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Vedenie MTK Leopoldov 
 

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

Tajomník:    PhDr. Jozef Krilek (člen Výboru MTK) 

Ekonóm:    Ing. Miroslava Malíková (nečlen MTK) 

Členovia výkonné výboru:  Ing. Martin Nosál 

     Tibor Holik 

     Bc. Stanislav Piovarči 

      

 

 

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 2023. 

 

 

 

 

 Ing. Arch. Matej Jančár 

 predseda MTK Leopoldov 
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Členovia MTK Leopoldov, občianskeho združenia k 30.12.2022 
Ing. Arch. Matej Jančár  

PhDr. Jozef Krilek 

Mgr. Richard Slovák 

PhDr. Adrián Baláž, MBA 

Juraj Križan 

Ing. Martin Nosál 

Ivan Hegedüš 

Tibor Holik 

Ľuboš Švestka 

Bc. Stanislav Piovarči 

Jaroslav Gergič 

Pavel Zlámala 

Martin Kalický 

Tomáš Feigl 
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Jarná časť sezóna 2021 / 2022 
 

Stručný prehľad družstiev a ich vedenie 

Dospelí 

Názov súťaže:     VI. liga-MEVA SPORT-ObFZ TT 

Tréner:      Bc. Stanislav Piovarči a Ľuboš Švestka  

      hrajúci tréneri 

Vedúci družstva:    Ing. Martin Nosál 

 

Dorast – U19 

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

Tréner:      Ivan Blaško 

Tréner brankárov:    Ľubomír Krajčovič 

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 Hegedüš 

Vedúci družstva:    Natália Chmelanová 

 

Prípravka – U07 

Tréner:      Ivan Hegedüš 
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Zhodnotenie jarnej časti roka 2021/2022 dospelí 
z pohľadu trénera S. Piovarčiho (hrajúci tréner) 

 

Jarnej časti súťaže predchádzala vydarená zimná príprava A-mužstva Leopoldova, ktorej 

spestrením bolo trojdňové sústredenie v Čremošnom (okres Turčianske Teplice). 

Pozitívom bolo, že napriek stále pretrvávajúcej pandémii nemuselo mužstvo zrušiť žiadny 

prípravný zápas ani prerušiť tréningový proces. Kvalitná príprava sa odrazila aj v úvode 

súťaže, kde sa nám podarilo vyhrať prvé tri zápasy. Dokonca sme zdolali lídra súťaže na jeho 

ihrisku v Majcichove. 

Aj v nasledujúcej časti súťaže sme podávali relatívne vyrovnané výkony a zbierali dôležité 

body. Prišli, samozrejme, aj zaváhania a to hlavne na domácej pôde. Zápas v Horných 

Orešanoch začal naše trápenie so zranenými hráčmi. Práve toto stretnutie bolo asi naše 

najlepšie v sezóne. 

Postupne sa nám na dlhodobo zranili hráči Adamík, Chmúra, Tvrdý, Žemla, Ľuboš Švestka 

zápasil taktiež so zdravotnými problémami. Krajčovič a Binazet v jarnej časti ani nenastúpili 

do zápasov. 

Posledných osem duelov ťahalo asi 11 – 12 hráčov. Napriek tomu sa nám darilo zvládať 

zápasy a bodovať. Posledné tri súboje nás čakali na domácom ihrisku. Z pohľadu trénera 

Stanislava Piovarčiho sa v týchto zápasoch už prejavila únava a vyčerpanosť, či už fyzická 

alebo mentálna. 

Proti Červeníku a Drahovciam bol vidieť rozdiel v pohybe, rýchlosti a nasadení ako aj 

v samotnom prístupe k zápasom. V poslednom vystúpení proti Pečeňadom sme dokázali 

zvrátiť nepriaznivý vývoj a zvíťaziť. 

„S jarnou časťou môžem vyjadriť spokojnosť aj napriek neistému zotrvaniu v súťaži na 

základe zaraďovania jednotlivých mužstiev do súťaží. Oproti jesennej časti sme získali 

o deväť bodov viac, prehrali sme o polovicu menej zápasov , strelili sme viac gólov a takisto 

sme menej inkasovali. Chcel by som sa chalanom poďakovať za odvedenú prácu v neľahkej 

a dlhej sezóne. Takisto za reprezentáciu klubu a mesta. Vďaka patrí aj vedeniu MTK 

Leopoldov za prípravu podmienok pre mužstvo a všetkým ktorí prispeli k fungovaniu klubu,“ 

zhodnotil hrajúci tréner.  
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Konečná tabuľka ročníka 2021/2022 

 

Zdroj :  https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/48270/tabulky/?sutaz=3540 30. 12. 2022 

  

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/48270/tabulky/?sutaz=3540
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Zhodnotenie jarnej časti roka 2021/2022 dorast U19 
z pohľadu trénera I. Blaška  

 

Zimná príprava na jarnú časť sezóny začala 15.1.2022 

 

Do prípravy sa zapojilo 19 chlapcov, v priebehu sezóny pribudol ešte jeden chlapec. 

