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Túto smernicu vydávam v súlade s ustanovením čl. 19 Študijného poriadku Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, schváleného Akademickým senátom Univerzity
Komenského v Bratislave dňa 8.6.2006, a v súlade s ustanoveniami Smernice rektora UK
č. 5/2005 o základných náležitostiach záverečných prác na Univerzite Komenského
v Bratislave v znení neskorších predpisov zo dňa 15.11.2006.

Čl. 1.
Predmet úpravy
Táto smernica sa vzťahuje na záverečné práce študentov, ktorí študujú prvý, druhý a tretí
stupeň vysokoškolského štúdia v akreditovaných študijných programoch. Pre záverečné práce
doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa predpisov platných pred
nadobudnutím účinnosti zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“ alebo „zákon“)
platí táto smernica primerane (pozri vnútorný predpis fakulty1). Smernica sa vzťahuje aj na
záverečné práce študentov, ktorí študujú študijné odbory zriadené podľa predchádzajúcich
predpisov.

Čl. 2.
Definícia a druhy záverečných prác
(1)

Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca; jej obhajoba
patrí medzi štátne skúšky2. Záverečná práca je školské dielo vytvorené žiakom alebo
študentom na splnenie školských alebo študijných povinností vyplývajúcich z jeho
právneho vzťahu k škole3.

(2)

Záverečnou prácou pri štúdiu podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska
práca4. Je najjednoduchším druhom záverečnej práce a má skôr pragmatický charakter.

(3)

Záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa alebo
spojeného prvého a druhého stupňa je diplomová práca5. Diplomová práca sa líši od
bakalárskej práce rozsahom a kvalitou spracovania témy.

(4)

Záverečnou prácou podľa doktorandského študijného programu je licenciátska práca6
(prvá ucelená časť štúdia „licenciát“) a dizertačná práca7, ktorých obhajoba patrí medzi
podmienky riadneho skončenia doktorandského štúdia.
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§ 14 a 15 Zásad organizácie a priebehu doktorandského štúdia na Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
§ 51 ods. 3 zákona o vysokých školách.
§ 5 ods. 12 zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon).
§ 52 ods. 4 zákona.
§ 53 ods. 4 zákona.
Čl. 19 ods. 1 Študijného poriadku fakulty.
§ 54 ods. 3 zákona.
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Čl. 3.
Obsah záverečných prác
(1)

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom
odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Študent má preukázať priemernú
znalosť vedomostí o problematike a uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní,
interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry. Môže ísť aj o kompiláciu,
syntetický prehľad literatúry, prípadne jej aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej
úlohy, ktorá súvisí s budúcim zameraním študenta. Ak sa v práci uvádzajú hypotézy,
musia sa dať verifikovať.

(2)

Diplomovou prácou študent spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie
s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými
postupmi, hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca má byť prínosom
v konkrétnom odbore.

(3)

Licenciátskou prácou študent preukazuje schopnosť voliť si správny metodologický
postup výskumu alebo vývoja a spôsobilosť vo vedeckom teologickom bádaní.
Licenciátska práca má obsahovať analýzu a syntézu poznatkov v užšej špecializácii
príslušného odboru a má sa vyznačovať dostatočným prehľadom existujúcej odbornej
literatúry.

(4)

Dizertačnou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú
vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja. Má sa vyznačovať vysokým
stupňom analýzy a syntézy poznatkov v úzkej špecializácii príslušného odboru a tiež
veľmi dobrým prehľadom existujúcej odbornej literatúry.

(5)

Každá z uvedených prác musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel
práce s informačnými zdrojmi. Žiadna z uvedených záverečných prác nesmie mať
charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva iných autorov. Autor je povinný
dôsledne citovať použité informačné pramene, uviesť menovite a konkrétne výsledky
bádania iných autorov alebo autorských kolektívov, presne opísať použité metódy a
pracovné postupy iných autorov alebo autorských kolektívov, zdokumentovať
laboratórne výsledky a terénne výskumy iných autorov alebo autorských kolektívov.

Čl. 4.
Formálna úprava záverečných prác
(1)

Bakalárska, diplomová, licenciátska a dizertačná práca (ďalej aj záverečná práca) musí
byť odovzdaná v tlačenej podobe a zviazaná v pevnej väzbe tak, aby sa jednotlivé listy
nedali vyberať a aby bola dobre čitateľná.

(2)

Záverečná práca musí byť odovzdaná aj Akademickej knižnici UK prostredníctvom
formulára na príslušnej webovej stránke (príloha č. 1) v elektronickej forme vo formáte
PDF, ktorý je zabezpečený proti kopírovaniu a tlačeniu.

