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Vedenie MTK Leopoldov

Predseda: Ing. Árch. Matej Jančár (člen Výboru MTK)

Tajomník: PhDr. Jozef Krilek (člen Výboru MTK)

Ekonóm: Ing. Miroslava Malíková (nečlen MTK)

Členovia výkonné výboru: Mgr. Richard Slovák

PhDr. Adrián Baláž, MBA 

Juraj Križan 

Ing. Martin Nosál 

Ivan Hegedíiš 

Tibor Holik 

Ľuboš Švestka 

Bc. Stanislav Piovarčí 

Jaroslav Gergič

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 2022.

Ing. Arch. Matej Jančár 

predseda MTK Leopoldov
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Členovia MTK Leopoldov, občianskeho združenia k 31.12.2021
íng. Árch, Matej Jančár

PhDr. Jozef Krilek 

Ing. Tomáš Polák 

Mgr. Richard Slovák 

PhDr. Adrián Baláž, MBA 

Juraj Križan 

Ing. Martin Nosál 

Ivan Hegedtiš 

Tibor Holik 

Ľuboš Švestka 

Bc. Stanislav Piovarči 

Jaroslav Gergič 

Pavel Zlámala 

Martin Kalický 

Tomáš Feigl
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Jarná časť sezóna 2020 / 2021

Stručný prehľad družstiev a ich vedenie

Dospelí

Názov súťaže: 

Tréneri:

VI. liga-MEVA ŠPORT-ObFZ TT 

Bc, Stanislav Piovarči a Ľuboš Švestka

Vedúci družstva: Ing. Martin Nosál

D orast-U 19

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

Tréner: Ivan Blaško

Starší ž iaci-U 15

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

Tréner: Juraj Pobjeclcý

(asistenti: Roman Kavuliak, Jalcub Škoda)

Vedúci družstva: Tibor Holik

Mladší žiaci -  U13

Názov súťaže: IV. liga-MZ-U-1 #-slc. C-ObFZ TT

Tréner: Mgr. Richard Slovák

Vedúci družstva: Juraj Križan

Prípravka - U09

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

Tréner: Ivan Hegeduš
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Anulovaný ročník 2020/2021 (už druhý v poradí a na “druhý pokus“)

Pandemická situácia riadne zamotala hlavy aj vedeniu MTK. V máji Výkonný výbor ObFZ 

Trnava schválil reštart dohratia jesenného programu súťažného ročníka 2020/2021 s tým, že 

reštart súťaží podlieha uvoľneniu opatrení zo strany pandemickej komisie a vlády o 

organizovaní hromadných podujatí. Z uvedeného vyplýva, že sezóna by sa mala dohrať v tzv. 

skrátenom režime (dohrá sa iba prerušená jesenná časť, ktorá bola prerušená kvôli pandemickej 

situácii). Iné futbalové zväzy, napríklad dunajskostredský, futbalový ročník anulovali. MTK 

Leopoldov, ako aj niektoré ďalšie kluby pôsobiace v trnavskej oblasti, vnímajú doterajšie 

opatrenia, počas ktorých sa nemohli sústrediť napríklad na tréningy, za hendikep, ktorý môže 

mnohé kluby poškodiť. Na margo toho vedenie MTK prijalo stanovisko, ktoré adresovalo 

Výkonnému výboru ObFZ Trnava a predsedovi ObFZ Trnava, a podrobne v ňom uviedlo 

argumenty, ktoré klub viedli k vyjadreniu nesúhlasu s dohrávaním jesennej časti.

Situácii v určitom zmysle napomohla zmena podmienok covidautomatu pre hromadné 

podujatia, pretože po úprave týchto pandemických opatrení, keď nelogicky športovanie v 

interiéroch bolo povolené bez testov na COVID 19, no v exteriéroch bol je nutný negatívny test 

(antigén nie starší ako 24 hodín, pripadne PCR nie starší ako 72 hodín). Napokon tak ObFZ 

predčasne ukončil sezónu. Súťažný ročník 2020/2021 je tak v poradí druhým ročníkom, ktorý 

sa neodohrá v režime plánovaných zápasov.

Stanovisko MTK Leopoldov je uvedené v prílohách tejto správy.
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Súťažný ročník 2021/2022
Do nového súťažného ročníka MTK Leopoldov prihlásilo štyri tímy do piatich súťaží.

