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NDT - LT  A  NOVÁ  TECHNIKA 
 

SEMINÁR  PIEŠŤANY,  JÚN  2007 
 

 
OCHRANA  VÔD  PRED  ZNEČISŤOVANÍM  NEBEZPEČNÝMI  LÁTKAMI 

 
 

ING. MÁRIA KELBELOVÁ 
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 
 

ÚSTREDIE ÚTVARU INŠPEKCIE OCHRANY VÔD, BRATISLAVA 
 
 

Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na zemi. Je pre človeka 
drahocennou a ničím nenahraditeľnou surovinou. Zásoby sladkej vody nie sú 
nevyčerpateľné a preto je nevyhnutné ich udržovať a chrániť. Voda nepozná hranice 
medzi štátmi a preto ako spoločný zdroj vyžaduje aj medzinárodnú spoluprácu 
v oblasti jej ochrany.  

V decembri 2000 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky, 
skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode (ďalej len RSV), ktorá poskytuje 
legislatívny rámec pre komplexnú ochranu všetkých vôd v rámci územia Európskej 
únie. 

Prijatím RSV a jej vstúpením do platnosti sa v oblasti vôd prešlo ku 
komplexnému prístupu pri ochrane a pri využívaní vôd v rámci Európskej únie. 
Súčasne vznikla pre členské krajiny EÚ, ale aj pre Slovensko v tom čase ako 
prístupovú krajinu, povinnosť transponovať požiadavky RSV do národnej legislatívy a 
zabezpečiť ich postupnú implementáciu v podmienkach Slovenska v zmysle 
príslušných ustanovení RSV. Táto povinnosť bola splnená prijatím nového zákona 
č.364/2004 Z.z. o vodách /vodný zákon/, ktorý v plnej miere preberá všetky právne 
akty, vrátane 15 smerníc európskych spoločenstiev a európskej únie na úseku vôd. 

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorý nadobudol 
právoplatnosť 1.júla 2004 rieši ochranu povrchových a podzemných vôd pred 
znečistením nebezpečnými látkami v § 35 pred dusičnanmi z poľnohospodárskych 
zdrojov a v § 39 pri zaobchádzaní so všetkých nebezpečnými látkami. Uvedený 
vodný zákon definuje pojem „nebezpečné látky“ a „znečisťujúce látky“. 

Nebezpečné látky (ďalej NBL) sú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky ak 
nie sú súčasťou odpadových vôd, ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdravotnú 
bezchybnosť vôd. Zoznam skupín škodlivých a obzvlášť škodlivých látok a im 
príbuzných látok, z ktorých sú vyčlenené prioritné látky je uvedený v prílohe č. 1 k 
vodnému zákonu. Znečisťujúce látky sú akékoľvek látky, ktoré môžu spôsobiť 
znečistenie vôd. Sú to najmä látky uvedené v prílohe č. 1 k vodnému zákonu. 

Ochrana povrchových a podzemných vôd pred znečistením dusičnanmi v 
poľnohospodársky využívaných územiach (§ 35 vodného zákona) sa zabezpečuje 
vykonávaním potrebných opatrení pri skladovaní manipulácii a aplikácii prírodných a 
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priemyselných hnojív a vhodnými spôsobmi obrábania pôdy. Vodný zákon definuje 
dve úrovne ochrany: 
• Všeobecne prijateľnú úroveň ochrany vôd, ktorú upravuje Kódex správnej 

poľnohospodárskej praxe, vypracovaný MP SR v roku 2001.  
• Zvýšená ochrana vôd pred poľnohospodárskym znečistením sa zabezpečuje v 

zraniteľných oblastiach podľa Programu poľnohospodárskych činností (vyhl. MP 
SR č. 392/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje Programu poľnohospodárskych 
činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach). 

Zraniteľné oblasti boli stanovené nariadením vlády SR č. 617/2004 Z.z.. Za 
zraniteľné oblasti boli stanovené poľnohospodársky využívané pozemky 
v katastrálnych územiach obcí, ktorých zoznam je v prílohe cit. nar. vlády. Zraniteľné 
oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok 
do povrchových a podzemných vôd a ktorých koncentrácia je väčšia ako 50 mg/l 
a môže sa v blízkej budúcnosti prekročiť. 

Ochrana povrchových a podzemných vôd pred znečistením všetkými NBL je 
zakotvená v § 39 vodného zákona. Definuje pojem „zaobchádzanie s nebezpečnými 
látkami“. Je to výrobný proces alebo iná činnosť pri ktorej sa NBL vyrábajú, 
spracovávajú, používajú, prepravujú, skladujú alebo sa s nimi zaobchádza iným 
spôsobom, napr. ich používaním na pohon motorových vozidiel (od 1.1.2005 v zák. č. 
532/2005 Z.z. o IPKZ). 

