
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého 
Moyzesova 1737/22, 955 01  Topoľčany 

                                                                                                                                              

 

 

Výročná správa o činnosti  

Základnej umeleckej školy L. Mokrého v Topoľčanoch 

za školský rok 2018/2019 

 
      Osnova je spracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

a metodického pokynu č.10/2006 –R. 

 

a)  Základné identifikačné údaje 

 

 1. Názov školy, sídlo:   Základná umelecká škola Ladislava Mokrého 

 2. Adresa školy:  Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany 

 

    

   3. a 4.      

Kontakty Pevná linka Mobil Email 

Riaditeľka 038 5324568 0911606040 h.ferancova@zus-mokreho.sk 

Zástupkyne riaditeľky 038/5324569 
0948 900340 h.stredanska@zus-mokreho.sk 

0948236276 m.malikova@zus-mokreho.sk 

Administratívna 

pracovníčka 
038/5324569 - sekretariat@zus-mokreho.sk 

Webová stránka školy www.zus-mokreho.sk 

IČO školy 37864742 

  

  5. Zriaďovateľ: 

      Mesto Topoľčany, nám. M.R. Štefánika, 955 01 Topoľčany 

 

   6. Mená vedúcich zamestnancov: 

     riaditeľ – Mgr. Hana Ferancová  

    zástupca – Mgr. Mária Máliková 

    zástupca –Mgr.Hana Streďanská 

 

   7.  Rada školy: V zmysle štatútu Rady školy je volená na 4-ročné obdobie,   - 

zmena 17.10.2017 
1. Mgr.Marianna Hrabovská Predseda  

2.  Anna Németová za rodičov 

3.  Miroslav Gieci za rodičov 

4. RNDR. Zdenka Kvaltýnová za rodičov 

5. Michal Bohát zriaďovateľ 

6. Mgr.Július Krajčík. Zriaďovateľ od1.2019 

7. MUDr. Barboríková Marta Zriaďovateľ1.2019 

8.  Ing.Minároková Katarína zriaďovateľ1.2019 

 

9. Beáta Pavlíková pedagog.zamest. 

10. Mgr.Renáta Žoldošová pedagog.zamest 

11.  Viera Macková Nepedag. Zamest. 
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Ďalšie poradné orgány: 

   Umelecká rada  

Členovia Umeleckej rady 

1 Mgr. Streďanská Hana Štatutárna zástupkyňa 

2 Mgr. Máliková Mária Pedagogická zástupkyňa 

3 Gogová Alica Vedúca hudobného odboru 

4 Michaličková Jana Vedúca klávesového  oddelenia 

5 Goga Rudolf Vedúci dychového oddelenia 

6 Mgr. Vlčko Peter Vedúci hudobnej náuky 

7 Kovalčíková Oľga, DiS. art. Vedúca klavírneho oddelenia 

8 Chrenková Kristína Vedúca oddelenia spevu 

9 Vašková Věra Vedúca gitarového oddelenia 

10 Krchňavá Magdaléna Dis.art Vedúca sláčikového oddelenia 

11 Kertészová Janette  Vedúca tanečného odboru 

12 PaedDr. Geschwandtnerová Alexandra Vedúca výtvarného odboru 

13 Kristína Lachká Dis.art literárno-dramatický odbor 
   

      
  Pedagogickú radu k 15.9.2017   tvorilo  37  pedagogických zamestnancov ZUŠ   

       

 

b)  Základné štúdium  sa člení na dva stupne: 

a) I. stupeň má  najviac 9.ročníkov a člení sa na: 

- 1.časť prvého stupňa, ktorá má spravidla štyri ročníky a žiak po jeho ukončení získa 

primárne umelecké vzdelanie, (PUV)  ISCED 1B (medzinárodná klasifikácia stupňov 

vzdelania)  

-  2.časť prvého stupňa, ktorá má najviac 5 ročníkov a žiak po  jeho ukončení získa nižšie 

sekundárne umelecké vzdelanie,(NSUV) ISCED 2B 

 

b) II. stupeň má najviac štyri ročníky a organizuje sa hlavne  pre žiakov stredných škôl. Po 

jeho ukončení žiak už  nezískava žiadne vzdelanie 

 

Absolventi PUV – 4.roč. 

