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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 
podľa ústavného zákona č . 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v zneni neskorších predpisov {ďalej len .ústavný zákon") 

zarok: 2 Q i 

Pri ujatr sa výkonu 
verejnej funkcie K 3D. aprílu 2 OL1 Interné poradové číslo verejného 

funkcionára (vyplni príslušný orgán) 

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi 

Titul pred , 1 j '' _;. íl (_;· (~1 . Meno b () ;) f_-- /L -/ 
menom i i"' 'l ·· lj , - (-- o . l 

_,. ".. 

Priezvisko ,i: tl ;f L 

Rodnéčlslo 

Adresa trvalého pobytu 

ulica 

obec VÍ { ;L-1:. (} ./ 

štát i/ SR ČR iný 

tel. 

e-mail '· 
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• 
8) Vykonávaná verejná funkcia 

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva 
(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) 

a) prezident Slovenskej republiky 

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

c) člen vlády Slovenskej republiky 

d) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je 
členom vlády Slovenskej republiky 

Názov ústredného orgánu štátnej správy 

e) sudca ústavného súdu Slovenskej republiky 

f) predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky 

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 

špeciálny prokurátor 

i) verejný ochranca práv 

komisár pre deti 

komisár pre osoby so zdravotným postihnutrm 

j) predseda Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky 

podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky 

k) štátny tajomnfk 

l) náčelnlk Generálneho štábu ozbrojených sil Slovenskej 
republiky 

•1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 

lllllllllllllllllllllllllll llllllllll llllllllllllllllllllllllllll 

Interné poradové člslo verejného 
funkcionára (vyplni prlslušný orgán) 

Dátum ujatia sa 
výkonu verejnej funkcie 

NRAB3.0_02 strana l .· 

• 
Predpokladaný dátum skončenia 
výkonu verejnej funkcie 

(vyplni prlslušný orgán) •1 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
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• Interné poradové čfslo verejného 
funkcionára (vyplni prfslušný orgán) 

8) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa 
(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie 

m) riaditer Slovenskej informačnej služby 

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 

o) starosta obce 

p) primátor mesta 

q) poslanec mestského zastupiterstva (// ·1Z ) ' / J ( . : ., 
" 

poslanec zastupiterstva mestskej časti 
v Bratislave alebo v Košiciach 

r) predseda vyššieho územného celku 

s) poslanec zastupiterstva vyššieho územného celku 

t) rektor verejnej vysokej školy 

u) predseda úradu na ochranu osobných údajov 

podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov 

v) generálny riaditer Rozhlasu a televízie Slovenska 

člen Rady Rozhlasu a televfzie Slovenska 

w) generálny riadíter Sociálnej poisťovne 

člen dozornej rady Sociálnej poisťovne 

x) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

y) generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej 
republiky 

člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej 
republiky 

•1 pok iar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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• 
Predpokladaný dátum skončenia 
výkonu verejnej funkcie 

(vyplni prfslušný orgán) •1 
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20 
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• Interné poradové člslo verejného 
funkcionára (vyplni prlslušný orgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa 
(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie 

z) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu 

riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

za) predseda úradu pre reguláciu sieťových odvetvi 

podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi 

člen Regulačnej rady 

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácii a poštových služieb 

podpredseda úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb 

predseda Dopravného úradu 

podpredseda Dopravného úradu 

ze) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej 
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo 
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba 
so stopercentnou majetkovou účasťou štátu 

člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu 
právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo 
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo 
právnická osoba so stopercentnou majetkovou 
účasťou štátu 

Názov právnickej osoby 

zd) riaditeľ štátneho podniku 

člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého 
do funkcie ustanovuje štát 

likvidátor (v prlpade likvidácie štátneho podniku) 

