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1. Hlavné úlohy kariérového poradcu na školský rok 2021/2022 
  I. Prevencia a riešenie problémových žiakov a zabezpečenie aktívnej ochrany detí  
 II. Výchova k voľbe povolania a k profesijnej orientácii žiakov 
III. Spolupráca s rodičmi pri výchove k správnej voľbe povolania 
IV. Zapojenosť žiakov do testovaní 
 
2. Rozpracovanie hlavných úloh 
 
I. Prevencia a riešenie problémových žiakov a zabezpečenie aktívnej ochrany 

detí 
a) Výchovný poradca spolupracuje s CPPPaP Michalovce ako metodickým 

orgánom a sprostredkúva prepojenie školy s odbornými inštitúciami pri 
zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva. 

           Z: výchovná poradkyňa 
T: úloha stála 

b) Zabezpečiť diagnostiku a evidenciu porúch žiakov v správaní a v učení, v ich 
školskej neúspešnosti. Poskytovať individuálne konzultácie žiakom a rodičom 
pri ich riešení v spolupráci s príslušným CPPPaP. 

           Z: výchovná poradkyňa 
T: úloha stála 

c) V spolupráci s triednymi učiteľmi riešiť akútne prípady porušovania školského 
poriadku, viesť záznamy o priebehu riešenia. 

           Z: výchovná poradkyňa 
           T: úloha stála 

d) Urobiť individuálne pohovory so žiakmi, ktorí majú vývinové, adaptačné, 
prospechové a  výchovné problémy. O týchto pohovoroch viesť písomné 
záznamy o ich riešení. 
Z: výchovná poradkyňa 
T: úloha stála 

       
II. Výchova k voľbe povolania a k profesijnej orientácii žiakov 

a) Prostredníctvom ŠVS Michalovce sprostredkovať prepojenie školy s odbornými 
inštitúciami pri zabezpečovaní úloh kariérového poradenstva. 
Z: kariérová poradkyňa 
T: úloha stála 

b) Spolupracovať s TU 6.-9. ročníka pri výchove k správnemu sebahodnoteniu 
a usmerňovaniu k vhodnej voľbe povolania. 
Z: kariérová poradkyňa   
T: úloha stála 

c) Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich 
zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ. 
Z: kariérová poradkyňa   
T: úloha stála 

d) Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS v určených termínoch.  
Z: kariérová poradkyňa   
T: úloha stála 

e) Na evidenciu a spracovanie informácií využívať program Proforient. Na 
informovanie žiakov venovať priestor práci so stránkami ŠVS MI.  
Z: kariérová poradkyňa   
T: úloha stála 



f) Viesť evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ, spracovávať 
podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov. 
Z: kariérová poradkyňa   
T: úloha stála 

g) Poskytovať pravidelný servis informácií a zabezpečovať prenos informácií zo 
stretnutí výchovných poradcov, zo stredných škôl a z rôznych inštitúcií.  
Z: kariérová poradkyňa    
T: úloha stála 

h) Pripravovať podklady a realizovať kompletizáciu vstupných dokladov žiakov 
končiacich školskú dochádzku v ZŠ.  
Z: kariérová poradkyňa   
T: úloha stála 

i) Predložiť prihlášky riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškami danými 
termínmi a sledovať ich včasné odoslanie na stredné školy. 
Z: kariérová poradkyňa   
T: podľa harmonogramu ŠVS MI 

j) Spresniť údaje o zmenách škôl, tieto pravidelne zasielať na ŠVS Michalovce, 
každú zmenu individuálne prekonzultovať so žiakmi. 
Z: kariérová poradkyňa   
T: podľa harmonogramu 

k) Umožniť žiakom 9. ročníka v sprievode rodičov návštevu stredných škôl v rámci 
DOD. 
Z: kariérová poradkyňa, TU 
T: časový harmonogram SŠ     

l) Poskytovať individuálne konzultácie žiakom, ktorí nie sú rozhodnutí o svojom 
budúcom povolaní. Stanoviť poradensko-konzultačné hodiny. 
Z: kariérová poradkyňa   
T: úloha stála 