Nášmu klubu sa nepodarilo postaviť družstvo starších žiakov (U 15), pretože až desať hráčov 

postúpilo do vyššej vekovej kategórie (U19) a z družstva mladších (U 13) žiakov nebolo 

doplnené. Snažili sme sa Í o spojenie s inými obcami v okolí (Červeňík, Šulekovo), aby sme 

družstvo mohli prihlásiť, ale neúspešne.

Dospelí VI. liga-MEVA-SPORT-ObFZ TT

Družstvo mužov sa aj v tomto roku vynovuje či už prestupom hráčov z dorasteneckých 

kategórií, ale dopĺňa sa aj o ďalších hráčov. Časť tohto potenciálu pochádza aj spomedzi 

leopoldovských odchovancov, letor í sa vrátili do materského klubu, V novej sezóne tak 

očakávame aj návrat Branislava Krajčoviča, ktorý počas minulých sezón pôsobil v susednom 

Červeníku,

Dospelí boli zapojení aj do súťaže Bestrent cup (Pohár ObFZ Trnava)..

Starší dorast (U19) VI. liga-Dorast-U-19-sk.B-ObFZ TT

Družstvo bolo doplnené až o desať hráčov zo skupiny starších žiakov (U15).

Mladší žiaci (U13) IV. liga-MZ-U-13-sk.C-ObFZ TT

Družstvo mladších žiakov je aktuálne najpočetnejším družstvom MTK, takže by malo byť 

dobrou základňou pre starších žiakov (U15).
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Prípravka (U9) a predprípravka U7 

Prípravka-U09-sk.A-ObFZ TT

O futbalovú hm prejavujú aktívny záujem aj najmladší. Predprípravka aj prípravka sa tešia

veľkému záujmu chlapcov a dievčat. Už druhý rok saMTK dobre formuje práve -----

predprípravka (U7), kde sa s pravidlami futbalu zoznamujú práve naši najmladší.
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Jesená časť sezóna 2021 / 2022

Stručný prehľad družstiev a ich vedenie

Dospelí

Názov súťaže: 

Tréner:

VI. liga-MEVA SPORT-ObFZ TT 

Bc. Stanislav Piovarči a Ľuboš Švestka

hrajúci tréneri

Vedúci družstva: Ing. Martin Nosál

Dorast -U 19

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

Tréner: Ivan Blaško

Tréner brankárov: Ľubomír Kraj čo vie

Vedúci družstva: Martin Ješko

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 Hegedíiš

Prípravka -  U07

Tréner: Ivan Hegedííš
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Zhodnotenie prípravy a jesennej Časti roka 2021/2022 dospelí
z pohľadu trénera S. Piovarčiho (hrajúci tréner)

Po celkom dobrom úvode začali mužstvo trápiť zranenia či výpadky hráčov kvôli iným..........

povinnostiam, čo sa odzrkadlilo na výsledkoch. V mužstve nie je ani účasť na tréningoch.

Pred sezónou odišli z kádra Peter Čeliga a Patrik Prosnan, ktorým skončilo hosťovanie z 

Veľkých Kostolian. Jozef Beko posilnil Kľačany, no v Leopoldove sa poslednú sezónu do 

futbalového diania už nezapájal. Smerom dnu prišiel Andrej Adamík z Dolného Trhovišťa, zo 

susedného Červeníka sa vrátil Branislav Krajčovič a pribudol aj Dominik Chmúra, ktorý 

študoval v Brne, kde zároveň hrával za Moravskú Sláviu Brno. V mužstve sme ostaršili 

z dorastu brankára Matúša Malovca a Adama Škodu. Do zimnej prípravy by sme chceli 

v Leopoldove zapojiť viacero hráčov z dorasteneckej kategórie.

Leopoldov počas jesennej časti dosahoval kolísavé výsledky. Začali relatívne dobre, nemali 

sme výpadky v zostave a prvé štyri kolá boli dobré hlavne po hernej stránke. Od zápasu 

s Cíferom sa však začali nabaľovať problémy. Prišli viaceré zranenia, absencie či už z dôvodu 

dovolenky, pracovných povinností, choroby a celý september, kedy bolo najviac zápasov sme 

lepili zostavu a chýbalo nám veľa hráčov, čo sa odzrkadlilo na výsledkoch. A s tým súvisí aj 

slabšia tréningová morálka. V tomto období sme mali najväčšie problémy v defenzíve,

Aktuálne medzi dlhodobo zranených hráčov patrí iba Adam Mičian, ktorého trápia svalové 

problémy už skoro dva mesiace a Matej Holan nezasiahol do posledných kôl kvôli 

problémom s trieslami. Postupne sa hra zlepšila, hlavne čo sa týka defenzívnej fázy aj 

s prechodom do útoku, ale najväčší problém nám robilo zakončenie, kedy sme si vypracovali 

nespočetné množstvo šancí, ale bez gólového efektu.