V zimnej príprave sme absolvovali: 

18x tréningová jednotka 

4x prípravný zápas 

V 4. prípravných zápasoch sme 3x prehrali, 1x remizovali. 

 

Majstrovské zápasy dopadli neslávne, kde sme 2x vyhrali, 2x remizovali a až 10x prehrali. 

 

Pod tieto výsledky sa v značnej miere podpísala slabá tréningová a zápasová dochádzka, 

dlhšie zranenia niektorých základných hráčov a prístup niektorých chlapcov, ktorý sklamali 

nielen mňa, ale aj svojich spoluhráčov. Je to veľká škoda, lebo výbor MTK Leopoldov 

pripravil veľmi dobré podmienky pre fungovanie dorasteneckého družstva a samozrejme pre 

všetky vekové kategórie, za čo sa chcem poďakovať. 

 

Na záver len toľko. Moja šesť ročná misia s dorasteneckým družstvom sa skončila. Pevne 

verím že dorastenecké družstvo bude pokračovať ďalej a úspešnejšie pod novým trénerom. 

 

Klubu MTK Leopoldov v tejto ťažkej práci prajem veľa úspechov v ďalších sezónach a veľa 

šťastia pri výchove mladých hráčov, ktorý sa uplatnia v mužskej kategórii. 

Športu zdar a futbalu zvlášť. 
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Konečná tabuľka ročníka 2021/2022 

 

Zdroj :  https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/48271/tabulky/?partId=&sutaz=60b4c08e6eb517a54b59d1bb 30. 12. 2022 

 

  

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/48270/tabulky/?sutaz=3540
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Zhodnotenie jarnej časti roka 2021/2022 mladší žiaci U13 
z pohľadu trénera R. Slováka 

 

Veľmi dobre hodnotím prístup hráčov k tréningovým povinnostiam, dochádzke, správaniu sa 

v tréningovom procese a samotnej snahe na tréningu. Majstrovské zápasy takisto prebiehali v 

poriadku a chalani sa veľmi snažili. Stále sme pracovali na hernej činnosti jednotlivca v 

samotnom zápase takisto aj na herných kombináciách. V zápase bolo vidieť na chlapcoch 

radosť z hry a zápal pre hru. V zápasoch sme hrali odvážne, aj keď naši súperi boli veľmi 

dobrí a bolo tiež pre chalanov dobre. V budúcej sezóne prechádzame na veľké ihrisko 

(poznámka: Kategórie do U13 vrátane hrávajú na menšom ihrisku) do U15 (pozn. Starší 

žiaci). 
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Konečná tabuľka ročníka 2021/2022 

 

 Zdroj :  https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/48245/tabulky/?partId=&sutaz=60b4d3696eb517a54b6b0dea 30. 12. 2022 

  

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/48270/tabulky/?sutaz=3540
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Zhodnotenie jarnej časti roka 2021/2022 prípravka U9 a predprípravka U7 
z pohľadu trénera I. Hegedüša 

 

U9 - Prípravka 

V ročníku 2021/2022 sme odohrali 14 zápasov, z toho zápasov sme vyhrali, 1x remizovali 

a 3x prehrali. 

 

Trénovali sme 2x do týždňa. V zimnej príprave iba 1x do týždňa, nakoľko v Leopoldove 

spadla hala a trénovali sme v hale v Červeníku. 

 

Skončili sme na 3. mieste so skóre 99:30. Najlepším strelcom sa stal Ryan Nemec, ktorý 

nastrieľal 44 gólov. 

 

 

 U7 - Predprípravka 

 

V tejto kategórii sme taktiež trénovali 2x do týždňa, zatiaľ bez zápasov. 

Rovnako aj v zime sme trénovali iba raz do týždňa a to v Červeníku. 
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Konečná tabuľka ročníka 2021/2022 – U9 

 

Zdroj: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/48247/tabulky/?partId=&sutaz=60b4d7446eb517a54b6f4a42 30.12.2022 

 

  

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/48247/tabulky/?partId=&sutaz=60b4d7446eb517a54b6f4a42
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Súťažný ročník 2022/2023 
 

Do súťažného ročníka sme prihlásili 4 teamy do 5 súťaží. 

