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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
podľa ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona Č. 545/2005 Z. z.

za rok: 2 O 1ff

Pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie ;x.. K 31. marcu 2 «t « Interné poradové číslo
funkcionára (vyplní K NR SR)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Titul pred
menom prof· QNj)r,

HI é i c t»
Meno l< It R. O L-

Priezvisko Titul za
menom Phb·

Rodné
priezvisko

Rodné
číslo -1

obec PSČ

Adresa na doručovanie zásielok *"'

ulica čislo

Sfár-x-SR- -ČH-mý- - - ---------

tel. O 2. 5 2 9 2 I 59 lf fax

e-mail In i C i "/+ CI @ I e (! , U n ľ b (4 I § k...
-1 osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov podla zákona Č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
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• Interné poradové číslo
funkcionára (vyplní K NR SR) •

B) Zastáva né funkcie

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok
podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum ukončenia
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov výkonu verejnej funkcie výkonu verejej funkcie
v znení ústavného zákona Č. 545/2005 Z.z. (vyplni K NR SR) *2

a) prezident Slovenskej republiky 2 O

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 2 O

c) člen vlády Slovenskej republiky 2 O

d) vedúci ústredných orgánov štátnej správy, ktorý nie je 2 Očlenom vlády Slovenskej republiky

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 O

f) predseda alebo podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej 20republiky

g) člen súdnej rady Slovenskej republiky 2 O

hl generálny prokurátor Slovenskej republiky 2 O

i) verejný ochranca práv 2 O

il predseda alebo podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu 2 OSlovenskej republiky

k) štátny tajomnlk 2 O
-

l) náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej 2 Orepubliky

ml riaditeľ Slovenskej informačnej služby
.

2 O

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 2 O
_.

o) starosta obce 2 O
-

p) poslanec mestského zastupiteľstva alebo poslanec zastupi- 2 Otefstva mestských častí v Bratislave a Košiciach

q) predseda vyššieho územného celku 2 O

Ir) poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku 2 O
-2 pokiar takýto dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• Interné poradové člslo
funkcionára (vyplni K NR SR)

B) Zastáva né funkcie (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok
podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum ukončenia
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov výkonu verejnej funkcie výkonu verejej funkcie
v zneni ústavného zákona Č. 545/2005 Z.z. (vyplní K NR SR) *2

X s) rektor verejnej vysokej školy 01 O () 2015 .3 1 O 1 2 OfgL-

t) predseda alebo podpredseda 2 OÚradu na ochranu osobných údajov

u) člen štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie 2 O

alebo verejnoprávneho rozhlasu 2 O

v) člen štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne 20
alebo Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 O

w) generálny riaditeľTlačovej agentúry Slovenskej republiky 2 O

x) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu alebo riaditeľ jej 2 Okancelárie
-

y) člen regulačnej rady 2 O

z) predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 2 O
--

za) predseda Poštového úradu 2 O

zb) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu obchodných
spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu 2 O

názov spoločnosti -

ze) riaditeľ štátneho podniku 2 O
alebo člen dozornej rady štátneho podniku, 2 Oktorého do funkcie ustanovuje štát

názov podniku

________________________J
-2 pokiaf takýto dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• Interné poradové číslo
funkcionára (vyplní K NR SR) •

B) Zastáva né funkcie (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok
podl'a čl. 2 ods. 1 ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum ukončenia
verejného záujmu prí výkone funkcií verejných funkcionárov výkonu verejnej funkcie výkonu verejej funkcie
v znení ústavného zákona Č. 545/2005 Z.z. (vyplní K NR SR) *2

zd) člen Rady Slovenskej televízie 2 O
alebo člen Rady Slovenského rozhlasu 2 O

ze) generálny riaditel' Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky 20

zQ predseda správnej rady Ústavu pamäti národa 2 O

19) generálny riaditel' Železníc Slovenskej republiky 20

zh) člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky 2 OSlovenskej republiky

zi) predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 O

zj) člen výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej 2 Orepubliky

zk) predseda a podpredseda Poštového regulačného úradu 2 O
*2 pokiaľ takýto dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• Interné poradové číslo
funkcionára (vyplní K NR SR) •

C) Údaje oznámenia

V zmysle čl. 7 ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona Č. 545/2005 Z. z. (ďalej len "ústavný zákon") svojím podpisom osvedčujem, že

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledovnú funkciu, povolanie alebo činnosť
označenú v Ústave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone za nezlučitel'nú (čl. 5 ods. 2
a ods. 7 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo
skončí. Vyplniť len pri uiímaní sa výkonu verejnej funkcie.

