
NÁVRH NA ZARADENIE DO KANDIDÁTKY PRE VOĽBY  

NA VOLEBNEJ KONFERENCII ObFZ DŇA 2.12.2017 NA FUNKCIU  

DO VOLENÉHO ORGÁNU ObFZ NA 4-ROČNÉ FUNKČNÉ OBDOBIE ROKOV 2018-2021 

 

 Futbalový oddiel - futbalový klub: …........................................................................................ 

týmto na zaradenie do kandidátky pre voľby na volebnej konferencii ObFZ Prešov navrhuje: 

funkcia, na ktorú je návrh podaný: ........................................................................................................ 

meno, priezvisko, titul navrhovaného: .................................................................................................. 

dátum narodenia navrhovaného: ............................................................................................................ 

presná adresa trvalého bydliska navrhovaného: .................................................................................... 

číslo mobilu navrhovaného: .................................................................................................................. 

osobná e-mailová adresa navrhovaného: ............................................................................................... 

klubová príslušnosť navrhovaného: ...................................................................................................... 

funkcia navrhovaného v klube: ............................................................................................................. 

registračné číslo v ISSF:......................................................................................................................... 

V .......................................... dňa ................................ 

 

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

podpis prvého funkcionára       podpis druhého funkcionára 

 

 

---------------------------------   pečiatku FO - FK,   --------------------------------- 

čitateľné meno a priezvisko   ktorý návrh podáva   čitateľné meno a priezvisko 

 

 

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

funkcia vo FO - FK        funkcia vo FO - FK 

 

Stanovisko kandidáta k návrhu:  

Vlastnoručným podpisom potvrdzujem súhlas s mojim zaradením na kandidátku  pre voľby na 

uvedenú funkciu do voleného orgánu ObFZ, na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021, na volebnej 

konferencii ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 2.12.2017. 

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 

adresa trvalého bydliska, telefonicky kontakt, e-mailový kontakt)  ObFZ v súvislosti s voľbami, ako aj so 

zverejnením svojej podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania 

konferencie za účelom propagácie ObFZ a preukázania transparentnosti priebehu konferencie.  

Vyhlasujem, že som individuálnym členom SFZ (resp. podal som prihlášku za člena SFZ) a  som 

spôsobilý na právne úkony bez obmedzení.  

Svojím podpisom čestne vyhlasujem svoju bezúhonnosť (platí pre kandidátov na členov riadnej 

konferencie).  

Dokladám potvrdenie o bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace pred 

termínom konania konferencie (platí pre kandidátov na funkciu predsedov a členov výkonného výboru). 

 

 

V .......................................... dňa ................................ ------------------------------------------------ 

             vlastnoručný podpis navrhovaného 
 

 

Upozornenie:  Návrh na kandidátov je možné doručiť osobne na sekretariát ObFZ najneskôr 24.11.2017 

do 16.00 hod. resp. odovzdať na poštovú prepravu najneskôr 25.11.2017 do 24.00 hod. (rozhoduje 

pečiatka podacej pošty). 


