Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 15 z 10.10.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Požiadavka o úhradu vrátok pre FO a FK za dvojmo vygenerované náležitosti DO za stretnutia v ISSF
v ZF za 08/2018: KR, na základe oznámenia OFK Rakovec n/O a následnej vlastnej kontroly, ich dňa 3.10.2018 rozhodla
vrátiť za tieto stretnutia týmto FO a FK: Vinné 18,11 € (za stretnutie 3. kola III.L ž č. 382673 Vinné - Nac. Ves
z 31.8.2018), Veľ. Slemence 16,76 € (za stretnutie 3. kola IV.L V ž č. 382734 Veľ. Slemence - Čičarovce z 31.8.2018),
Žbince 15,05 € (za stretnutie 3. kola IV.L Z ž č. 382793 Žbince - Bracovce z 31.8.2018), Rakovec n/O 15,05 € (za
stretnutie 3. kola IV.L Z ž č. 382796 Rakovec n/O - Budkovce z 31.8.2018), Tibava 15,05 € (za stretnutie 3. kola IV.L V ž
č. 382735 Tibava - Zempl. Široká z 31.8.2018), pričom požiadala EkÚ ObFZ o ich úhradu prevodom z účtu ObFZ na
účty uvedených 5 FO a FK podľa údajov dodaných pre EkÚ ObFZ. Aj rozhodcovia uvedených stretnutí mali v ISSF za
08/2018 yvgenerované za tieto stretnutia poplatky 2x. Preto KR požiadala EkÚ ObFZ o ich odrátanie vo výplatách za
08/2018 rozhodcom (P. Piovar - 18,11 €; P. Tudja - 16,76 €; J. Ferenc - 15,05 €; M. Ivan - 15,05 €; T. Olexa - 15,05
€) podľa údajov dodaných pre EkÚ ObFZ. Do pozornosti EkÚ.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 4.10.2018 do 10.10.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: K.
Ubľanská od 18.10.2018 do 19.10.2018 - rod. dôv.; - o zruš. obs.: M. Jakubec od 12.10.2018 do 14.10.2018 - prac. dôv.
(obratom doručiť potvrdenie od zamestnávateľa).
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila takto: - dňom 3.10.2018: - z dôvodu absolvovania náhr.
letného seminára R a D: T. Hamaríková, L. Rezanka, J. Dudáš.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 19.-21.10.2018: KR ho dňa 10.10.2018 prerokovala a
schválila. Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 16.10.2018, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 10.-14.10.2018: KR ich dňa 10.10.2018 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 15, v časti „Zmeny v obsadení R – D“.
Oznámenie pre FO-FK: KR oznamuje FO-FK, že od 6.10.2018 zrušila hrací čas stretnutí o 3 h skôr pred
ÚHČ. Stretnutia 10.-13. kola VI.L m, 10.-11. kola VIII.L m, 8.-9. kola IV.L d sa odohrajú v ÚHČ (výnimky z ÚHČ
ostávajú v platnosti).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Dohody o spoločných družstvách mládeže pre sezónu 2018/2019: Tieto, potvrdené od ŠTK, si na ObFZ
môžu prevziať tieto FO a FK: Iňačovce, Zempl. Široká, Moravany, Rakovec n/O, Ložín, Bracovce.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Do termínov nižšie uvedených stretnutí neboli pre uvedené FO a FK
doručené RP týchto hráčov:
● Moravany - k stretnutiu 10.k. VIII.L m z 07.10.2018 Moravany-Tibava (Richard Lehotay - 127383 uvedený hráč bol pri stretnutí skontrolovaný v ISSF).
Po dodaní týchto RP boli uvedené FO a FK povinné ich doručiť na ObFZ MI do 48 h po stretnutí (stačí aj
oskenované).
Doručenie RP hráča: Na ObFZ ho doručili tieto FO a FK ohľadom týchto svojich hráčov z týchto stretnutí: dňa 9.10.2018: Moravany - k stretnutiu 10.k. VIII.L m z 07.10.2018 Moravany - Tibava (Richard Lehotay - 1273838);
bez ďalšieho postihu.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019: k 10.10.2018: zo stretnutí hraných v dňoch 3.-7.10.2018 ich ŠTK schválila všetky.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich dňa 10.10.2018 vyriešila takto:
● Veľké Kapušany - k stretn. 9.k. III.L ž U15 z 13.10.2018 o 11:30 h Veľké Kapušany - Topoľany:
navrhovaný nový termín - 13.10.2018 o 9:45 h vo Veľ. Kapušanoch. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila
toto stretnutie odohrať dňa 13.10.2018 o 9:45 h na ihrisku vo Veľ. Kapušanoch. Poplatok: Veľké Kapušany - 15 €.
