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METODICKÝ POKYN  K VYPLÁCANIU PRÍSPEVKU McDONALD´s  

USPORIADATEĽOM OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH KÔL  A CENÁM 

PRE HRÁČOV OKRESNÝCH KÔL POČAS 24. ROČNÍKA 

McDONALD´s CUPu 2022/2023   
  

  

  

Čl. I  Úvod  

  

Tento metodický pokyn predstavuje základný metodický rámec pre vyplácanie príspevku od 

spoločnosti McDonald's Slovakia spol. s r.o., sídlo: Einsteinova 33, budova EINPARK Office, 

Bratislava – Petržalka, 851 01, IČO: 31 392 229 (ďalej len ako „McDonald’s“) pre organizátorov 

okresných a krajských kôl (ďalej  len „Príspevok“) Majstrovstiev Slovenska vo futbale žiakov a 

žiačok 1. stupňa ZŠ – McDonald’s Cup 2022/2023  (ďalej len „McDonald´s Cup“).  

Výška Príspevku je určená sadzbou na základe skutočne zúčastneného počtu družstiev na 

jednotlivých okresných kolách a paušálnou sumou na krajských kolách.   

Generálny partner spoločnosť McDonald´s Slovakia, v spolupráci s partnermi turnaja, naďalej 

zabezpečuje aj ceny pre hráčov a hráčky okresných kôl. Rozdelenie cien pre okresné kolá 

stanovuje tento Metodický pokyn v Čl. V (ďalej len „Ceny pre okresné kolá“) a viaže sa na 

Príspevok.  

Metodický pokyn zahŕňa požiadavky a kritériá, ktoré je potrebné splniť na získanie  

Príspevku.    

Metodický pokyn nájdete na: https://www.mcdonaldscup.sk/prispevok-mcdonalds/ v 

dokumentoch k 24. Ročníku, a zároveň na  

https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1371/mcdonalds-cup-futbal-ziakov-a-ziacok-

zs/?Area=DocumentList&numPage=1 .   

  

  

ČL. II  Platnosť a účinnosť Metodického pokynu  

  

Poskytnutie Príspevku a rozdelenie Cien pre okresné kolá v súlade s týmto Metodickým 

pokynom predstavuje doplňujúci dotačný systém finančnej podpory k Usmerneniu k 

financovaniu športových súťaží detí a žiakov škôl, organizovaných podľa Smernice č. 23/2017 

o súťažiach (ďalej len „Smernica“). Metodický pokyn je platný len pre okresné a krajské kolá 

24. ročníka McDonald´s Cup v školskom roku 2022/2023 - Majstrovstiev Slovenska v 

minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ.   

https://www.mcdonaldscup.sk/prispevok-mcdonalds/
https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1262/a_mini-futbal-ziakov-a-ziacok-zs-mcdonald%60s-cup/
https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1262/a_mini-futbal-ziakov-a-ziacok-zs-mcdonald%60s-cup/
https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1371/mcdonalds-cup-futbal-ziakov-a-ziacok-zs/?Area=DocumentList&numPage=1
https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1371/mcdonalds-cup-futbal-ziakov-a-ziacok-zs/?Area=DocumentList&numPage=1
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Čl. III  Žiadateľ o Príspevok  

  

Žiadateľom o Príspevok môže byť len organizátor okresného alebo krajského kola 

McDonald’s Cup, ktorý splní požiadavky a kritériá pre vyplatenie Príspevku uvedené v Čl. IV 

(ďalej len ako „žiadateľ o Príspevok“).   

Organizovaním okresného alebo krajského kola McDonald’s Cup môže žiadateľa o Príspevok 

poveriť len Koordinátor okresných a krajských kôl školských športových súťaží - Regionálny 

úrad školskej správy (ďalej len „RÚŠS“), v zmysle Smernice MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o 

súťažiach. Organizátor okresného alebo krajského kola McDonald’s Cupu a príslušný RÚŠS 

uzatvárajú Zmluvu o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a 

stredných škôl, prípadne RÚŠS vystaví organizátorovi okresného alebo krajského kola 

Poverenie k organizovaniu príslušného kola/kôl McDonald´s Cupu.  

  

  

Čl. IV  Požiadavky a kritéria pre vyplatenie Príspevku  

  

Na získanie nároku na vyplatenie Príspevku musí žiadateľ o Príspevok splniť nasledovné 

požiadavky a kritériá:  

  

1. Realizácia okresného alebo krajského kola McDonald´s Cup – informácie o 

dátume, mieste a hodine konania turnaja, kontaktnými údajmi (spolu s propozíciami a 

súpiskami zúčastnených družstiev) musia byť zverejnené na školskom portáli 

https://sutaze.skolskysport.sk/ do stanoveného termínu podľa čl. IV bod 5.   

