
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. Miroslav Fikar, DrSc., 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 2019 

nasledovné:

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

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. I 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 funkciu podpredsedu neziskovej organizácie 

Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, pobočka FCHPT STU.

Z tejto funkcie nepoberám príjmy a ani iné požitky

„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 2019 som dosiahol celkové príjmy v hodnote (základ dane): 78821.72 € 

(príjmy zo závislej činnosti).



,,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.“

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

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

vlastním:

Rodinný dom s garážou a záhradou nadobudnutý v roku 1999

So sestrou vlastním polovičný podiel na nehnuteľnosti:

Rodinný dom s garážou a záhradou nadobudnutý v roku 2013

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

mzdy,

Osobné motorové vozidlo.

c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá 
hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,

Finančné prostriedky v peňažných ústavoch.

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

presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy.

Bez záväzku.

V Bratislave, 04. 03. 2020