● Vinné - k stretn. 9.k. III.L Ž U15 z 12.10.2018 o 16:00 h Vinné - Vyš. Remety: navrhovaný nový termín 11.10.2018 o 16:00 h vo Vinnom. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať dňa
11.10.2018 o 16:00 h na ihrisku vo Vinnom. Poplatok: Vinné - 15 €.
Zmena termínov stretnutí 9. kola IV. ligy dorastencov U19 v sobotu 13.10.2018: Športovo-technická
komisia ObFZ Michalovce, z dôvodu konania medzištátneho futbalového stretnutia mužov Slovensko - Česko v rámci
„Ligy národov“ v sobotu 13.10.2018 o 15:00 h v Trnave (je aj v televízii), nariadila odohrať všetky stretnutia 9. kola
IV. ligy dorastencov U19 v sobotu 13.10.2018 zo 14:30 h o 12:00 h.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019 hraných v dňoch 05.-07.10.2018: Neboli žiadne.
Žiadosti o zmenu zvyšku disciplinárnych sankcií (DS) jednotlivcov: DK vzala na vedomie doručené žiadostí,
o ktorých rozhodla takto:
- zmena zvyšku DS hráčov:
● Radislav Lipka (1219584 - Zempl. Široká m) - zmena zvyšku DS 1 stretn. NEPO na PO od 10.10.2018 na
skúšobnú dobu 3 mesiacov do 05.06.2019, s prerušením cez zimnú prestávku; poplatok 10 €.
Upozornenie pre FO a FK: DK upozorňuje FO a FK, že v zmysle DP čl.34/14, za evidenciu napomenutí (ŽK)

zodpovedá príslušný hráč a FO - FK, za ktorý hráč hrá.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: Neboli žiadne.
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 09/2018 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich od 11.10.2018 majú tieto FO a FK: Iňačovce, Krásnovce, Ložín, Malčice, Palín, Petrovce n/L, Porostov, Vyš.
Remety. DK to týmto FO a FK zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF na účet SFZ.
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 10.10.2018 na základe informácií
EkÚ ObFZ majú tieto FO a FK: - za ZF z 06/2018: - od 11.07.2018: Bánovce n/O. DK ich uvedeným FO a FK zruší až
po úhrade uvedenej ZF, jej importovaní na účet SFZ a doručení kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.7.2018 do 30.9.2018 podľa DP, čl. 57 a 58: DK
poverila realizáciou tejto úlohy svojho predsedu.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019:
- 4. kolo - prvé stretnutia - streda 10.10.2018 o 16:00 h: Tušice TNV - Hatalov (Feňuš ako AR1 za Juhása).
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 12.-15.10.2018:
- III.L ž U15 - 9. kolo - piatok 12.10.2018 o 16:00 h: Vinné - Vyš . Remety (Št 11.10.2018 o 16:00 h: Dziad ako
R za Olexu), Veľ. Kapušany - Topoľany (So 13.10.2018 o 09:45 h: Tomči).
- IV.L Z ž U15 - 9. kolo - piatok 12.10.2018 o 16:00 h: Petrovce n/L - Tušice TNV (Feňuš ako R za M. Miľa).
- VIII.L m - 11. kolo - nedeľa 14.10.2018 o 14:30 h: Beša - Malčice (Popik ako D - dopln.), Ptrukša - Stretava
(11:30 h: Zambory ako R za Jakubeca; Hreško).
