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KTO BUDE NOVÝM ŠAMPIÓNOM? 
IDEME DO VEĽKÉHO FINÁLE

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR, Slovenský futbalový zväz a spoločnosť 
McDonald’s  vyhlasujú už 24. ročník McDo-
nald’s  Cupu, futbalovej súťaže pre žiakov 
a žiačky základných škôl. Registrácia škôl do 
aktuálneho ročníka je odštartovaná. Prihlásiť 
svoj školský tím je možné do 10. 10. 2022.

Legendárny futbalový turnaj McDo-
nald’s Cup viac ako dve dekády hostí na fut-
balových ihriskách žiakov a  žiačky I. stupňa 
základných škôl z  celého Slovenska. Celo-

ročníková postupová súťaž školských tímov 
je určená ako chlapcom, tak i dievčatám, kto-
rých účasť je v každom tíme povinná. V júni 
na dvojdňovom finále v  Národnom trénin-
govom centre SFZ v  Poprade sa dozvieme 
meno Majstra Slovenska.

Patrónmi 24. ročníka McDonald’s  Cupu sú 
esá slovenskej a zahraničnej futbalovej scé-
ny Róbert Boženík a Mária Korenčiová.

NOVÝ ROČNÍK McDONALD’S CUP ŠTARTUJE! 
ZAREGISTRUJTE SVOJ ŠKOLSKÝ TÍM UŽ DNES!

Začal sa nám nový školský rok, ktorý navrátil deti 
prezenčne naspäť do školských lavíc, z  čoho 
máme veľkú radosť. Naša radosť o je to väčšia, 
že môžeme úspešne a najmä bez prekážok na-
štartovať už 24. ročník najväčšieho futbalového 
turnaja a legendárnu školskú súťaž pre deti zák-
ladných škôl známy ako McDonald’s Cup.
 
Čakajú nás spoločne stovky odohratých zá-
pasov, kde si zmerajú svoju športovú kondíciu 
a futbalové zručnosti tisícky malých športovcov 
a športovkýň, ktorí budú počas celého školské-
ho roka opäť naháňať loptu na futbalových ihris-
kách. Verím, že aj počas tohto ročníka objavíme 
v rodine hráčov a hráčok množstvo futbalových 
talentov a užijeme si množstvo zábavy a napätia, 
ktoré verím, že sa premenia na nezabudnuteľné 
zážitky na celý život detí.
 
Rada by som zaželala všetkým chlapcom a diev-
čatám veľa presne mierených striel, dobrých 
spoluhráčov a rovnocenných súperov, ktorí ich 
posilnia, namotivujú a s ktorými zahrajú skvelé 
zápasy. Verím, že všetky prihlásené školy a deti 
do tohto ročníka si odnesú nielen množstvo zá-
žitkov, ale aj celoživotnú lásku k futbalu a radosť 
zo športovania a aktívneho pohybu.
 
Lucia Poláčeková
PR manažérka McDonald’s Slovakia

MILÍ FUTBALOVÍ 
FANÚŠIKOVIA A FANÚŠIČKY!  

HARMONOGRAM 24. ROČNÍKA 
McDONALD’S CUP

Registrácia škôl  do 10. 10. 2022 

Okresné kolá   15. 10. 2022 - 8. 5. 2023

Krajské kolá  9. 5. 2023 - 18. 5. 2023

Finále   6.6. - 7. 6. 2023

SLEDUJTE NÁS AJ NA

http://www.mcdonaldscup.sk
https://www.facebook.com/mcdcupsk/
https://www.youtube.com/channel/UCemg68oMKSmfTxT4jnkSFNQ/videos?app=desktop
https://www.instagram.com/mcdonaldscupsk/
https://www.tiktok.com/@mcdonaldscupsk
https://www.mcdonaldscup.sk/
https://www.mcdonaldscup.sk/


Dvadsaťdvaročný útočník je autorom piatich gólov počas 25 stretnutí 
v drese slovenskej reprezentácie. Svoju profesionálnu kariéru odštar-
toval na štadióne Pod Dubňom v  MŠK Žilina v  osemnástich rokoch. 
Rodák z Terchovej aktuálne oblieka šachovnicový dres klubu Boavista 
Porto, ktorý je súčasťou portugalskej Primiera Ligy.

McDonald’s Cup je aj o ženskom futbale, inšpiráciou pre malé futbalist-
ky je Mária Korenčiová, brankárka slovenskej A reprezentácie. Po pol-
ročnom pôsobení v španielskom družstve Levante UDS Femino je späť 
v najvyššej talianskej súťaži a góly chytá za FC Como Women.

PATRÓNI 24. ROČNÍKA McDONALD’S CUP
RÓBERT BOŽENÍK: FUTBALOVÁ 
LOPTA JE LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT

MÁRIA KORENČIOVÁ: FUTBAL JE HRA, 
MUSÍŠ NA SEBE TVRDO MAKAŤ!

Čo pre teba znamená byť patrónom 24. 
ročníka McDonald’s Cupu?
Je to pre mňa veľká česť a pocta byť opäť 
súčasťou McDonald’s Cupu. Každým rokom 
sa tento turnaj stáva zaujímavejší a atraktív-
nejší. Keď som bol malý, tiež som mal fut-
balové vzory, ktorým som sa chcel podobať 
a vždy som myslel na to, aby som to dotiahol 
tam, kde oni. Je super organizovať takéto 
turnaje pre deti, aby športovali a hrali futbal. 
Pretože im patrí budúcnosť.

