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KTO BUDE NOVÝM ŠAMPIÓNOM? 
IDEME DO VEĽKÉHO FINÁLE

V Národnom tréningovom centra SFZ v Senci sa vo štvrtok  
a piatok 9. – 10. júna 2022 stretne osem najlepších.

KRAJSKÉ KOLÁ
1. Bratislava Štadión ŠCP Dúbravka, M. Schneidera-Trnavského 2/a, Bratislava
2. Trnava Futbalový klub Lokomotíva, Ul. J. Slottu 45, Trnava
3. Trenčín Futbalový štadión Trenčín - Záblatie, Bratislavská 112, Trenčín
4. Martin Športový areál PLTNÍKY, futbalový štadión, Martin
5. Košice Futbalový klub GALAKTIK Galaktická 9, Košice - Nad jazerom
6. Sabinov / Prešov ihrisko MFK Sabinov, Levočská 1, Prešov
7. Banská Bystrica Futbalové ihrisko-Radvaň, Sládkovičova 34, Banská Bystrica
8. Nitra FC Nitra, Jesenského 4, Nitra

VEĽKÉ FINÁLE
Národné tréningové centrum SFZ – Senec, 

štvrtok a piatok 9. – 10. júna 2022

víťazovi turnaja,“ hovorí Grassroots 
koordinátor SFZ Vladimír Lupták.

Zaujímavosťou a novinkou je, že veľké finále 
bude vysielané naživo na sociálnych sieťach. 
Online stream nájdu fanúšikovia TU

Triumf obhajuje ZŠ L. Novomeského, Trenčín, 
ktorá však bude mať zdatných súperov. Aj vo 
finále platí, že v tímoch musia byť aj dievčatá. 
Malé futbalistky nesmú byť zapísané len na 
súpiske, či sedieť na lavičke, ale musia sa 
aktívne podieľať na priebehu hry. Cieľom je 
zvýšenie povedomia a záujmu o dievčenský 
a ženský futbal.

Noví malí majstri Slovenska získajú hlavnú 
cenu, ktorou je v  tomto roku finančný dar 
v hodnote 5 000 eur pre rozvoj pohybových 
aktivít a športu na víťaznej škole a vecné ceny 
pre každého hráča.

McDonald’s  Cup každoročne vyhlasuje 
MŠVVaŠ SR a  spoluorganizujú ho Slovenský 

futbalový zväz a generálny partner spoločnosť 
McDonald’s. Obľúbená športová značka PUMA 
s ďalšími športovými partnermi INTERSPORT 
Slovensko a  DEMI šport, i  v  spolupráci 
s  generálnym partnerom, potešili malými 
darčekmi hráčov už od okresných kôl.

Lucia Poláčeková z  McDonald’s  Slovensko 
hovorí: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo 
v  tomto školskom roku opäť spustiť 
v  tradičnej podobe najväčší futbalový 
turnaj pre 1. stupeň základných škôl - 
McDonald’s  Cup. Žiaci a  žiačky sa určite 
tešili na moment, keď s  chuťou vybehnú 
na futbalové trávniky a  zmerajú si svoje 
sily v  zápasoch. Verte, aj my, organizátori, 
sme sa nevedeli dočkať malých futbalistov 
a  futbalistiek, ktorí sa v  tomto ročníku 
zapojili do McDonald’s Cupu. 

Futbalový maratón turnajov sa blíži ku koncu. 
Po školských, kvalifikačných, okresných 
sú za nami aj krajské regionálne kolá 23. 
ročníka školského postupového turnaja pre 
žiakov a  žiačky 1. stupňa základných škôl -  
McDonald’s Cup.
Postup do veľkého finále si vybojovali:

• ZŠ Tbiliská 4, Bratislava III
• ZŠ s MŠ, Kornela Mahra 11, Trnava
• ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín
• ZŠ Jozefa Kronera 25, Martin
• ZŠ, Okružná 17, Michalovce
• ZŠ Víťaz 236, Víťaz
• ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín
• ZŠ, Tulipánová 1, Nitra

Do 23. ročníka sa prihlásilo 809 škôl z celého 
Slovenska. Vyvrcholením aktuálneho ročníka 
McDonald’s  Cupu je finále  – Majstrovstvá 
Slovenska v  minifutbale. „Osem najlepších 
školských družstiev sa proti sebe postaví 
na trávniku Národného tréningového 
centra SFZ v Senci vo štvrtok a piatok 9. – 10. 
júna 2022, kde sa rozhodne o  absolútnom 

SLEDUJ NÁŠ

YOUTOBE KANÁL

https://www.youtube.com/channel/UCemg68oMKSmfTxT4jnkSFNQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCemg68oMKSmfTxT4jnkSFNQ/videos


Postup do finále si vybojovala a prvým krajským 
finalistom Majstrovstiev Slovenska sa tento rok stala 
základná škola Tbiliská 4. z Bratislavy.