Nie sme spokojní s umiestnením, pretože nevystihuje potenciál mužstva. Dovolím si tvrdiť, že 

za optimálnych podmienok (kompletný káder a lepšiu účasť na tréningoch) má mužstvo až na 

prvú päťku.

Aj z týchto dôvodov sa cez zimnú prestávku poobzeráme po posile. Pokúsime sa získať 

nejakého skúseného hráča, topánka nás tlačí hlavne v útoku. Nie je to však jednoduché, 

pretože u nás v klube hráčov neplatíme, kým niektoré mužstvá áno. V týchto súťažiach to 

však nepokladám za dobrú cesta. My sa hráčom snažíme zabezpečiť hlavne dobré podmienky, 

či už na štadióne alebo po materiálnej stránke.

9



Medzi atraktívne zápasy Leopoldova patria určite derby stretnutia so susedným Červeníkom 

a v tejto sezóne aj s neďalekými Madunicami, ktoré do súťaže pribudli ako nováčik. „S nimi 

nám vôbec zápas nevyšiel, ako po hernej, tak ani mentálnej stránke, čoho výsledkom bola 

vysoká prehra 1:7 na domácom štadióne.“ Leopoldov však podľahol aj druhému nováčikovi 

z Kátloviec 6:3. Podľa trénera sa na tento zápas, ktorý sa hral v strede týždňa, hráči ledva 

zišli.

Zápasov je veľa (až 17 účastníkov), niektoré mužstvá majú ešte aj stretnutia v rámci pohára, 

a práve tu sa odzrkadľujú zranenia, s ktorými bojujú viaceré mužstvá. Navyše mnohí nemajú 

ani široké kádre a tieto straty len ťažko nahrádzajú.

Dúfam, že v najbližšom období, cez zimu, sa nám podarí udržať káder pohromade, možno 

doplniť o dvoch-troch hráčov, absolvovať dobrú zimnú prípravu aj so sústredením, ak nám to 

situácia dovolí, a na jar sa posúvať v tabuľke vyššie a dobrým herným prejavom prilákať 

fanúšikov na tribúny.

Začiatok zimnej prípravy je naplánovaný na 15. januára. Samozrejme plánujeme do prípravy 

zobrať aj našich dorastencov .Niektorí už s nami absolvovali tréningy a dokonca aj 

majstrovské zápasy ( Malovec, Škoda Adam, Golány). V tréningovom procese budeme 

využívať hlavne vedľajšie ihrisko a nafukovaciu halu. Chceli by sme taktiež absolvovať aspoň 

krátke sústredenie (3-4 dn i). V pláne je odohrať 5-6 prípravných zápasov, väčšinou na 

ihriskách s umelou trávou, pričom generálku na sezónu by sme chceli určite absolvovať na 

prírodnom ihrisku. Taktiež by som bol rád , keby sa nám podarilo pre chalanov vybaviť 

aspoň raz za dva týždne určitú formu regenerácie (sauna, výrivka, masáže), ktorá by nám 

pomohla znížiť riziko zranení, ktorých sme mali počas jesennej časti až príliš mnoho. Pevne 

verím, že po absolvovaní kvalitnej zimnej prípravy sa budeme v jarnej časti prezentovať 

kvalitným a príťažlivým herným prejavom a posunieme sa v tabuľke o niekoľko priečok 

vyššie.
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Tabuľka po jesenne časti ročníka 2021/2022

