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Smernica o odbornej príprave a spôsobilosti trávnikárov 

a o podmienkach vykonávania ich činnosti 

 

z 1. októbra 2019 

 

 Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 7 ods. 3 písm. c) a článku 51 

ods. 2 písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016 a na vykonanie ustanovení § 6 

ods. 1 písm. c), § 8 ods. 7, § 16 ods. 2 písm. i) a § 85 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje túto smernicu: 

 

 Článok 1  

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Táto smernica upravuje 

a) postup, organizáciu, obsah a rozsah odbornej prípravy pre nadobudnutie odbornej 

spôsobilosti trávnikára a na opakované overenie odbornej spôsobilosti trávnikára, 

b) priebeh a obsah záverečných skúšok na získanie a zachovanie si odbornej spôsobilosti 

trávnikára, 

c) náležitosti licencií o odbornej spôsobilosti trávnikára, 

d) podmienky vykonávania činnosti trávnikára, 

e) pôsobnosť komisie Slovenského futbalového zväzu pre štadióny a ihriská (ďalej len „KŠI 

SFZ“) pri zabezpečovaní odbornej prípravy, opakovanej odbornej prípravy a vykonania 

záverečných skúšok uchádzačov o odbornú spôsobilosť na výkon trávnikára. 

 

(2) Táto smernica neupravuje odbornú prípravu a vzdelávanie z oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, rastlinolekárskej starostlivosti a iných oblastí upravených osobitnými 

predpismi.
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(3) Kluby 1. ligy a 2. ligy sú povinné   

a) mať uzatvorenú zmluvu na starostlivosť o trávnik ihriska, na ktorom hrajú domáce súťažné 

stretnutia 

1. s trávnikárom s príslušnou licenciou podľa tejto smernice, alebo 

2. s právnickou osobou, ktorá má s trávnikárom s príslušnou licenciou podľa tejto 

smernice uzatvorenú zmluvu, alebo 

b) zabezpečiť, aby prenajímateľ ihriska, na ktorom hrajú domáce súťažné stretnutia, mal 

uzatvorenú zmluvu na starostlivosť o trávnik ihriska s osobou uvedenou v písm. a) bode 1 

alebo bode 2. 

 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

 

 Na účely tejto smernice sa rozumie  

a) lektorom vzdelávania osoba s odbornou kvalifikáciou podľa tejto smernice zodpovedná za 

odbornú prípravu a skúšky trávnikárov na získanie odbornej spôsobilosti trávnikára, 

b) licenciou „A“ osvedčenie trávnikára o odbornej spôsobilosti po úspešnom absolvovaní I. 

stupňa odbornej prípravy, ktorá oprávňuje jej držiteľa vykonávať starostlivosť o trávniky na 

futbalových ihriskách pre kluby 2. ligy mužov, ak táto smernica neustanovuje inak (čl. 3 

ods. 2), 

                                                      
1
 Napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákon č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
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c) licenciou „B“ osvedčenie trávnikára o odbornej spôsobilosti po úspešnom absolvovaní II. 

stupňa odbornej prípravy, ktorá oprávňuje jej držiteľa vykonávať starostlivosť o trávniky na 

futbalových ihriskách pre kluby 1. a 2. ligy mužov, ak táto smernica neustanovuje inak (čl. 6 

ods. 2), 

d) odbornou prípravou trávnikára vzdelávací proces uchádzača o získanie odbornej 

spôsobilosti trávnikára a vzdelávací proces trávnikára na obnovenie si odbornej spôsobilosti 

na výkon funkcie trávnikára, 

e) pravidelným seminárom sústavná príprava trávnikára na zachovanie spôsobilosti na výkon 

funkcie trávnikára. 

 

Článok 3 

Požiadavky na trávnikára s licenciou „A“ 

 

 (1)Trávnikárom s licenciou „A“ môže byť fyzická osoba, ak ďalej nie je ustanovené inak 

(odsek 2), ktorá 

a) dosiahla vek minimálne 18 rokov, 

b) je zdravotne spôsobilá, 

c) je bezúhonná,
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d) úspešne absolvovala I. stupeň odbornej prípravy a záverečné skúšky na trávnikára 

s licenciou „A“. 