V BRATISLAVE MAJÚ FANTASTICKÚ 
FUTBALISTKU MELÁNIU

FOTOGALÉRIA
NA FACEBOOKU
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BRATISLAVA
BRATISLAVA

Víťazný tím podľa slov trénera, nešiel 
na turnaj 23. ročníka McDonald’s  Cupu 
s veľkými očakávaniami, avšak prekvapili. 
„Podarilo sa nám vyhrať prvé dva 
zápasy, aj keď ten tretí sme prehrali, 
ale to nakoplo našich futbalistov 
a  futbalistky k  tomu, aby podali ešte 
lepší výkon. Našou veľkou výhodou je 
aj fakt, že máme v mužstve fantastickú 
futbalistku Melániu, ktorá sa stala aj 
najlepšou strelkyňou turnaja. Sme 
veľmi šťastní, že to dopadlo na výbornú 
a  stali sme sa prvým družstvom, ktoré 
postupuje do finále,“ hovoril tréner 
Miroslav Mojský. Na finále novú taktiku 
neplánujú, budú hrať tak ako doposiaľ 
a veria, že obhája výkon z krajského kola.

Krajské kolá 23. ročníka mini futbalového 
turnaja McDonald’s  Cup odštartovali na 
štadióne ŠCP Dúbravka v  Bratislave. Prvým 
finalistom majstrovstiev Slovenska sa stali 
futbalisti a  futbalistky zo Základnej školy 
Tbiliská 4, Bratislava III. Tí sa už teraz tešia, že 
si zmerajú sily s najlepšími družstvami ďalších 
krajov. 

Bratislavské krajské kolo McDonald’s Cupu 
sa hralo na trávniku ŠPK Dúbravka. Zo 
67 prihlásených základných škôl sa naň 
prebojovalo deväť najlepších, ktorí zvíťazili 
v okresných kolách:

• ZŠ s MŠ Trnková 1, Bratislava V
• ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava
• ZŠ Tbiliská 4, Bratislava III
• ZŠ Školská 257, Dunajská Lužná
• ZŠ Skuteckého 438, Gajary
• ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
• Spojená škola sv. V. de Paul s o. z. 

ZŠ Bachova 4, Bratislava II
• ZŠ Tilgnerova 14, Bratislava IV 

- Karlova Ves
• Deutsche Schule Bratislava, Palisády 

51, Bratislava I

Hráčov a  hráčky privítalo slnečné počasie, 
a tak sa s radosťou pustili do hry. Zápasy trvali 
dvakrát po dvanásť minút a napätie sa dalo 
krájať do posledného odpískania. Videli sme 

18 zápasov, v ktorých padlo celkovo 
144 gólov. Víťaznú krajskú trofej 
a  postup do finále za Bratislavský 
kraj si odniesol tím zo ZŠ Tbiliská 
4, Bratislava III, ktorý postupuje na 
Majstrovstvá Slovenska.

Najmenší futbalisti a  futbalistky 
odohrali zápasy v skupinách A a B. 
Víťazov každej skupiny čakalo finále, kde 
si zmerali napokon sily v zápase ZŠ s MŠ 
Trnková 1 a  ZŠ kpt.  J. Nálepku (2:7) a  ZŠ 
Tbiliská 4 proti ZŠ Školská 257 (4:3). V tom 
momente sme sa dozvedeli aj meno 
prvého víťaza.

Toto sú tí najlepší
Poradie víťazov Bratislavského 
krajského kola:
1. miesto: ZŠ Tbiliská 4, Bratislava III
2. miesto: ZŠ Školská 257, Dunajská Lužná
3. miesto: ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava

Najlepší hráč: Tadeáš Gabaš, ZŠ s  MŠ 
Trnková 1, Bratislava V
Najlepšia hráčka: Elena Kollárová, ZŠ 
Školská 257, Dunajská Lužná
Najlepší brankár: Ján Hruz, ZŠ kpt.  J. 
Nálepku, Školská 2, Stupava
Najlepší strelec: Melánia Chovanová, ZŠ 
Tbiliská 4, Bratislava III

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5383480291686587&type=3
https://www.mcdonaldscup.sk/novinka/id/170


Trnavská základná škola Kornela Mahra 11 sa stala 
druhým krajským finalistom Majstrovstiev Slovenska 
v 23. ročníku McDonald‘s Cupu.

TRÉNERKA TRNAVY: 
MÁME ÚŽASNÝ ŠKOLSKÝ TÍM

VIAC FOTIEK 
A INFO NA WEBE

FOTOGALÉRIA
NA FACEBOOKU

TRNAVATRNAVA

Na štadióne Futbalového klubu 
Lokomotíva v  Trnave sa hrali futbalové 
zápasy, ktoré rozhodli o  druhom 
postupujúcom družstve do finále. Druhým 
finalistom majstrovstiev Slovenska sa stali 
futbalisti a  futbalistky zo Základnej školy 
s MŠ na ulici Kornela Mahra 11 v Trnave.

Trnavské krajské kolo McDonald’s  Cupu 
sa hralo na trávniku Futbalového klubu 
Lokomotíva v  Trnave. Zo 73 prihlásených 
základných škôl sa naň prebojovalo sedem 
najlepších, ktorí zvíťazili v  okresných 
kolách.

Centrum voľného času, v  Jame 3, 
Trnava spolu s  trnavskými reštauráciami 
McDonald’s  pripravili pre malých 
športovcov pekný deň. Hráčov a  hráčky 
privítalo slnečné počasie, a  tak sa 
s  radosťou pustili do hry. Zápasy trvali 
dvakrát po dvanásť minút a  napätie sa 
dalo krájať počas celého dňa.

