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PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA 
CELOSLOVENSKÉ FINÁLE 

McDONALD's CUP 2017/2018 
 
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Názov súťaže: 
Mini futbal žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ – McDonald's Cup (A kategória – celoštátna 
postupová súťaž). 
 
Vyhlasovateľ:  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) 
 
Spoluvyhlasovateľ a organizátor:  
Slovenský futbalový zväz (SFZ) 
 
Generálny partner:  
McDonald's Slovakia spol. s r.o. (McDonald's Slovakia) 
 
Športový partner: 
PUMA, SPORTISIMO, Demi šport 
 
Mediálni partneri: 
čas.sk, MY regionálne noviny, Korzár 
 
Patrón turnaja:  
Futbalový reprezentant SR – Marek Hamšík 
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Futbalový turnaj „McDonald's Cup 2017/18“ (ďalej iba McDonald's Cup) je 
organizovaný na území Slovenskej republiky. Turnaj je určený pre žiakov a žiačky len 
1. stupňa základných škôl. 
 

TERMÍN A MIESTO KONANIA 
Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnia v termíne 13. júna -  14. júna 2018 v Národnom 
tréningovom centre SFZ v Poprade, Športová ul. 2. 
 

VEKOVÉ KATEGÓRIE 
Turnaja sa môžu zúčastniť žiaci a žiačky len 1. stupňa ZŠ narodení 1.9.2007 a mladší, 
pričom musia spĺňať obidve kritériá. Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou. 
Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1, pričom na hracej ploche počas zápasu MUSÍ BYŤ 
VŽDY 1 DIEVČA. 
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a SK zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - platné od 30.1.2018, 
účinné od 25.5.2018: 
Podľa Súhlas s poskytnutím osobných údajov je určený a podpisujú ho všetci hráči 
a hráčky (za nich súhlas vyjadrí rodič/zákonný zástupca) a zároveň všetci dospelí 
účastníci finále (tréneri, učitelia, dospelý doprovod tímu, rozhodcovia, zdravotníci, 
staff a všetci členovia organizačného tímu). 
Organizátori celoslovenského finále zašlú emailom každému trénerovi nové tlačivo 
„Súhlas s poskytnutím osobných údajov“. Následne bude súhlas zverejnený na 
školskom portáli v Dokumentoch k turnaju. 
Tréneri družstiev odovzdajú podpísané súhlasy na technickej porade organizátorom 
finále.  
Poskytnuté osobné údaje: meno hráča/trénera/usporiadateľa, názov základnej školy, fotky a video 
z celoslovenského finále. 
Súhlas je vyjadrený spoločnosti McDonald's Slovakia spol. s r.o. a Slovenskému futbalovému 
zväzu, za účelom zabezpečenia dodržiavania pravidiel turnaja McDonald´s Cup 2017/2018, 
nekomerčného i komerčného zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových 
portáloch turnaja a vo forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory a propagácie turnaja 
McDonald´s Cup, zberu štatistických údajov turnaja. 

POISTENIE A ZODPOVEDNOSŤ 
Účastníci sa zúčastňujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník je povinný priniesť 
si preukaz poistenca, ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby! Za zdravotný 
stav hráčov zodpovedá príslušná škola. Organizátor celoslovenského finále nezodpovedá za 
akékoľvek osobné zranenia, ku ktorým dôjde v rámci turnaja alebo v súvislosti s ním, 
zranenia spôsobené hráčmi alebo vedúcimi družstiev tretím osobám, škody alebo krádeže 
osobného vlastníctva členov družstva a ich sprievodu, napríklad vybavenia, osobných vecí 
či peňazí, ani za chyby, nehody alebo nedopatrenia spôsobené kýmkoľvek a komukoľvek. 
Účastníci turnaja štartujú na vlastné poistenie. Pedagogický dozor je zodpovedný za svojich 
žiakov počas celého podujatia. Za stratu osobných vecí organizátor nezodpovedá. Pre 
hráčov je zabezpečený večerný program v prvý finálový deň, pod dozorom animátorov.  

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 
Zúčastnená škola v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich 
účastníkov od okamihu odchodu na turnaj až po ich návrat. Zároveň žiaci v plnej miere budú 
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rešpektovať pokyny organizátorov školských športových súťaží, s ktorými sa oboznámia 
pred začiatkom súťaže. 
 
UBYTOVANIE 
Tímy budú ubytované v hoteli SATEL, Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad. 
 
STRAVA 
Pre tímy je zabezpečená strava nasledovne:  
13. 6. 2018 – obed a večera 
14. 6. 2018 – raňajky, obed 
Počas zápasov bude pitný režim pre všetkých hráčov k dispozícii v NTC SFZ Poprad. 
 
