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Oznámenie funkcii, zamestna11t činností a majetkových 
1
~omerov verejného ftmkcio1näťa 

Pri ujatí sa výkonu 
verejnej funkcie 

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon") 

za rok: 2 O 1,4 

,/ K 30. apríiu 2 O 20 rntemé poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

A) Základné údaje o \ľelľejroom funkcionárovi 

Titul pred 
menom 

Priezvisko 

Rodné čísio 

JUDR. 

BIÉREŠ 

,-·--------
! Adresa trvalého pobytu 

ulica 

r 
n '1!.•''l'r··, Meno iLlA \n,,.J. 

Titul za 
menom 

číslo. 

PsčllJl/f 
štát ./ SR Č:R iný 
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1 

l 

II 

B) Vykonávaná verejná f1„miH:ia 
! 

l Verejná funkcia, za l<torú sa oznámenie podáva 
{čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) 

1 r a) prezident Slovenskej republiky 

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republil<y 

c) člen vlády Slovenskej republiky 

[nterné poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

Dátum uja1ia sa 
výkwu verejnej funkcie 

1-------------------------------·---
f 
l 

1 

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

Názov ústredného orgánu štátnej správy 

e) sudca ústavného súdu Slovenskej republiky 

f) preds=;':;~~o súdu Slovenfl n;publik11 

··\.'· ·' -..,.. ~. 

podpredseda Najvyššieho súdu Slovensl,ej republiky 

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky 

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 

"' 
špeciálny prokurátor 

i) verejný ochranca píáv 

komisár pre delí 

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

f ~emisár prtl osoby so zdravotným postihnu~in, 

~·-.,----~------------------------·--------
j) predseda Najvyššieho kontrolného úradu 

Slovenskej republiky 

podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky 

k) štátny tajomník 

1) náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej 
republiky 

• 1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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• Interné poradové číslo verejného 
funkcionára {vyplní pri slušný orgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 
,--·------------------------------·----·------------,! 
J Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skončenia · 
! (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej iun!<cie / 
1 (vyplní príslušný orgán) ' 1 1 -~---------- 1 

m) riaditeľ Slovenskej informačnej služby 

i-----·--------------------------
! 

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 

·1-j ___ o_) s_ía_r_os_ta_o_b_ce _______________ _ 

l 

' 

p} primátor mesta 

q) poslanec mestského tastupiteľstva 

poslanec zastupiteľstva mestskej časti 
v Bratislave alebo v Košiciach 

r) predseda vyššieho územného celku 

s) poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku 

í} rektor verejnej vysokej školy 

u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov 

podpredseda úradu na ochranu osobných údajov 

_, -"-----------------
v) generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska 

člen Rady Rozhlasu a televízie Slovensl<a 
i i-·-------------
' 

w) generálny riaditeľ 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 

20 

2 o 

2 o 

2 o 

2 O 

2 O 

2 O 

.; 

/ 
' 

_J 

~ 
1 

i 
J 

--------, 

20 

20 

20 

20 
------·-------i 

20 

20 

2 O 

2 O 

! 

·----·--i 

2 O 

2 O 

2 O 

20 
i --------------·---·-------' 

*1 pokiar taký dátum vyplyva z osobitného právneho predpisu 
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• Interné poradové číslo verejného 
, funkcionára (vyplní príslušný org~n} 

B} Vykonávaná verejná fv.a1&{cia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

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

Dátum ujatía sa 
výkonu verejnej funkcie 

f--------·-------
2) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu 

riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a relransmisiu 

za) predseda úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

podpredseda Úradu pre regulaciu sieťových odvetví 

člen Regulačnej rady 

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácii a poštových služieb 

podpredseda Oradu pre reguláciu elektronických 
komunikácii a poš!ovych služieb 

predseda Dopravného úradu 

podpredseda Dopravného úradu 

zc) štatutárny organ alebo číen štatutárneho orgánu 
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej 
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo 
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická ,'.)soba 
so stopercentnou majetkovou účasťou štátu 

člen kontrolného orgánu a!ebo 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 štái 

likvidátor (v prípade likvidácie štátneho podniku) 

Názov štátneho podniku 

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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• Interné poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

8) Vykonávaná verejná if!Jlnt,cfa {pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