K lu b Z V R p S kó re B

1 f OFK M aj cien o v 15 12 1 2 43:14 37

t TJ Slovan Červeň ik 16 12 0 4 62:30 36

■íl SK C ífer 1929 16 11 2 3 57:19 35

¿t TJ M adun ice 16 10 y ■4 51:29 32

5 y OFK B u ča ry 16 9 -j 4 39:29 30

t « i ŠK Slávia Z e le re č 16 9 0 7 45:24 77

7 i*
9 TJ D ňu žstev n í k Si i adí ce 16 9 0 7 48:33 27

g G TJ Iskra - H orné  O re ša ry 16 8 0 8 35:35 24

9 !í f í FK Kra kovaný 16 ô 4 6 29:26 22

10 9 FK Biely Koste 16 6 3 7 25:30 21

11 ŠK 2 0 1 1 16 5 1 9 38:39 19

12 © TJ FC Kátiovce 16 6 1 9 33:68 19

13 & MTK L e o p o ld o v 16 5 1 1 0 22:42 16

14 n OFK - D ráh ovce 15 3 6 6 31:43 15

15 FK V oderady 16 4 1 11 33:62 13

16 ■ f OSK Križovaný nad D udváhom 16 4 0 12 17:47 12

17 m OSK Zavar 16 2 1 13 16:54 7

18 0 OZ TJ D 'u ž s te v r k Pavlice (ods túpené ) 0 0 0 0 0:0 0

Zdroj : httos://spoitnet.sine.sk/,ťutbalnet/kmtk-leoooldov,tiin/'4827Q/labulkv/?sutaz=354()) 31. 12. 2021
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Letná príprava na jesennú časť sezóny začala 1.7.2021

Do prípravy sa po veľkej výmene hráčov zapojilo 18 chlapcov, v priebehu sezóny pribudli 

ďalší traja.

Odišli: 8 hráčov + 1 dlhodobo zranený 

Prišli : 9 chlapcov zo žiackej kategórie

Zhodnotenie prípravy a jesennej časti roka 2021/2022 dorast U19
z pohľadu trénera I. Blaška

V letnej príprave sme absolvovali:

12xTJ, lxTurnaj, 2xPZ

Na turnaji v Chtelnici sme sa umiestnili na 2. mieste za 1 .výhru, 1 .prehru a v súťaži 

pokutových kopov sa stal víťaz Dominik Pekarovič z nášho mužstva. Na tomto turnaji za nás 

hrali ešte štyria končiaci chlapci.
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ŠK BlavaTJ Chtelnica MTK LeopoldovOFK. Drahovce

10.7.2021
1.miesto - OFK Drahovce

2. miesto MTK Leopoldov
3. miesto TJ Chtelnica

9JS s m i
(loojítv 'v)

Prípravné zápasy s Bučanmi a Modrankou ktoré sme prehrali boli predzvesťou ako bude 

vyzerať sezóna, ktorá nedopadla podľa našich predstáv. Veľkou mierov sa o to podpísala 

veľká výmena hráčov, krátky čas na zohratie mužstva a samozrejme slabá tréningová 

a zápasová dochádzka. Sklamaný som zo starších chlapcov, ktorý mali ísť mladým príkladom 

a mali byť ťahúňmi mužstva. Bohužiaľ sa tak nestalo.

Chlapci zo žiackej kategórie sa postupne zapracovali do mužstva a na tých. čo pravidelne 

trénovali bol vidieť výkonnostný progres.

Pevne verím, že zimnú prípravu aj jarnú časť sezóny všetci zoberú poctivo.

Sezónu sme začali zle. Po prvých troch prehratých zápasoch sa výkony o niečo zlepšili. 

Dosiahli sme dve výhry a dve remízy a zlepšil sa aj herný prejav. Záver sezóny nám nevyšiel 

a preto sme v tabuľke pravdy na predposlednom mieste. Ale myslím s i , že toto mužstvo má 

na viac a budeme to chcieť dokázať už v jarnej časti sezóny. Hlavne bude záležať ako chlapci 

pristúpia k tréningovému procesu. Čo je veľmi potešiteľné, že nám traja chlapci nastupujú aj 

v zápasoch mužskej kategórie. Sú to, brankár Matúš Malovec, hráči Adam Skoda, Milan 

Golány.

Až to Korona situácia dovolí, tak zimnú prípravu na jarnú časť sezóny 2021/2022 začneme

8.1.2022.

Január 3x do týždňa TJ

Február, marec 2x do týždňa TJ + lx PZ
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Veľmi by mužstvu pomohlo, keby sa dalo koncom januára alebo začiatkom februára 

usporiadať futbalové sústredenie, ktoré sa v minulosti osvedčilo. Čo sa prejavilo 

v majstrovských zápasoch.