(3)

Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou. Ak sú
súčasťou záverečnej práce prílohy, ktoré nie sú začlenené do textu práce, môžu tvoriť
samostatnú prílohu aj v elektronickej podobe (samostatné PDF súbory). Ak je súčasťou
záverečnej práce príloha, ktorú nie je možné priamo previesť do elektronickej podoby,
je potrebné túto prílohu vhodným spôsobom nasnímať (digitálna fotografia, skenovanie
a pod.) a zahrnúť do odovzdanej elektronickej verzie záverečnej práce.
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(4)

Záverečná práca sa píše v slovenskom jazyku. Dekan fakulty môže dať súhlas na
písanie práce aj v inom ako slovenskom jazyku. V prípade cudzojazyčného spracovania
musí práca obsahovať slovenský súhrn v rozsahu minimálne jednej strany.

(5)

Rozsah bakalárskej práce je spravidla minimálne 30 a maximálne 50 normalizovaných
strán textu formátu A4 (1800 znakov na stranu; ďalej len „ns“) písaných písacím
strojom alebo ekvivalentnou technikou (PC).

(6)

Rozsah diplomovej práce je spravidla minimálne 55 a maximálne 80 ns písaných
písacím strojom alebo ekvivalentnou technikou (PC).

(7)

Rozsah licenciátskej práce je spravidla minimálne 100 a maximálne 180 ns písaných
písacím strojom alebo ekvivalentnou technikou (PC).

(8)

Rozsah dizertačnej práce je spravidla minimálne 200 a maximálne 300 ns písaných
písacím strojom alebo ekvivalentnou technikou (PC).

(9)

Záverečná práca má mať štandardnú úpravu v súlade s medzinárodnou normou ISO
7144:1986 : Documentation – Presentation of theses and similar documents.

(10) Záverečná práca obsahuje minimálne tieto základné časti a údaje v tomto poradí8:
−

−

−

−
−
−

−
8

9

obal -vonkajšia a vnútorná strana obalu (obálky, väzby), na obale sa uvedie: názov
univerzity a fakulty (Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka
cyrilometodská bohoslovecká fakulta), názov práce, meno autora, miesto a rok
vydania práce (Bratislava, Nitra, Badín; 20xx); povinná časť práce,
titulný list – na obsah a úpravu titulného listu sa vzťahuje medzinárodná norma ISO
1086 : Documentation – Title leaves of books (STN ISO 1086 : Informácie a
dokumentácia. Titulné listy kníh);
uvádzané údaje: názov a podnázov práce (ak sa použil), označenie práce (bakalárska
práca, diplomová práca, licenciátska práca, dizertačná práca), meno a priezvisko
autora, prípadne akademický titul autora, názov a sídlo univerzity, označenie fakulty a
katedry, názov a číslo študijného odboru resp. študijného programu, meno a
priezvisko, tituly vedúceho/školiteľa práce, miesto a rok vydania; povinná časť práce,
zadanie – obsahuje označenie práce (bakalárska práca, diplomová práca), meno
študenta, dátum narodenia študenta, názov práce, meno školiteľa, termín zadania,
termín odovzdania, základnú odporúčanú literatúru, schválenie školiteľom a vedúcim
katedry s dátumom schválenia; povinná časť pre bakalárske a diplomové práce,
čestné vyhlásenie o originálnosti práce, povinná časť práce,
poďakovanie; nepovinná časť práce,
abstrakt – na obsah a úpravu abstraktu sa vzťahuje medzinárodná norma ISO 214
Documentation – Abstracts for publications and documentation, povinne sa uvádza
v slovenskom jazyku, odporúča sa jeho anglická verzia; obsahuje autora a názov
práce, názov školy, fakulty, katedry, meno školiteľa, komisiu pre obhajoby, meno
predsedu komisie, miesto, rok, rozsah práce, text abstraktu - krátka (informatívna)
charakteristika obsahu práce9; povinná časť práce,
obsah, vrátane zoznamu obrázkov, tabuliek, skratiek, atď.; povinná časť práce,

http://vili.uniba.sk/AK/metodika_pisania_zp.pdf
MEŠKO, Dušan, KATUŠČÁK, Dušan, FINDRA, Ján a kolektív: Akademická príručka. Martin : Osveta,
2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.
Podrobnejšie pozri MEŠKO, Dušan, KATUŠČÁK, Dušan, FINDRA, Ján a kolektív: Akademická príručka.
Martin : Osveta, 2005. – s. 63 – 70.
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−

−
−
−

(11)

úvod – základná charakteristika záverečnej práce, okolnosti jej vzniku, definuje sa
hlavná téma, predmet práce alebo výskumu, použité metódy, cieľ a význam,
informácie o poskytnutí pomoci, prínos autora; povinná časť práce,
jadro – text práce členený na kapitoly, odseky a pod.; povinná časť práce,
záver – obsahuje vecné závery, sumarizáciu, vlastný prínos alebo pohľad autora;
povinná časť práce,
zoznam bibliografických odkazov; povinná časť práce.
Práca musí spĺňať medzinárodne rešpektované formálne a citačné kritériá i zásady
odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru10.

