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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov - Zákon č. 357/2004 Z. z. o konflikte záujmov v platnom znení. 

 

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor verejnej vysokej školy – Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. 

V zmysle čl. 7 ods.(1) zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení oznamujem za rok 

2018 nasledovné: 

„a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. l a 2,“  

Nevykonávam žiadne funkcie, zamestnania ani činnosti, ktoré by boli 

v rozpore s uvedeným zákonom.  

 

„b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu 

alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri 

výkone funkcie verejného funkcionára,“  

Vykonávam len závislú činnosť vo vzťahu k Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave viažucu sa na funkciu rektora a na činnosť profesora. 

Nevykonávam vlastnú podnikateľskú činnosť. 

 

„c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v 

orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch 

iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, 

funkčné alebo iné požitky,“  

Vykonávam čestnú, nehonorovanú, volenú funkciu prezidenta občianskeho 

združenia Slovenská vákuová spoločnosť.  

Vykonávam čestnú, nehonorovanú funkciu predsedu správnej rady Nadácie 

STU pre rozvoj talentov. 

Vykonávam čestnú, nehonorovanú funkciu predsedu správnej rady 

Konfúciovho inštitútu, neziskovej organizácie.  

Vykonávam čestnú, nehonorovanú funkciu predsedu správnej rady Slovenskej 

akademickej informačnej agentúry. 

Zo žiadnych predmetných funkcií nepoberám príjmy ani iné požitky. 
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„d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie 

verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých 

vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného 

funkcionára,“  

v roku 2018 som dosiahol celkové príjmy v hodnote (základ dane): 91873.63 € 

(príjmy zo závislej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z predaja cenných 

papierov - podielových fondov, akcií). 

 

„e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s 

ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a 

adresa trvalého pobytu.“ 

Neplnoleté dieťa nevlastní žiadne nehnuteľnosti, ani predmetné majetkové 

práva a záväzky. 

V BSM s manželkou v zmysle ods. (4) zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom 

znení vlastním: 

„a) vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru“,  

V BSM s manželkou vlastním: 

2,5 izbový byt v bytovke s priľahlými pozemkami, 

4 izbový byt v bytovke s priľahlými pozemkami a garážou, 

Rodinný dom s dvorom a záhradou. 

b) vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok 

minimálnej mzdy,  

Osobný automobil  

c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých 

menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,  

Investičné podielové fondy a akcie vrátane dôchodkového sporenia. 

Finančné prostriedky v peňažných ústavoch. 

d) existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej 

hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy. 

Hypotekárny úver na manželku v BSM – splatený v decembri 2018.  

 

 

V Bratislave, 29. 3. 2019 