Po minulé roky sme sa pravidelne zúčastňovali halového turnaja U 19 v Tmavé, ale 

v budúcom roku

OBFZ Trnava pre kategóriu U19 turnaj neorganizuje. Preto uvažujeme o usporiadaní 

halového turnaja U 19 v Leopoldove.

Sezóna nám začína 19.3.2022, pevne verím, že sa na ňu dobre pripravíme a dosiahneme lepšie 

výsledky ako doteraz.

Veľká vďaka patrí trénerovi brankárov Ľubomírovi Krajčovičovi, vedúcemu mužstva 

Martinovi Ješkovi.

Tabuľka po jesenne časti ročníka 2021/2022

K lu b Z V R P S k ó re B

1 • jh ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 14 12 1 1 55:12 37

2 OSK S úrovce 14 12 1 1 39:11 37

3 9 OFK - D ra ho vce 14 4 5 5 2 0 :2 2 17

4 & ŠK 2011 14 4 4 g 19:19 16

5 B MFK V ŕb o vé 14 3 5 6 25:33 14

6 Tj D ru žs te vn ík  G h te in ica 14 T!J 4 ~7 17:26 13

7 i f l M TK L e o p o ld o v 14 3 2 9 15:48 11

S s Tj D ru žs te vn ík  B re s to va n y 14 2 4 8 17:36 10

Zdroj: https://spoitnet.sme.sk/ftitbalnebk/mtk4eopoldov/tinv4827 l/tabulkv/?paľtld=&sutaz=60b4c08e6eb517a54b59dlbb 31.12.2021
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Družstvo začalo trénovať v lete v super počte 15 ľudí. Na tréningu fakt makali a začalo sa to 

aj prejavovať v zápasoch. Keďže nepozerám na výsledky ani na tabuľku, ale iba na hru 

a plnenie si stanovených úloh, tak som s chalanmi na 100 % spokojný. Urobili obrovský 

výkonnostný a hlavne herný skok. Bavilo ma na nich pozerať čo „stvárajú“ na ihrisku a čo si 

tam futbalovo dovolia. Po prestávke chceme pokračovať v tréningoch v hale, kde sa nám 

super zlepšuje technika a všetky herné činnosti jednotlivca. Zápasy chalani odohrali s chuťou 

a vždy naplno. Tréningy boli zamerané na herné činnosti jednotlivca (40 %) a prípravné hry, 

malé prípravné hry a vlastnú hru (60 %). Chcem aj poďakovať trénerovi Hegedušovi za 

pomoc s požičiavaním mladších hráčov. Chcem vyzdvihnú chalanov aj individuálne takže;

- v bráne nám spoľahlivo kryl chrbát Timo Cirka, ktorý vždy v zápase chytí aspoň 3-4 

góly a dokáže veľmi rázne dirigovať obranu,

- rovnocenným „parťákom“ mu bol Marek Svička

Dominik Kamenár -  kapitán mužstva a pilier obrany, cez ktorého ťažko super 

prechádza a jeho strela zo strednej vzdialenosti má super parameter,

- Denis Gažovič -  univerzál, ktorého sa da použiť všade na ihrisku, s čuchom na góly a 

výbornou kľučkou,

- Bratia Boris a Alex Vachanovci sa stali ťahúňmi mužstva, kde Boris plní veľmi dobre 

úlohu pri odoberaní lopty, ale má aj výborný ťah smerom dopredu, Alex sa ničoho a 

nikoho nebojí a nie je problém pre neho sa pustiť do dvoch-troch hráčov aj o hlavu 

vyšších ako je on a obísť ich

- Bratia Max a Martin Levčíkovci sú ďalší, na ktorých sa spoliehame, z Maxa vyrastie 

obranca, ktorého je veľmi ťažké obísť a super si s ním nevie rady, naopak Martin 

veľmi motá hlavy súperovým obrancom a zobrať mu loptu je niekedy nemožné, 

Dievčatá Aďka Polačiková a Viktória Vančová, ktoré keď naštartujú v zápase, tak sa 

chalanom vyrovnajú a niekedy ich, v bojovnosti, aj tromfnú (také naše dve motorové 

myšky),

- Veľký skok vo výkonnosti spravil Alex Majgot svojím poctivým prístupom k 

tréningu,

- Výborne sa ukazuje Nicolas Habiňálc, ktorý platí na súpera svojou dravosťou a 

rýchlosťou, a v poslednej dobe aj futbalovým rozumom.