Videli sme 15 zápasov, v  ktorých padlo 
celkovo 93 gólov. Víťaznú krajskú trofej 
a  postup do finále za Trnavský kraj si 
odniesol tím zo ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, 
Trnava.

Najmenší futbalisti a  futbalistky odohrali 
zápasy v  skupinách A  a  B. Víťazov každej 
skupiny čakalo finále, kde si zmerali 
napokon sily v  zápase školy zo Skalice, 
Trnavy, Serede a  Orechovej Potône. 
Skalica a  Sereď zápasili o  3. miesto, 
ktoré sa podarilo tesne získať seredským 
hráčom (3:2). O  majstrovi kraja rozhodol 
posledný ťažký zápas medzi trnavskými 
žiakmi a  žiakmi z  Orechovej Potône (5:3). 

Na MS SR sa 
balí trnavské 
družstvo ZŠ 
a  MŠ Kornela 
Mahra 11, 
školy, ktorá bol 
majstrom kraja 
naposledy v roku 2017.

Za hlavných partnerov turnaja víťazov 
oceňovali Lucia Poláčeková a  Anton 
Novotný z  McDonald’s  Slovakia a  Ján 
Krupa, krajský koordinátor Slovenského 
futbalového zväzu.

Poradie víťazov Trnavského
krajského kola:
1. miesto: ZŠ s MŠ, Kornela Mahra 11, Trnava
2. miesto: ZŠ s  MŠ Zsigmonda Móricza 
s VJM, Hlavná 193, Orechová Potôň
3. miesto: ZŠ J. Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 
Sereď
4. miesto: ZŠ Strážnická 1, Skalica
5. miesto: ZŠ s MŠ - A. Felcána 4,Hlohovec
6. miesto: II. ZŠ Komenského 959, Senica
7. miesto: ZŠ M. R. Štefánika, Vajanského 35, 
Piešťany

Najlepší hráč: Richard Poláček, ZŠ s  MŠ, 
Kornela Mahra 11, Trnava
Najlepšia hráčka: Emma Ambrusová, ZŠ 
s MŠ Zs. Móricza s VJM, Orechová Potôň
Najlepší brankár: Alexander Senka, ZŠ 
Strážnická 1, Skalica
Najlepší strelec: Levante Németh, ZŠ s MŠ 
Zs. Móricza s  VJM, Orechová Potôň  – 15 
gólov

Víťazný tím podľa slov pani učiteľky 
a  zároveň trénerky nešiel na turnaj 23. 

ročníka McDonald’s  Cupu s  veľkými 
očakávaniami. Napriek tomu prekvapili. 
„Máme fantastický tím. Išli sme na turnaj 
s malou dušičkou. Pripravovala som deti 
na to, že toto kolo bude náročnejšie ako 
tie predošlé. Oni si víťazstvo z  okresu 
obhájili. Som na nich hrdá a  šťastná, že 
máme úžasný školský tím,“ povedala 
s  dojatím trénerka družstva Mária 
Ševečková.

Trnavskí žiaci trénovali naozaj poctivo aj 
so staršími a  skúsenejšími spolužiakmi, 
čo bolo pre družstvo veľmi prínosné. Deti 
sa od starších futbalistov veľa naučili. 
Chlapci a  dievčatá však poctivo trénovali 
aj individuálne, mimo školskej prípravy, aby 
boli čo najlepší.

Dievčatá v družstve sa začali futbalu venovať 
len v tomto školskom roku: „V tomto roku 
prvý raz kopli do lopty, no sú úžasné a hrdo 
zastanú svoje miesta v  tíme. Chlapci 
pred nimi snímajú pomyselné klobúky 
a zároveň im pomáhajú. Som veľmi rada, 
že sú všetci tímoví hráči,“ dodala trénerka 
Ševečková.

https://www.mcdonaldscup.sk/novinka/id/171
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5385934108107872&type=3


Krajské kolo 23. ročníka mini futbalového turnaja 
McDonald´s Cup malo v Trenčíne jasného víťaza.

TRENČANIA ZO ZŠ NOVOMESKÉHO 
11 VYHRALI UŽ PO ŠIESTY RAZ

VIAC FOTIEK 
A INFO NA WEBE

FOTOGALÉRIA
NA FACEBOOKU

TRENCÍNTRENCÍNˇ̌

Poradie víťazov Trenčianskeho 
krajského kola:
1. miesto: ZŠ, Ul. L. Novomeského 11,Trenčín
2. miesto: ZŠ Gorazdova 1319/6, Bánovce 
nad Bebravou
3. miesto: ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Dubnica 
nad Váhom
4. miesto: ZŠ R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, 
Partizánske
5. miesto: ZŠ Sídlisko SN 1484, Považská 
Bystrica
6. miesto: ZŠ Slatinská 3, Beluša
7. miesto: ZŠ s MŠ Lúka 135, Lúka
8. miesto: ZŠ Energetikov 242/39, Prievidza
9. miesto: ZŠ Štúrova 18, Myjava

Najlepší hráč: Sebastián Oravec, ZŠ R. Jaší-
ka, Obuvnícka 432/23, Partizánske
Najlepšia hráčka: Karolína Kučerová, ZŠ 
s MŠ Pod hájom 967, Dubnica n/Váhom
Najlepší brankár: Šimon Gunič, ZŠ Goraz-
dova 1319/6, Bánovce nad Bebravou
Najlepší strelec: Maxim Pavlík, ZŠ Novo-
meského 11, Trenčín - 19 gólov

Krásne počasie, výborná nálada, ale hlavne 
skvelé futbalové zápolenie. Na štadióne TFK 
1939 Záblatie sa z triumfu tešili futbalisti ZŠ 
Novomeského v  Trenčíne. Tí porazili všet-
kých súperov a  zaslúžene postupujú do fi-
nále majstrovstiev Slovenska.