Dátum ukončenia
výkonu 2 O

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Sídlo-
ulica číslo

obec PSČ

štát SR ČR iný

IČO

Funkcia

Spôsob ukončenia
výkonu

2. ku dňu podania tohto oznámenia splňarn podmienky nezlučitel'nosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného
zákona, keďže:

a) nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučitel'né s funkciou verejného funkcionára podľa
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,~ - - --- -- - - -- - - ---

b) nie som štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
dozorného orgánu, právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej činnosti (okrem valného
zhromaždenia a členskej schôdze) *3,

c) nepodnikám (to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba zákonom
stanovených podmienok) *4

Splňam X áno nie Ak nie, do 30 dnI od vymenovania do verejnej funkcie vysporiadam prekážky umožňujúce podanie kladného
oznámenia v tejto veci a túto skutočnosť písomne oznámim VNF.

-3 nevzťahuje sa na členstvo v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie verejného funkcionára
• štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu,
. Fondu národného majetku Slovenskej republiky v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
- obce, alebo vyššieho územného celku v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce alebo vyššieho územného celku.

nevzťahuje sa na tieto činnosti, ak tam uvedené právne subjekty vykonávajú podnikateľskú činnosť a ak sa za členstvo v nich neposkytuje finančná odmena.

-4 čl. 5 ods. 2 ústavného zákona (v prípade, že ide o výkon povolania vyplniť časť C) 4 tohto tlačiva)

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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• Interné poradové číslo
funkcionára (vyplní K NR SR) •

3. vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu
alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona)

obec PSČ )
v /5

Zamestnávatel'

Názov P R í !2. O D O tj E [J EC/( A' FAKULTA Ul(
Sídlo-

ulica DOL-./NA číslo

štát Y SR ČR iný

IČO Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon
verejnej funkcie podľa Zákonníka práce áno nie

4. vykonávam nasledovnú podnikatel'skú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného
zákona)

Sídlo -
ulica číslo

Podnikateľský subjekt

Názov

ohp.r. - ---PSG--

štát SR ČR iný

IČO

Funkcia

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.

1111/111111111111111111111111111111111111111111111111111111I
strana D G celkový A ,n

počet strán 7 z: •



• Interné poradové číslo
funkcionára (vyplní K NR SR)

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

c) v orgáne právnickej osoby, ktorá
vyvíja podnikateľskú činnosťa) v štátnom orgáne b) v orgáne územnej samosprávy d) v orgáne inej právnickej osoby

Štátny orgán I spoločnosť I právnická osoba

Názov

Sídlo·
ulica číslo

obec PSČ

štát SR ČR iný

IČO

Funkcia

Funkčné alebo
iné požitky

6. V uplynulom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy:

la) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, aa) hrubý príjem v € ~ I O ·1 6 g, t> O
I za ktorú podávam toto oznámenie

I
ab) paušálne náhrady v € *5

I --

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo ba) hrubý príjem v € = 1 1 it 4- O j f 'r
činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára bb) paušálne náhrady v € *5

c) súhrn ďalších príjmov *5 ca) hrubý príjem v €

cb) druh príjmu:

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe potvrdenie o podanom daňovom
priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci
sumu príjmov, ktoré som získal za predchádzajúci kalendárny rok.

,. áno zašlem dodatočne do 30.4. t.r.

-s nepovinný údaj

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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• Interné poradové člslo
funkcionára (vyplni K NR SR) •

D) Majetkové pomery

verejného funkcionára, manžela(ky) a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti

Majetkové pomery: verejného
manžela(ky) neplnoletého dieťaťafunkcionára

Titul pred
Menomenom

Priezvisko Titul za
menom

Rodné Rodné
priezvisko číslo

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela, manželku alebo neplnoleté dieťa)

ulica člslo

obec ~ PSČ
, -

štát SR ČR iný

a) Nehnutel'ný majetok
Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná
plocha, zastavaná plocha a nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom,
byt, nebytový priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na
individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľnosti. iné stavby.

------------------------------

*6Člslo parcely Číslo LV*6 *6Podiel v %

Druh
majetku

Katastrálne
územie *6

~ A' H ~ ft D It {JfODNTr.

50

Katastrálne
územie *6

*6Číslo parcely Číslo LV'6 '6
Podiel v %

*6Číslo parcely '6Podiel v %

Druh
majetku

Katastrálne
územie *6

fD
*6 nepovinnÝ údaj

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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• Interné poradové číslo
funkcionára (vyplní K NR SR) •

D) Majetkové pomery
verejného funkcionára, manžela(ky) a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti

Majetkové pomery: verejného manžela(ky) neplnoletého dieťaťafunkcionára

Titul pred Menomenom

Priezvisko
Titul za
menom

Rodné Rodné
priezvisko číslo

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela, manželku alebo neplnoleté dieťa)

ulica člslo

obec PSČ

štát SR ČR iný

a) Nehnutel'ný majetok
Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná
plocha, zastavaná plocha a nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom,
byt, nebytový priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na
individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnutel'ností, iné stavby.