 
Kariérová výchova a poradenstvo, prijímanie na stredné školy 
 
Priority/odporúčania 
Pri realizácií kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v školách a školských 
zariadeniach sa odporúča: 

a) realizovať kariérové poradenstvo na škole najmä prostredníctvom funkcie 
kariérového poradcu, ktorý úzko spolupracuje s kariérovým poradcom 
pôsobiacim na CPPPaP v príslušnom okrese s kompetenciou vykonávať najmä 
diagnostiku, koordinovať informácie o potrebách trhu práce a metodicky 
usmerňovať kariérové poradenstvo a kariérovú výchovu v školách a školských 
zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti, 

b) sprístupňovať všetkým žiakom informácie, ktoré môžu ovplyvniť ich rozhodnutie 
o budúcom štúdiu alebo kariére a ponúkať im zároveň testovanie zamerané na 
zisťovanie predpokladov pre budúce štúdium, 

c) osobitne sa zamerať na posilnenie poradenstva pri voľbe ďalšieho štúdia skupín 
žiakov, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky a zefektívniť 
kooperáciu rodiny a školy s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov dosiahnuť stupeň 
nižšieho stredného vzdelania,  



d) pri žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami včasne 
identifikovať špecifiká kariérového vývinu a brať ohľad na charakteristiku 
jednotlivých druhov zdravotných postihnutí/znevýhodnení/vývinových porúch a 
v tejto súvislosti intenzívne spolupracovať s príslušnými OZ a inštitúciami (napr. 
CŠPPP), 

e) podporovať rozhodovanie žiakov o budúcom štúdiu alebo kariére podľa 
požiadaviek trhu práce a s týmto cieľom spolupracovať so zamestnávateľmi SŠ, 
s ÚPSVaR SR a osobitne podporovať záujem žiakov o štúdium v systéme 
duálneho vzdelávania v rámci odborného vzdelávania a prípravy na stredných 
školách. 

Metodické a podporné materiály 
a) Informácie o kompetenciách v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva sa 

nachádzajú na https://www.minedu.sk/zmeny-v-karierovom-poradenstve-v-
systeme-regionalnehoskolstva-od-192019/. 

b) Metodické usmerňovanie v oblasti kariérového poradenstva a kariérovej 
výchovy zabezpečuje VÚDPaP, na ktorého webovom sídle nájdete informácie 
o: 
 procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností: 

https://vudpap.sk/standardy/ 
 profesijnom inovačnom vzdelávaní: 

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-
ludskychzdrojov/inovativne-prvky-v-kvapvs/  

 metodických postupoch: 
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/12/Karierovavychova-pre-
skoly.pdf. 

c) Informácie o možnostiach profesijného rozvoja v kariérovom poradenstve 
a medzinárodnej výmeny skúseností poskytuje centrum Euroguidance 
a Združenie pre kariérové poradenstvo a kariérový rozvoj: 
https://www.euroguidance.sk/, https://rozvojkariery.sk/karierove-poradenstvo/, 
https://iaevgconference2019.sk/vystupy/?lang=sk. 

d) Informácie o kariérovej výchove a kariérovom poradenstve pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nájdete na: 
https://www.komposyt.sk/preziakov/spravny-vyber-skoly-uspesna-kariera/ake-
ucebne-studijne-odbory-su-vhodnepre-ziakov-so-zdravotnym-postihnutim. 