„Do turnaja sme vstúpili veľmi dobre. 
Nastúpili sme s  cieľom obhájiť víťazstvo 
z posledných ročníkov, čo sa nám podari-
lo,“ tešil sa tréner družstva zo ZŠ Novomes-
kého Matej Chocina.

Trenčianske krajské kolo McDonald’s Cupu 
sa hralo na trávniku TFK Záblatie. Zo 97 pri-
hlásených základných škôl sa naň prebojo-
valo deväť najlepších.

Víťazná škola dlhodobo podchytáva mladé 
talenty z regiónu a vedie ich k futbalu. Jed-
ným z nich je 10-ročný Maxim Pavlík, ktorý 
sa s devätnástimi gólmi stal najlepším strel-
com turnaja. Prítomných divákov privádzal 
technickými prvkami doslova do úžasu.

„Maxim patrí medzi veľké talenty. Roves-
níkov už kvalitou svojej hry prerástol, pre-
to hráva v kategórii U11. Medzi jeho silné 
stránky patrí ovládanie lopty, driblovanie 
a  má výbornú strelu z  väčších vzdiale-
ností,“ pochválil svojho zverenca Chocina. 
Štýlom hry ho prirovnal k  slovenskému re-
prezentantovi Stanislavovi Lobotkovi, ktorý 
takisto vyrastal v  Trenčíne a  tiež hráva na 
jeho pozícii.

„Ak bude na sebe pracovať, môže to do-
tiahnuť ďaleko. Prajem mu veľa úspe-
chov, pretože je ctižiadostivý, dravý 
a k povinnostiam pristupuje zodpoved-
ne,“ dodal.

Maxim sa počas 
o d ov zd áva n i a 
ceny pre naj-
lepšieho strelca 
potešil. Zatlies-
kal a  usmial sa. 
Spoluhráči ho 
objali a  kričali 
jeho meno. „Som šťastný, že sa mi poda-
rilo streliť toľko gólov. Teším sa, že sme 
vyhrali,“ povedal po slávnostnom vyhod-
notení Maxim Pavlík.

Najväčšou prekážkou v obhajobe prvenstva 
boli pre Trenčín chlapci a  dievčatá zo ZŠ 
Gorazdova v Bánovciach nad Bebravou. Ob-
sadili druhé miesto. Za úspechom Bánoviec 
bol kolektívny výkon, ale i  skvelý gólman. 
Šimon Guniš predvádzal nádherné zákroky 
a  zaslúžene sa stal najlepším brankárom 
turnaja.

„Toto ocenenie pre mňa znamená veľa. 
Mojím obľúbeným brankárom je Alisson 
a klub FC Liverpool. Neviem, či sa dosta-
nem až tam, ale chcel by som hrať aspoň 
Fortuna ligu,“ prezradil svoje ambície Ši-
mon.

V  krajskom kole v  Trenčíne sa predstavilo 
deväť víťazov okresných kôl, ktorí boli rozde-
lení do troch skupín. Víťazi vytvorili skupinu 
o prvé až tretie miesto, druhí v poradí hrali 
o štvrté až šieste a tímy na tretích miestach 
si zahrali o siedme až deviate miesto.

Toto sú tí najlepší
Za hlavných partnerov turnaja víťazov oce-
ňovali Marek Koteš z  McDonald’s  Trenčín 
a Tibor Bélik z Regionálneho úradu školskej 
správy Trenčín.

TRENCÍNTRENCÍN

https://www.mcdonaldscup.sk/novinka/id/172
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5389004197800863&type=3


Žilinský kraj bude reprezentovať družstvo ZŠ, 
Jozefa Kronera 25, Martin.

MARTINČANIA VYHRALI PRVÝKRÁT 
A TEŠIA SA NA FINÁLE

VIAC FOTIEK 
A INFO NA WEBE

FOTOGALÉRIA
NA FACEBOOKU

MARTINMARTIN

Na ihrisku nového športového areálu 
Pltníky v  Martine sa odohrali futbalové 
zápasy, ktoré rozhodli o  štvrtom po-
stupujúcom družstve do finále. Tým sa 
stalo družstvo dievčat a  chlapcov zo 
Základnej školy na ulici Jozefa Kronera 
z Martina. Prvýkrát sa im podarilo získať 
krajský titul a už teraz sa tešia, že si zme-
rajú sily s najlepšími družstvami ďalších 
krajov. Veľké finále McDonald’s  Cupu 
2021/2022 je na programe v  júni na šta-
dióne v Senci.

