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Vedenie MTK Leopoldov

Predseda:

Tajomník:

Ekonóm:

Členovia výkonné výboru:

Ing. Arch. Matej Jančár (člen Výboru MTK) 

PhDr. Jozef Krilek (člen Výboru MTK) 

Tomáš Polák (člen Výboru MTK)

Mgr. Richard Slovák 

PhDr. Adrián Baláž, MBA 

Juraj Križan 

Ing. Martin Nosál 

Ivan Hegeduš 

Tibor Holik 

Ľuboš Švestka 

Stanislav Piovarči

V mesiaci február 2020 sa uskutočnila výročná volebná členská schôdza klubu MTK. 

Hlavným bodom programu, bola zmena stanov OZ.

Výkonný výbor MTK sa stretával na svojich zasadnutiach, pokiaľ to pandemická situácia 
dovoľovala. Viacero tém sa riešilo v online priestore, aby bolo zabezpečené správne 
fungovanie futbalového klubu.

Ďakujeme mestu Leopoldov a všetkých sponzorom a fanúšikom za podporu klubu MTK a 
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2021.

Ing. Arch. Matej Jančár 

predseda MTK Leopoldov
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Jarná časť sezóna 2019 / 2020

Stručný prehľad družstiev a ich vedenie

Dospelí

Názov súťaže: 

Tréner:

Vedúci družstva:

VI. liga-MEVA SPORT-ObFZ TT 

Mgr. Richard Slovák do 31.1.2020 

Bc. Stanislav Piovarči a Ľuboš Švestka 

od 1.2.2020 

Ing. Martin Nosál

Dorast -  U19

Názov družstva: 

Názov súťaže: 

Tréner:

Leopoldov-Červeník

VI. liga-Dorast-U-19-sk.B-ObFZ TT

Ivan Blaško

Starší žiaci -  U15

Názov súťaže: 

Tréner:

Vedúci družstva:

V. liga-Žiaci-U-15-sk.B-ObFZ TT 

Juraj Pobjecký

(asistenti: Roman Kavuliak, Jakub Škoda) 

Tibor Holik

Mladší žiaci -  U12

Názov súťaže: 

Tréner:

Vedúci družstva:

IV. liga-MZ-U-12-sk.C-ObFZ TT 

Mgr. Richard Slovák 

Juraj Križan

Prípravka

Názov súťaže: 

Tréner:

Prípravka-U09-sk.A-ObFZ TT 

Ivan Hegeduš
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Anulovaný ročník 2019/2020

Tohtoročná kríza, ktorú vyvolal nový koronavírus, zasiahla všetky segmenty nášho života -

osobitne tie, ktoré sprevádza stretávanie sa ľudí a ich bezprostredný kontakt. Obmedzenia však 

výrazne zasiahli do športového života, organizovania prípravných aj majstrovských 

futbalových zápasov, preto na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej 

situácie vedenie Oblastného futbalového zväzu Trnava zrušilo všetky súťaže ObFZ v 

kategóriách dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, 

zároveň anulovalo všetky výsledky doteraz dohraných stretnutí v súťažnom ročníku 2019/2020 

a na prípravu v súťažnom ročníku 2020/2021 zaviedlo zásadu, že z aktuálneho súťažného 

ročníka ObFZ Trnava nikto nepostupuje ani nezostupuje.
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Jesená časť sezóna 2020 / 2021

Stručný prehľad družstiev a ich vedenie

Dospelí

Názov súťaže: 

Tréner:

VI. liga-MEVA SPORT-ObFZ TT 

Bc. Stanislav Piovarči a Ľuboš Švestka

Vedúci družstva: Ing. Martin Nosál

Dorast -  U19

Názov súťaže: VI. liga-Dorast-U-19-sk.B-ObFZ TT

Tréner: Ivan Blaško

Starší žiaci -  U15

Názov súťaže: IV. liga-Žiaci-U-15 ObFZ TT

Tréner: Juraj Pobjecký

(asistenti: Roman Kavuliak, Jakub Škoda)