Uvedené ustanovenie vodného zákona určuje povinnosti pre toho kto 
zaobchádza s NBL. Musí dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú za akých 
podmienok sa s NBL zaobchádza z hľadiska ochrany vôd. Ak takéto podmienky 
neustanovujú osobitné predpisy, tak musí urobiť potrebné opatrenia, aby nevnikli do 
povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu a to: 
• umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s NBL tak, aby sa aj 

pri mimoriadnych okolnostiach dalo zabrániť únikom nebezpečných látok do pôdy, 
podzemných vôd do stokovej siete alebo, aby nedošlo k ich zmiešaniu sa s vodou 
z povrchového odtoku, 

• používať zariadenia a technologické postupy, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany 
vôd, 

• zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s 
osobitnými predpismi, bezpeč. predp. a podmienkami určenými pre 
zaobchádzanie s NBL, 

• vykonávať pravidelné kontroly technického stavu skladov, skládok a skúšky 
tesnosti skladovacích nádrží, potrubných rozvodov a prostriedkov na ich prepravu 
ako aj pravidelnú údržbu a opravu týchto zariadení, 

• vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na zisťovanie únikov 
nebezpečných látok, 

• ďalšie opatrenia podľa charakteru nebezpečnej látky a spôsobu zaobchádzania s 
ňou.  

Ďalšie povinnosti pre toho kto zaobchádza s NBL sú limitované množstvom 
(váhou alebo objemom) pravidelne používaných NBL v rámci výrobného procesu 
alebo inej činnosti a to pre škodlivé látky tuhé v množstve väčšom ako1 t, kvapalné 
v množstve väčšom ako1 m3 a pre obzvlášť škodlivé látky - tuhé v množstve väčšom 
ako 0,3 t, kvapalné v množstve väčšom ako 0,3 m3. Musí: 
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• zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládaného úniku 
nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku-
havarijný plán, 

• vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami na zneškodňovanie 
únikov nebezpečných látok, 

• ustanoviť vodohospodára (§ 70 ods.1 ).  
§ 39 ods. 4 a ods. 5 vodného zákona, sprísňuje predchádzajúce ustanovenia 

v tom, že orgán štátnej vodnej správy môže uložiť opatrenia ak je zaobchádzanie 
spojené so zvýšeným nebezpečenstvom ohrozenia kvality podzemných a 
povrchových vôd. 
 Ten kto zaobchádza s obzvlášť škodlivými látkami musí viesť záznamy o 
druhoch týchto látok, množstvách, časovej postupnosti zaobchádzania s nimi, 
obsahu ich účinných zložiek, a o ich vlastnostiach vo vzťahu k vodám, pôdnemu a 
horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou. Tieto informácie poskytuje ročne 
orgánu štátnej vodnej správy a na požiadanie poverenej osobe. 
 Vodný zákon stanovuje tiež, že s použitými obalmi sa zaobchádza ako s NBL. 

§ 39 ods.6 jednoznačne stanovuje, že kontrolu technického stavu a skúšky 
tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu v 
nedeštruktívnom skúšaní. 

Jedným z vykonávacích predpisov vodného zákona je Vyhláška MŽP SR 
č.100/2005 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť od 1. apríla 2005 a ktorá ustanovuje 
podrobnosti o 
zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o 
postupe pri mimoriadnom zhoršení vôd. 

Stanovuje požiadavky na stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s NBL. 
Tieto musia byť: 
• stabilné, 
• odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým, poveternostným 

vplyvom, starnutiu, 
• zabezpečené proti vzniku požiaru, 
• zabezpečené možnosťou: 

– kontroly netesností,  
– zariadením na včasné zistenie úniku NBL, 
– zachytenia NBL, zužitkovania alebo vyhovujúceho zneškodnenia uniknutých 
NBL. 

• Technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie uniknutých NBL pri: 
–technickej poruche, 
–deštrukcii,  
–vyplavení pri hasení požiaru. 

• Konštruované v súlade so STN.  
 

V inundačných územiach vodných tokov musia byť navrhnuté tak, aby ani pri 
najvyšších vodných stavoch nemohli zmeniť svoju polohu, aby voda nevnikla do 
plniaceho alebo odvzdušňovacieho otvoru a nevyplavila z nich NBL a aby bolo 
vylúčené ich mechanické poškodenie (plávajúcimi látkami, ľadochodom). 