 

Dospeli v dvoch súťažiach 

Družstvo malo ku koncu sezóny viacero zranení, ktoré by mali byť doliečené pre začiatkom 

nového ročníka. Tréner neavizuje takmer žiadne odchody, takže pokiaľ budú hráči zdraví, 

určite budú podávať kvalitné výkony zo začiatku jarnej časti ostatného ročníka. 

Dospeli budú zapojený do súťaže Bestrent cup (Pohár ObFZ Trnava), ktorá začína na 

leopoldovské hody. 

 

Starší dorast (U19) 

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

Družstvo povedie nový tréner, ktorému prajeme veľa šťastia. 

 

Starší žiaci (U15) 

V. liga-MZ-U-15-sk.A-ObFZ TT   

Naši mladší žiaci z ostatných ročníkov sa posúvajú do kategórie starších žiakov, kde si musia 

zvyknúť na "veľké" ihrisko 

 

Prípravka (U11) 

Prípravka-U011-sk.B-ObFZ TT 

Rovnako ako mladší žiaci aj naša prípravka sa posúva o kategóriu vyššie (deti do 11 rokov) 

 

Stále máme veľký záujem aj najmladších ročníkov, kde plánujeme tréningový proces 

spestrovať priateľskými zápasmi s ich rovesníkmi. 

  



16 
 

Jesenná časť sezóna 2022 / 2023 
 

Stručný prehľad družstiev a ich vedenie 

 

Dospelí 

Názov súťaže:     VIII. liga-RUBBEX-ObFZ TT 

Tréner:      Bc. Stanislav Piovarči a Ľuboš Švestka  

      hrajúci tréneri 

Vedúci družstva:    Ing. Martin Nosál 

 

Dorast – U19 

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

Tréner:      Juraj Pobjecký 

 

Starší žiaci – U15 

Názov súťaže:     V. LIGA-Žiaci-U-15-SK.A-OBFZ TT 

Tréner:      Mgr. Richard Slovák 

Vedúci družstva:    Juraj Križan 

 

Prípravka – U11 

Názov súťaže:     PRÍPRAVKA-U11-SK.B-OBFZ TT 

Tréner:      Ivan Hegedüš 

Vedúci družstva:    Natália Chmelanová 

 

Prípravka – U07 

Tréner:      Ivan Hegedüš 
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Zhodnotenie prípravy a jesennej časti roka 2022/2023 dospelí  
z pohľadu trénera S. Piovarčiho (hrajúci tréner) 

 

Družstvo dospelých MTK Leopoldov pôsobí v hlohovsko-piešťanskej časti 8. ligy ObFZ 

Trnava, ktorá má za sebou jesennú časť. Na špici tabuľky sú Moravany nad Váhom, v 

tesnom závese je nováčik z Drahoviec. Tretie miesto obsadili Veľké Kostoľany, na 4. mieste 

Leopoldov a na lídra strácame až deväť bodov. 

Leopoldov podával na jeseň pomerne dobré výkony, napriek tomu prišli viaceré zaváhania. 

„Jesennú časť nehodnotíme zle, ale k väčšej spokojnosti nám chýba štyri-päť bodov, ktoré 

sme zbytočne stratili. Hlavne nás mrzí domáci zápas s Dubovanmi, na ktorom sme podali 

najhorší výkon jesene. V ostatných prehratých stretnutiach sme neboli horším tímom, ale 

vlastnými chybami a nekoncentrovanosťou sme ich nezvládli,“ zhodnotil hrajúci tréner 

Stanislav Piovarči ml. Leopoldov po dlhých rokoch v najvyššej oblastnej súťaži minulú 

sezónu skĺzol do nižšej ligy. „Štyri-päť mužstiev na čele tabuľky má vyššiu kvalitu oproti 

ostatným tímom. V súťaži nás prekvapilo Veselé a v druhej polovici jesennej časti sa dobre 

rozbehli Trakovice,“ pokračoval. 

Na niektorých zápasoch sme mali oklieštenú zostavu: „Nemáme široký káder. Po preradení 

do nižšej ligy nám niektorí mladí chalani odišli, pretože chceli hrať vyššie súťaže. V 

niektorých zápasoch sme zostavu skladali a boli sme nútení improvizovať, čo bolo 

podmienené aj dovolenkami, pracovnými povinnosťami či chorobami. Nestalo, aby sme 

dve kolá po sebe hrali v rovnakom zložení.“ 

Leopoldov pocítil aj zranenia. Na niekoľko kôl vypadol počas jesene tréner Piovarči. 

