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Prosím o každej osobe (rodinného príslušníka) vystaviť osobitný list! Prosím pozorne, zrozumiteľne, tlačeným písmom vyplniť, ako aj každú otázku zodpovedať vyplnením alebo prečiarknutím! Kde nepoznáte odpoveď, označte otáznikom! Tabuľku rodopisu prosím pripojiť na osobitnom liste.

Dátum:			Podpis dotazovanej osoby (alebo označenie e-mailovej schránky):


Zároveň prehlasujem, že mojim podpisom (alebo udaním dát e-mailom) súčasne dávam súhlas na použitie mojich údajov na webstránke o rode Bugár a v ďalších publikáciach, na ktorých pracuje Zoltán Bugár.		           zbugar@yahoo.com
Pokračovanie na druhej strane! 
Meno:
Miesto narodenia (štát, obec, obvod, mestská časť)

Dátum narodenia (rok, mesiac, deň)

Trvalé bydlisko (štát, obec/mesto, PSČ, ulica, mestská časť)

Číslo telefónu: 00421
E-mailová adresa:
Skype, MSN, atď:
Predchádzajúce trvalé bydlisko (štát, obec/mesto, ulica, číslo domu, mestská časť)

Kedy ste sa odtiaľ odsťahovali (rok)

Zamestnanie (pred dôchodkom)

Školské vzdelanie

Náboženstvo

Štátna príslušnosť

Meno manžela(ov)/manželky(iek) (s označením predikátu alebo šľachtictva)
1.
2.
3.
Miesto narodenia manžela/ky (štát, obec/mesto, obvod, mestská časť)
1.
2.
3.
Dátum narodenia manžela/ky (rok, mesiac, deň)
1.
2.
3.
Miesto uzavretia sobáša (štát, obec, mestská časť)
1.
2.
3.
Dátum uzavretia sobáša (rok, mesiac, deň)
1.
2.
3.
Zamestnanie manžela/ky (pred dôchodkom)
1.
2.
3.
Školské vzdelanie manžela/ky
1.
2.
3.
Náboženstvo manžela/ky
1.
2.
3.
Štátna príslušnosť manžela/ky
1.
2.
3.
Miesto rozvodov (štát, obec/mesto, obvod, mestská časť)
1.
2.
3.
Dátum rozvodov (rok, mesiac, deň)
1.
2.
3.
Deti (v poradí narodenia aj v prípade úmrtia alebo zmiznutia)
Meno

(krstné)
Meno
matky
 (za slobodna)
Miesto narodenia 
(štát, obec/mesto, obvod, mestská časť)
Dátum narodenia 
(rok, mesiac, deň)
Miesto
úmrtia
(štát, obec/mesto, obvod, mestská časť)
Dátum úmrtia
(rok, mesiac, deň) 





































Rodičovské vzťahy
Meno otca

Miesto narodenia (štát, obec, mestská časť)

Dátum narodenia (rok, mesiac, deň)

Trvalé bydlisko (štát, obec, mestská časť)

Číslo telefónu: 00421
E-mailová adresa:
Skype, MSN, atď:
Predošlé trvalé bydlisko (štát, obec, mestská časť)

Kedy sa odtiaľ odsťahoval (rok)

Zamestnanie (pred dôchodkom)

Školské vzdelanie

Náboženstvo

Štátna príslušnosť

Miesto úmrtia (štát, obec, mestská časť)

Dátum úmrtia (rok, mesiac, deň)

Meno matky za slobodna (s označením predikátu, alebo šľachtictva)

Miesto narodenia (štát, obec/mesto, obvdod, mestská časť)

Dátum narodenia (rok, mesiac, deň)

Zamestnanie (pred dôchodkom)

Školské vzdelanie

Náboženstvo

Štátna príslušnosť

Miesto úmrtia (štát, obec/mesto, obvdod, mestská časť)

Dátum úmrtia (rok, mesiac, deň)

Miesto sobáša (štát, obec/mesto, obvdod, mestská časť)

Dátum sobáša (rok, mesiac, deň)

Miesto rozvodov (štát, obec/mesto, obvdod, mestská časť)

Dátum rozvodov (rok, mesiac, deň)

Súrodenci (v poradí narodenia, aj v prípade úmrtia, zmiznutia)
Meno

(krstné)
Meno
matky
 (za slobodna)
Miesto narodenia 
(štát, obec/mesto, obvod, mestská časť)
Dátum narodenia 
(rok, mesiac, deň)
Miesto
úmrtia
(štát, obec/mesto, obvod, mestská časť)
Dátum úmrtia
(rok, mesiac, deň) 






























Iné oznamy (majetok, účasť v národnooslobodzovacom boji, vojne, vojenská hodnosť, vojenské vyznamenania, občianske vyznamenania a pod.)



