
 

 

O R G A N I Z A Č N Ý    P O R I A D O K  

 
MCDONALD´S CUP 

 

Charakteristika športových súťaži žiakov základných škôl 
 

Názov súťaže: 

 
Mini futbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald's Cup 

Zámer projektu: Ponúknuť deťom zmysluplné využitie voľného času a aktivizácia detí 
1. stupňa ZŠ pre pravidelnú športovú aktivitu – futbal.  
Projekt McDonald's Cup je súčasťou Grassroots programu SFZ. 

Štruktúra súťaži, počet kôl a charakteristika kategórii 
 

Organizácia súťaže: 

 
Školská súťaž v malom futbale 10-členných koedukovaných 
družstiev chlapcov a dievčat 1. stupňa základných škôl. 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. 

Počet kôl: 
 

1.časť - Školské kolá, Predkolá, 
2.časť - Okresné kolá a prípadné regionálne kolá, 
3.časť - Krajské kolo, 
4.časť - Finále – majstrovstvá SR. 

Charakteristika kategórii: 
 

Mix - žiaci a žiačky súťažia spolu. Pre účasť žiakov/žiačok v súťaží 

je nutné splniť nasledujúce podmienky: 

1. Musia byť žiakmi  1. stupňa ZŠ - U10 - nar. 1. 9. 2011 a mladší. 
2. Žiaci a žiačky musia byť žiakmi jednej školy. 

Odborné a organizačné 
zabezpečenie športových 
súťaži: 

 Organizátor súťaže je povinný zaslať správcovi portálu (NŠC) na 
zverejnenie všeobecné  informácie o príslušnej súťaži do 
informačného systému: www.skolskysport.sk do  31. júla 
príslušného kalendárneho roka.  

 Za organizáciu finále – M SR je zodpovedný Slovenský futbalový 
zväz (SFZ) a generálny partner McDonald´s Slovakia. 
Organizátor M SR zverejní propozície na portáli najneskôr  
mesiac pred konaním súťaže. 

Predkolá, okresné, regionálne a krajské kolá organizačne 
zabezpečujú Okresné úrady s pôsobnosťou kraja a nimi poverení 
organizátori. Po odbornej stránke riadia športové súťaže v krajoch 
odborné komisie. SFZ zastupujú v príslušných komisiách krajskí 
koordinátori.  

 Organizátor príslušného kola je zodpovedný za včasné 
zverejňovanie informácií o organizovaní jednotlivých kôl súťaží 
prostredníctvom portálu www.skolskysport.sk nasledovne: 

 Všetci organizátori sú povinní zverejniť informácie o kole 
(propozície) najneskôr 7 dní pred uskutočnením kola. 

 Všetci organizátori sú povinní doplniť  výsledky,  označiť poradie 
a postupujúcu školu  do 1 dna po uskutočnení kola. 

 Súťaží sa podľa pravidiel SFZ a  príslušných propozícií.  

 V prípade, že si to organizácia podujatia vyžaduje, môže 
organizátor upraviť dátum pre zaslanie súpisky. 

 

http://www.skolskysport.sk/
http://www.skolskysport.sk/


Súťažné podmienky Viď. Propozície a pravidlá 

Identifikačné údaje 
a kontaktne údaje 
organizátora súťaže na 
celoštátnej úrovni: 

Kontaktná osoba za organizátora SFZ:  
Grassroots koordinátor: Vladimír Lupták 
tel: 0902 937 002  
email: vladimir.luptak@futbalsfz.sk 

Podmienky účasti žiakov 
v súťažiach, rámcový 
postupový kľúč 
a prihlasovanie do ŠS: 

Prihlasovanie škôl do súťaže je možné výhradne prostredníctvom 
portálu www.skolskysport.sk (cez prihlasovacie údaje školy – 
prihlasovacie meno a heslo). 
 
 Žiak/žiačka môže v súťaži v danom školskom roku nastúpiť len 

za jednu školu. 
 Do krajského finále postupuje víťazné družstvo z okresného 

kola.  
 Na M-SR postupuje víťazné družstvo z krajského kola.  
Termín na prihlásenie do súťaže: 30. september 2021. 
 
Pred stretnutím predkladá každé družstvo organizátorovi turnaja, 
súpisku družstva podpísanú a opečiatkovanú riaditeľom školy. V 
zápise stretnutia môžu byť uvedení iba hráči, ktorí sú uvedení na 
súpiske.  
 
Po ukončení základnej časti (turnaje v skupinách) môže každá 
postupujúca škola zostaviť nové družstvo s tým, že môže pospájať a 
vybrať hráčov aj z ďalších družstiev svojej školy vyhotovením novej 
súpisky pred finálovým krajským turnajom. 
 
Súpisky sa uzatvárajú najneskôr 1 deň pred konaním turnaja. 
 

Podmienky a spôsob 
zabezpečenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia 
účastníkov súťaži: 

Poistenie: 

 Účastníci ŠSŽ musia mať so sebou kartu poistenca, ktorou sa 
bude musieť preukázať v prípade potreby! 

 Za zdravotný stav a poistenie účastníkov ŠSŽ zodpovedá 
vysielajúca škola. 

 Všetci účastníci ŠSŽ sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti 
a ochranu zdravia! 

 Učiteľ je zodpovedný za svojich žiakov počas celého turnaja. 
Organizátori jednotlivých kôl ŠSŽ nezodpovedajú za škody alebo 
krádeže osobného vlastníctva členov družstiev a ich sprievodu, 
napríklad vybavenia, osobných vecí či finančných prostriedkov. 
 

COVID nariadenie: Športové súťaže je možné organizovať v závislosti od 
pandemickej situácie v okrese. Podmienky organizovania 
musia byť v súlade s COVID Automatom pre šport, ktorý je 
zverejnený na webovej stránke:  
https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov 
 

Zdravotná služba: Zabezpečí organizátor. 

Charakteristika 
medzinárodnej súťaže: 

NIE je 

Štruktúra rozpočtu, 
použitie a postup pri 
zúčtovaní finančných 
prostriedkov: 

Financovanie súťaží je zabezpečené v zmysle smernice č. 23/2017  
o súťažiach žiakov Čl. 9 Financovanie.  
 

Dátum účinnosti: 1.9.2021 

Doložka o schválení 
organizačného poriadku: 

- 

 

http://www.skolskysport.sk/
https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