Okrem neho to bol Tomáš Bošácky či Juraj Pobjecký. V Leopoldove pokračujú v 

tréningovom procese aj naďalej. „Stretávame sa na futbale jedenkrát-dvakrát v týždni. Po 

zimnej prestávke okolo 20. januára odštartujeme zimnú prípravu a vo februári plánujeme 



18 
 

sústredenie,“ prezradil tréner. V mužstve zatiaľ nemajú ohlásené žiadne odchody z 

mužstva. „Potrebovali by sme získať aspoň dvoch hráčov, ale v terajšej situácii je 

komplikované niekoho zohnať. Budeme sa o to snažiť, navyše, cez zimu by sme chceli 

zapojiť do tréningového procesu aj niekoľko dorastencov. Uvidíme, ako sa ukážu, 

poprípade niektorých z nich ostaršíme,“  
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Tabuľka po jesennej časti ročníka 2022/2023 

 

Zdroj :  https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/53744/tabulky/?sutaz=3992 30. 12. 2022 

  

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/48270/tabulky/?sutaz=3540
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Zhodnotenie prípravy a jesennej časti roka 2022/2023 dorast U19 
z pohľadu trénera J. Pobjeckého 

 

Prvú polovicu sezóny hodnotím pozitívne aj keď sa nezačalo zrovna ideálne. V mužstve nebol 

a ani nie je ideálny počet hráčov a keď k tomu pripočítame zranenia a choroby nebolo vždy 

jednoduché pripraviť a postaviť mužstvo na súťažný zápas. Aj keď situácia nebola ideálna 

chalani dávali do tréningov a zápasov všetko, čo sa postupne aj odzrkadľovalo na ich 

výkonoch. Vyzdvihnúť by som chcel konkrétne Samuela Súchačeka ktorý na kraji obrany 

podával stabilne výborné výkony, ďalej Richarda Gergiča ktorý sa vrátil k futbalu po dlhšej 

dobe a vôbec sa v zápasoch nestratil a ešte aj Adama Škodu ktorý celú polovicu sezóny 

nastupoval aj za dorast a za mužské Á-čko a podával stabilné výkony na oboch frontoch. 

Samozrejme chválim celé mužstvo, vytvorila sa tu výborná partia a som presvedčený že čím 

viac spolu budú trénovať a hrávať tak ich výkonnosť bude rásť. Do druhej polovice sezóny by 

sme chceli ešte priviesť nejakých hráčov aby sa zvýšila konkurencia v mužstve, ktorá by 

mohla dopomôcť k ešte lepším výkonom jednotlivcov alebo celého mužstva. Na záver by som 

sa chcel poďakovať všetkým hráčom, rodičom ako fanúšikom a členom MTK Leopoldov 

ktorí nám počas sezóny pomáhajú. 
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Tabuľka po jesennej časti ročníka 2022/2023 

 

Zdroj: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/54480/tabulky/?partId=&sutaz=62971a857163293609487052 30.12.2022 
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Zhodnotenie prípravy a jesennej časti roka 2022/2023 starší žiaci U15 
z pohľadu trénera R. Slováka 

 

Sezóna starších žiakov prebiehala podľa očakávania. Bol som veľmi spokojný s prístupom 

hráčov a s ich snahou zlepšovať sa. Chalani trénovali a hrali zápasy so zápalom a chuťou. 

Plnili si povinnosti a vytvorili výborný tím. Na výsledky v zápasoch sa v tejto kategórii teraz 

nebudem pozerať, zameriavame sa na herné činnosti jednotlivca, herné kombinácie a trocha 

sme zaostrili na systém. Tréningy máme na vedľajšom ihrisku, na umelej tráve a teraz aj v 

hale v Červeníku. 

 

Tabuľka po jesennej časti ročníka 2022/2023 

 

Zdroj: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/54481/tabulky/?partId=&sutaz=62971b4e716329360949072e 30.12.2022 
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Zhodnotenie prípravy a jesennej časti roka 2022/2023 prípravky U11 
a predprípravky U07 
z pohľadu trénera I. Hegedüša 

 

U11 

V ročníku 2022 sme odohrali 11 zápasov, z nich sme 8 vyhrali a 3 sme ukončili remízou a 

záverečné skóre je skóre 61:23. Trénovali sme 2-krát týždenne a chlapci niekedy aj 

individuálne. Sme jediné mužstvo, ktoré neprehralo majstrovský zápas. Najlepší zápas, 

ktorý sme odohrali, bol v Špačinciach, kde sme remizovali 1:1. Teší ma záujem chlapcov 

na tréningoch a je to vidieť aj na výsledkoch. Som rád, že nám po dlhšej chorobe pomohol aj 

hráč Samko Králič. Musím spomenúť aj ďalšieho hráča Alexa Vachana, ktorý tiež veľmi 

oživil hru nášho mužstva. Naj strelcami boli Ryan Nemec – 20 gólov, Samko Králič – 7 gólov 

a Martin Levčík – 6 gólov. 