DOPRAVA 
Dopravu do miesta konania podujatia a späť si zabezpečujú a hradia účastníci podujatia, 
pokiaľ organizátor nerozhodne inak. Organizátor podujatia je povinný zabezpečiť 
športovcom a ich sprevádzajúcim osobám, vykonávajúcim pedagogický dozor, dopravu 
medzi objektmi v mieste podujatia, ak pešia vzdialenosť medzi nimi je väčšia ako 2 km.  
(podľa: Smernica MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení 
školských súťaží detí a žiakov škôl) 
 
Príchod družstiev dňa 13. 6. 2018 do NTC SFZ Poprad je maximálne do 11,30 hod. 
 
Organizátor zabezpečuje kyvadlovú autobusovú dopravu pre finalistov nasledovne: 
- vo štvrtok ráno 14.6. 2018 z hotela SATEL do NTC SFZ a po skončení turnaja z NTC SFZ 
na autobusovú/vlakovú stanicu  v Poprade (pre družstvá, ktoré prídu vlakom/autobusom do 
Popradu) 
 

VEČERNÝ PROGRAM 
Detský večerný program: Generálny partner McDonald´s pripravil pre hráčov večerný 
program – aktivity v Aquacity Poprad. Počas večerného programu budú deti v sprievode 
animátorov (2 osoby na družstvo). Program v aquaparku bude formou bezpečných súťaží, 
pod dozorom, aktivity budú vyberané s ohľadom aj na neplavcov. Žiadame rodičov, aby 
deťom zabalili plavky, pre neplavcov rukávce, kolesá, vesty. Žiadame rodičov o poučenie 
detí, aby dodržovali pokyny animátorov, nevzďaľovali sa od svojej skupiny! V prípade 
záujmu je možná účasť vedúcich družstiev (prípadne jedným rodičom povereným vedúcim 
družstva). Na technickej porade organizátor upresní spôsob odchodu na detský 
večerný program (rovnako príchodu).    
Večerný program pre dospelých: Generálny partner McDonald´s pripravil program taktiež  
pre hostí, na ktorý srdečne pozývame trénerov družstiev (2 tréneri/družstvo), organizátorov, 
partnerov turnaja a ďalších hostí. Tento večerný program je len pre pozvaných hostí, 
pozvánky zašleme na vaše zadané emailové adresy. Spoločenský večer sa bude konať v 
hoteli SATEL, Mnoheľova 825/3, Poprad. 
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 
Škola, ktorá postúpila na celoslovenské finále do Popradu, je povinná po skončení krajského 
kola, najneskôr však do 4. 6. 2018 organizátorovi Finále nahlásiť na email: 
vladimir.luptak@futbalsfz.sk nasledovné údaje: 

I. kontaktné údaje vedúceho družstva (zodpovednej osoby): meno, telefón, email, 

mailto:vladimir.luptak@futbalsfz.sk
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II. mená vedúcich družstiev – 2 osoby 
III. čas a miesto príchodu družstva (NTC SFZ Poprad, autobusová alebo vlaková stanica 

v Poprade). 
 

SÚPISKA HRÁČOV 
Podmienkou zaradenia družstva do Finále je úplné vyplnenie a odoslanie súpisky emailom 
najneskôr do 11. júna 2018 na emailové adresy: vladimir.luptak@futbalsfz.sk; 
kotyian.lucia@1stclass.sk. Súpiska musí obsahovať maximálne 10 žiakov/žiačok školy, 
ktorí sa za dané družstvo zúčastnia turnaja, mená dvoch vedúcich družstva a prehlásenie 
riaditeľa o správnosti jednotlivých údajov uvedených v súpiske. Žiaci a žiačky, ktorí budú 
hrať v turnaji, musia byť žiakmi len 1. stupňa základnej školy, a zároveň spĺňať 
vekovú kategóriu 1. 9. 2007 a mladší. Správnosť týchto údajov potvrdzuje riaditeľ školy 
svojím podpisom a pečiatkou. Do súpisky škola napíše aj čísla dresov hráčov/hráčok, s 
ktorými budú štartovať počas celého turnaja! Formulár súpiske je k dispozícii na školskom 
portáli www.skolskysport.sk. Súpiska musí byť zároveň zaevidovaná na portáli 
www.skolskysport.sk najneskôr 24 hodín pred turnajom. 

Zoznam hráčov môže byť v opodstatnených prípadoch (zranenie a pod.) zmenený o ďalších 
žiakov danej školy. Originál súpisky, spolu s podpísaným a opečiatkovaným originálom 
prehlásenia riaditeľa školy, je vedúci družstva povinný predložiť v 2 kópiách na 
technickej porade v deň príchodu pred slávnostným otvorením finále. 
 