Stavbami a zariadeniami v ktorých sa zaobchádza s NBL sú najmä ťažobné 
objekty a s nimi súvisiace zariadenia, sklady, plochy vrátane príslušných zariadení, 
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na ktorých sa skladujú NBL v prepravných nádržiach alebo v obaloch, nádrže, 
rozvody, manipulačné plochy, produktovody, prečerpávacie stanice, dotláčacie 
stanice, čerpacie stanice na horľavé kvapaliny a vykurovacie oleje, nádrže a 
kontajnery umiestnené na dopravných prostriedkoch. 
 

Vyhláška stanovuje požiadavky na technické riešenie stavieb a zariadení 
v ktorých sa zaobchádza s NBL. 
Jednoplášťové nádrže: 
• podzemné - sa zriaďujú iba na zachytávanie alebo skladovanie NBL, uvedených v 

bodoch 7 a 8 Zoznamu II prílohy č. 1 k vodnému zákonu, 
• nadzemné - sa umiestňujú v záchytnej vani, ktorá: 

−  nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do 
nádrže na zachytenie alebo skladovanie NBL, 

−  objem záchytnej vane sa musí = objemu nádrže. Ak je v záchytnej vani 
umiestnených viac nádrží, jej objem = objemu najväčšej nádrže, min. však 10 % 
zo súčtu objemov všetkých nádrží.  

• nadzemné na skladovanie hospodárskych hnojív sa umiestňujú v záchytných 
vaniach iba ak sa nachádzajú: 

– v ochranných pásmach vodných zdrojov, 
– v  blízkosti vodných tokov alebo odkrytých podzemných vôd, 
– na území s veľmi priepustným podložím. 

 
Potrubia na prepravu NBL sa musia viesť nad zemou. Táto povinnosť sa 
nevzťahuje na podzemné rozvody: 
• spájajúce nádrže so zariadeniami na spotrebu vykurovacieho oleja v budovách a 

v zariadeniach s výdajnými miestami na čerpacej stanici pohonných látok. 
• ak z bezpečnostných dôvodov nie je iné riešenie.  

Podzemné rozvody, musia mať vyriešené zachytenie prípadných únikov NBL 
okrem rozvodov na NBL uvedených v bodoch 7  a 8 Zoznamu II prílohy č. 1 k 
vodnému zákonu. 
Rozoberateľné spoje a armatúry na potrubí uloženom v zemi sú uložené vo 
vodotesných kontrolných šachtách a musia byť pravidelne vizuálne kontrolované 
alebo vybavené signalizáciou únikov. 
 

Organizačne prevádzkovými opatreniami na zabezpečenie stavieb a zariadení 
v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami sú: 
•Vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov, produktovodov: 

− pred ich uvedením do prevádzky, 
− každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, okrem nádrží vizuálne 

kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou 
indikáciou medziplášťového priestoru, 

− každých 10 rokov pri škodlivých látkach uvedených v prílohe č.1 zoznamu II bode 
8, okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne 
nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru, 

− po ich rekonštrukcii alebo oprave, 
− po ich uvedením do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok. 
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• Vykonávanie kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti skladov pre: 
− nádrže vizuálne nekontrolovateľné - raz za 10 rokov, 
− nádrže vizuálne kontrolovateľné - raz za 20 rokov, 
− podľa výsledku: 
− prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov, 
− určiť termín ich ďalšej kontroly.  

• Vypracovanie a pravidelné aktualizovanie 
− prevádzkových poriadkov, 
− plánov údržby a opráv, 
− plánov kontroly, 

• Pravidelné oboznamovanie obsluhy stavieb a zariadení s prevádzkovými 
poriadkami a plánmi v zmysle predchádzajúceho. 

•Riadne prevádzkovanie vybudovaných monitorovacích systémov. 
•Vedenie záznamov o: 

− skúškach tesnosti, kontrolách technického stavu, 
− prevádzke, údržbe, opravách. 
− predloženie záznamov na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy. 

•Po vyradení stavieb a zariadení z prevádzky je potrebné: 
− ich riadne vyčistiť, 
− vykonať opatrenia na zamedzenie ich ďalšieho využívania, 
− naďalej prevádzkovať na nevyhnutný čas vybudovaný     monitorovací systém. 

 
SIŽP vykonáva kontroly organizácií, ktoré sú zamerané na zaobchádzanie s NBL.  

Cieľom týchto kontrol je posúdiť a zistiť technický stav objektov slúžiacich na 
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, zhodnotiť technické a organizačné 
zabezpečenie prevencie neželateľných únikov nebezpečných látok z uskladňovacích 
a manipulačných priestorov a materiálno – technické vybavenie kontrolovanej 
organizácie na zneškodňovanie a odstraňovanie nebezpečných látok pri prípadných 
únikoch. 