 

U7 

Mužstvo trénovalo 2-krát týždenne. Zatiaľ hráme bez zápasov, lebo v okolí chalani nemajú 

vekovo podobné mužstvo. Momentálne sa súpiska skladá zo 16 hráčov, chlapci spoznávajú 

pravidlá futbalu a hra s loptou ich baví. 
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Tabuľka po jesennej časti ročníka 2022/2023 

 

Zdroj: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mtk-leopoldov/tim/54482/tabulky/?partId=&sutaz=62971e2371632936094b940e 30.12.2022 
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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 2021 bolo na náš účet pripísaná čiastka 

v celkovej sume 2957,16 €. Tieto prostriedky budú následne zapojené do rozpočtu roku 2023. 

MTK ďakuje všetkým, ktorý prispeli a pomohli tak k fungovaniu a rozvoju nášho klubu. 
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Zmena organizácie futbalovej súťaže spôsobila rozruch alebo Prečo hráme 
8. ligu 

„Je to vôbec možné? Veď ste skončili na 12. mieste v 6. lige... A keď ste už vypadli, nemali 

by ste hrať 7. ligu?“ S takýmito a podobnými otázkami sa stretávame od začiatku aktuálnej 

sezóny. Radi by sme túto situáciu preto aj touto cestou vysvetlili. Nový súťažný ročník so 

sebou prináša veľké zmeny v podobe reorganizácie súťaží. Najzásadnejšou zmenou je zúženie 

tretej ligy z pôvodných štyroch skupín na dve, a to Západ a Východ. Cieľom je zvýšenie 

kvality tretej ligy, zároveň sa o polovicu zníži počet zostupujúcich klubov z celoslovenskej 

druhej ligy. Preto sa zmeny týkajú aj nižších súťaží, riadených regionálnymi a oblastnými 

zväzmi. 

Z toho teda vyplýva, že III. ligy budú riadené zo Slovenského futbalového zväzu a IV. liga 

bude najvyššou súťažou riadenou regionálnymi zväzmi. Západoslovenský futbalový zväz 

(ZsFZ) riadi 3 súťaže – 4., 5. a 6. ligu (v minulom ročníku to bola 3., 4. a 5. liga). Pre 

Oblastný futbalový zväz (ObFZ) Trnava sa tým stáva najvyššou súťažou 7. liga (v minulom 

ročníku 6. liga). ObFZ ďalej riadi 8. a 9. ligu (v minulosti 7. a 8. ligu). 

Prečo MTK vypadol, keď skončil na 12. mieste v ostatnej sezóne?  

V ročníku 2021/2022, ktorý bol „konečne“ dohratý celý (predchádzajúce 2 ročníky boli 

anulované kvôli pandémii) MTK Leopoldov skončil na 12. mieste (z 18 účastníkoch). Po 

ukončení prihlasovania do najvyššej súťaže riadenej ObFZ TT - VII. liga Mevasport, do 

ktorej sa prihlásil aj Leopoldov, lebo mu to jeho tabuľkové postavenie zaručovalo, Výkonný 

výbor ObFZ na svojom zasadnutí schválil Návrh štruktúry súťaží na ročník 2022/2023, podľa 

ktorého bolo do VI. ligy (aktuálne VII. ligy) zaradených len 14 družstiev. V predchádzajúcich 

ročníkoch mala najvyššia oblastná súťaž 16, dokonca až 18 družstiev. Dôvod, prečo sa ObFZ 

rozhodlo tento počet znížiť, nepoznáme. Z dôvodu nezáujmu družstiev z trnavskej oblasti hrať 

krajskú súťaž (6. ligu západ riadenú ZsFZ) a prihlásenia družstiev, ktoré pôsobili v kraji, do 

najvyššej oblastnej súťaže (VII. liga), MTK Leopoldov z 12. priečky zostúpil do nižšej 

súťaže, ktorou je VIII. liga RUBBEX.  