 

(2) Trávnikárom s licenciou „A“ môže byť aj fyzická osoba, ktorá nespĺňa požiadavky 

uvedené v ods. 1 písm. d), a ktorá je držiteľom dokladu  

a) o získanom stredoškolskom vzdelaní, ktorého súčasťou je aj skúška z odboru 

záhradníctvo, agronómia alebo krajinná ekológia a preukáže minimálne trojročnú prax 

v oblasti starostlivosti o trávniky, alebo 

b) o získanej odbornej kvalifikácii v odbore starostlivosti o trávniky vydanou 

zahraničnou vzdelávacou inštitúciou alebo zahraničným futbalovým zväzom, ak takáto 

odborná kvalifikácia spĺňa odborné kritériá stanovené pre trávnikára s licenciou „A“ na 

základe posúdenia  KŠI SFZ. 

 

(3) Fyzická osoba, ktorá je držiteľom dokladu uvedeného v odseku 2 a KŠI SFZ jej uznala 

odbornú spôsobilosť, je oprávnená vykonávať funkciu trávnikára s licenciou „A“ podľa tejto 

smernice, keď jej KŠI SFZ vydá licenciu trávnikára „A“, čím je považovaná za trávnikára 

s licenciou „A“ a je povinná plniť povinnosti trávnikára podľa tejto smernice.  

 

Článok 4 

I. stupeň odbornej prípravy a záverečné skúšky trávnikára s licenciou „A“ 

 

(1) Odbornú prípravu uchádzača o trávnikára s licenciou „A“ zabezpečuje KŠI SFZ. 

 

(2) Odborná príprava uchádzača o trávnikára s licenciou „A“ a trávnikára s licenciou „A“ má 

rozsah 17 hodín okrem záverečných skúšok. Štruktúra odbornej prípravy a záverečných skúšok 

uchádzača o trávnikára s licenciou „A“ a trávnikára s licenciou „A“ sa stanovuje takto: 

 

Prezenčná forma odbornej prípravy – licenčný seminár trávnikára s licenciou „A“ 
Počet 

hodín 

1 Úvod do problematiky, základné povinnosti trávnikára 1 

2 Druhy tráv 2 

3 Choroby a škodcovia tráv 2 

                                                      
2
 § 7 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene doplnení niektorých zákonov. 
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4 Výživa a hnojenie trávnikov 2 

5 Údržba a regenerácia trávnikov 3 

6 Mechanizačné vybavenie pri zakladaní a údržbe trávnikov 3 

7 Závlahové systémy pre trávniky na futbalových ihriskách 2 

8 Praktické predvádzanie nových mechanizmov na údržbu trávnikov 1 

9 Denník starostlivosti o trávnik a vedenie agendy trávnikára 1 

Spolu 17 

Záverečné skúšky trávnikáras licenciou „A“ 

 Ústna skúška 1 

Celkový rozsah odbornej prípravy a záverečných skúšok 18 

 

(3) Ústna skúška sa vykonáva za stálej prítomnosti minimálne dvoch členov KŠI SFZ, ktorí sú 

členmi skúšobnej komisie.  

 

Článok 5 

Opakované overenie odbornej spôsobilosti trávnikára s licenciou „A“ 

 

Okrem prípadov uvedených v čl. 11 ods. 4 je trávnikár s licenciou „A“ povinný absolvovať 

nanovo odbornú prípravu a záverečné skúšky uvedené v čl. 4 ods. 2 na zachovanie si odbornej 

spôsobilosti na výkon funkcie trávnikára s licenciou „A“ (opakované overenie odbornej 

spôsobilosti) aj vtedy, ak nevykonával dva súťažné ročníky po sebe funkciu trávnikára v klube 

hrajúcom v súťažiach riadených Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „SFZ“). 