Pri kontrole sa zisťuje aké NBL používa kontrolovaný subjekt (KS) pri svojej 
činnosti a zhodnotí sa činnosť pri ktorej sa NBL používajú (výrobné účely, 
spracovanie, preprava skladovanie, distribúcia, tepelné hospodárstvo a pod.). 

Pri kontrolách OIOV sa hodnotí vodoprávny stav pri čom sa kontroluje 
dodržiavanie: 
• § 27 ods.1 vodného zákona - súhlas Orgánov štátnej vodnej správy (OŠVS), ktorý 

je potrebný na: 
− uskutočnenie stavieb a zariadení , 
− zmenu stavieb a zariadení , 
− odstránenie stavieb a zariadení,  
− činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav 

povrchových a podzemných vôd. 
• Či si kontrolovaný subjekt splnil povinnosti vyplývajúce z § 77 ods.11 zákona 
č. 184/2002 Z.z.. toto ustanovenie zákona umožňovalo tým, ktorí zaobchádzali s NBL 
nevyhovujúcim spôsobom nahlásiť tento stav na OŠVS spolu s návrhom opatrení na 
odstránenie nedostatkov s termínmi ich realizácie. Tento stav mali možnosť nahlásiť 
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do 1.6.2003. OŠVS na základe oznámenia vydal rozhodnutie s opatreniami 
a termínmi ich realizácie, najdlhšie však do 31.12.2009. 
 

Ďalšou časťou kontroly OIOV zameranej na zaobchádzanie s NBL je kontrola 
technického stavu zásobných a prevádzkových nádrží >1 m3, potrubných rozvodov, 
manipulačných plôch slúžiacich na stáčanie a výdaj, skladovacích plôch na bežnú 
manipuláciu v sudoch, kontajneroch, v malokapacitných prepravkách a voľne 
ložených, žúmp na odpadové vody a nakladanie s ich obsahom, nadzemných 
skladovacích nádrží na skladovanie hospodárskych hnojív, žúmp na skladovanie 
hospodárskych hnojív a silážnych štiav, skladovacích plôch pre hospodárske hnojivá 
a siláž. 

OIOV kontrolujú tiež  prevádzkové poriadky, havarijné plány a v podnikoch 
poľnohospodárskej prvovýroby aj plány hnojenia a aplikáciu hospodárskych hnojív a 
silážnych štiav na poľnohospodárske pozemky. 

V roku 2006 bolo vykonaných 391 kontrol  zaobchádzania s  NBL podľa 
zákona o vodách.  

Nedostatky boli zistené vo všetkých oblastiach kontroly: 
– Vo vodoprávnej agende 

•31% KS malo právnu agendu v poriadku 
•11% KS malo právnu agendu čiastočne vysporiadanú 
•59% KS malo právny stav nevysporiadaný. 

– V technickom stave objektov a zariadení boli nedostatky v prevažnej miere 
investičného charakteru, čo si vyžaduje rekonštrukciu, výstavbu a úpravu 
kontrolovaných objektov. 

V podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby bola zistená alarmujúco zlá 
situácia technického stavu objektov a zariadení na zaobchádzanie s NBL. 

•93% žúmp na HH a 88% žúmp na SST bolo nevyhovujúcich 
•65% hnojísk a 89% silážnych žľabov bolo nevyhovujúcich 

– V oblasti prevádzkových poriadkov, havarijných plánov a Plánov hnojenia 
 
Najčastejšie nedostatky zistené kontrolou OIOV boli: 
• vo vodoprávnom stave: 

• objekty sú vybudované a prevádzkované viac ako dvadsať rokov o ktorých 
kontrolované subjekty nevlastnia žiadnu dokumentáciu, 

• objekty slúžiace na skladovanie NBL boli vybudované v súlade s 
podmienkami súhlasu OŠVS, avšak v rozpore so zákonnými predpismi na 
ochranu akosti vôd. Táto skutočnosť poukazuje na nedostatočnú odbornú 
úroveň rozhodnutí OŠVS, 

• stavebné úrady vydali organizáciám stavebné a kolaudačné rozhodnutia na 
objekty ale bez vyžiadania súhlasu OŠVS v zmysle § 13 zákona o vodách 
alebo § 23 vodného zákona. 