  

2. Zaslanie žiadosti formou emailu k vyplateniu Príspevku a rozdelenie Cien pre 

okresné kolá – zaslanie všetkých údajov (stačí v tele vášho emailu) k príprave zmluvy 

a rozdeleniu cien na e-mailovú adresu camek.lubomir@1stclass.sk – podľa Čl. VI. 

Následne vám bude zaslaná pripravená Zmluva emailom.   

  

3. Zaslanie  3 originálov vyplnenej  a  podpísanej  Zmluvy  o  vyplatení  Príspevku  

medzi 1st CLASS AGENCY s.r.o. a žiadateľom o poskytnutie Príspevku na 

korešpondenčnú adresu  1st  CLASS  AGENCY s.r.o., zn. McDonald´s Cup,   

Šťastná ulica 31, 821 05 Bratislava.   

  

4. Zaslanie doplnených a podpísaných Propozícií okresného alebo krajského kola  

spolu so súpiskami všetkých zúčastnených družstiev 24. ročníka McDonald´s Cup 

na korešpondenčnú adresu 1st  CLASS  AGENCY s.r.o., zn. McDonald´s Cup,   

Šťastná ulica 31, 821 05 Bratislava.   

  

5. Zverejnené propozície príslušného kola na školskom portáli 

https://sutaze.skolskysport.sk/ najneskôr 7 dní pre konaním kola.  

  

https://sutaze.skolskysport.sk/
https://sutaze.skolskysport.sk/
https://sutaze.skolskysport.sk/
https://sutaze.skolskysport.sk/
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6. Zverejnené finálne súpisky na školskom portáli https://sutaze.skolskysport.sk/ 

najneskôr 1 deň pred dátumom konania príslušného kola.  

  

7. Zverejnené výsledky po skončení príslušného kola na školskom portáli 

https://sutaze.skolskysport.sk/ najneskôr do 4 dní po dni od ukončenia kola.  

  

8. Zaslanie propozícií každého krajského kola McDonald’s Cup 2022/2023 – spolu s 

počtom zúčastnených družstiev - VOPRED najneskôr do 1.5.2023  na  emailovú 

adresu camek.lubomir@1stclass.sk – kvôli príprave krajských kôl zo strany 

McDonald´s Slovakia (tlačivo Propozície nájdete 

https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1371/mcdonalds-cup-futbal-ziakov-a-ziacok-

zs/?Area=DocumentList&numPage=1 v dokumentoch k turnaju. Za platné budú 

považované len tieto bianco propozície turnaja McDonald´s Cup.  

  

  

Čl. V  Podmienky a kritériá pre rozdelenie Cien pre okresné kolá  

  

Na rozdelenie Cien pre okresné kolá musí žiadateľ splniť nasledujúce podmienky a kritériá:  

  

1. REALIZÁCIA OKRESNÉHO KOLA McDonald´s Cup a splnenie všetkých podmienok a 

kritérií uvedených v Čl. III a Čl. IV tohto Metodického pokynu.  

2. ZASLANIE (emailom spolu so Žiadosťou o vyplatenie Príspevku) INFORMÁCIÍ  

O OKRESNOM KOLE SPOLU S POČTOM PRIHLÁSENÝCH DRUŽSTIEV minimálne  

3 týždne pred konaním okresného kola. Drobné ceny budú zaslané všetkým 

zúčastneným hráčom a hráčkam, je preto nevyhnutné, aby organizátor okresného kola 

preveril účasť družstiev vopred a zároveň bola dostatočne dlhá časová rezerva na 

distribúciu zásielky.   

3. VYBAVENIE ZMLUVNÝCH FORMALÍT TÝKAJÚCICH SA PRÍSPEVKU – aspoň 3 

týždne pred konaním okresného kola. Až na základe Zmluvy o vyplatení Príspevku 

(podľa Čl.VI Metodického pokynu) budú ceny pre hráčov a hráčky okresných kôl 

distribuované organizátorovi okresného kola.  

4. ZASLANIE (emailom) KONTAKTNÝCH ÚDAJOV USPORIADATEĽA PRE DORUČENIE 

CIEN KURIÉROM – meno prijímateľa zásielky, číslo mobilného telefónu, presná 

adresa doručenia s PSČ, udanie času od-do na doručenie zásielky.  