 

Článok 6 

Požiadavky na trávnikára s licenciou „B“ 

 

(1) Trávnikárom s licenciou „B“ môže byť fyzická osoba, ak ďalej nie je ustanovené inak 

(odsek 2), ktorá 

a) dosiahla vek 18 rokov, 

b) je zdravotne spôsobilá, 

c) je bezúhonná,
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d) dosiahla minimálne stredoškolské vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie vzdelania,
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e) je držiteľom licencie trávnikára „A“, 

f) úspešne absolvovala odbornú prípravu a záverečné skúšky na trávnikára s licenciou „B“. 

 

(2) Trávnikárom s licenciou „B“ môže byť aj fyzická osoba, ktorá nespĺňa požiadavky uvedené 

v ods. 1 písm. d) až f), ktorá je držiteľom dokladu 

a) o získanom vysokoškolskom vzdelaní v oblasti poľnohospodárstva, krajinnej ekológie 

alebo biológie, alebo 

b) o získanej odbornej kvalifikácii v odbore starostlivosti o trávniky vydanou zahraničnou 

vzdelávacou inštitúciou alebo zahraničným futbalovým zväzom, ak takáto odborná 

kvalifikácia spĺňa odborné kritériá stanovené pre trávnikára s licenciou „B“ na základe 

posúdenia  KŠI SFZ. 

 

(3) Fyzická osoba, ktorá je držiteľom dokladu uvedeného v odseku 2 a KŠI SFZ jej uznala 

odbornú spôsobilosť, je oprávnená vykonávať funkciu trávnikára s licenciou „B“ podľa tejto 

smernice, keď jej KŠI SFZ vydá licenciu trávnikára „B“, čím je považovaná za trávnikára 

s licenciou „B“ a je povinná plniť povinnosti trávnikára podľa tejto smernice. 

 

                                                      
3
https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf 
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Článok 7 

Odborná príprava trávnikára s licenciou „B“ 

 

(1) Odbornú prípravu uchádzača o trávnikára s licenciou „B“ a trávnikára s licenciou „B“ 

zabezpečuje KŠI SFZ. 

 

(2) Odborná príprava uchádzača o trávnikára s licenciou „B“ a trávnikára s licenciou „B“ má 

rozsah 27 hodín okrem záverečných skúšok. Štruktúra odbornej prípravy a záverečných skúšok 

uchádzača o trávnikára s licenciou „B“ a trávnikára s licenciou „B“ sa stanovuje takto: 

 

Prezenčná forma odbornej prípravy – licenčný seminár trávnikára s licenciou „B“ 
Počet 

hodín 

1 Manažment športových trávnikov, ich projektovanie, zakladanie a údržba 1 

2 Povinnosti trávnikára počas jednotlivých ročných období 6 

3 Vedenie a význam denníka vykonaných prác a spotreby materiálu 1 

4 Ročný plán údržby trávnika 6 

5 Zakladanie prírodného trávnika na futbalových ihriskách výsevom a mačinovaním 2 

6 Zakladanie a údržba umelých trávnikových povrchov 1 

7 Zakladanie a údržby hybridných trávnikov 1 

8 Metódy a prostriedky na meranie kvalitatívnych znakov trávnikov 2 

9 
Metodika odberu vzoriek pôdy na pedologické, biochemické a iné laboratórne 

rozbory 
1 

10 Poznávanie základných druhov osiva tráv 1 

11 Poznávanie základných druhov a kultivarov tráv v prirodzenom rastovom stave 1 

12 Poznávanie hubových chorôb a iných škodcov tráv 1 

13 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana na štadióne  1 

14 Umelé osvetľovanie trávnikov na futbalových ihriskách a ich prekrývanie fóliou 1 

15 Postavenie trávnikára v klube a jeho spolupráca s vedením, hráčmi a trénermi 1 

Spolu 27 

Záverečné skúšky trávnikára s licenciou „B“ 

 Písomný test 1 

 Ústna skúška 1 

Celkový rozsah odbornej prípravy a záverečných skúšok 29 

 

(3) Písomný test sa vykonáva za stálej prítomnosti lektora vzdelávania a jedného člena KŠI 

SFZ. Ústna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, v ktorej je lektor vzdelávania 

a minimálne dvaja členovia KŠI SFZ. 