• v technickom stave objektov a zariadení 
• zásobné a prevádzkové nádrže > 1 m3: 

• absencia zodpovedajúceho kontrolného systému na zisťovanie únikov z  
jednoplášťových vizuálne nekontrolovateľných nádrži, 
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• absencia kontrolného systému úniku skladovanej látky pod dnom 
stojatých nádrží, 

• nezabezpečenie  nádrži signalizáciou proti preplneniu, 
• absencia havarijných nádrží, nedostatočný objem havarijnej nádrže, jej 

zlý technický stav, zaplnenie havarijnej nádrže vodou a inými 
nečistotami, 

• nevykonávanie predpísaných skúšok tesnosti a technického stavu. 
• Potrubné rozvody 

• konštrukčné riešenie, ktoré neumožňuje kontrolu únikov prepravovaných 
ropných látok, 

• nevykonávajú sa   predpísané skúšky tesnosti. Ide predovšetkým 
o staršie objekty, kde potrubia boli uložené priamo v zemi, alebo 
v rozvodných kanáloch bez príslušnej úpravy.  
 

• Manipulačné  plochy na stáčanie a výdaj  NBL: 
• nevyhovujúci technický stav (stavebné prevedenie, izolácia), 
• riešenie, ktoré neumožňuje v prípade úniku NBL ich zachytenie, 
• zabránenie ich úniku do kanalizácie, rigolu alebo na nespevnený terén,  
• bez akejkoľvek úpravy (rastlý terén), 
• Silne znečistené od rozliatych a odkvapkaných NBL. 

• Žumpy na odpadové vody a nakladanie s ich odpadom: 
• absencia vykonaných skúšok tesnosti, 
• zlý technický stav (popraskané murivo, vnútorná strana narušená 

agresívnymi účinkami, popraskané murivo), 
• absencia kontroly maximálnej hladiny, 
• nevyhovujúce zaobchádzanie s ich obsahom 

• Žumpy na skladovanie HH a SST: 
• absencia zodpovedajúceho kontrolného systému na zisťovanie únikov 

skladovaných NBL, 
• absencia vykonaných skúšok tesnosti, 
• absencia signalizácie a kontroly maximálnej hladiny, 
• zlý technický stav (popraskané murivo, vnútorná strana narušená 

agresívnymi účinkami, absencia povrchovej úpravy stien proti pôsobeniu 
NBL), 

• KS nemá zabezpečenú dostatočnú skladovaciu kapacitu na HH 
stanovenú zákonom č. 136/2000 o hnojivách a §3 ods. 3 vyhl. MP SR č. 
392/2004 Z. z.  

• skúšky tesnosti žúmp neboli dokladované podľa § 39 ods.6 vodného 
zákona, 

• zistený odtok obsahu žúmp na HH a SST na okolitý terén, 
• nebola vedená evidencia o vývoze obsahu žumpy, 
• nevhodné nakladanie s obsahom žúmp, 
• preukázaná netesnosť žumpy. 

• V oblasti prevádzkových poriadkov, havarijných plánov a Plánov hnojenia 
• Prevádzkové poriadky: 

• 15% kontrolovaných  skladov nemalo vypracované prevádzkové 
poriadky, 
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• 18 % vypracovaných bolo nevyhovujúcich z hľadiska ochrany vôd, 
• nevyhovujúce boli vypracované na nízkej technickej a odbornej úrovni 

bez náležitostí potrebných na ochranu vôd a v potrebnom rozsahu. 
• Havarijné plány: 

• 22 % HP nebolo vypracovaných, 
• 53 % HP nevyhovovalo požiadavkám vyhl. MŽP SR č 100/2005 Z. z. a 

rýchleho zásahu v prípade havarijných únikov alebo technologických 
porúch, 

• v  18 %  nebol aktualizovaný, 
•  OŠVS nebol schválený v 19 %. 

• Plány hnojenia: 
• 35 % PH nebolo vypracovaných, 
• 40 % PH, bolo spracovaných v súlade s rešpektovaním ochrany 

povrchových a podzemných vôd. 
Záver 
 

K zlepšeniu zisteného stavu je zo strany kontrolovaných právnych subjektov 
predovšetkým potrebné investovať finančné prostriedky na realizáciu a rekonštrukciu 
objektov a zariadení na zaobchádzanie s NBL. Je potrebné zvýšiť environmentálne 
cítenie personálu, prísne dodržiavať kvalitne vypracované prevádzkové poriadky 
a hlavne zvýšiť pracovnú disciplínu pri zaobchádzaní s NBL s určením priamej 
zodpovednosť pracovníkov  

Výsledky kontrol OIOV zamerané na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami 
dokazujú, že  nedodržiavanie právnych predpisov na ochranu kvality povrchových a 
podzemných vôd predstavuje stály zdroj ohrozovania ich kvality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 7.6.2007 
 