V tomto školskom roku ukončilo primárne umelecké vzdelanie  

- 49 žiakov v hudobnom odbore,  

- 22 žiakov vo výtvarnom odbore,  

- 13 žiakov v literárno-dramatickom odbore  

- 13 žiakov v tanečnom odbore. 

 Spolu: 97 

Sú to absolventi  PUV, ktorí získali záverečné vysvedčenie s doložkou. 

 

  Absolventi NSUV – 4.roč. 

- 18 v hudobnom odbore 

- 5 vo výtvarnom odbore 

- 1 v tanečnom odbore 

- 5 vliterárno-dramatickom odbore                     

          Absolventi II.stupňa  

- 1 v hudobnom odbore 

- 1 vo výtvarnom odbore 

spolu 31 

Rozšírené vyučovanie – 2 žiaci 



ŠPD do 25 r.               -  0 študenti 

 

 

b 1. Údaje o počte žiakov 
    Údaje o počte žiakov k 15.9.2017 

Celkový počet žiakov 886 

Počet tried  43 so 4 elokovanými pracoviskami 

Zdvojenie žiakov   8 

Spolu všetkých žiakov 926 

 

      3 

Počet žiakov podľa formy vyučovania 

Individuálna forma vyučovania 405 

Skupinová forma vyučovania 521 

    

Ostatné štatistické prehľady o žiakoch 

Celkový počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 0 

počet zdravotne znevýhodnených detí 0 

počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 3 

Celkový počet detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi 1 

 

c) počet  prijatých detí k 15.9.2017 

V materských školách  85 

Ostatných  201 

Spolu  286 

    

 

 

d) počet prijatých žiakov na stredné a vysoké školy 

4  LDO Konzervatóriá -  herectvo 

1 VO SŠUV Topoľčany 

2 VO VŠ – fakulta architektúry a 

urbanizmu 

 

e) priemerné výsledky a hodnotenie  na škole so záujmovým vzdelávaním nerobíme 

 

f) zoznam študijných odborov a uplatňovaných učebných plánov 

 

Odbory základnej umeleckej školy  

(počet a názov) 
4 

1 Hudobný odbor 

2 Tanečný odbor 

3 Výtvarný odbor 

4 Literárno-dramatický odbor 

Oddelenia základnej umeleckej 

školy 

(počet a názov) 

6 

1 Klavírne 

2 Akordeónové, keyboardové 

3 Strunové  

4 Dychové 

5 Oddelenie spevu 

6 Oddelenie hudobnej náuky 

Elokované pracoviská základnej  1 ZŠ Horné Obdokovce 



umeleckej školy (na základe zmluvy 

o prenájme priestorov) a ich 

lokalizácia 

15 2 ZŠ Urmince 

3 ZŠ Radošina 

4 Zdravotné stredisko Prašice 

5 MŠ Tribečská I. 

6 MŠ J. Kráľa 

7 MŠ Gagarinova 

8 MŠ Lipová 

9 MŠ Závada 

10 MŠ Solčany 

11 MŠ Krnča 

12 MŠ Práznovce 

13 MŠ Nitrianska Blatnica 

14 MŠ Tovarníky 

15 MŠ Jacovce 

Celkový počet žiakov 926 

 

Oddelenia hudobného odboru: 

   6 oddelení:   klavírne 

    klávesové ( keyboard, akordeón, bicie) 

    strunové /husľové a gitarové/ 

    spevácke 

    dychových nástrojov 

    hudobnej náuky 

     

             Formy štúdia: 

- prípravné 

- základné – 1.časť I. stupňa a 2.časť I.stupňa 

- základné – II.stupňa 

- rozšírené 

- skrátené   

- štúdium pre dospelých – ŠPD 

 

 

   Uplatňované učebné plány:  

 

• 1.9.5015  vstúpil do platnosti Inovovaný štátny vzdelávací program, ktorého súčasťou sú 

učebné plány, materiálno-technické zabezpečenie ZUŠ a vzdelávacie štandardy  

• učebné plány schválilo MŠVVaŠ SR   platnosťou od 1. septembra 2015, podľa ktorých sa v 

danom školskom roku postupuje  v 1.-4.roč. 1.časti I stupňa (PUV) a v 1.-4.roč. 2.časti 

I stupňa a v 1.roč. II.st.  