Zhodnotenie prípravy a jesennej časti roka 2021/2022 mladší žiaci U13
z pohľadu trénera R. Slováka
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Určite budete ešte počuť aj meno Rayen Habiňák, brat spomínaného Nicolasa, trénuje 

v našom družstve.

Vo výborného futbalistu vyrastie Jakub Miklovič, ktorého ľavačka a futbalový rozum, 

v tomto veku, sú úžasné,

Veľmi dobre sa ukazuje aj Samko Kralič, ktorý je najmladším hráčom v teame, nemá 

problém si zobrať loptu v zápase aj pri pokutovom kope, je veľmi vnímavý, učenlivý s 

veľkým zápalom pre futbal.

Noví chlapci v družstve:

Andrej Dekan, ktorý popri futbale zvláda aj judo,

Veľmi dobrého chalana sme získali v podobe Janka Klotona, ktorý sa poctivým 

tréningom zaradil do mužstva,

Ďalším je Tomáš Krajčovič, ktorý z abecedy futbalu U 13, ovláda všetko.

Mrzia ma zdravotné problémy Miška Durdyho, ale keď je fit tak bolo na neho radosť pozerať, 

hlavne obchádzanie súpera a strelecký potenciál.

Všetci sa tešíme na ďalšie tréningy a zápasy v roku 2022.
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Tabuľka po jesenne časti ročníka 2021/2022

K lu b Z V R p S k ó re B

1 t TJ S lovan Č e rven ík 3 7 1 0 46:2 2 2

2 9 TJ D ru ž s te v n ík  C h te  in  ¡C3 8 7 1 0 31:2 2 2

3
5 OFK - D ráh  ovce 8 5 1 2 31:8 16

4 S FO R TAcadem y H loh o vec 8 4 1 3 24:21 r 3

5 W OTJ - Banka 8 4 1 3 14:20 13

6 O PFK Piesta r y  C 8 3 0 5 18:22 9

7 i M FK V ŕbo vé 8 2 1 5 20:42 7

8 i t M TK  L e o p o ld o v 8 1 0 7 16:38 3

9 0 Tj D ru žs te vn ík  D ech tíce 8 0 0 8 3:48 0

Zdroj: httns:/ soortnet.sme.sk ľutbalnetk mtk-leoooldov tim,48245/tabulkv/?oartld=&sutaz=60b4d3696eb517a54b6b0dea 31.12.2021
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Zhodnotenie prípravy a jesennej časti roka 2021/2022 prípravky U09 
a predprípravky U07
z pohľadu trénera I. Hegedíiša

Prípravka U9

Odohrali sme 7 súťažných zápasov s piatimi víťazstvami a dvoma prehrami.

Trénovalo sa 2-krát za týždeň.

Najlepší strelec Martin Levčík. Dávid Hromada je druhý najlepší strelec.

Skončili sme na 2. mieste so skóre 45:17.

Predprípravka U7 trénovala 2-krát do týždňa, ale zatiaľ bez zápasov. Sú to deti 5-6 ročné, 

zatiaľ sa učia len spoznávať s futbalom.
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Tabuľka po jesenne časti ročníka 2021/2022

K lu b Z V R p S k ó re B

1 0 TJ D ru žs te vn ík  S páčince 7 5 0 2 52 :17 15

2 &■> MIT K L e o p o ld o v 7 5 0 2 45 :17 15

0_? Y OFK B uča ny  B 7 5 0 Z 39 :22 15

4 o PFK P iešťany B 7 5 0 2 4 1 :42 15

5 151 OTJ - Banka 7 “ 1.D 1 3 14 :14 10

6 Hfr* ŠPORTOVÉ KLUBY E LAVA 1928 7 ¿Ĺ 1 4 35 :27 7

7 © TJ D ru ž s te v n ík  V eľké K oste  ľa ny 7 1 2 4 23 :45 5

S © FC S p a rta k  T rnava 7 0 0 7 16:81 0

Zdroj: httusi/ snortnet.sme.sk/Hitbalnct kmtk-leoDoldov'tiin,48247 tabulkv/0ncartId=&sutaz=6Qb4d7446eb517a54b6f4a42 31.12.2021
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2% z dane

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

z príjmov.

Z daňových príjmov našich prispievateľov za rok 2020 bolo na náš účet pripísaná čiastka 

v celkovej sume 4 847,19 €. Tieto prostriedky budú následne zapojené do rozpočtu roku 2022.