5. ORGANIZÁTOR OKRESNÉHO KOLA JE POVINNÝ VYTLAČIŤ SI BIANCO  

PREBERACÍ PROTOKOL z  https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/mcdonaldscup, 

sekcia Dokumenty k turnaju McDonald´s Cup. Do preberacieho protokolu je nutné 

doplniť zúčastnené školské družstvá spolu s kontaktnými údajmi na trénera/učiteľa 

každého  družstva (základná škola, umiestnenie školy, čitateľné meno trénera/učiteľa, 

číslo mobilného telefónu trénera/učiteľa, emailová adresa trénera/učiteľa). Každý tréner 

svojim podpisom potvrdí prevzatie cien pre hráčov a hráčky svojho družstva.   

https://sutaze.skolskysport.sk/
https://sutaze.skolskysport.sk/
https://sutaze.skolskysport.sk/
https://sutaze.skolskysport.sk/
https://sutaze.skolskysport.sk/
https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1371/mcdonalds-cup-futbal-ziakov-a-ziacok-zs/?Area=DocumentList&numPage=1
https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1371/mcdonalds-cup-futbal-ziakov-a-ziacok-zs/?Area=DocumentList&numPage=1
https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1262/a_mini-futbal-ziakov-a-ziacok-zs-mcdonald%60s-cup/
https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1262/a_mini-futbal-ziakov-a-ziacok-zs-mcdonald%60s-cup/
https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1262/a_mini-futbal-ziakov-a-ziacok-zs-mcdonald%60s-cup/
https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1262/a_mini-futbal-ziakov-a-ziacok-zs-mcdonald%60s-cup/
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6. Po odohraní okresného kola a odovzdaní cien ZAŠLE ORGANIZÁTOR OKRESNÉHO 

KOLA PREBERACÍ PROTOKOL PODPÍSANÝ TRÉNERMI (spolu s ostatnými 

dokumentmi k Príspevku McDonald´s podľa Čl. IV Metodického pokynu) na 

korešpondenčnú adresu 1st  CLASS  AGENCY s.r.o., zn. McDonald´s Cup,   Šťastná 

ulica 31, 821 05 Bratislava.  

7. V prípade, že sa prihlásené družstvo nezúčastní okresného kola: tréner/učiteľ družstva 

je povinný zaslať písomné oznámenie, že sa okresného kola nezúčastní, potvrdené 

riaditeľom základnej školy usporiadateľovi.   

Následne bude usporiadateľ kontaktovať zástupcu generálneho partnera turnaja z 1st 

CLASS AGENCY s.r.o.  

  

Oznámenie/potvrdenie školy, že sa nezúčastní okresného kola, zašle usporiadateľ 

okresného kola (spolu s ostatnými dokumentmi k Príspevku McDonald´s podľa Čl. IV 

Metodického pokynu) na korešpondenčnú adresu 1st  CLASS  AGENCY s.r.o., zn. 

McDonald´s Cup,   Šťastná ulica 31, 821 05 Bratislava.  

  

  

Čl. VI  Zmluva o vyplatení Príspevku a rozdelení Cien pre okresné kolá   

  

Vyplácanie Príspevku žiadateľovi o Príspevok, ktorý splní podmienky na vyplatenie Príspevku 

ustanovené týmto metodickým pokynom zabezpečuje spoločnosť 1st CLASS AGENCY, s.r.o., 

so sídlom: Blagoevova 8, Bratislava 851 04, IČO: 36 812 781, ktorá je poverená spoločnosťou 

McDonald´s Slovakia k organizácii 24. ročníka McDonald’s Cup 2022/2023 a k zmluvnému 

zabezpečeniu vyplácania Príspevku.   

K vyplateniu Príspevku za organizáciu okresného kola sa viaže aj rozdeľovanie Cien pre 

okresné kolá.  

  

K zaslaniu Zmluvy o vyplatení Príspevku sú povinné tieto údaje, ktoré je potrebné zaslať 

e-mailom (camek.lubomir@1stclass.sk) so žiadosťou (stačí v tele emailu) – bez 

kompletných údajov nie je možné pripraviť Zmluvu:   

- údaje organizátora: presný názov, adresa, meno štatutárneho zástupcu, kontaktná 

osoba zabezpečujúca príslušné kolo, IČO/DIČ, IBAN kód a BIC, funkčný email a 

telefón, webová stránka organizátora  

- údaje o organizovanom okresnom alebo krajskom kole: dátum, miesto konania, 

počet družstiev v kolách (pre vloženie správnych súm Príspevku)  

- informácií k okresnému kolu o počte prihlásených družstiev a počte hráčov  

Zmluva o vyplatení Príspevku bude na e-mailové vyžiadanie zaslaná späť e-mailom 

usporiadateľom okresných a krajských kôl.  

  

Žiadame o vytlačenie, podpísanie a opečiatkovanie 3 originálov zmluvy, spolu s 

požadovanými prílohami (každá v 1 prevedení), a zaslanie späť na korešpondenčnú adresu:  

1st CLASS AGENCY s.r.o.  