• Metodický pokyn č.21/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných 

umeleckých škôl schválené MŠ SR s platnosťou od 22.decembra 2009 

• Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon)v znení neskorších zmien 

• Vyhláška č.324/2008 Z.z. o základných umeleckých školách a jej novela č.245/2011 

  

 

g) Údaje o počte zamestnancov 

 

Celkový počet všetkých pedagogických zamestnancov v pracovnom pomere 

Počet pedagogických zamestnancov na dobu neurčitú 31 

Počet pedagogických zamestnancov na dobu určitú  8 

Celkový počet všetkých pedagogických zamestnancov v pracovnom pomere 39 (1MD) 



   

     

Celkový počet všetkých ostatných pedagogických zamestnancov mimo pracovného pomeru 

Počet osôb zamestnaných na dohodu o vykonaní práce 0 

Počet osôb zamestnaných na dohodu o pracovnej činnosti 7 

 

h) Analýza kvalifikovanosti pedagógov 

Pedagogický zbor na ZUŠ L. Mokrého tvorí: 38 učiteľov vrátane riaditeľa školy a dvoch 

zástupcov. 7 pedagogickí  zamestnanci pracujú na dohodu o pracovnej činnosti. Vekovo je zbor 

rôznorodý – od mladých až po skúsených pedagógov. Vekový priemer je 42 rokov. Pedagogický 

zbor je zmiešaný, s väčšinovou prevahou žien. V zbore je 10 mužov. 23 pedagógov má ukončené 

konzervatórium s absolutóriom (vyššie odborné vzdelanie), 10 pedagógov má VŠ vzdelanie 

II. stupňa, 12 má 1. atestáciu, alebo jej náhradu, 1 pedagóg  má  2. atestáciu, 1 pedagóg  má  

3. stupeň VŠ vzdelania – PhD. 

nekvalifikovaný  0 

 

  ďalšie vzdelávanie 

adaptačné vzdelávanie 1 

aktualizačné vzdelávanie 2 

Absolvovanie 1.atestácie         1  

Funkčné vzdelávanie        1 

Predpokladaný počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich 

počas šk. roka 2017/2018 kontinuálne vzdelávanie – celkom 
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i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy: 

• 4. ročník Topoľčianskych dní detského folklóru,  

• Hudobné Vianoce  EK,   

• Koncert rodičov a žiakov, 

• 15.výročie založenia DFS Žochárik 

•  veľká prezentácia ZUŠ L. Mokrého na námestí M.R.Štefánika,  

• výstava žiakov VO pre deti hospitalizované v NÚRCH Piešťany 

• výstava žiakov v Galérii mesta Topoľčany 

• Koncert učiteľov z príležitosti Dňa učiteľov 

• súťaž Mladé talenty Ladislava Mokrého v hre na keyboarde  -november 

• súťaž Mladé talenty Ladislava Mokrého v hre na klavíri – máj 

• účasť žiakov LDO spolu s p. učiteľkou Koťkovou na účasti vo finále o najlepšieho učiteľa 

Zlatý Ámos v Bratislave (sústredenie v Čingove) 

• Topoľčianke tvorivé dielne – seminár učiteľov gitary, Mgr.Norbert Grofčík –práca s deťmi TO 

v hip-hop 

• Vystupovanie žiakov školy a súborov pre rôzne organizácie v meste Topoľčany 

a okolitých obciach. 

