná.  
 
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu prvého odseku 2.1 uznesenia č. 2. Zo 16 prítomných členov 
s hlasovacím právom hlasovalo: 
Za návrh: 16 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
Návrh prvého odseku 2.1 uznesenia č. 2 bol schválený. 
 
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu druhého odseku 2.2 uznesenia č. 2. Zo 16 prítomných členov s 
hlasovacím právom hlasovalo: 
Za návrh: 16 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
Návrh druhého odseku 2.2 uznesenia č. 2 bol schválený. 
 
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 2 ako celku. Zo 16 prítomných členov s hlasovacím 
právom hlasovalo: 
Za návrh: 16 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
Návrh uznesenia č. 2 zo 65. zasadnutia SRK bol schválený s tým, že prípadné štylistické úpravy 
a spresnenie uznesenia vykoná dodatočne prezident SRK po konzultácii s členmi návrhovej komisie 
a finálna zápisnica bude zaslaná všetkým členom SRK na pripomienkovanie. 
 
Uznesenie č. 2 

(2.1) Slovenská rektorská konferencia konštatuje, že v navrhovanom štátnom rozpočte Slovenskej 
republiky na rok 2014 nie sú vysokoškolské vzdelávanie a veda na vysokých školách prioritou. 

(2.2) Slovenská rektorská konferencia konštatuje, že návrh štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
na rok 2014 medziročne znižuje objem štátnych finančných prostriedkov na verejné vysoké 
školy o 20,4 mil. €, čo je 4,4 %. Súčasne podľa medializovaných informácií bolo dohodnuté 
medzi odborármi a vládou SR zvýšenie platov na verejných vysokých školách s odhadovaným 
dopadom 10,5 mil. €, ktoré nie sú rozpočtované v kapitole Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Zároveň medziročne klesá objem prostriedkov dostupných pre vysoké 
školy zo Štrukturálnych fondov v Operačnom programe Výskum a vývoj a v Operačnom 
programe  Vzdelávanie. Okrem týchto prostriedkov sa medziročne znižuje aj rozpočet 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja, z ktorej vysoké školy získavajú prostriedky na 
podporu výskumu a vývoja.  

(2.3) Dopady takého financovania sa môžu premietnuť do vážnych problémov verejných vysokých 
škôl. 
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(2.4) Súčasný návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2014 nedáva záruku udržateľnosti 
kvality vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti z pohľadu medzinárodných štandardov.  

 
K bodu 6: Komplexná akreditácia 

Prezident SRK informoval o problematike procesov zabezpečovania kvality na vysokých školách v SR. 
Akreditačná komisia v súvislosti s komplexnou akreditáciou prisľúbila odpovedať na všetky písomné 
otázky z vysokých škôl, ktoré jej budú doručené. Znenie návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení 
neskorších predpisov („návrh nariadenia“) obsahuje formuláre, ktoré sú byrokraticky náročné 
a v niektorých prípadoch podľa prezidenta SRK vecne nevyplniteľné. Vo formulároch sú uvedené 
body, ktoré sú z pohľadu akreditácie bezvýznamné alebo už na vysokých školách boli prekonané a 
nahradené inými procesmi/postupmi. Principiálne by mali byť formuláre vydané Akreditačnou 
komisiou a nie nariadením vlády SR, pretože sa oslabuje prvok flexibility a nezávislosti procesu. 
Požiadal, aby Akreditačné komisia („AK“) pred hodnotením vnútorných systémov zabezpečovania 
kvality vzdelávania poskytla vysokým školám metodickú pomoc. Opätovne upozornil na problém 
nezverejňovania úplných informácií AK v rámci akreditácie. Poznamenal, že tzv. „affiliates“ (forma 
partnerstva a nie členstva) v Európskej sieti agentúr pre zabezpečovanie kvality („ENQA“) nie je 
riešením medzinárodnej akceptácie Akreditačnej komisie a jej rozhodnutí.  
 
Podpredseda AK Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. informoval, že AK do dnešného dňa odpovedala 
na cca 130 otázok z vysokých škôl. Požiadal SRK o akceptovanie návrhu na konanie spoločného 
zasadnutia s AK alebo o vyslanie zodpovedných prorektorov a prodekanov na školenie, ktoré 
zabezpečí AK na troch miestach Slovenska a kde bude distribuovať materiály ku komplexnej 
akreditácii. 
 
Prezident SRK uvítal ponuku spoločného zasadnutia a požiadal o návrh na také rokovanie. 
Viceprezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. bol za SRK členom pracovnej komisie, ktorá 
pripravovala návrh nariadenia vlády SR. Pri príprave návrhu AK sľúbila, že nariadenie bude 
predložené až po vyjadrení SRK ako reprezentácie VŠ.  
 
Štátny tajomník MŠVVŠ SR Ing. Štefan Chudoba, PhD. potvrdil, že návrh nariadenia je pripravený na 
rokovanie vlády SR. Diskusia o návrhu prebehla formou medzirezortného pripomienkového konania. 
Cieľom MŠVVŠ SR je zabezpečiť porovnateľnosť podkladov a prezentovať rebríček vysokých škôl. 
Ponúkol zástupcom SRK samostatné rokovanie na MŠVVŠ SR k návrhu nariadenia.  
 
Uznesenie č. 3 

(3.1) Slovenská rektorská konferencia víta ochotu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
iniciovať rokovanie o zjednodušení formulárov pre potreby akreditácií vysokých škôl.  

 
K bodu 7: Správa o stave školstva na Slovensku 

Bod 7 nebol na rokovaní otvorený.  
 
K bodu 8: Rozličné 

Prezident SRK predložil informáciu o rozpočte Agentúry na podporu výskumu a vývoja v roku 2013.  
 
Prezident SRK informoval o rokovaniach Slovenskej asociácie knižníc a Centra pre vedecko-technické 
informácie SR vo veci zabezpečenia prístupov k e-zdrojom pre vedeckú komunitu na Slovensku 
v rámci národných projektov CVTI SR NISPEZ a NISPEZ II.  
 
Uznesenie č. 4 

(4.1) Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie informáciu o stave financovania Agentúry 
na podporu výskumu a vývoja v roku 2013.  
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(4.2) Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie informáciu o tom, že nie je garantované 
financovanie prístupu vysokých škôl k medzinárodným databázam a žiada ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu o riešenie situácie.  

(4.3) Slovenská rektorská konferencia poverila prezidenta SRK zaslaním listu na Sekciu 
financovania a rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s požiadavkami na 
zrušenie fondu reprodukcie, krytia straty a výnimky z odpisovania nehnuteľného majetku.  

 
Na záver sa prezident SRK poďakoval rektorovi Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfovi 
Kropilovi, CSc. za možnosť konať zasadnutie na pôde univerzity a za organizačné zabezpečenie 
rokovania.  
 
 
 
Bratislava, 17. 10. 2013 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
 
 

............................................................. 
      prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
                    prezident SRK 

 
 
Overili: 
Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.    ............................................................. 
  
 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.    .............................................................. 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