 

Článok 8 

Opakované overenie odbornej spôsobilosti trávnikára s licenciou „B“ 

 

Okrem prípadov uvedených v čl. 11 ods. 4 je trávnikár s licenciou „B“ povinný absolvovať 

nanovo odbornú prípravu a záverečné skúšky uvedené v čl. 7 ods. 2 na zachovanie si odbornej 

spôsobilosti na výkon funkcie trávnikára s licenciou „B“ (opakované overenie odbornej 

spôsobilosti) aj vtedy, ak nevykonával dva súťažné ročníky po sebe funkciu trávnikára v klube 

hrajúcom v súťažiach riadených SFZ.  

 

Článok 9 

Spoločné požiadavky na trávnikárov 

 

(1) Zdravotná spôsobilosť uchádzača o trávnikára sa preukazuje lekárskym posudkom o 
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zdravotnej spôsobilosti
4
 osoby na vykonávanie trávnikára s príslušnou licenciou, ktorý nesmie byť 

starší ako dva roky. Trávnikár je povinný pred každým súťažným ročníkom preukázať, že je 

zdravotne spôsobilý na výkon svojej funkcie. 

 

(2) Bezúhonnosť
2
 uchádzača o trávnikára sa preukazuje písomným čestným vyhlásením, ak 

osobitný predpis neustanovuje inak.
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(3) Stratu zdravotnej spôsobilosti alebo stratu bezúhonnosti je trávnikár povinný bezodkladne 

oznámiť SFZ.  

 

(4) KŠI SFZ je oprávnená kedykoľvek vyzvať trávnikára o predloženie potvrdenia 

preukazujúceho splnenie podmienok podľa odsekov 1 a 2; ak trávnikár požadované potvrdenie na 

základe výzvy KŠI SFZ nepredloží, má sa za to, že podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2 nespĺňa. 

 

Článok 10 

Odborná príprava a záverečné skúšky trávnikárov 
 

(1) KŠI SFZ určí 

a) začiatok a miesto konania licenčného seminára a záverečných skúšok, 

b) počet záujemcov, ktorí sa budú zúčastňovať licenčného seminára a záverečných 

skúšok, 

c) termíny na predkladanie prihlášok na odbornú prípravu a záverečné skúšky, 

d) výšku poplatku za odbornú prípravu a záverečné skúšky a pravidelný seminár (ďalej 

aj „poplatok“); ak KŠI SFZ výšku poplatku neurčí, tak za I. stupeň odbornej prípravy 

a záverečných skúšok sa platí poplatok 150 eur, za II. stupeň odbornej prípravy 

a záverečných skúšok sa platí poplatok 200 eur, za opakovanie záverečných skúšok 

sa platí poplatok 50 eur, za pravidelný seminár 100 eur (ďalej aj „podmienky 

prihlášky“). 

 

(2) Odborná príprava uchádzača o trávnikára a trávnikára (ďalej aj „uchádzač o trávnikára“) sa 

skladá z prezenčnej formy.  

 

(3) Podklady k odbornej príprave a na záverečné skúšky obdrží uchádzač o trávnikára na 

licenčnom seminári. 

 

(4) Prezenčná forma odbornej prípravy prebieha osobnou účasťou uchádzača o trávnikára na 

licenčnom seminári. 

 

(5) Odbornú prípravu uchádzača o trávnikára zabezpečuje KŠI SFZ prostredníctvom lektorov 

vzdelávania, ktorých ad hoc ustanoví KŠI SFZ. 