Prijímanie na stredné školy 
a) Informácie, ktoré môžu pomôcť pri výbere školy, sú zverejnené na 

http://mapaskol.iedu.sk. 
b) Súhrnné, pravidelne aktualizované informácie o možnostiach štúdia na 

stredných školách v aktuálnom školskom roku sú zverejnené v časti Ako na 
stredné školy? na 
https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalneskolstvo.html?page_id=10267. 

c) Profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre školský rok 2021/2022 sú 
zverejnené na https://www.minedu.sk/profilove-predmety-na-prijimacie-skusky-
na-stredne-skoly/. 



d) Informácie týkajúce sa možností štúdia na stredných školách – plánované počty 
žiakov, záujem žiakov o štúdium, o kritériách prijímania na jednotlivé SŠ, 
informácie z Testovania 5 a 9 nájdete na http://www.svs.edu.sk/proforient.aspx. 
Školám odporúčame v oblasti profesijnej orientácie a prechodu žiakov zo ZŠ na 
SŠ poskytovať požadované informácie a komunikovať s jednotlivými ŠVS: 
http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx. 

e) K profesijnej orientácii žiakov ZŠ sa odporúča nadväzovať a prehlbovať 
spoluprácu a väzby medzi ZŠ, SOŠ a zamestnávateľmi, venovať osobitnú 
pozornosť približovaniu možností systému duálneho vzdelávania a ostatných 
foriem odborného vzdelávania a prípravy v technických odboroch vzdelávania 
žiakom a ich zákonným zástupcom. 

f) Výchovným poradcom ZŠ sa odporúča využívať informácie o aktuálnej ponuke 
učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania 
zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.  

g) Výchovným poradcom a kariérovým poradcom sa odporúča využívať materiály 
zverejnené na http://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-a-
specialnopedagogickeporadenstvo/. 

h) ŠVS poskytujú spracované informácie z prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ pre 
výchovných poradcov, ZŠ, SŠ, OŠ OÚ, CPPPaP, zriaďovateľov a ďalšie 
organizácie v školstve. Súčasne sa tieto informácie zverejňujú na 
www.svs.edu.sk. Ide o informácie týkajúce sa možností štúdia na SŠ – plány, 
záujem, naplnenosť, informácie o kritériách prijímania na jednotlivé SŠ, 
informácie z Testovania žiakov deviatych a piatych ročníkov ZŠ.  

III. Spolupráca s rodičmi pri výchove k správnej voľbe povolania 
a) Pri získaní spätných informácií o naplnení SŠ podať správu rodičom a žiakom, 

aby sa zorientovali vo výbere povolania pre svoje dieťa. 
      Z: kariérová poradkyňa   
      T: úloha stála  
b) Pokračovať v individuálnych konzultáciách s rodičmi, ktoré budú zamerané na 

usmerňovanie žiakov k správnej voľbe povolania. 
Z: kariérová poradkyňa   
T: úloha stála 
 

IV. Zapojenosť žiakov do testovaní      
a) Podľa pokynov pripraviť objektívny priebeh celoslovenského certifikačného 

testovania žiakov 5. ročníkov základných škôl Testovanie 5-2021 
Z: RŠ, kariérová poradkyňa  
T: 18.5.2022 

b) Podľa pokynov pripraviť objektívny priebeh celoslovenského certifikačného 
testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl Testovanie 9-2021 
Z: RŠ, kariérová poradkyňa  
T: 6.4.2022 

c) Zapojiť žiakov do projektu Komparo 
Z: kariérová poradkyňa  
T: podľa ponuky Examu 
 





Evidencia prijatých žiakov na bilingválne 
gymnáziá a študijné odbory, ktoré vyžadujú 
overenie špeciálnych schopností, zručností 
alebo talentu 

Mgr. Eva Baková 

Poradenská služba – prijímacie skúšky Mgr. Eva Baková 
Máj 1. kolo prijímacích skúšok na stredné školy 

(9.5.2022 a 12.5.2022) 
Mgr. Eva Baková 

Evidencia žiakov prijatých na SŠ Mgr. Eva Baková 
Informácie pre žiakov 8. ročníka – prof. 
orientácia – vstupné doklady žiakov 

Mgr. Eva Baková 

Testovanie 5 – 2022 (18.5.2022) Mgr. Eva Baková 
Jún Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov 

o štúdium na gymnáziách s osemročným 
vzdelávacím programom (1.6 – 15.6.2022) 

Mgr. Eva Baková 

2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy 
(21.6.2022) 