MTK ďakuje všetkým, ktorý prispeli a pomohli tak k fungovaniu a rozvoju nášho klubu.
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Projekt: „Futbal pre všetkých“ - TTSK dotácia

V roku 2021 sme sa zapojili aj do výzvy Trnavského samosprávneho kraja (d*alej len TTSK) 

č. 1/2021 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci program č.44/2018 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu TTSK v znení dodatkov a Výzvy “Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej 

župy” s projektom s názvom Futbal pre všetkých.

Predkladaný projekt mal dovybaviť štadión o 2 prenosné futbalové brány so sieťami, ktoré 

budú mať viacúčelové použitie. Dovybavením štadióna o prenosné brány, chceme prilákať aj 

neorganizované menšie skupiny rekreačných športovcov. Ich športové aktivity budú 

prispievať k celkovej lepšej kondícií účastníkov. Veľký význam budú mať brány aj pre 

organizované družstvá, najmä MTK Leopoldov, ktorými sa zefektívni a skvalitni tréningový 

proces. Tímy budú dôstojne reprezentovať Mesto Leopoldov ako i Trnavský kraj.

S našim projektom sme boli úspešný a získali sme dotáciu 1000 EUR.

Dotácia od TTSK vo výške 1000 EUR bola na účet MTK Leopoldov pripísaná dňa 10.8.2021.

Výkonný výbor schválil dofinancovanie brán z rozpočtu MTK. Celková investícia bola vo 

výške 2509,99 EUR.

Brány s príslušenstvom sme objednali dňa 4.8.2021,

Brány sme zložili a umiestnili na štadión MTK Leopoldov. Prvé využitie bolo dňa 21.9.2021. 

Od tohto dňa sú k dispozícií pre používanie.
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MTK Leopoldov ďakujem TTSK za poskytnutú dotáciu, ktoré pomôže aj k zlepšeniu 

podmienok pre družstva nášho klubu.
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Zmiernenie opatrení COVID-19 -  dotácia Fond na podporu športu

MTK Leopoldov splnil náročné kritéria a zapojil aj do Osobitnej výzvy na poskytovanie 

mimoriadnej pomoci na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s 

ochorením Covíd-19 na hospodárenie športových organizácií" č. 2021/002 vyhlásenej dňa 

05.03.2021.

Cieľom výzvy bolo poskytnutie finančného príspevku na zmiernenie negatívnych dopadov 

prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie amatérskych 

športových organizácií podľa § 20a ods. 2 zákona o fonde.

Maximálna výška príspevku v eurách bola stanovená ako suma v hodnote 50-násobku počtu 

aktívnych športovcov Športového klubu do 23 rokov k 30. 9. 2019 na základe verifikovaných 

dát predložených národnými športovými zväzmi v rámci žiadosti o príspevok uznanému 

športu na rok 2020.

Pre MTK Leopoldov išlo o 61 aktívnych športovcov do 23 rokov. V našom prípade 

maximálna výška príspevku, ktorú sme mohli získať, bola 3050 EUR.

V tomto projekte sme boli podporený maximálnou možnou výškou príspevku.

MTIC Leopoldov ďakujem Fondu na podporu športu za poskytnutý príspevok, ktorý pomôže 

k zlepšeniu podmienok pre našich hráčov.
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Príloha A -  Stanovisko MTK

Výkonný výbor ObFZ Trnava 

Predseda ObFZ Trnava

Leopoldov, 11. mája 2021

Stanovisko klubu MTK Leopoldov k reštartu súťažného ročníka 2020/2021 v 
ObFZ Trnava

Na základe uznesenia Výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu 
Trnava zo dňa 4. mája 2021, ktorým bol schválený reštart súťažného ročníka 
2020/2021, vyjadruje MTK Leopoldov nesúhlas s uvedeným reštartom a tlakom na 
dohratie súťaží.