Zn. McDonald´s Cup  

Šťastná ulica 31  
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821 05 Bratislava  

  

Neoddeliteľnou súčasťou podpísanej zmluvy sú tieto prílohy, ktoré je nutné zaslať 

poštou – stačí len 1 ks z každého dokumentu:  

- McDonald´s Cup propozície okresného alebo krajského kola, podpísané a 

opečiatkované riaditeľom základnej školy   

- riaditeľmi základných škôl podpísané a  opečiatkované kópií súpisiek všetkých 

zúčastnených družstiev jednotlivých okresných a krajských kôl   

- kópia Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a 

stredných škôl, ktorú uzatvorili organizátor okresného alebo krajského kola McDonald’s 

Cup a príslušný RÚŠS.  

  

  

  

  

  

  

Čl. VI  Výpočet výšky Príspevku    

  

Príspevok na usporiadanie okresných kôl turnaja McDonald´s Cup: Príspevok je 

odvodený podľa počtu družstiev zúčastnených na okresnom kole, výška príspevku sa vypočíta 

nasledovne:  

  

  

  

počet družstiev zúčastnených na 

okresnom kole  

suma pre 1 okresné kolo – platná len pre  

24. ročník McDonald´s Cupu 2022/2023  

4 – 17  150,00 €  

18 - 32  200,00 €  

33 a viac  250,00 €  

  

(príklad: na okresnom kole v okrese Skalica sa zúčastnilo 12 družstiev, príspevok pre 

usporiadateľa je 150,00 €)  

  

Príspevok na usporiadanie krajských kôl turnaja McDonald´s Cup: Výška Príspevku pre 

usporiadateľa krajského kola  je stanovená paušálne pre každé krajské kolo, pričom nezávisí 

od počtu družstiev zúčastnených na krajskom kole McDonald´s Cup.   

  

krajské kolo  paušálna suma  

nezáleží na počte družstiev  300,00 €  
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Čl. VII Spôsob a podmienky úhrady Príspevku  

  

Príspevok bude možné žiadateľovi o Príspevok vyplatiť po splnení všetkých podmienok 

stanovených Smernicou a Usmernením a po splnení všetkých požiadaviek a kritérií pre 

vyplatenie Príspevku uvedených v čl. IV tohto metodického pokynu.  

Vyplatenie Príspevku žiadateľovi o Príspevok po splnení podmienok ustanovených 

Smernicou, Usmernením a týmto metodickým pokynom uskutoční 1st CLASS AGENCY, s.r.o. 

najneskôr do konca školského roka a do konca letných prázdnin 2022/2023.  

  

  

Čl. VIII Spôsob a účel využitia Príspevku  

  

Príspevok je možné využiť iba pri organizácii turnaja McDonald´s Cup: na ocenenia pre 

víťazov, na zabezpečenie pitného režimu a ďalšieho občerstvenia pre hráčov a organizátorov, 

na zabezpečenie prvej pomoci alebo licencovaných rozhodcov, na úhradu cestovných 

nákladov a iné náklady súvisiace len s priamou organizáciou turnaja McDonald´s Cup.  

  

Spoločnosť McDonald´s a 1st CLASS AGENCY, s.r.o., prípadne iná osoba poverená 

spoločnosťou McDonald´s, si vyhradzuje právo požiadať organizátora príslušného kola 

McDonald´s Cup, ktorému bol Príspevok poskytnutý, o preukázanie spôsobu využitia 

Príspevku.   

  

Žiadateľ o Príspevok, ktorému bol Príspevok poskytnutý, je povinný tejto žiadosti vyhovieť do  

10 dní odo dňa doručenia takejto žiadosti.  

  

  

Čl. IX  Spôsob kontroly rozdelenia cien  

  

Slovenský organizačný štáb turnaja McDonald´s Cup si vyhradzuje právo požiadať 

organizátora okresného kola o kontrolu rozdelenia cien hráčom a hráčkam okresného kola, a 

to preverením u trénerov/učiteľov zúčastnených družstiev (podľa Čl. V a čl. VIII Metodického 

pokynu).  Organizátor okresného kola je povinný tejto žiadosti vyhovieť do 10 dní odo dňa 

doručenia.  

  

V prípade nedodržania podmienok Dodatku môže generálny partner turnaja McDonald´s 

Slovakia žiadať od organizátora okresného kola finančnú náhradu.  

  

  

  

  

  

Slovenský organizačný štáb turnaja McDonald's Cup  
McDonald's Slovakia, Einsteinova 33, budova EINPARK Office, Bratislava – Petržalka 

zástupca generálneho partnera McDonald´s Slovakia:  1st CLASS AGENCY s.r.o., 

kucera.simon@1stclass.sk   
  