 

 Súbory školy: 

• Sláčikový komorný orchester     

• folklórna spevácka skupina Žochárik 

• tanečný folklórny súbor Žochárik 

• ľudová hudba Žochárik    



• divadelné súbory Dúhový klobúk a Columba a HoRMón 

• komorné a spevácke zoskupenia 

• súbor Hauoli (činnosť od februára 2015)ukulele a gitary 

• bubenícky súbor Libertas     

      

    

 

j)     Zapojenosť do projektov: 

do projektov ZSE bol zapojený DFS Žochárik,  prostredníctvom OZ Áno umeniu ktorý bol 

v projekte úspešný . Škola bola zapojená do projektu NSK na podporu kultúry a športu  pre rok 

2017 – 75.výročie založenia ZUŠ L. Mokrého 

 

k) Inšpekčná činnosť nebola vykonaná, v novembri 2017 bola vykonaná kontrola hlavným 

kontrolórom mesta Topoľčany ( bez žiadnych negatívnych zistení) 

 

l) Materiálno-technické podmienky 

 

      Priestorové podmienky : 

- ZUŠ vytvorila podmienky pre otvorenie novej triedy výtvarného odboru spolu s umeleckou 

fotografou 

Literárno-dramatický odbor sa v októbri presťahoval do zrekonštruovaných priestorov 

bývalého CVČ na Gagarinovej ul., ktoré patrí mestu Topoľčany  

 

Materiálno - technické podmienky: 

 

• vybavenie technického zabezpečenia pre súbor Hauoli 

• zabezpečenie nového PC do triedy umeleckej fotografie a TV do triedy výtvarného 

odboru 

• dataprojektor a plátno nainštalované do triedy tanečného odboru   

• Priebežne sa kupujú vstupenky na rôzne vystúpenia pre žiakov, zabezpečujú sa 

pomôcky podľa potreby pre jednotlivé odbory. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

Na ZUŠ  sa financie čerpajú z týchto zdrojov financovania a  hmotne z  príspevkov 

rodičov   na Rodičovské združenie 

 

 1.  rozpočet ZUŠ 

 2.  príspevky rodičov za vzdelávanie v ZUŠ 

 3.  príspevky rodičov do RZ 

     4. vzdelávacie poukazy 

     5. nájmy 

 

   1.dotácie k  rozpočtu 

-  rozpočet školy bol odsúhlasený mestským zastupiteľstvom  pre rok 2018 v zmysle VZN 

č.10/2017  nasledovne:  



žiak ZUŠ v skupinovej forme štúdia 340,72 € 

žiak ZUŠ v individuálnej forme štúdia 1044,61 € 

 

 
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 7. decembra 2016 schvália nariadenie vlády SR č. 370/2016 

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. Táto novela nariadenia 

vlády SR č. 668/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2017 ustanovuje:  

- zmenu hodnoty koeficientu na žiaka základnej umeleckej školy vzdelávajúceho sa 
v individuálnej forme vyučovania z hodnoty 11,4 na 14,7  

- zmenu hodnoty koeficientu na žiaka základnej umeleckej školy vzdelávajúceho sa 
v skupinovej forme vyučovania z hodnoty 7,0 na 4,8.  

 
 

2. príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium v ZUŠ 

Od 1.1.2018 v zmysle VZN č.2/2018 o určení výšky finančných príspevkov v školách 

a školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany a následne interná smernica č.1/ 2018 

sa výška mesačného príspevku za štúdium zvýšila o 1 € v individuálnej a skupinovej forme 

štúdia. 

Individ. štúdium / mesiac   Z 10 na 11 € 

Skupinové štúdium/ mesiac  Z 8 na  9 € 

 

Za rok  2017 – 82.700 € 

Predpoklad pre rok 2018 – 84.000 € 

 

 

3. V zmysle stanov Rodičovského združenia, pomáha RZ zabezpečovať zo zdrojov 

príspevkov od rodičov hmotne:  

- zakúpenie nástrojov,  

- pomôcok do jednotlivých odborov a finančne zabezpečuje aktivity žiakov – koncerty, 

vystúpenia, festivaly, dopravu, občerstvenie .  

Na základe zmluvy medzi RZ pri ZUŠ L. Mokrého a ZUŠ L. Mokrého, prechádza hmotný 

majetok združenia do majetku školy, ktorý sa následne stáva majetkom mesta v správe ZUŠ L. 

Mokrého. 