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

Dátum ujatia sa 
vykonu verejnej funkcie 

1---------·--·---------------·-------· 
ze) generálny riaditeľ Slovenského pozeml,ového fondu 

námestnlk generálneho riaditeľa Slovenského 
pozemkového fondu 

1 

Predpokladanjí dátum skončenia 1

1

1 

výkonu verejnej funkcie 
(vypiní príslušný orgán) '1 , ·-·1 

1 
2 O 

' 
20 

člen Rady Slovenského pozemkového fondu 2 O 
---------------------i 

zf) prezident Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 

zg) predseda správnej rady ústavu pamäti nároóa 

čien správnej rady ústavu pamäti národa 

zh) generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky 

20 

20 

20 
·------' 

20 
---···--------------
! 

zi) člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky 
Slovenskej republiky 

zj) predseda úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starosllivosťou 

člen dozornej rady úradu pre dohľad nad zdŕavoinou 
starostlivosťou 

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

2 O 
' 1 

20 

? O i 
- , 1 

---------~~-1 
20 

člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 2 O 
-------------------------------~--------------~ 

zl) prezident Policajného zborL; Slovenskej republiky 

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky 

zm) riaditeľ Vojenského spravodajstva 

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpis~ 
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• Interné poradové číslo verejného 
funkdpnára (vyplnl príslušný orgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 
-··------------
! Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva 

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) 

zn) vedúci l<ancelárie prezidenta Slovenskeí republiky 

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republíky 

vedúci Kancelárie verejného ochíancu práv 

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky 

vedúci Kancelárie ústavného súdu Slovenskej republiky 

zo) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu 
štátnej správy 

Názov ústredného orgánu štátnej správy 

zp) verejný funkcionár, ktolý nie je uvedený v písmenách a) až zo), 
ak tak ustanoví zákon 

Názov verejnej funkcie 

•1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného pravneho predpisu 

Dáíum ujatia sa 
výkonu verejnej fllnkcie 

l llllllll lllll llll lllll llll llll llllll lllll l l lllll lll lllll illl 1111 
NRAB3.0_06 strana 

---1 

Predpokladaný dáium skončenia ! 
; 

výkonu verejnej iunkcíe 
(vyplní príslušný orgán) ' 1 

celkový 
počeí strán 

2 O 

20 

2 O 

2 O 

2 O 

__ __, 

··----··--; 

2 C 

2 O 

--



• 
C} Úd!a]e oznámenia 

Interné potadové čísio verejného 
funkcionára (vyplni príslušný, orgán) 

V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojím podpisom osvl9dčujem, že 

1. ku dfiu usta~ovenia do verejnej f1.ml,cie som vykonával nasledujúcu fänwctu, povolanie al~bo čk1:11ošť 
označenú v Ustave Slovenskej rai:mbliky alebo os,0bitnom :.::ákorM,i za ;-iezlu;čiteľnú (čl. 5 ods. 2 
a ods. 3 ústavného zákona);. Zárovei"i uvádzam úda1j o tom, kedy ai akc st:, vykonáva:rnie skol'Tlčiio ai&:10 
skončí. (Vyplniť len prň ujatí sa výl<om;1 verejnej ť11.,mkcie.) 

Právnická alebo fyzická osoba 

Názov 

1 
i 

Sídlo: ulica 

obec 

štái SR 

Funkcia 

Spôsob skončenia 
výkonu 

číslo 

PSČ 

ČR iný 

Dátum skončenia 2 O l 
------------------------------"Y_'k_on_u ______________ j 

2. ku d,fo podaniél tol'-uto oznámenia s:::ifa1ania podmienky nezl:.ličiteľno,sti vý~<Oifli.11 rtut1ccie vensj!l1éb'1!,c 
funkcionára s výkonom iných funkcii, zarnestna11ú alebo čli.nrrúosti podlťa čL 5 ods. -: až 3 ústavnéb:) 
zákona, keďže 

SpÍňam 

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou •1erejnél10 ľunkcionára podi'a 
ústavy Slovenskej republiky a zákonov, 

b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vyl<onávať len fyzicKá osoba za zákonom 
uštanovených podmienok, 

c) níe som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, Kontrolného alebo 
dozorného orgánt..: právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti. okrem valnéhc 
zhromaždenia a čtenskej scl1ôdze. 

pretože ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verejnej funí<cie 
./ áno nie 

pretože už ne,~;konávam verejnú funkciu 

1 

1 ___________________ J 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prflchy, priložte ďalši rovnaký Hst. Túto šhutočnosť zohľadnite v číslovaní sí:rán. 
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• Interné poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

3. vy!<onávam nasledlujúce z~mestrnar1le v pracovnom pomere aiebo orodoibnom i!::m:1cov1101Ti vzťa0i:u, 
atebo štátnozamestraamec~com vzťahu [čL 1 ods. 'j písm. !b) ústavného ziikrrma] 

! 
Zamestnávate!' 