- I.L mž U11 - 3. kolo - pondelok 15.10.2018 o 13:00 h: Zemplín Michalovce - Lokomotíva Košice (Mazár ako
AR1 za Ruščanského).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se ObFZ si svoj videozáznam môžu vyzdvihnúť tieto
FO a FK: Kusín (zo stretn. 11.k. VII.L V m Kusín - Rus. Hrabovec z 29.4.2018, zo stretn. 12.k. VII.L V m Kusín - Porostov z
6.5.2018, zo stretn. 15.k. VII.L V m Kusín - Tibava z 27.5.2018); Ložín (zo stretn. 12.k. VII.L Z m Ložín - Veľ. Slemence z
8.4.2018); Malčice (zo stretn. 15.k. VII.L Z m Malčice - Veľ. Slemence z 29.4.2018); Veľ. Slemence (zo stretn. 13.k. VII.L Z m
Veľ. Slemence - Pus. Čemerné z 15.4.2018).
Futbalová publikácia: Se ObFZ dáva do pozornosti širokej športovej verejnosti možnosť objednať si futbalovú
publikáciu „Krížom-krážom európskym futbalom“, ktorej autorom je p. Eugen Magda. Cena jednej publikácie je 13 €.
V prípade záujmu kontaktujte Se ObFZ.
Súhlas s použitím osobných údajov v dokladoch ObFZ: Tento svojím podpisom na ObFZ vyjadrili už aj: - dňa
28.03.2018: M. Tomči; - dňa 29.03.2018: M. Čekan; - dňa 06.04.2018: V. Lisák ml.; - dňa 12.04.2018: R. Pavlenko; dňa 13.04.2018: Š. Miľo st., D. Gužiňák, J. Ferenc; - dňa 14.04.2018: M. Šimko; - dňa 27.04.2018: M. Sovšak; - dňa
10.05.2018: T. Hamaríková.
Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019: Klubový ISSF manažér každého FO a FK bol povinný v ISSF
vygenerovať členský poplatok za svoj klub na sezónu 2018/2019. Ten ISSF zahrnie do ZF klubu, ktorú klub bude
povinný uhradiť. Komplexné informácie o čl. poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenskepoplatky“.Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019 si už v ISSF do 10.10.2018 do 16:00 h vygenerovali aj tieto FO
a FK: - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ (1): (vygenerovať si ho obratom mal MFK Zemplín
Michalovce); - z 13 klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (ďalšie 0; predtým 12): (vygenerovať si ho
obratom mal aj tento 1 FK: Sobrance); - z 40 klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (ďalší 0; predtým 39):
(vygenerovať si ho obratom mal aj tento 1 FO: Rus. Hrabovec).
Spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2018: Tieto na základe požiadavky KR
z 19.9.2018 spracoval sekretariát ObFZ dňa 19.9.2018 s R a D podľa požiadavky.
Požiadavky na nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II.
polrok 2018: Tieto, na základe spracovaných dohôd boli z ObFZ zaslané účtovníčke ObFZ e-mailom takto: zo dňa
30.8.2018: dňa 30.8.2018; zo dňa 7.9.2018: dňa 7.9.2018; zo dňa 19.9.2018: dňa 19.9.2018.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy a príkaz na úhradu trov exekúcie oprávneného
a súdneho exekútora zrážkami zo mzdy: ObFZ ju dostal doporučenou poštovou listovou zásielkou dňa 8.10.2018 od JUDr.
Denisy Regináčovej Miha lovej súdnej exekútorky, Exekútorský úrad Košice, Moyzesova 34, 040 01 Košice, a to vo veci
exekučného konania 281Ex 14/18-35 (KT), v prílohe aj s príkazom na začatie exekúcie. Uvedená zásielka bola dňa
10.10.2018 doručená z ObFZ účtovníčke ObFZ.
Záväzná prihláška na 25. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“
pre sezónu 2018/2019: ObFZ ju dostal dňa 8.10.2018 e-mailom od Podtatranského futbalového zväzu Poprad ako
organizátora tohto turnaja, ktorý sa uskutoční v sobotu 29.12.2018 v Poprade. Prihláška bola dňa 9.10.2018
preposlaná z ObFZ e-mailom predsedovi KR ObFZ.

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Nahlásenia ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II. polrok 2018: Na
základe požiadavky Se ObFZ boli tieto zrealizované účtovníčkou ObFZ takto: zo dňa 7.9.2018: dňa 7.9.2018; zo dňa
19.9.2018: dňa 20.9.2018.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 09/2018: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 2.-8.10.2018
a doklady boli na ObFZ doručené dňa 8.10.2018.