Čl. 5.
Odovzdanie práce, sprístupnenie práce, licenčná zmluva o použití školského diela
(1)

Záverečnú prácu študent odovzdáva na študijnom oddelení fakulty, resp. teologického
inštitútu v termíne stanovenom harmonogramom výučby pre daný akademický rok.

(2)

Bakalárska práca a diplomová práca sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach. Licenciátska
práca sa odovzdáva v troch a dizertačná práca v štyroch exemplároch.

(3)

Za odovzdanie elektronickej formy záverečnej práce Akademickej knižnici UK je
zodpovedný autor (študent). Vykonáva ho v termíne určenom na odovzdávanie
záverečných prác, stanovenom harmonogramom výučby, cez webové rozhranie UK,
ktoré je na to zvlášť určené. Adresa webového rozhrania je zverejnená na výveske.
Študenti, ktorí nemajú prístup na internet, môžu využiť počítače v počítačovej
miestnosti fakultnej knižnice resp. knižnice teologického inštitútu. Pri vyplňovaní
formulára na webovom rozhraní, študent určí spôsob sprístupnenia záverečnej práce.

(4)

Potvrdenie o prijatí elektronickej formy záverečnej práce si študent vytlačí podľa
návodu na príslušnom webovom rozhraní Akademickej knižnice UK. Toto potvrdenie je
podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce a vydania potvrdenia
o vysporiadaní záväzkov študenta voči fakultnej knižnici, resp. voči knižnici
teologického inštitútu (príloha č. 3). Potvrdenie o prijatí elektronickej formy práce môže
študentovi vystaviť aj fakultná knižnica, resp. knižnica teologického inštitútu, ak overí,
že študent prácu do Akademickej knižnice UK odovzdal. Potvrdenie o prijatí
elektronickej formy záverečnej práce je súčasťou písomnej žiadosti na štátnu skúšku.

(5)

Pri odovzdaní záverečnej práce študijné oddelenie predloží autorovi dva exempláre
licenčnej zmluvy (príloha č. 2) s vyplnenými osobnými údajmi študenta.

(6)

Autor záverečnej práce po oboznámení sa s textom zmluvy vyplní príslušné časti
zmluvy podľa predtlače a licenčnú zmluvu podpíše, alebo ak po oboznámení sa
s textom zmluvy odmietne podpísať licenčnú zmluvu v zmysle čl. 4 ods. 5 smernice
rektora, podpíše „Vyhlásenie“.

(7)

V prípade, že autor záverečnej práce podpísal licenčnú zmluvu, študijné oddelenie
predloží obidva exempláre licenčnej zmluvy na podpis dekanovi fakulty.

(8)

Po podpise dekanom fakulty sa jeden exemplár licenčnej zmluvy doručí do fakultnej
knižnice a druhý exemplár licenčnej zmluvy sa ponechá na študijnom oddelení, kde je
pripravený na prevzatie autorom záverečnej práce.

10

KIMLIČKA, Štefan. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre
„klasické“ aj elektronické zdroje. Bratislava : STIMUL, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X. MEŠKO, Dušan,
KATUŠČÁK, Dušan, FINDRA, Ján a kolektív: Akademická príručka. Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 808063-200-6. http://vili.uniba.sk/AK/citovanie_priklady.pdf
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(9)

Pri preberaní licenčnej zmluvy na študijnom oddelení autor záverečnej práce predloží
Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici (príloha č. 3).

(10) Študijné oddelenie poskytne po obhajobách záverečných prác fakultnej knižnici, resp.
knižnici teologického inštitútu menný zoznam študentov, ktorí úspešne absolvovali
obhajobu.
(11) Fakultná knižnica, resp. knižnica teologického inštitútu zabezpečí sprístupnenie
obhájených prác v súlade s licenčnou zmluvou podľa zoznamu zo študijného oddelenia.
(12) Ak autor školskej práce neuzatvorí s fakultnou knižnicou licenčnú zmluvu, je povinný
uviesť dôvody, pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (príloha č. 3 –
„Vyhlásenie“).
Čl. 6.
Záverečné ustanovenie
(1)

V prípade zistenia porušenia autorských práv autorom záverečnej práce, ako aj iného
závažného priestupku, môže byť študentovi uložené v zmysle disciplinárneho poriadku
fakulty alebo univerzity disciplinárne opatrenie.

(2)

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.