Vedúci družstva: Tibor Holik

Mladší žiaci -  U13

Názov súťaže: IV. liga-MZ-U-13-sk.C-ObFZ TT

Tréner: Mgr. Richard Slovák

Vedúci družstva: Juraj Križan

Prípravka -  U09

Názov súťaže: Prípravka-U09-sk.B-ObFZ TT

Tréner: Ivan Hegeduš
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Súťaže prerušené od 13.10.2020 na neurčito

V stanovisku Športovo-technickej komisie ObFZ Trnava zverejneného v Úradnej správe č. 16 

k aktuálnemu vývoju pandemickej situácie sa uvádza:

„Oblastný futbalový zväz Trnava (ObFZ) rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti 

s rizikom šírenia koronavírusu COVID-19, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie v súlade s 

verejným zdravím a bude sa nimi riadiť. V súvislosti s nimi preto prijal nasledovné rozhodnutie: 

Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a odporúčania SFZ a Ústredného krízového štábu 

SR zo dňa 12. októbra 2020 o uzavretí internátov a stredných škôl, ktoré prechádzajú na 

dištančnú výučbu, pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže mládeže a mužov riadené od dnešného 

dňa, to znamená od 13. októbra 2020 vrátane a stretnutia sú odložené na neurčito.“
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Zimná príprava v roku 2O20 začala v polovici januára pod vedením Richarda Slováka, ktorý 

však po dvoch týždňoch pri mužstve na vlastnú žiadosť skončil. Po zvážení viacerých vecí 

sme sa rozhodli prevziať mužstvo spolu s Ľubošom Švestkom ako hrajúci tréneri. Príprava 

prebiehala v domácich podmienkach, kde sme využívali vedľajšie ihrisko a nafukovaciu halu 

a odohrali sme až sedem prípravných zápasov. Vrcholom prípravného obdobia bolo herné 

sústredenie v Havlíčkovom Brode, kde sme odohrali zápas proti domácemu A -  mužstvu, 

ktoré hrá štvrtú najvyššiu súťaž v Čechách a taktiež s B- tímom pôsobiacim v šiestej lige. V 

prvom zápase sme boli domácim dlho vyrovnaným súperom. Zápas sa hral vo vysokom 

tempe, ktorému sme sa asi do 70. minúty dokázali prispôsobiť, ale potom sa predsa len 

prejavila herná ako aj kondičná kvalita domácich hráčov. Chalani mali možnosť presvedčiť 

sa, že keď sa sústredia a dajú do zápasu maximum svojich schopností a možností, dokážu sa 

vyrovnať aj takému kvalitnému súperovi. V druhom zápase sme prestriedali zostavu, pretože 

hrať dva zápasy za dva dni nie je jednoduché a samozrejme sme chceli, aby si zahrali všetci 

hráči. Aj tento zápas, napriek tomu že sme ho prehrali, splnil svoj účel a videli sme na čom 

potrebujeme pracovať v nasledujúcom období. Chalani taktiež získali veľmi cenné skúsenosti. 

Celkovo by som toto herné sústredenie hodnotil ako veľmi vydarené, či už po športovej ako 

aj spoločenskej stránke. Chcel by som poďakovať vedeniu klubu ako aj všetkým, ktorí sa 

podieľali na organizačnej stránke, že sa sústredenie podarilo zrealizovať.

Na kvalitnú zimnú prípravu sme chceli nadviazať dobrými výsledkami a hlavne hrou aj v 

súťažnom období. Podarilo sa nám však odohrať len pohárový zápas proti Maduniciam a 

následne súťaže prerušila pandémia koronavírusu. Všetky súťaže boli nakoniec anulované a 

tým pádom sme splnili cieľ, ktorým bola záchrana (smiech).