Hospodárenie ObFZ za 1.-3. štvrťrok 2018: Po zúčtovaní účtovných dokladov ObFZ za 09/2018 ho dňa 8.10.2018
spracovala účtovníčka ObFZ, kedy ho doručila na ObFZ a odporučila ho predložiť k prerokovaniu na najbližšie zas. VV.
Uvedený materiál bol dňa 9.10.2018 z ObFZ preposlaný e-mailom členom VV a predsedovi RK
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 09/2018: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 3.8.10.2018 a dňa 8.10.2018 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 09/2018: Na Se ObFZ boli doručené dňa 8.10.2018 pre
všetkých zamestnancov ObFZ, s ktorými má ObFZ uzavretú dohodu na II. polrok 2018. Od uvedeného dňa si ich mohol každý
z týchto zamestnancov prevziať na Se ObFZ osobne alebo v zastúpení v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretariátom ObFZ.
Úhrada vrátok pre FO a FK za dvojmo vygenerované náležitosti DO za stretnutia v ISSF v ZF za 08/2018:
Na základe požiadavky KR z 3.10.2018 ich EkÚ ObFZ uhradil dňa 8.10.2018 prevodom z účtu ObFZ na účty
požadovaných 5 FO a FK podľa dodaných údajov. Informáciu o tom dostali kluboví ISSF manažéri príslušných FO a FK
z ObFZ aj e-mailom dňa 10.10.2018. Rozhodcovia týchto stretnutí mali tieto čiastky odrátané vo svojich výplatách za
08/2018. Do pozornosti KR.
Úpravy náležitostí DO za stretnutia v 08/2018, ktoré sa v pôvodných termínoch z rôznych dôvodov
neodohrali: Tieto boli dňa 8.10.2018 pre DO zahrnuté do výplat za 09/2018 za tieto stretnutia takto: VII.L V m - 2.k.
z 12.08.2018: Podhoroď - Rus. Hrabovec (del. A. Žoffčák - prirátaných 20 €; rozh. J. Zambory - odrátaných 20 €,
ktoré mu boli nedopatrením uhradené vo výplate za 08/2018). Informáciu o tom dostali príslušné DO z ObFZ aj emailom dňa 10.10.2018. Do pozornosti KR.
Nahlásenie zmien „Oznámenia a čestného vyhlásenia na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení k
dohode medzi ObFZ a zamestnancom v II. polroku 2018“ do príslušných poisťovní: Účtovníčka ObFZ ich nahlásila tieto:
k dohode o pracovnej činnosti: - dňa 28.09.2018: J. Zambory (od 1.10.2018 do 31.10.2018); k dohode o brigádnickej
práci študenta: - dňa 28.09.2018: K. Ubľanská (od 1.10.2018 do 31.10.2018).
Nahlásenie zmien dohôd medzi ObFZ a zamestnancov v II. polroku 2018 do príslušných poisťovní: Účtovníčka
ObFZ ich nahlásila tieto: - dňa 28.9.2018: Jaroslav Zambory (zmena dohody uzavretej na obdobie od 11.8.2018 do
31.10.2018 na dohody od 11.8.2018 do 30.9.2018 a od 1.10.2018 do 31.10.2018); Marek Ruščanský (zmena dohody
uzavretej na obdobie od 4.8.2018 do 31.10.2018 na dohody od 4.8.2018 do 30.9.2018 a od 1.10.2018 do 31.10.2018).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2018: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 10.10.2018
do 16:00 h na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: Bánovce n/O (ObFZ upozorňuje na ich úhradu obratom). Do
pozornosti DK.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 09/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.10.2018, pričom platby za
tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.10.2018. ObFZ upozorňovala FO a FK
územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 10.10.2018 ich už na účte SFZ mali importované aj tieto FO
a FK: - dňa 02.10.2018: Pavlovce n/U; - dňa 03.10.2018: Beša, Hatalov, Rem. Hámre, Tušice TNV, Trhovište, Vojany,
Žbince; - dňa 04.10.2018: Stretava, Záhor, Zalužice, Horovce, Ptrukša, Rakovec n/O, Lastomír; - dňa 05.10.2018:
Horňa, Kriš. Liesková, Pozdišovce; - dňa 07.10.2018: Koromľa; - dňa 08.10.2018: Kusín, Lekárovce, MI-Močarany,
Moravany, Oborín, Poruba p/V, Pus. Čemerné, Sobrance, Tibava, Zempl. Široká; - dňa 09.10.2018: MI-Topoľany,
Rus. Hrabovec, Strážske, Veľ. Revištia; - dňa 10.10.2018: Budkovce, Čičarovce, Jastrabie pri MI, Podhoroď, Veľ.
