
  

  

 

  

 

 

 

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/130/2022/2023 

 

Florbalový klub Florko Košice, Užhorodská 39, 040 17 Košice  

Vo veci rekategorizácie športovej haly podľa ustanovení Predpisu o kategorizácii športových hál SZFB, 

Štatútu Ligovej komisie SZFB. 

Ligová komisia SZFB rozhodla o zmene  kategorizácie športovej haly SOŠ Košice Šaca z kategórie B na 

kategóriu A+. 

 

Názov športovej 

haly 
Adresa Rozmer ihriska 

Spĺňa požiadavky  pre zaradenie 

športovej haly do kategórie 

SOŠ Košice Šaca 
Učňovská 5,  

040 15 Košice Šaca 
40 x 20 A+ 

   

 

Zdôvodnenie: 

Hala spĺňa požiadavky podľa ustanovení Predpisu o kategorizácii športových hál SZFB na zaradenie do 

kategórie A+ 

 

Požiadavky pre zaradenie športovej haly do kategórie A+ 

Parametre a podmienky:  

• Ihrisko podľa pravidiel florbalu (min. rozmer 36 x 18 m) pri dodržaní minimálnej výbehovej zóny za 

florbalovým mantinelom florbalového ihriska min. o rozmere 1 m podľa SP SZFB; 

• minimálne tri uzamykateľné šatne s vlastnou sprchou, ktoré sú súčasťou budovy haly; 

• časomiera, ktorá zobrazuje aj odpočet trestov; 

• kapacita hľadiska pre min. 250 sediacich divákov 

Doplňujúce podmienky a parametre : 

• kvalitné ozvučenie haly; 

• možnosť občerstvenia pre divákov; 

• pripojenie k internetu pre sprostredkovanie video prenosu - upload min 60Mbit/s; 
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• intenzita svetla min. 1200 lx 

• rozdielny vstup do haly pre hráčov a divákov. 

Doplňujúce podmienky pre halu pre TV zápas : 

• možnosť umiestniť hlavnú kameru a ďalšie 2-3 vedľajšie kamery; 

• možnosť inštalácie špeciálneho povrchu; 

• pripojenie na trojfázový prúd; 

• priestor pre umiestnenie reklamných LED panelov; 

• vyhradené parkovacie priestory pre prenosové vozy; 

• VIP salónik a VIP tribúna. 

 

 

Poučenie: 

• proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať; 

• odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB. 

S pozdravom                                             

 
Lukáš Blaško 

Predseda Ligovej komisie SZFB 

 

 

Vybavuje: 

 

Miroslav Bukviš 

koordinátor celoštátnych súťaží SZFB 

tel.: 0903426550 

e-mail: lkszfb@szfb.sk 

 

 

Na vedomie: 

• Komisia rozhodcov a observerov SZFB, sekretári klubov.  
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