Názov ŠKODLER & L~ ARTNi!='RS S.R.0. 

Sidlo:ullca DOBŠIIN!SKÉH{) 

( obec ';"l":JAT'Síl Ä'';J ,lt , L\:'in, ! u... tr ll"'l 

t štát ,/ SR ČR iný 

___________ , _______ _ 

čislo "j 2 

Som dlhodobo uvoľnený na výkon 
verejnej funKcie podľa Zákonníka práce 

áno ..; nia 

4. vytmnávam nasledujúcu podnikateľskú činnosť [čt 5 ods. 2 a čL 7 ods. ·l )Jism. lb) ústavraého zákona] 

r 
l Podnikateľský subJekt 
i 
t . ,. 

! Názov íl\jE\IYKONAVAiil 
1 

' 
/ Sídlo: ulica číslo 

l obec PSČ 

; štát 
' 

SR ČR íný 

! 
; Funkcia 

V prípade, že nepostačuje rozsah tej'io prílohy, priložte ďalší :rovnal<ý list. Túto skutočnosf zohi'adr.ite v číslovaní Stľáii. 
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• Interné poradové číslo verejného 
furykcionára {vyplní príslušný orgán) , 

ai v štátnom o;gáne b) v orgáne územnej samosprávy c) v órg~ne.~rávnickej. oso~y . •. , ./ d) v orgáne ineí právnickej osoby 
vykonavaJuceJ podnika tel sku cmnost ' 

Štátny orgán / spoločnosť / právnická osoba 

Mázov ,fit c. !~J1 ~ Ji ~ti ,~ !ľ"l· I'::; i~ "i,. tQŕ" !/:!·c't, .?. ij(l,tt ,K ["'} ?' ~ - ullr'\i,~J~~~ rNffu Q ., ~ :r·\,.jj G.i,~ ~U~.J 

Sídlo: ulica l\f!ARTINA GRAB~CA 

obec 

1 štát ,/ SR 
l 

: Funkčné alebo 
: Iné požitky 

ČR iný 

NEMÁNt 

Dálum ujatia sa 
výkonu ŕunl<cie 

číslo S 

14 

6. v prredchádzajúcom l1<a!endámom i-ok1u som dosiahol tieto t:,ríjmy [č. 7 ods. 1 písrrJ. d} ústav11ého zákona) 

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

(zdaniteľný príjem v€) 

~ -----·------------~-~-------------
1 

J ------· ---- 1 

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo 
činností, v ktorých vykonávaní som pokračova! 
aj po ujatí sa funkcie veťejného funkcionára 

(zdaniteľný príjem v€) 

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prHohe kópíVJ podaného dafrového 
pri:znania k daní z toríjmov fyzických osôb alebo iný clo!d:aid vydávaný na daňové účely 
potvrdzujúci sumu prfjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom ,:Calé1·,-dán1orn roku. 

8 ;><-t-<r:')Uó;·, i, 
Utk»/ 

\-----, 
! ; 
i-.!ano! 
L ___ J 

V prípade, že nepostačuje rozsah teJio 1:irílohy, 1;rtložte ďalší tovnaký !ist. Túto s!rntočnosť zohťadnite v číslovaní strán. 
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II 
Interné poradové číslo verejného 
funkcionára {vyplní prí$lUšný orgán) 

D) Majetlmvé po1n1:ry verejlílého 'ľLmilcdonára, m,anžela/main;žeJ\;ry a rruepir;oie~ýcli'u diErH, ktoré 
s rílím žijú v domácností [či. 7 ods. 'l písm. e} ústarvfílléh!QJ zálmruaJ 

r-
i Majetkové pomery: 
! 

./ verejného funkcionára 

i Titul prea 
j menom JUDR. 

i Priezvisko BÉREŠ 
l 

manžela/manželky neplnoletého dieťaťa 

Titul za 
menom 1 

1 

1 Adresa trvalého pobytu (iba ak ide c manžela/manželku alebo neplnoleté dieťa} 
1 

-1 
! ulica číslo 

: obec PSČ 

; štát SR ČR iný 

! 