Vedenie klubu apelovalo na predsedu zväzu i na VV ObFZ (stanovisko je Prílohou A tejto 

správy), aby opätovne prehodnotili schválený návrh štruktúry súťažného ročníka 2022/2023 a 

s touto požiadavkou vystúpil na Riadnej konferencii ObFZ Trnava 4. júla tajomník MTK 

Jozef Krilek. Všetky naše snahy boli neúspešné a ObFZ svoje rozhodnutie nezmenilo. V 
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tomto súťažnom ročníku urobíme všetko preto, aby sme sa do najvyššej oblastnej súťaže 

vrátili, hoci nižšia súťaž, do ktorej sme aktuálne zaradení, nijako nesúvisí s našimi kvalitami 

či naším „prepadom“, ale je len dôsledkom zmien, ktoré nastali v organizácii futbalových 

súťaží. 
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Penaltový kráľ 

 

Počas soboty 25. júna ožil Leopoldov futbalom aj napriek tomu, že súťaže mládeže aj mužov 

sa skončili. Po úspešnom obnovení Penaltového kráľa uzrelo svetlo po dvoch rokoch 

pandémie aj jeho ďalšie pokračovanie. Organizátorom aj súťažiacim tentokrát počasie prialo a 

cestu na leopoldovský štadión si našlo množstvo ľudí. 
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Súťaž v kopaní jedenástok má v Leopoldove dlhoročnú tradíciu a kedysi sa ho zúčastňovali 

aj známe osobnosti z okolia. Jedným z nich bol aj bývalý futbalista a tréner Miroslav 

Karhan, rodák zo susedného Šulekova, ktorý sa stal jedným zo súťažiacich a dokonca aj 

finalistov. 

Práve na túto tradíciu sa funkcionári MTK Leopoldov rozhodli po rokoch nadviazať a 

obnoviť to, čo v klube spájalo futbalových fanúšikov, športovcov, amatérov, ale aj bežných 

obyvateľov mesta Leopoldov a širokého okolia. 

Deň plný športu a zábavy sa začal kategóriou detí, ktorú sa aj kvôli veľkému počtu 

súťažiacich rozhodli organizátori rozdeliť na tri skupiny, a to deti do 9 rokov, od 9 do 12 

rokov a od 13 do 15 rokov. Zaujímavý rozstrel priniesol Penaltový kráľ vo všetkých troch 

kategóriách. Tie najmenšie deti prišli povzbudiť aj rodičia. Zábava sa pre ne nekončila ani 

vyhlásením výsledkov, pretože sa mohli prihlásiť do pretekov cez prekážky, kde si pocvičili 

aj svoje športové zručnosti. Medzi ocenených sa dokonca prebojovalo aj jedno dievča. 

Penaltový kráľ pokračoval kategóriou žien, ktorá nemala až také početné zastúpenie, napriek 

tomu priniesla zaujímavý boj o prvé dve miesta. Ženský rozstrel lákal aj veľa divákov, 

ktorých počet narástol aj s pribúdajúcimi súťažiacimi v kategórii mužov. 

Deň vyvrcholil očakávanou kategóriou mužov, ktorí si mohli v prvom kole strely na bránu 

dokupovať, maximum bolo však päť možných pokusov. Medzi desiatkami súťažiacich sa  

našli športovci aj amatéri, starší muži aj mladíci. Niektorým na postup do najlepšej desiatky 

nestačilo ani maximum dokúpených pokutových kopov, niektorým stačil len jeden a 

prebojovali sa medzi najlepších. Zastúpenie medzi ocenenými mali hlavne futbalisti, 

prebojovali sa však medzi nich aj nešportovci. Spomedzi domácich obsadil tretiu priečku 

Roman Kavuliak, boj o prvenstvo priniesol veľmi napínavý rozstrel medzi Lukášom Rehom 

a Andrejom Cehmajsterom, na ktorého sa napokon usmiala šťastena a okrem víťazstva si z 

Penaltového kráľa odnášal aj hlavnú cenu - bicykel, ktorý do súťaže venovalo Mesto 

Leopoldov. Po mužskej kategórii pokračovala tombola o atraktívne ceny, na ktorú čakali 

viacerí súťažiaci, ale aj diváci. Ďalší úspešný ročník Penaltového kráľa je za nami a veľké 

poďakovanie patrí organizátorom, vedeniu klubu MTK Lepoldov ako aj mestu Leopoldov, 

všetkým dobrovoľníkom, ktorí celú sobotu pomáhali, a aj súťažiacim, že si našli cestu na 

štadión a tí šikovnejší a presnejší si z neho odnášali aj pekné ocenenie.  
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Výsledky: 

Deti do 9 rokov: 

1. miesto: Šimon Sekáč 

2. miesto: Michal Kaiser 

3. miesto: Tomáš Gula 

 

  



31 
 

Deti od 9 – do 12 rokov: 

1. miesto: Jozef Vozárik 

2. miesto: Dominik Kamenár 

3. miesto: Leo Frič 
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Deti od 13 – do 15 rokov: 

1. miesto: Matej Žažo 

2. miesto: Jerguš Chlubna 

3. miesto: Matúš Mosný 

4. miesto: Dávid Chmelan 
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Bez cez prekážky – kategória detí: 

