
                    
 

Timea Majanová z trenčianskej základnej školy Novomeského  získala ocenenie  
Talent Grassroots programu SFZ za školskú súťaž McDonald’s Cup.  

Senec, 1. marca 2020 -   V nedeľu večer prevzali na slávnostnom galavečeri „Gala Grassroots futbalu“ ocenenia za 
rok 2019 laureáti 22 individuálnych kategórií.  Vyhodnotený bol tiež najlepší projekt roka, aktivita roka, najlepšia 
ženská ligová jedenástka 2018/19 a Cenu fair play Mudr. Ivana Chodáka si prevzalo deväť osobností slovenského 
futbalu. Svoje ceny si prišli prevziať aj mladé futbalové talenty a hráči McDonald´s Cupu Jakub Koščo a Timea 
Majanová. 

Prvou oceňovanou kategóriou boli TALENTY. Sklenenú kopačku za prvenstvo v kategórii „Talent“ prevzalo deväť 
najlepších futbalistov a futbalistiek v deviatich mládežníckych kategóriách. Organizátori vyhodnotili víťazov štyroch 
kategórií v školských súťažiach (od 10 do 13 rokov) a víťazov troch kategórií v klubových súťažiach (od 15 do 19 rokov) 
v sezóne 2018/19. V kategóriách U10 chlapcov a WU10 dievčat sa o držiteľoch trofejí rozhodovalo na základe výkonov 
na finálových turnajoch o majstra Slovenska v rámci projektu McDonald‘s Cup 2018/19. Najlepších hráčov a hráčky 
vyhodnotil organizačný výbor turnaja zložený zo zástupcov technického úseku SFZ.  

Dievčenským talentom bola vyhlásená TIMEA MAJANOVÁ zo Základnej školy Laca Novomeského z Trenčína. Cenu 
odovzdala Natália Látal Mackovičová, administrátorka ženského futbalu SFZ. 
Družstvá trenčianskej Základnej školy Novomeského sú pre McDonald´s Cup a fanúšikom veľmi známe. Počas 21. 
ročníka obhájili svoj majstrovský titul už 2-krát, rovnako úspešne zdolávajú mnoho rokov všetky družstvá na 
okresných aj krajských kolách. Timea bola súčasťou školského tímu 2 roky. Počas Finále v Poprade  vo finálovom 
zápase vyhrali nad Michalovčanmi so skóre 7:2, pričom 2 góly dala Timea, najlepšia hráčka a zároveň hráčka 
s najtvrdšou strelou majstrovstiev.  
 
JAKUB KOŠČO, zo Základnej školy Okružná, Michalovce, si významné ocenenie prevzal z rúk Martina Žambu, 
reprezentačného trénera Slovenska do 15 rokov.   
Školský futbalový tím z Michaloviec, v ktorom Jakub hral v minulom ročníku McDonald´s Cupu, veľmi úspešne prešiel 
všetkými kolami až na Majstrovstvá Slovenska v Poprade. Šikovní Michalovčania získali prvenstvo vo svojej A skupine, 
no na druhý deň nedokázali počas finálového zápasu čeliť veľkej presile Trenčanov. Po napínavom zápase získali 
krásne druhé miesto, stali sa tak druhou najlepšou základnou školou 21. ročníka McDonald´s Cupu spomedzi 945 
prihlásených slovenských škôl. Jakub bol zároveň vyhlásený za najlepšieho hráča majstrovstiev. 
 
 

GALA GRASSROOTS FUTBALU 2019: https://www.futbalsfz.sk/gala-grassroots-futbalu-2019 

 

McDonald's Cup je najväčší slovenský futbalový turnaj pre žiakov a žiačky 1. stupňa 
základných škôl, ktorý je súčasťou Grassroots programu Slovenského futbalového 
zväzu a má dlhoročnú tradíciu. Turnaj každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, patrí do A kategórie školských súťaží. Vďaka 

zlepšujúcemu sa počasiu vytiahne na ihriská všetky prihlásené základné školy. V aktuálnom tohtoročnom  22. 
ročníku si zmeria sily medzi sebou 954 školských družstiev celého Slovenska. 