 

(6) Uchádzač o trávnikára sa na vykonanie odbornej prípravy a záverečných skúšok prihlasuje 

formou elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle SFZ. Prihláška na odbornú prípravu 

a záverečné skúšky obsahuje 

a) meno a priezvisko uchádzača, 

b) dátum narodenia uchádzača, 

c) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu uchádzača, 

d) ďalšie údaje uvedené v podmienkach na podávanie prihlášky. 

 

                                                      
4
 § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
5
 § 7 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z.z.. 
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(7) Na prihlásenie sa trávnikára na opakovanú odbornú prípravu a na opakované overenie 

odbornej spôsobilosti sa odsek 6 vzťahuje primerane. 

 

(8) Poplatok sa platí najneskôr v deň konania licenčného seminára. Poplatok predstavuje sumu 

za administratívne spracovanie žiadosti o absolvovanie odbornej prípravy a organizačné náklady 

spojené s usporiadaním licenčného seminára a záverečných skúšok. Poplatok sa uchádzačovi o 

trvánikára nevracia, ak sa tento licenčného seminára alebo záverečných skúšok nezúčastní. Ak sa 

uchádzač o trávnikára, ktorý už poplatok uhradil, nebude môcť licenčného seminára alebo 

záverečných skúšok zo závažných dôvodov zúčastniť (napr. z dôvodu PN), KŠI SFZ mu umožní 

absolvovať licenčný seminár alebo záverečné skúšky v najbližšom riadnom termíne. 

 

(9) Ústna skúška sa vykonáva po úspešnom absolvovaní písomného testu. 

 

(10) KŠI SFZ ustanoví členov skúšobnej komisie. 

 

Článok 11 

Pravidelný seminár  

a opakované overenie odbornej spôsobilosti trávnikárov 

 

(1) Trávnikár je povinný zúčastňovať sa minimálne raz za dva roky na pravidelnom seminári 

bez absolvovania písomného testu, ktorý organizuje KŠI SFZ, ktorého cieľom je udržanie si 

odbornej spôsobilosti na výkon funkcie trávnikára.  

 

(2) Rozsah a obsah pravidelného seminára a podmienky účasti na pravidelnom seminári určuje 

KŠI SFZ v spolupráci s lektormi vzdelávania. Na prihlasovanie sa záujemcov na pravidelný seminár 

sa vzťahuje článok 10 primerane.  

 

(3) Absolvovanie pravidelného seminára je podmienkou na výkon činnosti trávnikára v zmysle 

čl. 12 ods. 6.  

 

(4) Trávnikár je povinný absolvovať nanovo odbornú prípravu a záverečné skúšky na 

zachovanie si odbornej spôsobilosti na výkon funkcie trávnikára (opakované overenie odbornej 

spôsobilosti), ak 

a) nevykonáva svoju funkciu dva roky po sebe, alebo 

b) stratí spôsobilosť vykonávať funkciu na dva roky po sebe. 

 

Článok 12 

Licencia trávnikára a podmienky na výkon jeho činnosti 

 

(1) Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok vydá SFZ uchádzačovi o trávnikára príslušnú 

licenciu trávnikára, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Licencia trávnikára obsahuje 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia trávnikára, 

b) identifikačné číslo trávnikára, 

c) označenie výkonnostného stupňa licencie trávnikára, 

d) obdobie platnosti licencie, 

e) označenie SFZ, 

f) miesto a dátum vydania licencie. 

 

(2) Platnosť licencie trávnikára je tri roky. 

 

(3) Platnosť licencie trávnikára sa predlžuje o jeden rok po úspešnom absolvovaní pravidelného 

seminára. Predĺženie platnosti licencie sa vyznačí v licencii a v ISSF na základe žiadosti jej 



 

 

7 
 

držiteľa. 

 

(4) Platnosť licencie trávnikára sa predlžuje o tri roky po úspešnom absolvovaní opakovaného 

overenia odbornej spôsobilosti. Predĺženie platnosti licencie sa vyznačí v licencii a v ISSF na 

základe žiadosti jej držiteľa. 