1. miesto: Matej Žažo 

2. miesto: Matej Kováč 

3. miesto: Matej Haliak 

4. miesto: Jeruš Chlubna 

5. miesto: Adriana Poláčiková 
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Kategória žien: 

1. miesto: Lucia Cehmajster 

2. miesto: Martina Radošovská 

3. miesto: Ingrid Malovcová 

4. miesto: Veronika Gatciová 
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Kategória mužov: 

1. miesto: Andrej Cehmajster 

2. miesto: Lukáš Reho 

3. miesto: Roman Kavuliak 

4. miesto: Branislav Krajčovič 

5. miesto Adam Škoda 

6. miesto: Stanislav Lukáčik 

7. miesto: Ľubomír Nosál 

8. miesto: Milan Golány 

9. miesto: Martin Nosál 

10. miesto: Tomáš Martinkovič 

 
  



 
 

 

 

  

Rodina Cechmajster

36
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Oslavy 110. výročia futbalu v Leopoldove 
 

    „Navzájom sa stretnúť v popandémiovom období s bývalými hráčmi MTK, pripomenúť si 

ťažké, ale úspešné časy, načerpať z nich motiváciu a poďakovať sa im za ich prácu a 

pripomenúť si tak 110 rokov s kľukatou perspektívou, to bol náš cieľ,“ povedal na margo 

osláv výročia leopoldovského futbalu moderátor celého podujatia Jozef Krilek. 

 

    V sobotu 16. júla sme spolu s Mestom Leopoldov, ktoré na nich reprezentovala primátorka 

mesta Terézia Kavuliaková, organizovali oslavy 110. výročia futbalu v Leopoldove Program 

sa začal o 10:30 h v jedálni základnej školy s priliehavým názvom MTK Leopoldov – 100 + 

10 rokov. Sprevádzal ním Jozef Krilek a hosťom, hlavne bývalým hráčom, z ktorých niektorí 

už ani v Leopoldove nežijú, pripomenul v podobe prezentácie tie najzávažnejšie dejinné etapy 

klubu. Predstavil aj súčasnosť klubu a jeho perspektívy, pretavené do jednotlivých družstiev. 

Hosťom sa prihovorila aj primátorka mesta, poďakovala sa bývalým aj súčasným 

funkcionárom klubu za jeho vedenie, trpezlivosť a napokon aj spoluprácu pri jeho 

zveľaďovaní v posledných rokoch a súčasným alebo nastupujúcim futbalovým generáciám 

zaželala entuziazmus a motiváciou v dobrej reprezentácii leopoldovského futbalu. Vedenie 

klubu sa poďakovalo bývalým aktívnym futbalistom klubu Čestným uznaním za rozvoj 

futbalu v Leopoldove, ktoré odovzdali všetkým zaslúžilým futbalistom či futbalistickým 
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funkcionárom. Dopoludňajší spomienkový program sa začal symbolickou minútou ticha za 

všetkých, čo sa osláv nedožili a zavŕšený bol spoločnou spomienkou fotografiou 

a slávnostným obedom v jedálni školy. 

 

    Popoludní sme sa premiestnili do areálu MTK, kde sa o 15. hodine začal futbalový zápas 

medzi starými pánmi MTK Leopoldov a OFK Drahovce, ktorý sa skonči 

výsledkom 3:3. Úvodný výkop mala na starosti primátorka mesta. Časť zo starých pánov sa 

ako v minulosti prizerala na symbolický futbalový z tribúny MTK, časť zasa spomínala 

v zasadačke na to, s akými ambíciami sa hral futbal voľakedy. Nenadarmo, aj vtedy chlapci 

vedeli, že vo futbale sa dá len ťahať jeden za všetkých a všetci za jedného, že súdržnosť 

znamenala zodpovednosť a fyzická kondícia bola o tréningu tela i ducha. 
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    Po skončení futbalového zápasu prišli na rad výročný guláš a tombola a po nej sa 

pokračovalo v rozhovoroch a spomínaní v Spolkovej záhrade. 

 

    Na záver je ešte potrebné pripomenúť, že prvý známy futbalový zápas odohrali mestečskí 

futbalisti na začiatku mája 1912 v Seredi s výsledkom 2:2 a zmienka o ňom sa zachovala 

v regionálnej tlači.  