Názov štátneho podniku 

*1 pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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výkonu verejnej funkcie 
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• Interné poradové člslo verejného 
funkcionára (vyplni prfslušný orgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa 
(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie 

ze) generálny riaditer Slovenského pozemkového fondu 

námestník generálneho riad~era Slovenského 
pozemkového fondu 

člen Rady Slovenského pozemkového fondu 

zf) prezident Finančného riaditerstva Slovenskej republiky 

zg) predseda správnej rady_ Ústavu pamäti národa 

člen správnej rady ústavu pamäti národa 

zh) generálny riaditer Železníc Slovenskej republiky 

zi) člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky 
Slovenskej republiky 

zj) predseda Úradu pne dohrad nad zdravotnou 
starostlivosťou 

člen dozornej rady Úradu pre dohrad nad zdravotnou 
starostlivosťou 

zk) predseda Rady pne rozpočtovú zodpovednosť 

člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej republiky 

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky 

zm) riaditer Vojenského spravodajstva 

•1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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• Interné poradové člslo verejného 
funkcionára (vyplni príslušný orgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa 
(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona} výkonu verejnej funkcie 

zn) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 

vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv 

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky 

vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky 

zo) generálny tajomnlk služobného úradu ústredného orgánu 
štátnej správy 

Názov ústredného orgánu štátnej správy 

zp) verejný funkcionár, ktorý nie je uvedený v plsmenách a) až. zo}, 
ak tak ustanovi zákon 

Názov verejnej funkcie 

•1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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výkonu verejnej funkcie 
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• 
C) Údaje oznámenia 

lntemé poradové člslo verejného 
funkcionára (vyplni prlslušný orgán) 

V zmysle čl. 7 ústavného zákona svoj fm podpisom osvedčujem, že 

• 

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo činnosť 
označenú v Ústave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone za nezlučitel'nú (čl. 5 ods. 2 
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo 
skonči. (Vyplniť len pri ujati sa výkonu verejnej funkcie.) 

Právnická alebo fyzická osoba 

Názov 

Sldlo: ulica 

obec 

štát SR 

Funkcia 

Spôsob skončenia 
výkonu 

ČR iný 

Dátum skončenia 
výkonu 

člslo 

PSČ 

20 

2. ku dňu podania tohto oznámenia sp[ňam podmienky nezlučitefnosti výkonu funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcii, zamestnani alebo činnosti podl'a čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 
zákona, keďže 

Spfňam 

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa 
ústavy Slovenskej republiky a zákonov, 

b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom 
ustanovených podmienok, 

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo 
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného 
zhromaždenia a členskej schôdze. 

pretože ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verejnej funkcie 

t/áno nie 

pretože už nevykonávam verejnú funkciu 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prflohy, priložte ďalšf rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnlte v číslovaní strán. 
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• Interné poradové člslo verejného 
funkcionára {vyplni prfslušný orgán) 

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, 
alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona] 

Zamestnávateľ 

Názov 

Sidlo: ulica 

obec 

štát SR ČR iný 

číslo 

Som dlhodobo uvornený na výkon 
verejnej funkcie podfa Zákonnfka práce 

PSČ 

áno nie 

ll 

4. vykonávam nasledujúcu podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b} ústavného zákona] 

Podnikateľský subjekt 

Názov// ;f_ { /1 l r-!( .1:. 1 r..) L l ( i(-?' /' í L/ /) l ..;.; .... / jÍ ~} 

S!dlo: ulica .f f /( 1/ (L j' ,.(>l 

obec V~ -{ /L f /} 
ČR iný 

člslo . / () 

PSČ ý" ( (..- (> . -J 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán. 
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• Interné poradové člslo verejného 
funkcionára (vyplni prlslušný orgán) • 

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona] 

a) v štátnom orgáne b) v orgáne územnej samosprávy 
c) v orgáne právnickej osoby 

vykonávajúcej podnikatefskú činnosť d) v orgáne inej právnickej osoby 

Štátny orgán l spoločnosť l právnická osoba 

Názov 

Sfdlo: ulica 

obec 

štát SR 

Funkcia 

Funkčné alebo 
iné požitky 

ČR iný 

Dátum ujatia sa 
výkonu funkcie 20 

číslo 

PSČ 

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto prljmy [č. 7 ods. 1 pism. d) ústavného zákona) 