Žilinské krajské kolo McDonald’s  Cupu sa 
hralo na trávniku športového areálu Pltníky 
v Martine. Zo 100 základných škôl, prihláse-
ných do 23. ročníka turnaja, sa naň prebojo-
valo dvanásť víťazov okresných kôl.

Centrum voľného času Kamarát spolu 
s martinskou reštauráciou McDonald’s pri-
pravili pre malých športovcov pekný deň. 
Napriek zamračenému počasiu sa s  ra-
dosťou pustili do hry. Zápasy trvali 15 minút 
a  boli naozaj napínavé. Hralo sa na troch 

ihriskách, skupiny 
A, B, C. Víťazi skupín 
pokračovali do fi-
nále  – Ružomberok, 
Martin/ZŠ Kronera 
a Tvrdošín.

Videli sme 18 zápa-
sov, v  ktorých padlo 
vyše 100 gólov. Ví-
ťaznú krajskú trofej 
a postup do finále za 
Žilinský kraj si odnie-
sol prvýkrát tím zo 
Základnej školy na 
ulici Jozefa Kronera 
25 z  Martina, ktorý 
postupuje na Maj-
strovstvá Slovenska. 
Účasť na MS SR bude 
pre víťazný tím, pre 
nováčikov, určite veľ-
kým zážitkom.

Toto sú tí najlepší 
z kraja
Za hlavných part-

nerov McDonald’s  Cupu víťazov oceňovala 
Zuzana Tomášeková, hlavná koordinátorka 
školských športov z Národného športového 
centra.

Poradie víťazov Žilinského
krajského kola:
1. miesto: ZŠ, Jozefa Kronera 25, Martin
2. miesto: Cirkevná ZŠ Štefana Šmálika, 
Školská 166, Tvrdošín
3. miesto: ZŠ, Klačno 4/2201, Ružomberok
4. miesto: ZŠ s MŠ Hurbanova 27, Martin
5. miesto: ZŠ, M. Janošku, Liptovský Mikuláš
6. miesto: ZŠ s  MŠ Oravský Podzámok 51, 
Oravský Podzámok
7. miesto: ZŠ s MŠ Povina 323
8. miesto: Základná škola pri SŠ - Stred 
305,Turzovka
9. miesto: ZŠ s MŠ Rosina 624, Žilina - Rosi-
na
10. miesto: ZŠ s  MŠ Žarnovická 1078/13, 
Turč. Teplice
11. miesto: ZŠ Slnečná 168/28, Námestovo
Bez umiestnenia: ZŠ Ul. mieru 1235, Bytča

Najlepší hráč: Alex Horňák, ZŠ s MŠ Orav-
ský Podzámok, Oravský Podzámok 51
Najlepšia hráčka: Silvia Šikulová, ZŠ, M. Ja-
nošku, LM
Najlepší brankár: Matej Ako, ZŠ s MŠ Rosi-
na č. 624, Rosina
Najlepší strelec: Daniel Šašura, ZŠ Jozefa 
Kronera 25, Martin

https://www.mcdonaldscup.sk/novinka/id/175
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5394876807213602&type=3


Na ihriskách športového areálu Galaktik Košice 
po štvrtý raz obhájila titul majstra Košického kraja 
Základná škola z Okružnej 17 z Michaloviec. 

MICHALOVCE OBHÁJILI KRAJSKÝ TITUL. 
CHCÚ SA DOSTAŤ DO NAJLEPŠEJ ŠTVORKY

VIAC FOTIEK 
A INFO NA WEBE

FOTOGALÉRIA
NA FACEBOOKU

KOŠICEKOŠICE
Do krajské kola sa z 96 prihlásených zák-
ladných škôl v  košickom regióne prebo-
jovalo jedenásť najlepších.

Najmenší futbalisti a futbalistky odohrali 
zápasy v troch skupinách A, B, C. Do finá-
lovej skupiny sa prebojovali družstvá zo 
škôl Požiarnická Košice, Vojčice, Čaňa, 
Margecany a  Michalovce a  zmerali si 
sily vo vzájomných zápasoch. Suverén-
ne si pre víťazstvo išli michalovskí hráči 
a hráčky, ktorí počas celého hracieho dňa 
nezaznamenali žiadnu prehru, aj pri re-
mízovom výsledku zápasu bolo družstvo 
nad súperom dominantnejšie.

Podľa slov trénerov Juraja Čižmára a To-
máša Kozáka hráči zaslúžene postúpili na 
slovenské finále, družstvo hralo výborne. 
ZŠ z  Michaloviec po štvrtýkrát obhájila 
krajský titul. „Do krajského kola sme 
išli s jasným cieľom vyhrať. Keď máme 
dobré deti ako teraz, vieme odhadnúť 
kvalitu a  víťazstvo sme tipovali. Síce 
covidové obdobie uškodilo, trénova-
lo sa menej, no s  deťmi pracujeme od 
veku 7 rokov, takže nezabudli a  snažili 
sa aj doma individuálne. V  tomto roku 
nám vyšli aj šikovné dievčatá. Naša tre-
tiačka Lea má futbal v génoch, jej brat 
Jakub bol ocenený za McDonald’s Cup 
na gala Grassroots SFZ v roku 2020 ako 
mladý futbalový talent. A  štvrtáčka 
Adrianka je hádzanárka, veľmi sa nám 
osvedčila ako brankárka.“