Kapušany, Veľ. Slemence, Vinné. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK:
Iňačovce, Krásnovce, Ložín, Malčice, Palín, Petrovce n/L, Porostov, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu
uvedeného v ZF (do 10.10.2018), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 11.10.2018)
zastavenú činnosť NEPO a pozastavené vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF
s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne,
písomne alebo e-mailom. Do pozornosti DK.
SPRÁVY VV ObFZ:
Oznámenie o voľbe nového predsedu ŠTK ObFZ: VV ObFZ na svojom 10. zas. dňa 17.9.2018 za predsedu
ŠTK ObFZ Michalovce zvolil Mareka Michloviča (tel. č.: 0918/241695).
Materiál na najbližšie 11. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2018-2021 dňa 15.10.2018: Tento (Hospodárenie ObFZ za 1.-3. štvrťrok 2018) bol z ObFZ zaslaný dňa 9.10.2018 v
prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedovi RK.
ZO SPRÁV VsFZ:
Krajská futbalová liga (KFL) 2018/2019 - zimný pohár predsedu KSK: Do tejto súťaže môžu prihlášky
zaslať všetky družstvá mužov FO - FK súťaží VsFZ III.ligy, IV.líg, V.líg VsFZ a všetkých súťaží ObFZ. Prihlášky sa
podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez ISSF - elektronická podateľňa - prihláška do súťaže - zväz VsFZ - súťaž
Krajská futbalová liga 2018/2019. Základné vyžrebovanie súťaže uskutoční ŠTK VsFZ až po definitívnom uzavretí

prihlášok. Do jednotlivých kôl a skupín budú družstvá mužov FO - FK zaradené podľa územnej príslušnosti. Do
10.10.2018 prihlášky do tejto súťaže zaslalo 36 družstiev mužov z FO a FK z Košického kraja. Medzi nimi je zatiaľ aj
týchto 17 družstiev mužov z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce: FK Tibava, TJ Družstevník Ložín,
MFK Sobrance, OŠK Svornosť Bracovce, OŠK Zalužice, TJ FK Družstevník Trhovište, TJ Kusín, OFK
Dúbravka, TJ Vyšné Remety, TJ Jastrabie pri Michalovciach, OŠK Pavlovce nad Uhom A, FK Veľké Slemence,
OFK Hatalov, OŠK Družstevník Zemplínska Široká, TJ Družstevník Záhor, OŠK Tušice - TNV, TJ Pusté
Čemerné. Ďalšie sa môžu prihlásiť do stanoveného termínu. Podrobnejšie informácie o tejto súťaži sú zverejnené aj na
webovej stránke ObFZ MI, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 13.09.2018, v časti pod názvom „Krajská
futbalová liga - zimný pohár predsedu KSK“. V prípade nejasnosti a otázok kontaktujte zastupujúceho sekretára ObFZ
MI J. Mana (tajomníka KFL).
ZO SPRÁV SFZ:
50. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2018/2019: V jej 4. kole sa v dňoch 9.-10.10.2018 predstavilo
už len 32 družstiev v 16 stretnutiach (spomedzi 236 prihlásených do súťaže), medzi ktorými bolo už len 1 družstvo
mužov z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce, ktoré sa predstavilo v tomto stretnutí: ŠK Slovan
Šimonovany Partizánske - MFK Zemplín Michalovce 0:4 (víťazi stretnutí 4. kola postupujú do ďalšieho 5. kola).
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V piatok 05.10.2018 naše rady vo veku 71 rokov navždy opustil Michal Dančišin, bývalý futbalista TJ
Chemko Strážske a TJ Pusté Čemerné, bývalý člen orgánov ObFZ Michalovce a od roku 1993 aj delegát súťaží ObFZ
Michalovce. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v pondelok 08.10.2018 o 13:00 h v Dome smútku v Strážskom.
Česť jeho pamiatke!
Oblastný futbalový zväz Michalovce