Na začiatku júla sme začali prípravu na nový ročník 2020/21. Mužstvo zostalo v nezmenenom 

zložení. Trénovali sme trikrát do týždňa a odohrali sme 4 prípravné stretnutia. Účasť na 

tréningovom procese ako aj prístup chalanov boli na veľmi dobrej úrovni, čo nám dávalo 

optimistické predpoklady do súťažných zápasov. Prišiel však presný opak a hneď od úvodu 

súťaže sme podávali nevýrazné a povedal by som, že v niektorých zápasoch až podpriemerné 

výkony. Postupne začala upadať aj účasť na tréningoch a tiež nám vypadlo či už zo 

zdravotných alebo iných dôvodov viacero hráčov. Odohrali sme osem kôl, v ktorých sme 

získali len dva body a opäť boli súťaže prerušené pre koronavírus. V závislosti od situácie s

Zhodnotenie kalendárneho roka 2020 dospelí
z pohľadu trénera S. Piovarčiho
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pandémiou by sme mali v januári začať so zimnou prípravou. Zatiaľ ešte nevieme kedy a ako 

sa budú dohrávať zápasy(a či vôbec), takže je ťažké plánovať niečo dopredu. Každopádne by 

sme chceli opäť absolvovať kvalitnú prípravu, zlepšiť herný prejav a nastaviť chalanov tak, 

aby boli ochotní na ihrisku bojovať či už jeden za druhého ako aj za klub a taktiež mesto, čo 

mne osobne veľmi chýbalo. Dúfam teda, že na jar sa opäť budeme môcť zabávať futbalom (a 

nielen ním), ako aj my hráči, tak aj diváci.

Tabuľka ročníka 2020/2021 -  prerušenie súťaže

Klub Z V R P Skóre B
1 TJ S lovan Č erven ík 9 8 0 1 44 8 24

2 ŠK Slávia  Zeleneč 9 6 1 2 29 20 19

3 ŠK C ífer 1929 8 5 1 2 22 14 16

4 ŠK 2011 9 4 3 2 19 25 15

5 O FK Bučany 9 4 2 3 21 16 14

6 TJ D ružstevn ík  Siladice 9 4 2 3 18 16 14

7 O Z TJ D ružstevn ík  Pavlice 8 4 2 2 16 14 14

8 O ŠK K rižovaný nad D udváhom 8 4 1 3 12 15 13

9 FK K rakovany 9 3 2 4 17 17 11

10 FK B ie ly Kostol 9 3 2 4 16 19 11

11 O FK M ajcichov 9 2 3 4 19 16 9

12 O FK - D rahovce 8 1 2 5 9 30 5

13 M TK Leopoldov 8 0 2 6 7 21 2

14 O ŠK Zavar 8 0 1 7 6 24 1
Zdroj : https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-trnava/s/31 6/tabulky/ 31. 12. 2020
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Sezóna 2019/2020 Jarná časť Dorast-Leopoldov/Červeník

Zimná príprava sa začala ešte ako spojené družstvo Leopoldov/Červeník (7.1.2020).

Do prípravy sa zapojilo 19. chlapcov, so slušnou účasťou v tréningovom procese. 

Naplánovaných bolo 6 PZ, halový turnaj v Trnave, sústredenie v Dolnom Kubíne s 2 PZ.

Z dôvodu proti pandemických opatrení sme neodohrali 6 naplánovaných PZ ale 4 PZ, 2x 

Vrbové, lxPečeňady, lxModranka.

Vyhrali sme halový turnaj v Trnave za účasti 4. družstiev-Leopoldov/Červeník, Vrbové, 

Dráhovce, Modranka.

Sústredenie v Dolnom Kubíne bolo od 21.2.2020-25.2.2020.