Hrdí Michalovčania pyšne dvíhali víťazný 
pohár, mali radosť zo zlatých medailí a už 
teraz sa tešia na finále 23. ročníka. Tréner 
Kozár dodal na záver: „V Senci budú veľmi 

vyrovnané tímy, no bolo by krásne dostať 
sa aspoň do semifinále medzi štyroch 
najlepších.“

Toto sú tí najlepší
Poradie víťazov Košického
krajského kola:
1. miesto: ZŠ, Okružná 17, Michalovce
2. miesto: ZŠ, Pionierska 33, Čaňa
3. miesto: ZŠ, Požiarnická 3, Košice 4
4. miesto: ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany
5. miesto: ZŠ, Školská 286, Vojčice
6. miesto: ZŠ, Pionierov 1, Rožňava
7. miesto: ZŠ Mateja Lechkého, 
Jána Pavla II. 1, Košice 2
8. miesto: ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, 
Spišská Nová Ves

9. miesto: ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, 
Košice 1
10. miesto: ZŠ, Postupimská 37, Košice 3
11. miesto: ZŠ s MŠ, Krčava 184, Krčava

Najlepší hráč: Matúš Bajužík, ZŠ, Okružná 
17, Michalovce
Najlepšia hráčka: Lilien Marcinová, ZŠ, 
Pionierska 33, Čaňa
Najlepší brankár: Viktor Kornecký, ZŠ, 
Pionierska 33, Čaňa
Najlepší strelec: Lucas Leitner, ZŠ s  MŠ, 
Školská 20, Margecany – 16 gólov

https://www.mcdonaldscup.sk/novinka/id/176
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5399486460085970&type=3


Po prvýkrát idú na Majstrovstvá  Slovenska v 23. 
ročníku McDonald‘s Cupu.

PREDTÝM KONČILI V OKRESE. 
MALÁ OBEC VÍŤAZ IDE DO FINÁLE

VIAC FOTIEK 
A INFO NA WEBE

FOTOGALÉRIA
NA FACEBOOKU

SABINOVSABINOV

Tento rok zavítal McDonald’s  Cup opäť 
na štadión MFK v  Sabinove, kde sa odo-
hrali futbalové zápasy, ktoré rozhodli 
o šiestom postupujúcom družstve do fi-
nále. Zvíťazil Víťaz. Základná škola z obce 
Víťaz, malej dedinky z prešovského okre-
su. Šikovní chlapci a  dievčatá sa vôbec 
prvýkrát prebojovali z okresných kôl a te-
šia sa z  krajského víťazstva a postupuje 
do Senca.

Prešovské krajské kolo McDonald’s Cupu 
sa hralo v Sabinove na trávniku ŠPK Dú-
bravka. Zo 136 prihlásených základných 
škôl v regióne do 23. ročníka, do krajské-
ho kola postúpilo dvanásť víťazov okres-
ných kôl.

Vďaka výbornej organizácii tímu Ladisla-
va Dvorščáka z  Krajského športového 
centra Prešov a spolupráci s prešovskou 
reštauráciou McDonald’s si malí športov-
ci a tréneri užili pekný športový deň. Zá-
pasy hrali družstvá na troch ihriskách, vy-
losované do skupín A, B, C. Po základných 
skupinách sa už na jednotlivých ihriskách 
hralo o umiestnenia.

Finálovú skupinu si rozdelili školáci 
z  Giraltoviec, Víťaza a  Vranova nad Top-
ľou. Celodenné zápolenia a  snaha pri-
niesli ovocie. Malí víťazi zo Základnej ško-
ly vo Víťazi neskrývali radosť a dojatie.

Ceny víťazom aj všetkým zúčastneným 
družstvám odovzdávala za hlavných 
partnerov turnaja Anna Majorová z  Mc-
Donald’s Košice/Prešov, spolu s prednos-
tom Mestského úradu Sabinov Martinom 
Judičákom.

Víťazný tím sa na stupni víťazov krajského 
kola umiestnil prvýkrát. „V  minulosti sme 
stále skončili v okresnom kole. Myslím si, 
že na finále už budú všetci tak nadšení, že 
nebude potrebné hráčov ani motivovať. 
Ideme si to užiť, máme svoju kvalitu. Sme 
malá dedina, takže je to veľký úspech,“ 
zhodnotil víťazstvo svojho družstva tréner 
Peter Stašík a  ďalej povedal: „Základnú 
skupinu sme mali najťažšiu, v  tej našej 
boli najkvalitnejšie družstvá. Vo finále sa 
nám podarili relatívne dve ľahké víťaz-
stvá.“

S  družstvom sa na zápasoch zúčastnila aj 
učiteľka Elena Jurčišinová a takto zhodno-
tila úspech malých hráčov: „Deti chceli do-
kázať, že aj malé obecné školy majú šancu 
vyhrať. Tajomstvo je možno aj v trénerovi, 
ktorý ich nabudil. Veľmi sa im venuje, je to 
z  časti aj jeho odmena,“ opísala pedago-
gička.