VEDÚCI DRUŽSTVA 
Vedúcim družstva musí byť osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, ktorá je zodpovedná za 
správanie a vystupovanie všetkých členov družstva na ihrisku aj mimo neho počas celého 
turnaja ŠP. Každé družstvo môžu na finálový turnaj sprevádzať maximálne dve osoby. Ak s 
družstvom pricestuje vodič, tomu škola zabezpečí ubytovanie a stravu na vlastné náklady. 
Každá ďalšia osoba, ktorá pricestuje s družstvom na Finále, si ubytovanie a stravu na 
zabezpečuje na vlastné náklady. 
Do útrob štadióna, šatní hráčov, priestorov pre hostí, trénerov a organizátorov 
nebudú mať prístup žiadne iné osoby.  
Vstup je povolený len na vonkajšie tribúny a bude kontrolovaný. Žiadame vedúcich 
družstva, aby o tom informovali rodičov, šoférov, fanúšikov, divákov,... a poučili ich 
o tomto nariadení.  
 

DARČEKY PRE ÚČASTNÍKOV A CENY PRE VÍŤAZA TURNAJA 
Všetky družstvá postupujúce na Majstrovstvá Slovenska vyhrali na krajských kolách 
kompletné sady značkových futbalových dresov, ktoré získali ako víťazi krajských kôl 
McDonald´s Cup 2017/18. Školy sú povinné si tieto dresy priniesť na finálový turnaj do 
Popradu, pretože v nich budú hrať svoje zápasy! 

 Družstvá umiestnené na prvých troch miestach finálového turnaja dostanú poháre, 
medaile a diplomy.  

 Hlavnou cenou pre víťazné družstvo finálového turnaja je zahraničný zájazd na 
futbalový zápas v Londýne na jeseň 2018. 

 Každé zúčastnené družstvo bude ocenené balíčkami od partnerov turnaja. 

 Počas slávnostného oceňovania víťazov budú vyhlásené aj tri najobľúbenejšie družstvá 
online súťaže Srdcom spolu. 
 
 

mailto:vladimir.luptak@futbalsfz.sk
mailto:kotyian.lucia@1stclass.sk
http://www.skolskysport.sk/
http://www.skolskysport.sk/
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SYSTÉM TURNAJA 
V rámci dvojdňového pobytu absolvujú všetci účastníci športový a sprievodný program. 
Športová časť bude zameraná predovšetkým na zápasy v skupinách a zápasy o 
umiestnenie. Sprievodný program potom doplní túto športovú časť o zaujímavé súťaže a 
atrakcie. 

Do celoslovenského finále – Majstrovstvá Slovenska, postúpi 8 tímov – víťazov jednotlivých 
krajských kôl. Družstvá budú rozdelené do 2 základných skupín po 4 tímy. Každý z 
účastníkov turnaja tak odohrá v skupine 3 zápasy systémom každý s každým. Družstvá, 
ktoré skončia v skupine na 3. a 4. mieste odohrajú zaraďovacie zápasy a potom zápasy o 5. 
a 7. miesto. Prvé dva tímy v skupinách odohrajú semifinálové zápasy a následne zápasy o 
1. a 3. miesto. 

Všetky zápasy turnaja sa hrajú podľa oficiálnych Pravidiel futbalu upravených pre súťaž 
McDonald's Cupu, Súťažného poriadku a ostatných platných predpisov Slovenského 
futbalového zväzu (SFZ), ak nie sú v týchto propozíciách upravené inak, so zreteľom 
na zvláštnosti tejto školskej športovej súťaže. Organizátor je oprávnený rozhodovať 
o všetkých otázkach týkajúcich sa turnaja. 

Za víťazstvo získa 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. O konečnom poradí 
v skupine rozhoduje počet získaných bodov zo všetkých odohraných zápasov. 
Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi (pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí v  
skupine rozhodujú nasledujúce kritériá:  

a) väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov 
b) vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov 
c) väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov 
d) ak sa na základe hore uvedených kritérií a) až c) nerozhodne o poradí, kritériá e) až 

g) sa uplatnia: 
e) gólový rozdiel zo všetkých zápasov  
f) väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov 
g) kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia 

 
Kopy sa vykonávajú nasledovným spôsobom: 
- každý kop musí vykonať iný hráč až dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci oprávnení hráči 
družstva. Až potom môže kop vykonať hráč, ktorý už raz kop zahrával. 
- ak má na konci stretnutia, pred akciou kopov, jedno z družstiev väčší počet hráčov ako 
druhé, počet hráčov sa musí vyrovnať na úroveň súpera. 
 