Za tento čas družstvo absolvovalo:

10 Tréningových jednotiek (TJ)

- 3x Ranná TJ (rozcvičenie, KT)

- 4x doobeda špeciálne TJ -  2x crossfit ( ST,KT)

- 1x spíning ( ST,KT)

- 1x trampolíny (KT)

Všetky pod dozorom odborných trénerov.

-3x poobede herný tréning na umelej tráve , 

z toho 2x PZ - TJ Banová 4. liga

- TJ Dolný Kubín U17- 3. liga

- 3x Sme absolvovali regeneráciu v aquaparku v D. Kubíne.

Myslím, že sústredenie bolo zorganizované na vysokej úrovni, čo do tréningového procesu, 

regenerácie, stravy, slušného ubytovania.

Žiaľ bohu, súťažné MZ sme ani nezačali z dôvodu zrušenia súťaží.

Po uvolneni opatrení začal tréningový proces 5.5.2020-18.6.2020, kedy sa za sťažených 

podmienok absolvovalo 13 TJ. 18.6.2020 bola ukončená sezóna r. 2019/2020.

Zhodnotenie kalendárneho roka 2020 dorast U19
z pohľadu trénera I. Blaška
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Sezóna 2020/2021 Jarná časť Dorast-Leopoldov

Začiatok Letnej prípravy (14.7.2020) Do prípravy sa zapojilo 18.hráčov. Po minulej sezóne 

nám skončili 4. hráči:

Lukáš Gabrhel (muži Leopoldov)

Marek Šoka (muži Šulekovo)

Denis Minárik (muži Červeník)

Martin Parizek ( návrat k materskému klubu dorast Bučany)

Zo žiakov sa k nám zaradili 3. hráči:

Adam Škoda, Markus Šuliman, Lukas Dóka

Odohrali sme 8 PZ - 4x Prehra, 2x výhra, 1x remíza

Do MZ sme vstúpili výhrou nad Dvorníkmi a remízou vo Vrbovom, ale ďalšie 2. zápasy bola 

prehra, Piešťany, Pečeňady. Ďalej sme pokračovali dobrými výsledkami 3x výhra, Chtelnica, 

D.Lopašov, Pastúchov a 1x remíza, Drahovce.

Ale žiaľ bohu súťaž a tréningový proces boli opäť prerušené.

Na záver by som chcel poďakovať mestu Leopoldov, FK MTK Leopoldov, obci Červeník, 

FK Slovan Červeník za vytvorené podmienky pre športovú činnosť nie len našej 

dorasteneckej kategórii, ale pre všetky vekové kategórie.
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Tabuľka ročníka 2020/2021 -  prerušenie súťaže

zdroj : https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-trnava/s/3122/tabulkv/3i. 12. 2020
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Po úspešnom absolvovaní prvého ročníka futbalového kempu sme dopriali hráčom 

zaslúžený týždeň voľna a dňa 23.7 oficiálne začali letnú prípravu na sezónu 2020/21. Do 

kategórie U19 odišli hráči ročníka 2005 (Šuliman, Škoda, Doka). Z kategórie U13 nás 

posilnili hráči ročníka 2008 a to konkrétne Michal Kaiser, Matej Miklovič, Adrián Koštial 

a Matej Makýš. O zapracovaní hráčov do mužstva sme pracovali už na tréningovom kempe 

ktorého sa všetci zúčastnili a veľmi im pomohol. Najmä Michal Kaiser nás príjemne prekvapil 

či už po hernej ale aj kondičnej stránke, a takmer hneď si vypracoval miesto v strede našej 

zálohy. Ďalej nás posilnili hráči zo susedných Maduníc a to konkrétne Lukáš Mrázik ( ročník

2006) a Andrej Toráč ( ročník 2007) ktorí výborne zapadli či už do kolektívu alebo do 

základnej jedenástky. Ďalšími posilami boli Samo Koštial (ročník 2006), Tomáš Gula (ročník

2007) Viktor Urbancsok (ročník 2008) ktorého sme vybavili na striedavý štart z Hlohovca.