Mgr. Eva Baková 

Evidencia rozmiestnenia žiakov prijatých na 
SŠ, prípadne na 8-ročné gymnáziá  

Mgr. Eva Baková 

Zaslanie vstupných dokladov žiakov 8. 
ročníka a záujmu o štúdium na SŠ do ŠVS 

Mgr. Eva Baková 

Vyhodnotenie práce VP, KP Mgr. Eva Baková 
Vypracovanie zoznamov žiakov s 10. rokom 
školskej dochádzky v nižších ročníkoch 

Mgr. Eva Baková 

 
Prílohy 
 
Príloha č. 1 Harmonogram zberu informácií 2021/2022    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plán práce v projekte Kariérové poradenstvo na školský rok 2021/2022 bol 
prerokovaný a schválený riaditeľom školy dňa 30.9.2021 



Príloha č.1 
Harmonogram zberu informácií 2021/2022 

Gestor Úloha Termín 

ZŠ ZŠ naplní cez program 
PROFORIENT dáta žiakov –
vstupné doklady – a export z 
programu zašle do príslušného 
ŠVS. Týka sa škôl, ktoré 
nezaslali údaje do 9.7. z 
dôvodu neprítomnosti žiakov v 
školách. 

9.7.2021 

OŠ Rozhodne o návrhu počtu tried 
prvého ročníka pre 
nasledujúce prijímacie konanie 
pre školy so žiakmi so 
špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami a v 
študijných odboroch, v ktorých 
sa výchova a vzdelávanie 
uskutočňuje v cudzom jazyku 
na základe medzinárodnej 
dohody 

do 30.9.2021 

ŠVS Zabezpečia výmenu databáz 
žiakov. Štatistiky záujmu o 
štúdium na SŠ sú 
aktualizované on-line a 
zverejňované na web stránke 
ŠVS rovnako ako i číselníky do 
Proforientu. 

15.10.2021 

ŠVS Po centrálnom spracovaní 
databáz zašle exporty súborov 
do príslušných CPPPaP. 

do 18.10.2021 

ZŠ Importuje do Proforientu
anonymnú databázu pre 
simuláciu poradia – z internetu 

od 19.10.2021 

ZŠ Zber podkladov pre Testovanie 
5 a Testovanie 9 2022 

15.11. - 30.11.2021 

SK Samosprávny kraj zverejní 
určený počet žiakov prvého 
ročníka stredných škôl na 
svojom webom sídle. 

do 30.11.2021 

MŠVVaŠ Zverejní rozpis počtu žiakov 
prvého ročníka osemročných 
gymnázií pre nasledujúce 
prijímacie konanie na svojom 
webovom sídle. 

do 30.11.2021 

ŠVS Uskutočnia zber plánov zo SŠ 
aj s možnosťou štúdia pre 
integrovaných žiakov na 
jednotlivé odbory. 

do 10.12.2021 

ZŠ Doručia zber nových informácií 
do príslušných ŠVS – export z 
Proforientu. 

14.1.2022 



ŠVS Zabezpečia výmenu databáz 
žiakov a následne zverejnia 
štatistiky a sprístupnia 
aktuálne číselníky na webe. 

17.1.2022 

ŠVS Po centrálnom spracovaní 
databáz zašle exporty súborov 
pre Proforient do príslušných 
CPPPaP. 

17.1.2022 

ZŠ Importuje do Proforientu 
anonymnú databázu pre 
simuláciu poradia – z internetu.

od 18.1.2022 

SŠ tal. Riaditeľ zverejní kritériá 
prijatia na štúdium a termíny 
prijímacích skúšok na študijné 
a učebné odbory, ktoré 
vyžadujú overenie špeciálnych 
schopností, zručností alebo 
talentu. Súčasne zašle SŠ tieto 
kritériá v elektronickej podobe 
vo formáte PDF do príslušného 
ŠVS, kde sa tieto kritériá 
zverejnia aj na web stránkach 
ŠVS za celé Slovensko. 

do 1.2.2022 

ZŠ Zašlú export informácií z 
Proforientu do ŠVS – polročné 
známky všetkých žiakov, 
talentové školy. 