 

 

 

 

 



4. vzdelávacie poukazy: 

5.nájmy 

Z prenajatých priestorov 247,00 € 

Príjem z nájmu nástrojov 184, 90 € 

 

 

m) Ciele školy 

• Dlhodobé ciele  

 

  materiálno-technické 

- v rámci dlhodobého cieľa školy je  vybudovanie areálu za budovou školy pre realizáciu 

koncertov, vystúpení a výstavy prác žiakov. Za týmto účelom potrebujeme odstrániť 

železobetónové koľaje, upraviť do roviny časť pre  pódium a stoličky pre obecenstvo, 

namaľovať zadnú stenu pódia od žiakov VO, vymeniť staré osvetlenie v celej budove,  

vymaľovať priestory  

výchovno-vzdelávacie 

- vytvoriť komorné telesá ( zbor, gitarový súbor, dychové súbory) 

  Realizácia  

a) v nastávajúcom období požiadať mesto Topoľčany o odstránenie betónových koľají. 

Plánované financovanie:  z rozpočtu mesta, školy a z RZ pri ZUŠ 

 

o) Výchovno - vzdelávacia činnosť 

   Pozitíva  

- v  školskom roku 2017 /2018   prebiehalo vyučovanie v 16 elokovaných pracoviskách 

v meste Topoľčany a okolitých obciach 

- v dychovom oddelení sa vyučuje hra na hoboj, čo je v rámci vyučovania na umeleckých 

školách  ojedinelý nástroj, v ktorom žiaci dosahujú výborné výsledky 

  

    

 

 

            

            

Prehľad prijatých VP    

Suma 

poukazu 

na rok 

2016/2017 

Celková 

suma za 

mesiac v 

období 9-

12/2016 

  
suma za 

mesiac 

v  

období 

1-

6/2017 

Celková 

suma za 

obdobie 1-

6/2017 

Celková 

suma zo 

šk. rok 

2016/2017 HO VO TO LDO spolu 

počet 

neyužitých 

VP 

celková 

suma za 

obdobie 9-

12/2016 

88 31 46 11 176 1 31/32 541 2164 560 3360 5524 

 

Prehľad prijatých Vzdelávacích poukazov šk. rok 2017/2018    

            

            

Prehľad prijatých VP    

Suma 

poukazu 

na rok 

2017/2018 

Celková 

suma za 

mesiac v 

období 9-

12/2017 

  

suma za 

mesiac v  

období 

1-6/2018 

Celková 

suma za 

obdobie 1-

6/2017 

Celková 

suma zo 

šk. rok 

2017/2018 HO VO TO LDO spolu 

počet 

neyužitých 

VP 

celková 

suma za 

obdobie 9-

12/2017 

95 15 43 9 162 1 3,19 541 2054 513,50 3082 5136 

  

 
           



- ŠkVP umožňuje nadaným žiakom od 1.ročníka študovať v rozšírenom štúdiu 

-  komorné telesá a ich reprezentácia školy 

- 2 žiaci navštevujú predmet violončelo, čo je pozitívne pre spoluprácu s orchestrom  

- spolupráca s družobnými školami – na pozvanie ZUŠ ZUŠ Zlín-Malenovice vystúpenie   

žiakov    

- záujem rodičov a detí o vyučovanie predškolskej umeleckej výchovy (hudobnej,   

 výtvarnej ) v materských školách 

- koncertmi, muzikálmi, divadelnými hrami, výstavami ako aj  inými  aktivitami škola 

prispieva k rozvoju kultúry nielen v meste a v okolitých obciach, ale zabezpečuje kultúrne 

programy aj pre rôzne inštitúcie 

 

 Negatíva   

- od 3.ročníka bol povinný zborový spev pre všetky deti hudobného odboru, ktorý sa     

neuskutočnil pre zaneprázdnenosť rodičov a žiakov 

    riešenie: každý rok situáciu opakovať s povinnosťou žiakov 

- nezáujem žiakov o hru na kontrabas a hru na trúbku 

▪ riešenie: neustála propagácia nástrojov na výchovných koncertoch,  

- nízky záujem žiakov o štúdium predmetu Hudba a počítač 

▪ riešenie: propagácia predmetu  pre žiakov 4.roč. primárneho 

umeleckého vzdelávania v rámci hudobnej náuky   

- nízky záujem žiakov o hru na dychových nástrojoch 

▪ riešenie: pri prijímacích skúškach komunikácia s rodičmi a propagácia 

dychových    nástrojov v spolupráci s učiteľmi      

- pokles záujmu žiakov o štúdium po ukončení primárneho umeleckého vzdelania, t.j.po 

