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                              O b l a s t n ý f u t b a l o v ý z v ä z Trnava 
                                             Futbalové kluby a oddiely 
 
 
 
Vec: Pozvánka na volebnú konferenciu ObFZ Trnava. 
 
Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Trnava, Vás pozýva na volebnú konferenciu ObFZ 
Trnava, ktorá sa uskutoční dňa 16. novembra 2021 (utorok) o 16,30 hod. v priestoroch Relax 
Aquapark, Rybníková 16, vedľa Mestskej športovej haly v Trnave. 
Prezentácia od 16,00 hod. 
Z každého FK, FO sa volebnej konferencie ObFZ Trnava, ako delegát 
s právom hlasovať, môže zúčastniť iba jeden zástupca FK, FO, zvolený na členskej 
schôdzi FK, FO. Žiadame Vás o potvrdenie delegačného listu, ktorý pri prezentácii predložíte aj 
preukazom totožnosti mandátovej komisii. Právo hlasovať bude mať iba delegát uvedený na 
priloženom delegačnom liste, potvrdenom pečiatkou a podpismi funkcionárov FK, FO. 
 
Konferencia je organizovaná v režime OTP, čo znamená, že každý účastník sa musí preukázať: 
potvrdením o úplnom zaočkovaní 
Za plne zaočkovanú osobu sa považuje osoba, ktorá je:  
- najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovania s jednodávkovou schémou; 

- najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovania s dvojdávkovou schémou; 
- najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovania, ak bola prvá dávka očkovania podaná do 180 dní 
od prekonania COVID-19; alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19  
- nie starším ako 72 hod. od odberu RT-PCR alebo LAMP testu alebo  
- 48 hod. od odberu antigénového testu; alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-
19 pred nie viac ako 180 dňami. 

 
Upozornenie: 
FO, ktorý sa nezúčastní konferencie ObFZ Trnava nebude mať nárok na dotáciu na mládežnícke 
kategórie, ktoré poskytuje ObFZ Trnava. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Vladimír Hracho v. r. 
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