
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., Nové Sady 240, 951 24 Nové Sady, kontaktná adresa 
štefánikova č. 74, 911 01 Trenčín 

Vec 

Akademický senát 
Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
študentská 2 
911 50 Trenčín 

V Trenčíne dňa 28. 3. 2012 

Oznámenie verejného funkcionára 

Dňom 1. 3. 201 O som bol ministrom školstva Slovenskej republiky poverený výkonom 
funkcie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a dňom 28. 6. 201 O 
som bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za rektora Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V súlade s článkom 7 ods. 1 až 5 zákona č . 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskoršlch 
zmien a doplnení Vám predkladám oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov za predchádzajúci kalendárny rok 2011 : 

V súlade s čl. 7 ods. 1 až 5 zákona č. 357/2002 Z. z. oznamujem, že: 

, 
a) splňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podl'a čl. 5 ods. 1 a 2 zákona č . 357/2002 
Z.z., 

b) v pracovnom pomere od 1. 3. 201 O vykonávam funkciu rektora TnUAD. 
V obdobnom pracovnom pomere ani v štátnozamestnaneckom pomere nevykonávam 
žiadne zamestnanie a nevykonávam žiadnu podnikateľskú činnosť, 

c) nemám žiadne funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, 
v orgánoch právnických a iných osôb a nemám z nich žiaden príjem, 

d) za rok 2011 som dosiahol príjmy za výkon funkcie rektora v úhrne 43.610,47,- €. 
K oznámeniu prikladám ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2011 , v ktorom 
sú zhrnuté všetky moje príjmy od všetkých zamestnávatel'ov (príjem z pracovného 
pomeru, príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru -
vypracovanie oponentských posudkov pre zadávateľa}, 

e) svoje majetkové pomery za rok 2011 a majetkové pomery mojej manželky, ktorá so 
mnou žije v spoločnej domácnosti, deklarujem priloženým majetkovým priznaním. 
Osobné údaje manželky: Ing. Marta Kneppová, trvale bytom Nové Sady 240, 951 24 
Nové Sady, kontaktná adresa: štefánikova 74, 911 01 Trenčín . 

S pozdravom 

Príloh~ : Doklad o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2011 
Majetkové priznanie za rok 2011 
Majetkové priznanie manželky za rok 2011 
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