do 18.2.2022 

ZŠ Zašle export z Proforientu –
spracovanie pre osemročné 
gymnáziá - talentové. 

do 18.2.2022 

ZZ Zák. zástupca žiaka podáva 
prihlášku riaditeľovi ZŠ na 
učebné a študijné odbory, 
ktoré vyžadujú overenie 
špeciálnych schopností, 
zručností alebo talentu. 

do 20.2.2022 

ZŠ Riaditeľ odošle prihlášky na 
stredné školy na učebné a 
študijné odbory, ktoré vyžadujú 
overenie špeciálnych 
schopností, zručností alebo 
talentu. 

do 28.2.2022 

ŠVS Zabezpečia výmenu databáz 
žiakov a následne zverejnia 
štatistiky a sprístupnia 
aktuálne číselníky na webe. 

4.3.2022 

ZŠ Importuje do Proforientu
anonymnú databázu pre 
simuláciu poradia – z internetu.

od 5.3.2022 

ŠVS Po centrálnom spracovaní 
databáz zašle exporty súborov 
pre Proforient do CPPPaP. 

do 8.3.2022 



SŠ tal. Od ŠVS si môžu vyžiadať 
elektronicky podľa rodných 
čísel informácie o prihlásených 
žiakoch – prostredníctvom 
programu PS. 

od 8.3.2022 

SŠ tal. Talentové skúšky. 15.3. - 30.4.2022 

SŠ Zverejní kritériá na netalentové 
odbory. Súčasne zašle SŠ tieto 
kritériá v elektronickej podobe 
vo formáte PDF do príslušného 
ŠVS, kde sa tieto kritériá 
zverejnia aj na web stránkach 
ŠVS za celé Slovensko. 

do 31.3.2022 

ZŠ Celoslovenské testovanie 
žiakov deviatych ročníkov 
ZŠ. 

6.4.2022 a 7.4.2022 

ZZ Zákonný zástupca žiaka 
podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ 
na ostatné študijné a učebné 
odbory (okrem odborov, na 
ktoré sa vyžaduje overenie 
špeciálnych schopností, 
zručností alebo talentu). 

do 10.4.2022 

ZŠ Zašle export z Proforientu –
spracovanie pre osemročné 
gymnáziá 

do 10.4.2022 

ZŠ Zašlú export informácií - stav 
podľa prihlášok na SŠ z 
Proforientu do ŠVS. 

do 10.4.2022 

ŠVS Zabezpečia výmenu databáz 
žiakov a následne zverejnia 
štatistiky a sprístupnia 
aktuálne číselníky na webe. 

14.4.2022 

ŠVS Po centrálnom spracovaní 
databáz zašle exporty súborov 
pre Proforient do CPPPaP. 

do 14.4.2022 

OŠ, SK Odvolacie konanie po 
talentových skúškach. 

po talentovej skúške 

ZŠ Importuje do Proforientu 
anonymnú databázu pre 
simuláciu poradia – z internetu.

od 19.4.2022 

SŠ Vyžiadajú si od ŠVS 
elektronicky informácie o 
prihlásených žiakoch –
prostredníctvom programu PS 
po zaslaní rodných čísel. Po 
dodaní výsledkov T9 z 
NÚCEMu do ŠVS je možné 
opakovane vyžiadať informácie 
o prihlásených žiakoch aj s 
výsledkami T9. 

od 19.4.2022 



ZŠ Riaditeľ zašle prihlášky žiakov 
na SŠ vrátane osemročných 
gymnázií. 

do 20.4.2022 

ZŠ Celoslovenské testovanie 
žiakov deviatych ročníkov ZŠ 
- náhradný termín. 

21.4.2022 a 22.4.2022 

SŠ tal. Oznámia ŠVS výsledky 
talentových skúšok deň po 
zápise. 

do 29.4.2022 

ŠVS Zabezpečia výmenu databáz 
žiakov a následne zverejnia 
štatistiky a sprístupnia 
aktuálne číselníky na webe. 