Toto sú tí najlepší
Poradie víťazov Prešovského krajského kola:
1. miesto: ZŠ, Víťaz 236, Víťaz
2. miesto: Spojená škola – ZŠ, Budovateľská 
164/4,Giraltovce
3. miesto: ZŠ, Lúčna, Vranov nad Topľou
4. miesto: ZŠ s MŠ, Jakubany 151, Jakubany
5. miesto: ZŠ, Mlynská 697/7, Stropkov
6. miesto: ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, 
Poprad
7. miesto: ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
8. miesto: ZŠ, Komenského 113, Lipany
9. miesto: ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok
10. miesto: Cirkevná SŠ, Švermova 10, Snina
11. miesto: ZŠ Bartolomeja Krpelca, 
T. Ševčenka 3, Bardejov
12. miesto: ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča

Najlepšia hráčka: Liliana Kuchtová, 
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad
Najlepší hráč: Maxim Stašík, ZŠ. Víťaz 236, Víťaz
Najlepší brankár: Matej Franc, ZŠ. Víťaz 236, Víťaz
Najlepší strelec: Michal Andiľ, 
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné

https://www.mcdonaldscup.sk/novinka/id/177
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5403047033063246&type=3


Badín ovládol krajské kolo bez jediného zaváhania.

VYHRALI PO PRVÝ RAZ. DO FINÁLE 
IDE ŠKOLA, KTORÁ MÁ V TÍME HAMŠÍKA

VIAC FOTIEK 
A INFO NA WEBE

FOTOGALÉRIA
NA FACEBOOKU

BÁNSKA BÁNSKA 

BYSTRICABYSTRICA
Hralo sa na výborne pripravenej umelej tráve. 
Od rána však pálilo slnko, preto nádejní futba-
listi a futbalistky dostali zabrať. Zvládli to však 
na výbornú. Na krajskom kole 23. ročníka mini 
futbalového turnaja McDonald’s  Cup v  Ban-
skej Bystrici sa najviac darilo hráčom zo ZŠ 
s MŠ Badín. Tí ani raz neokúsili horkosť prehry.

Krajského kola na štadióne v  Radvani sa zú-
častnilo 11 okresných víťazných školských 
družstiev. Hrali v  troch skupinách, z  ktorých 
štyria najlepší postúpili do semifinále. Po zá-
verečnom hvizde finále vytryskli na ihrisku 
veľké emócie. Hráči víťaznej školy skákali po 
sebe a spievali. Objatia nemali konca, zábery 
pripomínali oslavy majstrovského titulu.

„Na turnaj sme nešli s  cieľom vyhrať, pre-
tože sme netušili, akí súperi nás čakajú. 
Vypálilo to však tým najlepším spôsobom. 
Sme nesmierne šťastní,“ po vyhlásení víťa-
zov spokojne vravel tréner a  učiteľ ZŠ s  MŠ 
Badín František Lukáč. „Chválim všetkých 
hráčov, pretože všetci sa nesmierne snažili. 
V  škole budú celebrity,“ dodal s  úsmevom. 
Badín vyhral krajské kolo po prvý raz v histórii. 
Po prvýkrát tak postupuje na Finále - Majstrov-
stiev Slovenska. „Keď sme sa dostali až sem, 
chceme vyhrať. Máme dobrých hráčov, kto-
rí majú talent. Keď nás doplnia chlapci, ktorí 
dnes pre chorobu chýbali, budeme dobrý 
tím,“ uviedol tréner Lukáč.

Toto sú tí najlepší 
Poradie víťazov Banskobystrického
krajského kola:
1. miesto: ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín
2. miesto: ZŠ, J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, 
Detva
3. miesto: Súkromná ZŠ, Gemerská cesta 1, 
Lučenec
4. miesto: ZŠ s MŠ, Pionierska 2, Brezno

5. miesto: ZŠ, J. Alexyho 
1941/1, Zvolen
6. miesto: ZŠ J. C. Hron-
ského, Školská 10, Krupina
7. miesto: ZŠ Jána 
Zemana, Školská 44/6, 
Nová Baňa
8. miesto: ZŠ s  MŠ Maxi-
miliána Hella, Štiavnické 
Bane 128
9. miesto: ZŠ s MŠ Š. Moy-
sesa, A. Kmeťa 1, Žiar n/
Hronom
10. miesto: ZŠ, Slobody 2, 
Poltár
11. miesto: ZŠ, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš

Najlepší hráč: Lucas Hamšík, ZŠ s MŠ, 
Tajovského 2, Badín
Najlepšia hráčka: Michaela Badíková, 
Súkromná ZŠ, Gem. cesta 1, Lučenec
Najlepší brankár: Samuel Frayne, 
ZŠ, J. Alexyho 1941/1, Zvolen
Najlepší strelec: Jakub Ružbacký, 
ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín

Tím z  Badína ťahal krásnymi akciami Lucas 
Hamšík. Syn kapitána slovenskej reprezen-
tácie a  legendy slovenského futbalu Mareka 
Hamšíka bol zaslúžene vyhlásený za naj-
lepšieho hráča turnaja. „Hralo sa mi veľmi 
dobre, i  keď bolo strašne teplo. Teším sa, 
že sme vyhrali. Od začiatku som chcel byť 
najlepším hráčom a som rád, že sa mi to po-
darilo,“ po turnaji vravel Lucas Hamšík zo ZŠ 
s MŠ Badín, ktorý túži stať sa profesionálnym 
futbalistom. „Chcem byť ako ocino. Sníva sa 
mi o tom stále, preto sa snažím v každom 
zápase, každú minútu. Mojím obľúbeným 
klubom je FC Barcelona, kde vyrástli skvelí 
futbalisti. Raz by som tam chcel hrať aj ja 
a spravím preto maximum,“ dodal.