Do  8.  mája  2020  sa  postupne  odohrajú  predkolá:  kvalifikačné  a  regionálne  kolá,  spolu  s  okresnými  kolami.  
Víťazi  okresných  kôl  postúpia  do  krajských  kôl,  budú  sa  konať  v  krajských  mestách  od 12. mája do 21. mája 
2020. Majstri ôsmich krajov sa stretnú aj tento rok v Poprade, na trávniku Národného tréningové centra SFZ, na 
dvojdňových Majstrovstvách Slovenska.  



                    
 

 

V Poprade sa 9. júna 2020 rozhodne o nových majstroch Slovenska McDonald´s Cupu pre školský rok 2019/2020. Víťazi 
okrem cien a darov od partnerov turnaja získajú aj zaujímavú futbalovú cenu.  

„Náš futbalový turnaj McDonald's Cup ponúka zapojeným školákom a školáčkam jedinečný športový program 
a pomáha im cez tento zážitok rozvíjať pozitívny vzťah k športu. Aj počas 22. ročníka je povinná účasť a priame 
zapojenie dievčat do hry. Nestačí iba hráčka na súpiske či lavičke. Cieľom je zvýšenie povedomia a záujmu aj 
o dievčenský a ženský futbal. McDonald's Cup dokáže nájsť a podporiť nové futbalové talenty, vzbudiť celoživotnú lásku 
k športu, a keďže futbal je kolektívny šport, hráči sa naučia tímovosti a súdržnosti. V neposlednom rade zapojením 
tisícok detí pomáha turnaj deťom spoznávať nových ľudí či miesta, a nájsť si nových kamarátov,“ hovorí o futbalovom 
turnaji Lucia Poláčeková, PR Supervízor pre McDonald´s na Slovensku.  

Nový  vietor  na  trávniky školských ihrísk priniesol nový futbalový patrón. Štafetu po Marekovi Hamšíkovi v  22. 
ročníku prebral RÓBERT BOŽENÍK, najmladší hráč slovenskej A reprezentácie. Začiatkom roku 2020 vymenil futbalové 
kluby, zo slovenského MŠK Žilina prešiel do holandského klubu Feyenoord Rotterdam. Róbert  dokazuje malým 
športovcom, že so snahou a odhodlaním, aj s vierou v splnenie svojich snov, môžu niečo dokázať.  

Generálny partner školského turnaja je McDonald's. Turnaj spoluorganizujú Slovenský futbalový zväz. Záštitu má 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mediálnymi partnermi sú MY regionálne noviny, Korzár 
a rodinka.sk. Športová značka PUMA i DEMIŠPORT spolupracovali už v predchádzajúcich rokoch, v tomto ročníku 
k nim pribudli dvaja noví partneri, hračkárstvo Toyeto a Intersport. Ceny a drobné darčeky od partnerov turnaja 
potešia malých hráčov už v okresných kolách.    

Viac sa o turnaji dozviete na www.mcdonaldscup.sk a aj na FCB www.facebook.com/mcdcupsk/ 
Na webovom portáli školského športu môžete sledovať  prihlásené školy i priebeh hracích kôl, ktoré si viete 
vyselektovať podľa krajov Slovenska www.skolskysport.sk/mcdonaldscup/hraciekola. 
 

Kontakty pre médiá: 

McDonald's  SR:  Lucia  Polačeková,  PR  Supervízor  pre  SR,  Mail:  lucia.polacekova@sk.mcd.com; Mobil:  +421 905 
579 882 

1st CLASS AGENCY: Lucia Kotyian, Project Executive, Mail: kotyian.lucia@1stclass.sk; Mobil: +421 911 962 629 