29.4.2022 

ŠVS Oznámi základným školám 
možnosť získania výsledkov T9 
z internetu. Na požiadanie ZŠ 
odovzdá výsledky Testovania 9 
v elektronickej podobe do ZŠ 
vo svojej pôsobnosti pre 
program Proforient. 

od 2.5.2022 

SŠ Vyžiadajú si od ŠVS 
elektronicky informácie o 
prihlásených žiakoch vrátane 
výsledkov T9 prostredníctvom 
programu PS po zaslaní 
rodných čísel. SŠ, ktoré 
nepoužívajú program PS, si 
stiahnu výsledky zo stránky 
testovanie.iedu.sk 

od 2.5.2022 

ZŠ Importuje do Proforientu
anonymnú databázu pre 
simuláciu poradia – z internetu.

od 5.5.2022 

ŠVS Po centrálnom spracovaní 
databáz zašle exporty súborov 
pre Proforient do CPPPaP. 

do 5.5.2022 

SŠ 1. kolo 1. termín prijímacích 
skúšok (vrátane 
osemročných gymnázií) 

9.5.2022 

SŠ 1. kolo 2. termín prijímacích 
skúšok (vrátane 
osemročných gymnázií) 

12.5.2022 

OŠ, SK Odvolacie konanie po 1. kole 
prijímacích skúšok. 

od 16.5.2022 

ŠVS ŠVS sprostredkuje 
zverejňovanie voľných miest a 
informácie o konaní 2. kola PS 
pre všetky školy SR na webe
www.svs.edu.sk/miesta. 

od 16.5.2022 

ZŠ Celoslovenské testovanie 
žiakov piatych ročníkov ZŠ. 

18.5.2022 



SŠ Zašlú do ŠVS výsledky 
prijímacích skúšok –
zapísaných žiakov ako export z 
programu PS. Na portáli webu 
ŠVS zadajú informácie o 
konaní resp. nekonaní 2. kola 
prijímacích skúšok a voľné 
miesta. 

do 27.5.2022 

ZŠ Zber záujmu žiakov štvrtých 
ročníkov o štúdium na 
gymnáziách s osemročným 
vzdelávacím programom 

1.6. - 15.6.2022 

ŠVS Spracujú výsledky 1. kola 
prijímacích skúšok. 

do 3.6.2022 

SŠ Oznámia do ŠVS prijatia v 
autoremedúre a iné zmeny. 

do 3.6.2022 

ŠVS Spracujú výsledky odvolania. do 3.6.2022 

SŠ Zverejní konanie druhého 
kola 

do 6.6.2022 

ŠVS Zabezpečia výmenu databáz 
žiakov a následne zverejnia 
štatistiky a sprístupnia 
aktuálne číselníky na webe. 

8.6.2022 

ŠVS Po centrálnom spracovaní 
databáz zašle exporty súborov 
pre Proforient cez CPPPaP vo 
svojej pôsobnosti. 

od 10.6.2022 

SŠ 2. kolo prijímacích skúšok. 21.6.2022 

OŠ, SK Odvolacie konanie po 2. kole 
prijímacích skúšok. 

od 22.6.2022 

SŠ Zašlú ŠVS výsledky 2. kola 
prijímacích skúšok po zápise. 

do 30.6.2022 

ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola 
prijímacích skúšok. 

do 30.6.2022 

ŠVS Spracuje výsledky odvolania. do 6.7.2022 

ŠVS Zabezpečia výmenu databáz 
žiakov, zverejnia štatistiky a 
sprístupnia aktuálne číselníky 
na webe. 

8.7.2022 

ZŠ ZŠ naplní cez program 
PROFORIENT dáta žiakov –
vstupné doklady – a export z 
programu zašle do príslušného 
ŠVS. 

do 8.7.2022 

ŠVS Po centrálnom spracovaní 
databáz zašle exporty súborov 
pre Proforient cez CPPPaP vo 
svojej pôsobnosti (na 
vyžiadanie). 

               (na vyžiadanie).         

 