Prečo je dôležité viesť deti k športovaniu?
Šport a pohyb by mal byť súčasťou ži-
vota každého dieťaťa. Mám nesmiernu 
radosť, že McDonald’s Cup im takúto 
možnosť ponúka. Pre mňa je futbal ne-
oddeliteľnou súčasťou môjho života a 
detstva. V tejto dobe je však šport ako 
taký potláčaný inými formami zábavy, 
preto som rada, že je tu pre malé futba-

Veľa malých dievčat a  chlapcov sníva 
o profesionálnej futbalovej kariére. Čo by 
si im poradil v ich ceste za svojím cieľom?
Aby futbal milovali, robili ho na 100 %, uží-
vali si ho každý deň a túžili vyhrať každý je-
den zápas, či už na ihrisku alebo na dvore. 
Futbal musí ísť taktiež ruka v ruke so ško-
lou, pretože inak by to nešlo. Ja som futba-
lu obetoval všetko a teraz som šťastný, že 
môžem robiť to, čo milujem a zároveň roz-
dávať radosť ľuďom, ktorí prídu na štadión.

Svoju profesionálnu kariéru si začal 
v  mladom veku. Ako ti futbal prirástol 
k srdcu?
Odmalička som sa pohyboval po ihris-
kách, keďže môj otec aj starí otcovia hrá-
vali futbal. Keď som začal trénovať so star-
šími chlapcami, chytilo ma to a vedel som 
že futbalová lopta je láska na cely život.

listky a futbalistov táto legendárna sú-
ťaž už po dvadsiaty štvrtý krát.

Si patrónkou 24. ročníka McDonald’s 
Cupu, čo ti tento turnaj ponúka?
Pre mňa je to prijemná príležitosť, ako odo-
vzdať skúsenosti zo svojej kariéry v žen-
skom futbale deťom a najmä to, čo som sa 
vďaka športu naučila. Je to možnosť budú-
cim futbalistkám a futbalistom ukázať aj 
to, ako im pravidelný pohyb dokáže vyčariť 
úsmev na tvári a naučia sa budovať pozitív-

ny vzťah k športu. Počas takýchto podujatí 
vznikajú tiež nové kamarátstva, ktoré vydr-
žia niekedy na celý život.

Čo by si odkázala dievčatám, ktoré sa 
chcú stať profi futbalistkami?
Futbal je hra, no treba na sebe vždy tvrdo ma-
kať! Nikdy však netreba zabúdať na radosť z 
dobre podaného výkonu na trávniku. Verím, 
že aj malé hráčky, ktoré budú behať počas 
McDonald’s Cupu na trávnikoch, raz uvidím 
hrať v ženskej slovenskej reprezentácií.

SLEDUJTE NÁS AJ NA

https://www.facebook.com/mcdcupsk/
https://www.youtube.com/channel/UCemg68oMKSmfTxT4jnkSFNQ/videos?app=desktop
https://www.instagram.com/mcdonaldscupsk/
https://www.tiktok.com/@mcdonaldscupsk
https://www.mcdonaldscup.sk/


FUTBALOVÝ KRÚŽOK VO VAŠEJ ŠKOLE!
Futbalový krúžok Po škole s McDonald’s Cupom je späť po úspešnom 
pilotnom štarte z minulého školského roka. Voľnočasová aktivita pre 
deti prvého stupňa vo veku od 8 do 11 rokov má za cieľ podporiť záujem 
chlapcov a dievčat o kolektívne športy a futbal. Krúžok prináša Sloven-
ský futbalový zväz spoločne s McDonald’s Cupom.   

Futbalový krúžok Po škole s  McDo-
nald’s  Cupom je späť po úspešnom pilot-
nom štarte z minulého školského roka. Voľ-
nočasová aktivita pre deti prvého stupňa vo 
veku od 8 do 11 rokov má za cieľ podporiť zá-
ujem chlapcov a dievčat o kolektívne športy 
a futbal. Krúžok prináša Slovenský futbalový 
zväz spoločne s McDonald’s Cupom.

„Po škole s  McDonald’s  Cupom bude or-
ganizovať kvalifikovaný tréner alebo tré-
nerka s  platnou futbalovou licenciou. 
Pôjde o  ľudí z  lokálneho futbalového 
klubu alebo priamo učiteľa zo zá-
kladnej školy, ktorý má taktiež 
platnú licenciu. Zároveň bude 
zodpovedný za prípravu, 
organizáciu, vedenie, vy-
hodnotenie krúžkov, aj 

za bezpečnosť detí počas tréningu v areáli 
školy, školského dvora či v jeho blízkosti,“ 
vysvetľuje Vladimír Lupták zo Slovenského 
futbalového zväzu, ktorý je odborným garan-
tom a spoluorganizátorom projektu. V aktu-
álnom školskom roku sa do krúžkov zapojí 
450 detí, tie sa uskutočnia vždy raz týždenne.

Športový krúžok Po škole s  McDo-
nald’s  Cupom je súčasťou školskej futba-
lovej postupovej súťaže žiakov a  žiačok 1. 
stupňa ZŠ na Slovensku - McDonald’s Cup.

         SA DOZVIETE TU! 
VIAC O KRÚŽKOCH

https://kruzkymcd.sk/
https://www.mcdonaldscup.sk/


Štartujeme 24. ročník 
legendárnej školskej súťaže!

ODBORNÝ GARANTVYHLASOVATEĽ SPOLUORGANIZÁTORI

Prihláste svoj školský tím a doprajte 
chlapcom a dievčatám nezabudnuteľný 
futbalový zážitok, radosť z pohybu, 
priateľstiev a víťazstiev.

https://www.facebook.com/mcdcupsk/
https://www.youtube.com/channel/UCemg68oMKSmfTxT4jnkSFNQ/videos?app=desktop
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