*6Číslo parcely
• *6
Císlo LV *6Podiel v %

Druh
majetku

Katastrálne
územie *6

*6Číslo parcely Číslo LV*6 *6
Podiel v % .fF [)

Druh
l!@jetku

Katastrálne
územie *6

Y A H RA D II

*6Číslo parcely Číslo LV'6 *6Podiel v%

Druh
majetku

Katastrálne
územie *6

PARKOVIS:KD

5D
*6 nepovinný údaj

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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• Interné poradové číslo
funkcionára (vyplní K NR SR) •

D) Majetkové pomery

verejného funkcionára, manžela(ky) a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti

Majetkové pomery: verejného manžela(ky) neplnoleté ho dieťaťafunkcionára

Titul pred Menomenom

Priezvisko Titul za
menom

Rodné Rodné
priezvisko číslo

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela, manželku alebo neplnoleté dieťa)

ulica číslo

obec PSČ

štát SR ČR iný

a) Nehnutel'ný majetok
Napr. orná pôda, vinica, chmel'nica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná
plocha, zastavaná plocha a nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom,
byt, nebytový priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na
individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnutel'ností, iné stavby.

*6Číslo parcely
• *6
Císlo LV *6Podielv%

Druh
majetku

Katastrálne
územie *6

PARkOV I .SkO

!fO

• *6
Císlo parcely *6Podiel v %

Druh
rnaje.tkLL._

Katastrálne
územie *6

*6Číslo parcely Číslo LV*6 *6Podiel v %

Druh
majetku

Katastrálne
územie *6

*6 nepovinný údaj

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1
strana ~ 6 celkový

počet strán /2. •
-'



• Interné poradové číslo
funkcionára (vyplní K NR SR)

Majetkové pomery: v verejného
r- funkcionára neplnoletého diet'aťamanžela(ky)

b) Hnutel'ný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) *7

c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok
minimálnej mzdy) *7

d) Existencia záväzku (ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok
minimálnej mzdy) *7

c) majetkové právo alebo
iná majetková hodnota

Druh majetku: b) hnutel'ný majetok d) záväzok

Popis PEN t\ Z N E
Podiel v %

c) majetkové právo alebo
iná majetková hodnota

b) hnuteľný majetokDruh majetku: d) záväzok

Popis

Podiel v %

c) majetkové právo alebo
iná majetková hodnota

Druh majetku: b) hnuteľný majetok d) záväzok

Popis

Podiel v %

c) majetkové právo alebo d) á" k
InáiTIajEi!ková nOOr1t5!a - - . ._. z vazo

Popis

Podiel v %

c) majetkové právo alebo
iná majetková hodnota

d) záväzokDruh majetku: b) hnuteľný majetok

Popis

Podiel v %

•7 čl. 7 ods. 4 ústavného zákona

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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• Interné poradové číslo
funkcionára (vyplní K NR SR)

Prílohy

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ich zverejnenia na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky podľa
čl. 7 ods. 7 ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona Č. 545/2005 Z. z. a § 11 ods. 4 zákona Č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný funkcionár uvedený v bode A) tohto oznámenia čestne vyhlasujem, že týmto dávam písomný
súhlas Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučitef'nosť funkcií na spracovanie osobných
údajov a ich zverejnenie podf'a čl. 7 ods. 7 ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona
Č. 545/2005 Z. z. v rozsahu, ako sú uvedené v bode 6. a v bode O)/a) tohto oznámenia, počas obdobia
výkonu verejnej funkcie podf'a čl. 3 ods. 1 ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona
Č. 545/2005 Z. z.

Vlastnoručný podpis

áno Dátum 2 OnieSúhlasím

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Vlastnoručný podpis

Dátum 2...3 0.3 2 O 1 G

Miesto !3 R A T f S L A V A

Záznamy podateľne (sekretariátu VNF) Podpis alebo pečiatka podateľne

Dátum poštovej 20pečiatky

Dátum prijatia 2 Ooznámenia

Oznamovateľ priložil kópiu áno nie
daňového priznania

3 O -03- 2016
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Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

za rok 2..Q.. .1..~ .

ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

rFOl
~

Priezvisko

IM i čie t a

IK a r o I
Meno DIČ (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné číslo)

11025651979 1

Adresa trvalého pobytu
Ulica a číslo

IKazanSká 25

PSČ Názov obce

IBratislava

ISK
Štát

ÚDAJE O DAŇOVOM PRIZNANÍ

Základ dane (r. 80 tlačiva daňového priznania typu B) 8 1 6 O 8 7 4
Daň (daňová povinnosť z r. 94 daňového priznania typu B) 1 8 3 O O 8 4
Daň na úhradu (z r. 109 tlačiva daňového priznania typu B) 148 2 3 5
Daňový preplatok (z r. 110 tlačiva daňového priznania typu B)

.

--_8!!:

Odtlačok prezentačnej pečiatky
daňového úradu

Podpis pracovníka daňového
úradu, ktorý priznanie prijal

Tlačivo vytlačené z Portálu FS

L.