 

(5) Trávnikár je športovým odborníkom, ktorému oprávnenie vykonávať činnosť vznikne dňom 

zápisu do registra fyzických osôb v športe prostredníctvom ISSF na základe žiadosti o zápis 

adresovanej SFZ, ak je držiteľom platnej licencie trávnikára. 

 

(6) Trávnikár je oprávnený vykonávať činnosť len vtedy, ak má platnú licenciu trávnikára, je 

zapísaný v registri fyzických osôb v športe a úspešné absolvoval pravidelný seminár v súťažnom 

ročníku, ktorý predchádza súťažnému ročníku o jeden alebo dva roky, v ktorom chce vykonávať 

funkciu trávnikára. 

 

(7) Podmienky podávania žiadostí o zápis trávnikárov do registra fyzických osôb 

prostredníctvom ISSF ustanoví rozpis súťaží SFZ.  

 

Článok 13 

Požiadavky na lektora vzdelávania 
 

(1) Za lektora vzdelávania môže KŠI SFZ ustanoviť ad hoc fyzickú osobu, ktorá sa dlhodobo 

venuje športovej problematike, najmä s ohľadom na starostlivosť o trávniky, a ktorá so svojím 

ustanovením súhlasí.  

 

(2) Odborné predpoklady lektora vzdelávania sa hodnotia na základe jeho vzdelania a praxe vo 

vzťahu k jednotlivým predmetom a oblastiam odbornej prípravy a pravidelných seminárov. 

Lektorom vzdelávania môže byť najmä absolvent prírodovedeckej fakulty alebo inej fakulty so 

študijným odborom zameraným na starostlivosť o trávniky, alebo poľnohospodárskej vysokej školy 

s viacročnou praxou vo svojom odbore, alebo členovia KŠI SFZ. 

 

Článok  14 

Evidencia  
 

(1) KŠI SFZ je povinná viesť evidenciu o trávnikároch s licenciou „A“ a „B“ a zverejniť ich 

zoznam v ISSF v rozsahu meno a priezvisko.  

 

(2) SFZ zapisuje do ISSF trávnikárov a vykonáva zmeny v ich údajoch a ich výmaz z ISSF na 

základe žiadostí dotknutých osôb, KŠI SFZ, disciplinárnej komisie SFZ a na základe vlastných 

zistení.  

 

Článok 15 

Prechodné ustanovenia 

 

(1) Trávnikár vykonávajúci funkciu pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice je oprávnený 

vykonávať svoju funkciu bez získania príslušnej licencie najdlhšie do 30. 6. 2020. 

 

(2) Trávnikár s licenciou „A“ je oprávnený vykonávať funkciu trávnikára s licenciou „B“ 

najdlhšie do konca súťažného ročníka 2020/2021. 
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Článok 16 

Účinnosť 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia. 
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Príloha  

k smernici o odbornej príprave a spôsobilosti trávnikárov a o podmienkach vykonávania ich 

činnosti  

 

Vzor licencie trávnikára 

 

Slovenský futbalový zväz 

 

Tomášikova 30C, Bratislava 

 

Licencia trávnikára „A“ / „B“ *  

číslo: 00000 

 

titul, meno a priezvisko držiteľa licencie 

 

dátum narodenia držiteľa licencie 

 

 

Držiteľ tejto licencie úspešne absolvoval odbornú prípravu a záverečné skúšky pre trávnikára 

príslušnej licencie a tým nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon funkcie  

trávnikára s licenciou „A“ / „B“ * 

 

 

 

Táto licencia sa jej držiteľovi vydáva ako doklad o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie 

trávnikára s celoštátnou platnosťou. Platnosť licencie je 3 roky od jej vydania. 

 

Platnosť licencie sa predlžuje o jeden rok po úspešnom absolvovaní pravidelného seminára. 

Predĺženie platnosti licencie do: 

 

 

 

 

Miesto vydania licencie, dátum vydania licencie 

 

 

 

...............................................                                                ............................................ 

       prezident SFZ          predseda KŠI SFZ 

 

      

 

pečiatka SFZ 

 

*Nehodiace sa vypusť! 


