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KTO BUDE NOVÝM ŠAMPIÓNOM? 
IDEME DO VEĽKÉHO FINÁLE

O titul Majstra Slovenska má šancu zabo-
jovať 1 009 škôl z celého Slovenska. Nový 

ročník McDonald’s Cup so sebou prináša his-
torický rekord v počte zaregistrovaných zák-
ladných škôl. Víťazov legendárnej futbalovej 
súťaže spoznáme v  júni na celoslovenskom 
finále.

Počet zaregistrovaných škôl podľa jed-
notlivých krajov je vyrovnaný. Najviac prihlá-
sených základných škôl do nášho turnaja je 
z Nitrianskeho kraja, a to až 166. Prešovský kraj 
im šliape na päty so 154 registrovanými ško-
lami a prvú trojicu krajov uzatvára Žilinský 
kraj s počtom 141 prihlásených škôl.

Malé futbalistky a  futbalisti si už 
v niektorých mestách stihli pome-
rať svoje sily v  školských 
kolách, väč-

šina škôl sa na ne chystá od začiatku nového 
roka. Víťazi školských kôl sa následne prebo-
jujú do okresných, prípadne regionálnych kôl. 

Tí najlepší z okresov si zmerajú svoje sily 
v  ôsmich krajských kolách v  máji. Futbalové 
esá sa stretnú na trávniku Národného tré-
ningového centra Slovenského futbalového 
zväzu v Poprade, kde spoznáme víťazov a ví-
ťazky 24. ročníka McDonald’s Cup. Spoločnosť 
McDonald’s doposiaľ prispela na realizáciu 23. 
ročníkov celkovou sumou viac ako 3,5 milió-

nov Eur.

HISTORICKÝ REKORD McDonald’s Cup! 
DO 24. ROČNÍKA  JE PRIHLÁSENÝCH VIAC AKO 1 000 ZÁKLADNÝCH ŠKÔL!

SLEDUJTE NÁS AJ NA
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POČET REGISTROVANÝCH 
ŠKÔL V 24. ROČNÍKU

Vo februári pripravujeme pre riadite-
ľov, učiteľov, trénerov, organizátorov 

jednotlivých kôl 24. ročníka McDonald’s 
Cup  praktický online seminár so všetkými 
dôležitými informáciami a novinkami, ako 
aj možnosťami ako získať príspevok na or-
ganizáciu okresných a krajských kôl. 

Nájdete ho vo februári na našom  
YouTube kanáli McDonald’s Cup SK.

ONLINE SEMINÁR 
PRE ŠKOLY A ORGANIZÁTOROV

HARMONOGRAM 24. ROČNÍKA 
McDonald’s Cup

1.11. 2022  - 14.3. 2023  Školské kolá, predkolá a kvalifikačné kolá

15.3. 2023 -  8. 5. 2023  Okresné kolá prípadne Regionálne kolá

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

6. - 7. 6. 2023  FINÁLE POPRAD 

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.youtube.com/@mcdonaldscupsk
https://www.mcdonaldscup.sk/


NOVOROČNÉ PRIANIA PRE FUTBALISTOV 
A FUTBALISTKY OD McDonald’s Cup TEAMU 

SLEDUJTE NÁS AJ NA

„Ahojte futbalistky a futbalisti. Do nového 
roka vám prajem super trénerov, vynika-
júcich spoluhráčov, veľa strelených gólov 
a množstvo víťazstiev! Trénujte, makajte, 
a vidíme sa na trávnikoch! Ja vám držím 
palce a prajem veľa úspechov v 24. ročníku 
McDonald’s Cup.“ 
Majka Korenčiová 
patrónka 24. ročníka McDonald’s Cup