 
 

 

 

  

*

■■

16 Júl 2022
15 :00 h1 FUTBALOVÝ ZÁPAS STAR

MTK LEOPOLDOV - OFK
PÁNI

DRAHOVCE

17 :00 h1 TOMBOLA
PODÁVANIE VÝROČNÉHO GULÁŠU
A VOĽNÁ ZÁBAVA V SPOLKOVEJ ZÁHRADE

40



41 
 

Čestné uznanie za rozvoj futbalu v Leopoldove sme udelili: 

  

Jánovi Andrašíkovi 

Dominikovi Antalovi 

Timotejovi Balážovi 

Milanovi Barošovi 

Eduardovi Bednárikovi 

Igorovi Bolečkovi 

Ladislavovi Brehovskému 

Milanovi Brodekovi 

Pavlovi Čiernavovi 

Ľubošovi Čifárimu 

Rudolfovi Doktorovi 

Vladimírovi Ďurišovi 

Rudolfovi Filipovi 

Jozefovi Foltánovi 

Ivanovi Foltánovi 

Antonovi Gergičovi 

Róbertovi Gergičovi 

Timotejovi Geričovi 

Jozefovi Geričovi 

Jánovi Halásovi 

Jozefovi Hubinákovi 

Viliamovi Chovancovi 

Iliaovi Iliev Ivanovovi 

Stanislavovi Irsákovi 

Martinovi Kalickému 

Milanovi Klačkovi 

Jánovi Klačkovi 

Helene Klačkovej 
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Františkovi Krajčovičovi 

Jozefovi Krchňavému 

Jánovi Levčíkovi 

Ladislavovi Lihanovi 

Pavlovi Malovcovi 

Ľubošovi Moravčíkovi 

Milanovi Pavlíčkovi 

Bohuslavovi Piovarčimu 

Stanislavovi Piovarčimu 

Vladimírovi Pirchanovi 

Jozefovi Polčíkovi 

Vladimírovi Rehovi 

Miroslavovi Richterovi 

Karolovi Skákalovi 

Petrovi Sládečkovi 

Karolovi Slovákovi 

Jozefovi Slovákovi 

Gabrielovi Smerigovi 

Miroslavovi Šiatkovskému 

Jozefovi Špilajovi 

Jaroslavovi Švestkovi 

Jozefovi Tisovi 

Jánovi Tisovi 

Milanovi Tittelovi 

Jozefovi Vančovi 

Stanislavovi Zacharovi 

Jozefovi Zacharovi 

Pavlovi Zlámalovi 

Gustávovi Zennerovi 
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Príloha A – Stanovisko MTK 
Vykonný výbor ObFZ Trnava 

Predseda ObFZ Trnava 

        Leopoldov, 27. júna 2022 

Stanovisko MTK Leopoldov k počtu družstiev VII. ligy Mevasport súťažného 
ročníka 2022/2023 

 

S ukončením prihlasovania do súťaží a rôznymi kuloárnymi informáciami by 
sme chceli apelovať na vás, ako našich volených zástupcov, vo veci zaradenia nášho 
družstva dospelých do najvyššej súťaže ObFZ – VII. liga Mevasport. 

 Dňa 29.6.2021 schválil VV ObFZ na svojom zasadnutí Návrh štruktúry súťaží 
pre ročník 2022/2023, kde bolo pre VI. ligu (aktuálnu VII. ligu) schválených 14 
družstiev. V ročníku 2016/2017 bolo v tejto súťaži 16 družstiev a v ročníku 2017/2018 
až 18 družstiev (následne 2 družstvá boli odstúpené). Ročníky, ktoré predchádzali 
týmto dvom spomínaným, mali podobne 16 účastníkov. Táto súťaž by mala mať 16 
účastníkov, nakoľko ide o najvyššiu súťaž riadenú ObFZ Trnava. Jednotlivé kluby, 
v nej zaradené, si s tým vedia poradiť. Tento názor zastávajú aj iné kluby v tejto 
súťaži. 

 MTK Leopoldov, ako aj iné kluby, sa prihlásil v riadnom termíne do VII. ligy 
Mevasport na základe vyššie uvedeného a schváleného Návrhu štruktúry súťaží pre 
ročník 2022/2023. Aktuálne, v prihlásených kluboch, je aj tím TJ Družstevník 
Zvončín, ktorý hral vyššiu súťaž a je prihlásený aj do VI. ligy Západ ZSFZ (do VI. ligy 
Západ ZSFZ sa prihlásil aj OFK Majcichov, ktorý je taktiež prihlásený aj v VII. lige 
Mevasport OBFZ Trnava). 

 Radi by sme apekovali na predsedu ObFZ Trnava ako aj na všetkých členov 
VV ObFZ Trnava, aby zvážili zaradenie tímov, ktoré tabuľkovo nevypadli z vyšších 
súťaží, iba o jednu súťaž nižšie, prípadne rozšírili počet družstiev v VII. lige 
Mevasport na 16 družstiev, ako to bolo v predchádzajúcich ročníkoch. 

  

 

S pozdravom 

 

 

 

 Ing. arch. Matej Jančár 

 predseda MTK Leopoldov 
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