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Správa o činnosti MTK Leopoldov v kalendárnom roku 2018

Jarná časť sezóny 2017/2018

„A“ mužstvo/dospelí/ začali svoju prípravu v januári pod vedením trénera Mgr. Richarda 
Slováka a vedúceho mužstva Ing. Martina Nosála, ktorú absolvovali v domácom prostredí 
areálu MTK Leopoldov, a to v nafukovacej hale a na tréningovom ihrisku MTK. Počas 
prípravy sa mužstvo viacero zápasov.
Naše mužstvo sa skladá väčšinou z mladých hráčov, ale máme v tíme aj skúsenejších hráčov, 
našich odchovancov MTK, ktorí hrávali vyššie republikové súťaže, Družstvo bolo prihlásené 
do VI. ligy-ME VA SPORT-ObFZ Trnava. Na konci súťažného ročníka 2017/2018 po 
odohraní 30 zápasov sme sa umiestnili na 11. mieste s 10 výhrami, 4 remízami a 16 prehrami 
so skóre 49:81, v týchto zápasoch sme získali 34 bodov,
Družstvo nemalo práve najlepšiu sezónu, čo sa odvíjalo aj od viacerých prehrách v úvodných 
kolách. Na konci jesene sa muži postupne otriasli a pozbierali potrebné body. Jar bola 
premenlivá, výhru vystriedala často zbytočná prehra. Koniec sezóny dal mužom zabrať 
rovnako ako začiatok, dohrávky kôl boli nahustené počas týždňa, medzi majstrovskými, 
stretnutiami.

Dorast
Príprava
Príprava na jarnú časť sezóny začala vo februári.
Družstvo sme mali spojené s Červeníkom. Jarná časť majstrovských stretnutí hrávalo 
družstvo na štadióne v Leopoldove a bolo prihlásené VI. Iige-Dorastu-U-19-sk.B-ObFZ 
Trnava,
Dorast si počas sezóny viedol lepšie ako v predchádzajúcim ročníku. Pod lepší herný prejav 
sa podpísala nielen dlhšia zohratosť chalanov, ale aj dobrá práca Ivana Blaška. Napriek 
tomu tréner nebol spokojný najmä s tréningovou časťou, pretože účasť na tréningoch bola 
slabá. Dorast ukončil sezónu pomerne dobre a v posledných troch kolách zbieral body.
Na konci súťažného ročníka 2017/2018 po odohraní 20 zápasov sme sa umiestnili na 7. 
mieste s 7 výhrami, 5 remízami a 8 prehrami so skóre 44:45, v týchto zápasoch sme získali 26 
bodov.

Žiaci MTK pod vedením Ivana Hegeduša. Začali svoju prípravu v priebehu februára, ktorá 
prebiehala tiež v domácom prostredí areálu MTK, kde odohrali prípravné zápasy.
V súťažnom ročníku 2017/2018 naši žiaci vyhrali V. ligu, kde v 22 zápasoch 20-krát zvíťazili 
a iba v 2 prípadoch remizovali. Súťaž vyhrali bez jedinej prehry so skóre 131:18 a získali 62 
bodov.

Leopoldovský klub má dobrú mládežnícku základňu, ktorá sa rok čo rok rozrastá.
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Dôkazom je aj Šimon Durdý, ktorý počas sezóny nielenže nastrieľal 43 gólov, ale stal sa 
súčasťou Výberov ObFZ Trnava, kde reprezentoval nielen leopoldovský klub. Od budúcej 
sezóny už nebude pokračovať v MTK Leopoldov, jeho cesty povedú do Spartaka Trnava.

Prípravka MTK/naši najmladší/ pod vedením trénera Mgr. Richarda Slováka začala prípravu 
až v mesiaci februári v nafukovacej hale. V súťažnom ročníku 2017/2018 sa naši prípravkari 
umiestnili na 7. mieste s 5 výhrami, 2 remízami a 11 prehrami so skóre 31:50, a získali 17 
bodov. Chlapci získavajú stále nové skúsenosti a poznatky ohľadne futbalu, a tímovej 
spolupráce.

Letnú prípravu „A“ mužstvo začalo pod vedením Mgr. Richarda Slováka - tréner a Ing. 
Martin Nosál - vedúci mužstva. Počas letnej prestávky naše „A“ mužstvo MTK absolvovalo 
prípravu na novú sezónu a odohralo niekoľko prípravných zápasov. V jesennej časti 
futbalového ročníka skončilo družstvo na 12. mieste iba s 2 výhrami a získalo 9 bodov. 
Hráčsky káder nebol od začiatku súťaže celý pohromade, prenasledovali nás zranenia 
kľúčových hráčov. V jarnej časti súťaže náš čaká boj o udržanie v súťaži. Družstvo hrá v 
Ví. lige-MEVA ŠPORT-ObFZ Trnava.

Žiaci
Žiacke družstvo vedie, ako minulu sezónu, Ivan Hegedus ako tréner.
Žiaci sú zapojený do súťaže IV. ligy-Žiaci-U-15-ObFZ Trnava.
Žiaci v jesennej časti odohrali 13 zápasov.
Tím tvoria Matúš Malovec, Šimon Baláž, Tomáš Martinlcovič, Nikolas 
Soboslay, Pavol Bielili, Branislav Lackovič, Filip Holili, Samuel Miklovič, Matej Cibulka, 
Adam Škoda, Michael Svoboda, Anton Karaba, Jozef Absolon, Samuel Šiška, Samuel Košťál, 
Matej Beko, Filip Snoha, Markus Šuliman, Martin Vavro, Patrik Libovič, Lucas Doka, 
Richard Gergič.

Prípravka MTK pod vedením trénera Mgr Richarda Slováka, začala tréningový proces až v 
mesiaci august. Jesennú časť sezóny 2018/2019 skončili naši mladí na 8. mieste s 2 výhrami,
1 remízou a 7 prehrami, keď získali 7 bodov. Družstvo je zaradené do súťaže Prípravka - U- 
13-sk.C-ObFZ Trnava.

Pod vedením klubu MTK, predseda Martin Kalický, podpredseda Mgr. Richard Slovák, 
tajomník PhDr. Jozef Krilek, sa klub zúčastňuje súťaží riadených ObFZ Trnava. Klub MTK- 
Leopoldov disponuje vlastnými odchovancami, čím podporuje rozvoj mládeže v meste 
Leopoldov.
V oblasti financií na činnosť klub je vyčlenených:
80% príjmov - grant mesta
20% príjmov -  sponzorské, hodová zábava, vstupné a 2% z dane
V mesiaci november sa uskutočnila koncoročná schôdza klubu MTK. Na tejto schôdzi bola 
zhodnotená činnosť mužstiev v súťažiach a príprava na druhú časť sezóny ročníka 2018/2019.

Ďakujeme mestu Leopoldov za podporu klubu MTK a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku

Jesenná časť sezóny 2018/2019

2019.
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