Ako klub si dovoľujeme poukázať na niekoľko faktov. V prvom rade je 
potrebné si uvedomiť, že ide o futbal na amatérskej úrovni. Všetci hráči sú 
zamestnaní alebo študujú a tieto povinnosti ich často limitujú v tréningovom ako aj 
zápasovom procese. Od októbra minulého roka, kedy boli všetky súťaže na 
amatérskej úrovni oficiálne pozastavené, nebolo možné usporiadať žiadny prípravný 
zápas či turnaj. Spoločný tréningový proces bol zastavený, respektíve zakázaný po 
dobu viac ako pol roka. Samozrejme, v tomto smere bola možná individuálna 
príprava, ktorú však na amatérskej úrovni môžeme požadovať od hráčov čisto len na 
dobrovoľnej báze, navyše nedokáže plnohodnotne nahradiť kolektívny tréningový 
proces, čo potvrdí ktorýkoľvek kondičný tréner alebo odborník. Situácia sa počas 
pandémie neustále menila, naša vláda a zákonodarní menili prijaté opatrenia, 
väčšina ľudí bola frustrovaná alebo riešila iné problémy a na individuálnu prípravu 
nemyslela.

Ďalšou, nemenej dôležitou vecou, sú prípravné zápasy. Počas zimnej 
prestávky sa štandardne odohrá minimálne šesť až desať prípravných stretnutí, kde 
tímy nacvičujú zápasovú prax a odhaľujú nedostatky, ktoré sa následne vylaďujú v 
tréningovom procese. V súčasnej situácii je organizácia prípravných stretnutí veľmi 
komplikovaná a samotný Slovenský futbalový zväz neodporúča zväzom spustenie 
súťaží.

Samozrejme, že situácia sa neustále mení a o týždeň či dva môže byť iná, s 
čím počíta aj schválený reštart súťažného ročníka, ale reštartovať súťaž bez riadnej 
prípravy a bez normálneho tréningového procesu a odohratím prípravných stretnutí, 
je podľa nás „znásilňovaním“ súťaže. Mnohí hráči sú po uvoľnení opatrení vyťažení v 
zamestnaniach, čím bude zároveň veľmi ťažké dohrať súťaže v tak nahustenom 
programe, aký schválil Výkonný výbor ObFZ Trnava. Z nášho hľadiska, kedy sme 
okrem 6. ligy MEVA ŠPORT aj účastníkom pohárovej súťaže Bestrent Cup, je 
nemysliteľné hrať futbal na amatérskej úrovni vo Vami schválenom programe. V 
tomto smere vyjadrujeme obavu, že viac ako futbalové vyžitie na trávnikoch, prinesie
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Nevidíme význam, aby sme hráčov po tak dlhej prestávke a krátkej príprave 
nahnali rýchlo na trávniky, aby dohrali štyri zostávajúce kolá, čím sa bude súťaž 
považovať za dohratú a určí sa postupujúci a zostupujúci jednotlivých súťaží..

Z nášho pohľadu nepokladáme v takomto prípade dohratie súťaží za 
regulárne. Nikto nevie, ako sa k reštartu súťaží jednotlivé mužstvá postavia. Tie, 
ktorým v súťaži už prakticky nepôjde o nič, na jednotlivé zápasy možno ani 
nenastúpia, a v takom prípade sa zápas skontumuje podľa súťažného poriadku a 
súper získa tri body zadarmo, kým iné mužstvo odohrá všetky štyri kolá. Viaceré 
kluby už avizovali, že ak by sa súťaže dohrávali, budú zápasy brať len ako prípravné 
stretnutia. Navyše, podľa aktualizovaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva na 
základe rozdelenia okresov v rámci Covid automatu, nemajú jednotlivé mužstva 
rovnaké podmienky na prípravu nielen v ObFZ Trnava, ale aj v súťažiach riadených 
jednotlivými Regionálnymi futbalovými zväzmi. A taktiež hrať bez divákov potláča 
ďalšiu podstatu amatérskeho futbalu. Takéto dohrávanie súťaží podľa nás nie je 
vôbec v duchu fair-play.

Považujeme za potrebné komunikovať so všetkými klubmi, nielen s okruhom 
vybraných, ktorí nezmyselne tlačia na dohratie súťaže a sledujú iba svoje vlastné 
záujmy. Po príklady, ako komunikovať so svojimi členmi, netreba chodiť ďaleko, stačí 
sa pozrieť napr. do dunajskostredskej, levickej či galantskej oblasti kde prebehla 
diskusia a všetky kluby sa vyjadrili, a to pomerne jednoznačne. Síce sme na 
amatérskej úrovni, ale priestor dostávame menší ako profesionálny futbal, kde by sa 
všetky kluby postavili proti podobným rozhodnutiam.

reštart súťaží viaceré zranenia, ktoré budú spôsobené nedostatočným časom na
prípravu.

S pozdravom

Ing. arch. Matej Jančár 

predseda MTK Leopoldov
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