V konečnom dôsledku je v mužstve 18 hráčov.

Musím pochváliť všetkých hráčov počas letnej prípravy, všetci svedomito chodili na tréningy. 

Do prvého kola štvrtej ligy nám zostávalo 5 týždňov, počas ktorých sme trénovali 2 až 3 krát 

za týždeň. Absolvovali sme jeden prípravný zápas v Šúrovciach (6:4 -  polčas 1:4).

Zhodnotenie kalendárneho roka 2020 starších žiakov U15
z pohľadu trénera J. Pobjeckého a asistentov R. Kavuliaka a J. Škodu
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Tabuľka ročníka 2020/2021 -  prerušenie súťaže

K l u b Z V R p S k ó r e

1 © FK Krakovary U15 6 6 0 0 32:3

2 ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U15 S 5 1 2 29:13

3 * SFC Kopanka Trnava U15 7 5 1 1 18:8

© OŠ K Šú rovce L 15 7 3 1 3 25:17

5 © FO ŠK M od ranka J15 5 3 1 1 17:13

6 ŠK Cifier 1929 U15 6 3 0 3 17:8

7 FK Agropo Zvončín U15 6 3 0 3 13:13

S í© MTK Leopoldov U1 5 7 3 0 4 10:15

9 ŠK Blava 1928Jaslovské Bohunice U15 S 3 0 5 11:25

10 ŠK Slávia Zeleňeč U15 7 2 0 5 10:32

11 OŠK Smolenice LJ15 7 1 1 5 11:32

12 (M TJ Slavoj Boleráz U15 6 0 1 5 3:22

13 M OŠK Zavar U1 5 (odstúpené) 0 0 0 0 0:0

14 TJ Družstevník Velké Kostoľany U15 (odstúpené) 0 0 0 0 0:0

Zdroj : https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-trnava/s/3123/tabulky/ 31. 12. 2020
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„Chalani začali v polovici januára s tréningami v športovej hale.

Počet a dochádzka boli výborné. Bohužiaľ v tej sezóne už sme nestačili odohrať ani jeden 

zápas.

V lete sa pokračovalo s tréningami za hygienických podmienok.

Pripravné zápasy prebehli s okolitými dedinami.

Súťaž začala koncom augusta a zápasy sa mi po hernej stránke veľmi páčili.

Chalani sú veľmi šikovní a je vidieť že ich to baví.

V kádri máme aj dievča Sifiu Halasovú ktorá chodí na tréningy aj do Spartaku Trnava 

Káder pozostáva

Brankári-Timotej Čirka. Marek Svička

Hráči v poli-Dominik Kamenár.Denis Gažovič.Patrik Richter.Maximilián Levčík. Alex 

Vachan.Matej Levčík. Boris Vachan. David Šiška.Filip Šiška.Sofia Halasová(kapitánka 

mužstva)Jakub Miklovič.Tomáš Herceg.Michal Durdy.Nicolas Habinák“

Zhodnotenie kalendárneho roka 2020 mladší žiaci U12/U13
z pohľadu trénera R. Slováka
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Tabuľka ročníka 2020/2021 -  prerušenie súťaže

Zdroj : https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-trnava/s/3280/tabulkv/ 31. 12. 2020
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Zhodnotenie kalendárneho roka 2020 prípravky U09
z pohľadu trénera I. Hegeduša

„Prípravu sme začali koncom júla a to z dôvodu, že boli opatrenia, kvôli Covid-19. Trénovalo 

sa 2x do týždňa a môžem povedať že chlapcom chutilo a samozrejme sa to prenieslo aj do 

zápasov. Odohrali sme 6 zápasov z toho 5 vyhrali a len jeden prehrali a to s Piešťanmi 3:1. Je 

veľká škoda, že sa to opäť zastavilo, lebo chlapci boli skvele rozbehnutý. Chcem sa 

poďakovať že boli ochotný chlapcov voziť na zápasy a samozrejme môjmu kolegovi 

Andrejovi Králičovi, ktorý mi pomáhal v tréningovom procese s chlapcami. Zatiaľ sme na 2 

mieste za Piešťanmi so skóre 54 : 16.