ThDr. Marian Šuráb, PhD.
dekan fakulty
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Príloha č. 1 – Formulár na zaslanie záverečnej práce
Príloha č. 2 – Licenčná zmluva o použití školského diela
Príloha č. 3 – Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici a vyhlásenie
Príloha č. 4 – Vyhlásenie
Príloha č. 5 – Vzor titulného listu záverečných prác
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Príloha č. 1
Formulár na zaslanie záverečnej práce

Autor:
Názov práce:
Podnázov práce:
Jazyk práce:
Typ práce:
Počet strán:
Počet príloh:
Akademický titul:
Univerzita:

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta:

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Katedra:
Študijný odbor/Študijný program:
Špecializácia:
Vedúci práce (školiteľ):
Dátum odovzdania:
Dátum obhajoby:
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Príloha č. 2

Licenčná zmluva o použití školského diela
uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
medzi
Autorom:

Meno a priezvisko:

...................................................................

Dátum a miesto narodenia:

...................................................................

Trvalý pobyt:

...................................................................
...................................................................

Študent fakulty UK:

Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty

a
Nadobúdateľom: Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 811 06 Bratislava
IČO: 397865
Zastúpená dekanom fakulty: ...................................................................
Čl. I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej aj „dielo“)
špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len
„licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. II
Určenie školského diela
1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu k tomuto školskému dielu1:
bakalárska práca,
diplomová práca,
licenciátska práca
dizertačná práca,
rigorózna práca,
iná práca, špecifikovaná ako ..........................................................................................
s názvom

............................................................................................................................
............................................................................................................................

2. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené jeho autorom - študentom Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy.
1

V štvorčeku vyznačte typ práce a správny text doplňte.
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Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinností autora vyplývajúce z jeho
právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. III
Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie
1. Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského
diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie diela v súlade s § 8 ods. 2
písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z. (zákon o knižniciach).
2. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu2:
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela on-line
prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej
osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela on-line
prostredníctvom internetu po uplynutí.............. rokov po uzavretí tejto zmluvy bez
obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké,
vzdelávacie a informačné účely,
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela on-line
prostredníctvom internetu po uplynutí.............. rokov po uzavretí tejto zmluvy len
používateľom v rámci UK (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo
prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na
študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom
Akademickej knižnice UK na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len
používateľom v rámci UK (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo
prostredníctvom mena a hesla).
3. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná.
4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových
práv autora podľa § 21 autorského zákona.
5. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú
práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa.

Čl. IV
Odmena
Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.

Čl. V
Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela
1. Autor vyhlasuje, že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené
dielo a že dielo je pôvodné.
2

V štvorčeku vyznačte jednu z možností rozsahu udeľovanej licencie.
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2. Autor garantuje, že všetky exempláre školského diela bez ohľadu na nosič majú identický
obsah.
3. Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom po jednom vyhotovení dostane
autor a príslušná fakultná knižnica, resp. knižnica teologického inštitútu.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na vysokej škole.
3. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma
zmluvnými stranami.
4. Na vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa vzťahujú všeobecne záväzné
právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, najmä ustanovenia
autorského zákona a Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani
v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V.............................. dňa..............................

..........................................
autor

.........................................
nadobúdateľ
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Príloha č. 3
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici1
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
Potvrdzujem, že vyššie menovaný študent nemá u nás požičané žiadne knižničné jednotky a
má vysporiadané všetky finančné záväzky.

Fakultná knižnica
V Bratislave dňa

Potvrdzujem, že knižnica má k dispozícii bakalársku, diplomovú, licenciátsku, dizertačnú,
záverečnú, resp. rigoróznu prácu2 vyššie menovaného študenta v elektronickej podobe a
podpísaný rovnopis licenčnej zmluvy.

Fakultná knižnica
V Bratislave dňa

1

2

Ak má fakultná knižnica čiastkové knižnice, je potrebné vysporiadať si svoje záväzky najprv v týchto
knižniciach.
Nehodiace sa preškrtnite.
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Príloha č. 4
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

VYHLÁSENIE
Dolupodpísaný autor záverečnej práce
.......................................................................................................................................................
(názov práce) udeľuje Univerzite Komenského v Bratislave právo na vyhotovenie digitálnej
rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie diela
v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z. (zákon o knižniciach).
Školské dielo je poskytnuté za účelom jeho archivovania bez možnosti sprístupnenia.
Autor záverečnej práce odmietol uzatvoriť licenčnú zmluvu s UK v Bratislave z nasledovných
dôvodov (dôvody je nutné uviesť v súlade s § 51 autorského zákona):

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:

V........................................... dňa....................
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Príloha č. 5
Vzor titulného listu záverečných prác (nie obalu)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Názov práce
(prípadne podnázov)
Bakalárska práca / Diplomová práca / Licenciátska prác / Dizertačná práca
Meno a priezvisko autora práce

Katedra ................................................

Vedúci/školiteľ záverečnej práce: (meno, priezvisko, tituly)

BRATISLAVA/NITRA/BADÍN 200_
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