Po prestupe Mareka Hamšíka z  talianskeho 
Neapola do čínskeho Dalian Yifang prebral 
futbalový rast Lucasa jeho starý otec. Ten sle-
duje jeho výkony a pomáha mu zlepšovať sa aj 
po odchode Mareka do tureckého Trabzons-
poru. „Chlapcov vozím na tréningy, chodím 
sa pozerať na ich zápasy a  posielam Ma-
rekovi referáty. Sú to pekné starosti, vrátil 
som sa späť o 25 rokov, keď mal môj syn de-
sať rokov. Prežívam déjà vu a užívam si to, že 
môžem sledovať svojich vnukov,“ spokojne 
povedal Richard Hamšík, otec Mareka a starý 
otec Lucasa Hamšíka.

A aká je podobnosť medzi jeho synom Mare-
kom a vnukom Lucasom? „Lucas je vo svojej 
kategórii nadštandardne šikovný. Techni-
ku majú rovnakú, Lucas je však ortodoxný 
ľavák, zatiaľ čo Marek bol pravák a neskôr 
obojnohý. Marek bol viac gólový, Lucas je 
ten typ, ktorý dáva mužstvu rozum a  veľa 
prihráva. Celkovo sú si ale dosť podobní,“ 
prezradil.

https://www.mcdonaldscup.sk/novinka/id/178
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5405998256101457&type=3


Víťazi okresných kôl Nitrianskeho kraja sa proti sebe 
postavili na krásnom trávniku štadiónu FC Nitra, kam 
sa kopačky malých školákov bežne nedostanú.

ZŠ TULIPÁNOVÁ ZÍSKALA ZLATO PO DESIATICH ROKOCH 
A UZATVÁRA ZOZNAM FINÁLOVÝCH DRUŽSTIEV

Po dlhých desiatich rokoch sa parádny 
triumf podaril chlapcom a  dievčatám zo 
Základnej školy Tulipánová z Nitry. Vo finá-
lovom zápase doslova zvalcovali protih-
ráčov z  Nových Zámkov výsledkom 20:3. 
Tréner „Tulipánky“ neskrýval nadšenie 
a spokojnosť.

Na krajskom kole v  Nitre sa zúčastnilo se-
dem okresných víťazných školských druž-
stiev. Hralo sa v dvoch skupinách, z ktorých 
najlepší postúpili do semifinále. Finálový 
zápas bol pre brankára Nových Zámkov ne-
konečný, kvetinoví hráči zo ZŠ Tulipánová 
strelili 20 gólov.

Učiteľ a tréner zo ZŠ Tulipánová Igor Mesá-
roš neskrýval spokojnosť. „Som veľmi rád, 
že sme postúpili na finálový turnaj. Od-
kedy pôsobím na škole, podarilo sa nám 
to prvýkrát. Tento rok sme zložili veľmi 
kvalitný tím a viaceré zápasy sme vyhrali 
vysokým rozdielom, aj samotné finále. To 
som pred turnajom nečakal. Navyše, zís-
kali sme aj tri individuálne ceny,“ pochva-
ľoval si tréner víťazov.

Družstvo na ihrisku dirigoval Juraj Mego, 
ktorý z  pozície zadného hráča aj tvoril 
hru a  pripravoval si pozície na svoje tvr-
dé torpéda. So 16 gólmi sa napokon stal 
najlepším strelcom turnaja. Ozdobou dňa 
bola gólová oslava jeho spoluhráčky Sáry 
Javrovej, ktorá predviedla prítomným 
gymnastické premety. „Na dvojdňové fi-
nále do Senca sa veľmi tešíme a trúfame 
si umiestniť sa medzi trojicou najlep-
ších,“ dodal tréner Nitranov.

Poradie víťazov Nitrianskeho
krajského kola:
1. miesto: ZŠ, Tulipánová 1, Nitra
2. miesto: ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
3. miesto: ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice
4. miesto: Cirkevná ZŠ s  MŠ Pánny Márie 
s VJM, Brnenské n. 15, Kolárovo
5. miesto: ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
6. miesto: ZŠ s MŠ, Hviezdoslavova 38, Sol-
čany
7. miesto: ZŠ, Školská 1699/23, Močenok

Najlepšia hráčka: Sára Javrová, ZŠ, Tulipá-
nová 1, Nitra
Najlepší hráč: Matej Kúsek, ZŠ, Tulipánová 
1, Nitra
Najlepší strelec: Juraj Mego, ZŠ, Tulipánová 
1, Nitra - 16 gólov
Najlepší brankár: Dimitrii Herasynchuk, ZŠ, 
Devínska 12, Nové Zámky
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NITRANITRA

https://www.mcdonaldscup.sk/novinka/id/179
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