„Rada by som všetkým športovcom a špor-
tovkyniam zaželala do nového roka 2023 veľa 

odohratých zápasov, množstvo gólov, a najmä 
veľa radosti z futbalu! Prajem vám veľa úspechov 

počas okresných a krajských kôl, a už teraz sa 
teším na nových Majstrov Slovenska v 24. roč-

níku McDonald’s Cup, ktorých spoznáme v júni 
v Poprade!“ 

Lucia Poláčeková 
McDonald’s Slovensko

„Všetkým šikovným futbalistom a futbalist-
kám prajeme krásny a úspešný rok 2023. Veľa 
úspechov nie len na trávniku, ale aj mimo neho, 
veľa strelených gólov, a najmä veľa športových 
zážitkov a nových priateľstiev. Nech je pre vás 
rok 2023 plný nových výziev, aj v podobe 
McDonald’s Cup.“ 
Zuzana Tomašeková 
hlavná koordinátorka pre Školský šport 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR

„Milé futbalistky, milí futbalisti. Chcel by som vám popriať 
úspešný výkop do nového roku 2023. Dúfam, že poctivo 

trénujete aj počas prázdnin. Do roku 2023 vám prajem 
veľa futbalových zážitkov, nové priateľstvá, dobrých tré-

nerov a úspech v 24. ročníku McDonald’s Cup!“ 
                                              Robo Boženík

patrón 24. ročníka McDonald’s Cup

„Do nového roka prajem našim 
malým futbalovým hviezdam tých 

najlepších trénerov, výborných 
spoluhráčov, veľa víťazstiev či už 

na trávniku, ale aj mimo neho, 
a hlavne veľa úspechov 

v 24. ročníku McDonald’s Cup! 
Užívajte si každý tréning, a my sa 

už teraz nevieme dočkať vašich 
hviezdnych výkonov.“ 

Cyril Janoško 
Grassroots SFZ

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/


PATRÓNI 24. ROČNÍKA McDonald’s Cup

Dávaš si novoročné predsavzatia?
Novoročné predsavzatie si nejaké extra 
nedávam, želám si len, aby sme ja aj moja 
rodina boli zdraví a, samozrejme, čo najviac 
gólov.

Čím si chcel byť, keď vyrastieš?
Odmalička som veľmi chcel byť 
futbalistom. Ale, samozrejme, že som 
chcel byť aj policajt alebo záchranár.

Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Moje najobľúbenejšie jedlo sú cestoviny so 
syrom a kuracím mäsom. 

Si zástankyňou novoročných 
predsavzatí? 
Predsavzatia si väčšinou nedá-
vam, skôr rekapitulujem čo sa za 
ten rok stalo a možno kam by som 
sa v budúcom roku chcela dostať.

Čím si chcela byť, keď si bola 
malá? 
Keď som bola malá, nerozmýšľala 
som nad tým. Rada som behala po 
vonku s chalanmi a hrala futbal či 
hokej. Nikdy som si však nepred-
stavovala, že raz budem profesio-
nálna futbalistka. 

Kto je tvojim futbalovým 
vzorom?
Momentálne mojím vzorom vo 
futbale je Harry Kane.

Máš nejaký talizman, ktorý ti 
prináša šťastie v zápasoch?
Počas zápasu nenosím žiadny 
talizman, ale na kopačkách mám 
vyšité vždy moje meno, číslo 
a  meno svojej priateľky. A  to 
beriem ako talizman.

Ktoré z jedál je tvojím favoritom? 
Chlebík vo vajíčku. Pripomína mi to moje 
detstvo a domov. 

Kto je tvojím futbalovým vzorom? 
Nemám jeden futbalový vzor. Vždy som sa 
snažila zobrať si z tých najlepších to najlep-
šie. Napríklad Neuer, Čech či Buffon. 

Používaš aj talizman, keď nastupuješ do 
zápasov? 
Mám prívesok od mojich rodičov, ktorý si 
však na zápas, samozrejme, dávam dole. 
Ale to je môj talizman. 

SLEDUJTE NÁS AJ NA

Róbert Boženík

Mária Korenčiová 

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/


Šťastný výkop do 
nového roka 2023 vám želá 

McDonald’s Cup!
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