1. Vlastníclvo nehnuteľnej vocl [ čl. 7 ods. 41 písm. a) ústavnéh<> zákona] 

Druh NEMÁM 
Katastrálne 
územie 

Číslo LV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Číslo LV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Číslo LV 

--------------------.. --~! 

Vlastnícky podiel 

Vlastnícky podiel _____________ _J 

Vlastnícky podiel 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, prikižte d'alšl rovnaký 1ist Túto slmtočnos'ť zohťadrnite v číslovaní strán. 
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II 

Majetkové pomery: verejného funkcionára 

Interné poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní prlslušný orgán) 

manželaimanžeiky neplnoletého diet'afa 

2. V!mm1íctvo hrm.1te!'nej ved [čt 7 ods. 4 pfarn. b} ústavného zái{onaJ 

Druh NFMÁM 
Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby rnoiorového vozidla 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

Vlastnícky podiel 

Viastnícky podie! 

Vlastnícky podie: 

1 

'-----~--~-~-------- ------------~---------------·----~ 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

V!astnícky podiel 

Vlastnícky podiel 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejfo prflohy, priložte d'alší rovnaký Hst. Túto skutočncsi' zchťacinite v číslovaní strán. 
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• Interné poradové číslo verejného 
. , funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

Majetkové pomery: verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého dieťaťa _J---1 

·-------- ·---------------

j Druh l\iEM.ÁM 
; 

Vlasinícity podiel 

·-------------------------------------~. 
/ Druh 

! 
1 

i 

i 
J Druh 

í 

1 Druh 

4. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 písrn. d) ústavného zákoriaJ 

! . . $ 

! Druh NEMAM 
i 

l Dátum 
/ vznľku 

·---~------------

V!asíníc:,y podiel 

Vlastnícky podiel 

Vlastníclw podieí 

Výška podielu 

,---·-------------------------------
i Druh 
' 

i Dátum 
1 vzniku 
; 

Výška podielu 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, pdložte d'alši rnvnaký list. Túto slmtočnosť zohľadníte v číslovaní siržm. 
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II 

r· 

Interne poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušny orgán) 

! Majetkové pomery: verejného funkcionára manžela/manželky nepinoletého dieťaťa 

5. Užívanie nehnuteťlt'lej vecí vo vlast:rnfotve inej ň;zickej osob11 aieibo uneJ pnávnid,e] osoby 
[čL T ods. ,4. ipísm. e) ústavného zák,D:1az 

1 v~ 

i Druh NEUZJVAM 
1 

i Katastrálne 
f územie 
! 
! Číslo LV 

i R • ti i , okzaca a 
: užívania 

Spôsob 
užívania 

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

6. Užívaiiie hnuternej veci vo vlastnfotve inej fyzk:ke_l osoby· auebo unej :0ráv,1!ckej osotoy 
[či. 7 ods. 4 písm. if) úsfävr,ého zákon.a] 

j Druh NEUŽÍVAM 
1 Továrenská značka 
j motorového vozidla 

! Rok výroby motorového vozidla 
'---·-·~-·.~----- --·-·--·---···-···-----··-----·--------

7. Prijaté dary alebo n11é výhody fčl. 7 odis. 1 písm. (l ústavného zá:mna] 

l Popis NEPR~JAL SOM ŽiADEi\Jl DAR 
1 

1 Dátum prijatia 
1 

;-·--··-·----------,] 

! Popis 
l 

j 

: Dátum prijatia 
l 

1 

i 
·----·····----' 

V pr!pade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte cfolší rovnaký ilst. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán. 
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r-
i Prílohy 
; 

Interné poradové číslo verejného 
funkciopara (vyplní príslušný orgán) 

i KÓlCIA lDAi~OVé~lO ?i~IZNAl~,nA 

/ Vyhlasujem, že všetky údlafe 'ii' tomto ozrnáme:nu sú prnvdhté. 
/ 

Dátum 2§ (Deci. 2 O 2C 

' Miesto BRA TISLA VA 
....___._ _________ ·------ ·-----

Záznamy príslušného orgánu Podpis a odtlačok pečiatky príslušného organu 

Datum poštovej J Cl~ é) !f.. 2 O ,-, ŕ'J 
pečiatky vV 

Dát~m pr~atia j tJ A /;- 2 O z ŕ) 
oznamerna •. l/ r. 
Verejný funkcionár priložil kópiu daňového priznania 
alebo potvrdenia o príjme (čl. 7 ods. 2 ústavného zá!<0na) nie 

--------------=----'-----""---'--
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