 4.ročníku 

▪ riešenie: upozorniť rodičov, že po vykonaní komisionálnej skúšky po 4. 

ročníku sa     štúdium na ZUŠ nekončí a súčasne ponúknuť žiakom nové 

spôsoby metodickej práce v rámci vyučovania  

-  najväčším negatívom ZUŠ je neustála fluktuácia žiakov, nakoľko je to záujmové 

vzdelávanie, vyžadujúce čas prípravy a pravidelnú dochádzku. Niektorí žiaci prichádzajú 

v pomerne vyššom veku ( 13-17)a nedokončia ZUŠ pre odchody na  stredné školy, iné 

záujmy a pod.  

▪ riešenie: neustále upozorňovanie rodičov, nepodľahnúť hneď tlaku dieťaťa 

pri malom neúspechu a neodhlásiť zo vzdelávania na ZUŠ, ako aj neustály 

psychologicko-pedagogický prístup učiteľov ku svojim žiakom 

 



 

ZÁVER  VÝROČNEJ SPRÁVY 

 

Pedagogická stránka: 

Je viazaná na odbornosť a aprobácie vyučujúcich, čo je uvedené vyššie. Pedagógovia 

majú všetci kvalifikáciu.  

Učitelia sa pravidelne vzdelávajú prostredníctvom seminárov, prednášok, kontinuálneho 

vzdelávania. Osobitný prínos má stretnutie so zahraničnými umeleckými školami a účasť 

na súťažiach. 

      

Umelecká stránka: 

V časovom pláne sú uvedené akcie a koncerty. V pravidelných intervaloch sa konajú 

interné a verejné koncerty, tradičný je koncert vianočný, novoročný, absolventský 

a výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ.  

Talentované deti získavajú prvenstvá na celoslovenských súťažiach a reprezentujú školu 

na koncertoch v partnerských ZUŠ. Pravidelne sa podieľame na kultúrno-spoločenskom 

živote v  meste Topoľčany a okolitých obciach. 

Po umeleckej stránke sa snažíme vplývať nielen odborným prístupom, ale aj v celkovom 

vystupovaní na verejnosti, v estetickom vnímaní umeleckých hodnôt. Učíme ich tvoriť 

a zároveň prijímať umenie. Je to naše poslanie.  

 

 Priestorové podmienky: 

Budova je zateplená s peknou farebnou fasádou, opravená je strecha, sociálne zariadenia 

na všetkých 3.poschodiach, vytvorené sú podmienky pre vyučovanie vo výtvarnom 

odbore.Výrazným nedostatkom sú ešte triedy, ktoré sú prepojené  dverami, čím je 

v triedach hlučnosť. pri nástrojovej hre v oboch triedach. Priestorové podmienky 

literárno-dramatického odboru sú v nových krajších priestoroch na Gagarinovej ul.  

Zhodnotenie: 

Nakoľko na ZUŠ nie je povinná školská dochádzka, je možné v zmysle Vyhlášky 

č.324/2008 Z.z.  v znení vyhlášky č.245/2012 Z.z., ukončovať štúdium aj v priebehu 

polroku. Pre učiteľa na ZUŠ je teda neustály „boj“ o každého žiaka v dobe, ktorá je 

preplnená médiami a technikou, kde sa pod týmto tlakom vytráca kultúra z nášho života 

na okraj. Preto vedenie školy vyvíja neustálu snahu o zachovanie a zvyšovanie počtu 

žiakov, ktorí by získali  základné umelecké vzdelanie a tým sme aspoň malou mierou 

čiastočne prispeli ku kultúrnosti národa. 

Topoľčany  31.10. 2018                            Mgr. Hana Ferancová            

          riaditeľka           



     

 