Chcel by som oznámiť že 6.10.2020 sme spravili nábor chlapcov vo veku od 4,5 a 5 až 6 

ročných prihlásilo sa 11 chlapcov , ktorý začali aj s tréningom ale opäť škoda že sme to 

museli stopnúť kvôli opatreniam“

Tabuľka ročníka 2020/2021 -  prerušenie súťaže

Zdroj : https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-trnava/s/3130/tabulky/?part=5387&tableView=
31. 12. 2020
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Lročník denného futbalového kempu pre kategóriu starších žiakov U15

Našim trénerom starších žiakov sa podaril naozaj zaujímavý počin -  organizácie letného 

kempu pre kategóriu starších žiakov.

Hlavnými organizátormi boli naši tréneri (Juraj, Roman a Jakub), s malou pomocou vedenia 

klubu, ktorí do tretieho júlového týždňa dali naozaj „všetko“.

Krátke zhrnutie očami Juraja Pobjeckého:

Futbalový kemp sa uskutočnil od 13.7 do 17.7.2020, začínali sme každé ráno o 9:00 a končili 

sme večer o 18:00. Kempu sa zúčastnilo 13 chalanov ktorí sú hráčmi MTK Leopoldov. Každý 

deň boli pre chalanov pripravené dvojfázové tréningy, prvý tréning začínal o 9:30 a druhý 

o 16:30. Absolvovali sme aj spoločné obedy v spolkovej záhrade, čas od obeda do 

poobedného tréningu sme chalanom vyplnili voľnočasovými aktivitami. V pondelok a v 

stredu sme zostali v zasadačke MTK Leopoldov kde chalani hrali hru FIFA 20 na playstation- 

e a pozerali futbalový dokument. V utorok sme absolvovali výlet na bicykloch do neďalekého 

Hlohovca na kúpalisko, kde si chalani zahrali aj plážový futbal. V stredu sme namiesto 

ranného tréningu absolvovali výbeh okolo štrkovky a poobednajší tréning prebehol pod 

vedením tenisovej trénerky Nikoly Haljakovej, ktorý bol zameraný na kondíciu a pohybové 

hry. Vo štvrtok sme naplánovanú voľnočasovú aktivitu priniesli priamo do areálu MTK 

Leopoldov a bol ňou Bubble futbal(bublinový futbal). Toto malo u chalanov asi najväčší 

úspech, dokonca sa prišli pozrieť aj niektorí rodičia. V piatok poobede chalani už len 

oddychovali a pripravovali sa na zápas ktorým sme chceli kemp ukončiť. Medzitým trénerský 

tím lajnoval a pripravoval vedľajšie ihrisko na blížiaci sa zápas. Zápas sme odohrali proti 

súperovi zo Šúroviec a skončil sa výsledkom 3:3, za domácich sa dva krát strelecky presadil 

Viktor Urbancsok a jeden gól pridal Anton Karaba. Po zápase sme sa presunuli všetci 

spoločne z rodičmi do spolkovej záhrady, kde sme zhodnotili kemp a informovali rodičov 

o veciach týkajúcich sa nasledujúcej sezóny.
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2% z dane

Rovnako ako po minulé roky sme sa akreditovali do zoznamu prijímateľov 2% z dane 

z príjmov.

Doposiaľ bolo na náš bankový účet pripísaná iba pomerne malá čiastka z poukázaných 2 

percent. Veríme, že do konca januára 2021 (finálny termín pre jednotlivé daňové úrady zaslať 

tieto prostriedky) suma narastie na úroveň predchádzaného roka. Tieto prostriedky budú 

následne zapojené do rozpočtu roku 2021.
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