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, 
za ktorú podávam toto oznámenie 

b) príjmy z výkonu iných funkcii, zamestnani alebo 
činností, v ktorých vykonávani som pokračoval 
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára 

(zdaniteľný prfjem v €) 1 J? { S 

(zdaniteľný príjem v €) f .j h • f , ~) ~ 
l 

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prUohe kópiu podaného daňového G 
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely áno 
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

V prfpade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalši rovnaký Ust. Túto skutočnosť zohľadníte v čislovani strán. 
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• Interné poradové člslo verejného 
funkcionára (vyplní prlslušný orgán) 

O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré 
s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona] 

Majetkové pomery: verejného funkcionára { ·' 
/ 

manžela/manželky neplnoletého dieťaťa 

Titul pred 
Meno menom 

.. 

Priezvis~ 
Titul za 
menom 

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

-
ulica člslo 

./ 

obec 

štát SR ČR iný 

1. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona] 

Druh 

Kataslráln6 
územie 

Číslo LV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

ČlsloLV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

ČlsloLV 

l - ~ ll •'l / " 

Vlastnlcky podiel 
l ' . l 

Vlastnlcky podiel , 

Vlastnlcky podiel 

·--

p __ 

'"' 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďaläf rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnlte v člslovanr strán. 
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• 
Majetkové pomery: verejného funkcionára 

Interné poradové člslo vereíného 
funkcionára (vyplni prlslušný orgán) 

manžela/manželky neplnoletého dieťaťa 

2. Vlastníctvo hnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona] 

~ 

Druh >1 v'· '' d i . .c: {/ ... -:;/ 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla t V 1 lf 

Druh Oo/ 0 f (~ { 
Továrenská značka // _;; { •. z: / - j '/ 
motorového vozidla / t l (.,.-· r_. l) C. 

Rok výroby motorového vozidla f {!) · Í 1 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

Vlastnlcky podiel 

Vlastnlcky podiel 

Vlastnlcky podiel 

Vlastnlcky podiel 

Vlastnlcky podiel 

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadníte v čislovani strán. 
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• 
Majetkové pomery: verejného funkcionára 

Interné poradové čfslo verejného 
funkcionára (vyplni príslušný orgán) 

manžela/manželky neplnoletého dieťaťa 

• 

3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona] 

l~· 

l~· 
4. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona] 

l ~· Dátum 
vzniku 

l~· ~át~m 
vznrku 

Vlastnfcky podiel 

Vlastnlcky podiel 

Vlastnícky podiel 

Vlastnfcky podiel 

Výška podielu 

Výška podielu 

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohfadnlte v člslovaní strán. 
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• 
Majetkové pomery: verejného funkcionéra 

lntemé poradové čfslo verejného 
funkcionára (vyplni prlslušný orgán) 

manžela/manželky neplnoletého dieťaťa 

5. Užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby 
[čl. 7 ods. 4 pfsm. e) ústavného zákona] 

Druh 

Katastrélne 
územie 

Číslo LV 

Rok začatia 
užívania 

Spôsob 
užlvania 

6. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby 
[čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona] 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona] 

~~· 
Détum pnjalra 

~~;, 
Dátum prijatia 

V prfpade, že nepostačuje rozsah tejto prllohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadníte v člslovanf strán. 
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Prílohy 

Interné poradové člslo verejného 
funkcionára (vyplni príslušný orgán) 

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé. 

Miesto \J"fl'- ;{ 1/ v 

Záznamy prislušného orgánu 

Dátum poštovej 
pečiatky 

Dátum prijatia 
oznámenia 

20 

20 
Verejný funkcionár priložil kópiu daňového priznania 
alebo potvrdenia o príjme (čL 7 ods. 2 ústavného zákona} 

áno nie 
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Vlastnoručný podois- r 

/ . . 

Podpis a odUačok pečiatky príslušného orgánu 
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