Ak skončí zápas o umiestnenie remízou, družstvá kopú pokutové kopy v počte 5 alebo až do 
rozhodnutia podľa Pravidiel futbalu. 

POČET HRÁČOV A STRIEDANIE 
Každé družstvo tvorí maximálne 10 hráčov uvedených v súpiske do turnaja a zároveň 
zapísaných do „Zápisu o stretnutí“. Do zápasu nastupuje vždy 1 brankár a 4 hráči/hráčky 
v poli. V každom zápase je možnosť striedať hráčov/hráčky hokejovým spôsobom v 
priestore striedačiek. 

HRACIA DOBA 
V zápasoch turnaja je stanovená na 2 x 12 minút s 5 minútovou prestávkou. 
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ROZHODCOVIA 
Všetky zápasy finálového turnaja rozhodujú licencovaní rozhodcovia, ktorých deleguje 
Slovenský futbalový zväz v spolupráci so Východoslovenským futbalovým zväzom. 

HRACIA PLOCHA 
Zápasy finálového turnaja sa budú hrať na 2 ihriskách vyznačených na ploche Národného 
tréningového centra SFZ s prírodnou trávou a rozmermi uvedenými v Pravidlách súťaže. 
Na hracej ploche sa môžu zdržovať len družstvá, ktoré hrajú, tzn. hráči/hráčky, 
tréneri/pedagógovia (2 osoby za družstvo) a organizátori.  
Rodičia, fanúšikovia, hostia a iné osoby majú vstup na hraciu plochu zakázaný 
a vstup im nebude umožnený. Rovnako rodičia a iné osoby nebudú mať prístup do 
šatní hráčov ani útrob NTC Poprad. 
 

 

POSTUP ORGANIZÁTORA M-SR PRI NEDODRŽANÍ PODMIENOK O ŠTARTE HRÁĆOK 
V PROPOZÍCIÁCH M-SR 20. ROČNÍKA McDONALD´s CUP 2017/2018 

1. V PRÍPADE, ŽE SA DRUŽSTVÁ DOSTAVIA NA M-SR BEZ ÚČASTI 
DIEVČAT/HRÁČOK NA SÚPISKE: 

 družstvo môže nastúpiť na zápasy, ale všetky výsledky tohto družstva budú 
anulované, tzn. nebudú započítané do celkového hodnotenia turnaja, 

 organizátori turnaja nemajú záujem oberať deti o možnosť športovej aktivity, 
súťaženia, zábavy. 

2. V PRÍPADE, ŽE SA POČAS ZÁPASU ZRANÍ DIEVČA/HRÁČKA: 

 učiteľ/tréner je povinný nahradiť zranené dievča/hráčku ďalším dievčaťom/hráčkou 
svojho družstva, ktorá je uvedená na súpiske družstva pre M-SR) 

 zranená hráčka musí opustiť hraciu plochu. 

3. V PRÍPADE, ŽE SA POČAS ZÁPASU ZRANÍ DIEVČA/HRÁČKA A UČITEĽ NEBUDE 
MAŤ K DISPOZÍCIÍ UŽ ŽIADNE DIEVČA/HRÁČKU: 
 ak učiteľ/tréner už nemá k dispozícii ďalšie dievča/hráčku, zápas sa môže dohrať v 

počte hráčov 3 + 1, ale všetky výsledky tohto družstva v turnaji budú anulované, tzn. 
nebudú započítané do celkového hodnotenia,  

 V ďalších zápasoch turnaja bude môcť družstvo pokračovať v počte hráčov 3 + 1 len 
chlapci). 
 

4. V PRÍPADE, ŽE JE POČAS ZÁPASU DIEVČA/HRÁČKA NAPOMÍNANÁ ŽLTOU 
KARTOU (ŽK): 
 potrestané družstvo hrá počas trestu s počtom hráčov 3 + 1, v tomto prípade nie je 

podmienkou mať na hracej ploche dievča/hráčku, MÔŽU HRAŤ LEN CHLAPCI. Táto 
podmienka neplatí, ak žltú kartu dostane chlapec/hráč, v tom prípade ostáva 
podmienka účasti hráčky na HP, 

 potrestaná hráčka sa môže po ukončení trestu (2 min.) vrátiť do hry. V prípade, ak 
družstvo dostane gól, platí bod XII. – PRAVIDLÁ McDONALD´s CUP 2017/2018. 

5. V PRÍPADE, ŽE JE POČAS ZÁPASU DIEVČA/HRÁČKA VYLÚČENÁ Z HRY (ČK): 
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 potrestaná hráčka po ukončení trestu (2 min.) už nemôže v danom zápase zasiahnuť 
do hry, 

 potrestané družstvo hrá počas trestu s počtom hráčov 3 + 1, v tomto prípade nie je 
podmienkou mať na hracej ploche dievča/hráčku, MÔŽU HRAŤ LEN CHLAPCI, 

 táto podmienka neplatí, ak červenú kartu dostane chlapec/hráč, v tom prípade ostáva 
podmienka účasti hráčky na HP. 

 po ukončení trestu musí byť nahradená inou hráčkou/hráčom na hracej ploche. 
 v prípade, ak družstvo dostane gól, platí bod XII. - PRAVIDLÁ McDONALD´s CUP 

2017/2018, 
 ak učiteľ/tréner už nemá k dispozícii ďalšie dievča/hráčku, zápas sa môže dohrať v 

počte hráčov 3 + 1, ale všetky dosiahnuté výsledky tohto družstva v turnaji budú 
anulované, tzn. nebudú započítané do celkového hodnotenia, 

 v ďalších zápasoch turnaja bude môcť družstvo pokračovať v počte hráčov 3 + 1, (len 
chlapci). 

 
MAJSTROM SLOVENSKA SA MÔŽE STAŤ IBA TO DRUŽSTVO, KTORÉ SPLNILO 
VŠETKY PODMIENKY PROPOZÍCIÍ M-SR  20. ROČNÍKA TURNAJA McDONALD´s CUP 
2017/2018 POČAS VŠETKÝCH ZÁPASOV TURNAJA M-SR. 
 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 
Organizátor turnaja zabezpečí zdravotnú službu počas hrania zápasov v areáli NTC SFZ 
Poprad 

FUTBALOVÁ VÝSTROJ HRÁČOV 
Hráči jednotlivých družstiev sú povinní na stretnutie nastúpiť v dresoch, ktoré im daroval 
partner turnaja, spoločnosť McDonald's. Je povinné používať chrániče holenných kostí, inak 
hráči nebudú pripustení k hre. Všetci hráči musia používať štandardnú futbalovú obuv na 
prírodnú trávu. Počas turnaja je kvôli bezpečnosti účastníkov zakázané hrať zápasy v 
kopačkách s vymeniteľnými štupľami. Všetky zápasy turnaja sa hrajú s futbalovými loptami 
veľkosti č. 4, ktoré zaistí organizátor turnaja.  

TRESTY A PREVINENIA 
V prípade, že hráč dostane počas zápasu červenú kartu a je vylúčený, musí rozhodca 
zaznamenať túto skutočnosť v zápise o stretnutí. Každý takýto hráč nesmie nastúpiť 
nasledujúci zápas svojho družstva v turnaji. Výsledok zápasu bude rozhodnutý kontumačne 
v prospech súpera v nasledujúcich prípadoch: 

 Ak sa družstvo dostaví neskoro na zápas bez riadneho odôvodnenia o viac než 15 
minút. Výsledok bude v takom prípade stanovený na 3:0. 

 Ak reprezentuje družstvo hráč, ktorý nie je žiakom 1.stupňa danej školy alebo nie je 
uvedený na súpiske do turnaja, resp. nie je uvedený v doplnenej súpiske, výsledok 
bude v takom prípade stanovený na 3:0.  

PROTESTY 
Rozhodnutia rozhodcu vo veci rozhodovania zápasu sú konečné a záväzné, v tomto ohľade 
teda nebudú prijímané žiadne protesty. Všetky ostatné protesty musia byť predložené 
vedúcim družstva organizátorovi turnaja najneskôr do 15 minút po ukončení zápasu. 
Rozhodnutie organizátora bude urobené bezodkladne s konečnou platnosťou v zmysle 
pravidiel tohto turnaja, v duchu Fair play a je záväzné.  
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ZELENÁ KARTA FAIR PLAY 
Počas turnaja môže rozhodca udeliť hráčovi/hráčke alebo trénerovi „Zelenú kartu fair play“  
za fair play správane sa pred, počas a po zápase. 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE ORGANIZÁTOROV: 

Slovenský futbalový zväz:  
koordinátor grassroots futbalu   
Vladimír Lupták           
Tel: 0902 937 002      
E-mail: vladimir.luptak@futbalsfz.sk       
        
 
Zástupca generálneho partnera McDonald´s ČR/SR: 
Lucia Kotyian 
1st CLASS AGENCY s.r.o. 
Tel: 0911 962 629 
E-mail: kotyian.lucia@1stclass.sk  
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