
ROZHODNUTIE č. LK-Ro/75/2020/2021

ŠK Slávia SPU DFA Nitra, Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra  

Vo  veci  žiadosti  o  schválenie  kategorizácie  športovej  haly  podľa  ustanovení  Predpisu  o  kategorizácii
športových hál SZFB, Štatútu Ligovej komisie SZFB.

Ligová komisia SZFB rozhodla o schválení predloženého návrhu na kategorizáciu športovej haly. SZFB 
pred začiatkom súťažného ročníka zverejní Zoznam kategorizovaných hál SZFB (ďalej len „ZKH SZFB“) a 
podľa splnených požiadaviek zaradí športové haly do príslušných kategórií. Vo výnimočných situáciách 
môže byť ZKH SZFB doplnený aj počas prebiehajúceho súťažného ročníka. 

Názov športovej haly Adresa Rozmer ihriska
Spĺňa požiadavky  pre zaradenie

športovej haly do kategórie

Športová hala Čermáň
Hlboká 1284/42,

949 01 Nitra
40 x 20 D

Zdôvodnenie:
Požiadavky pre zaradenie športovej haly do kategórie D 
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 (v prípade absencie min.
výbehovej  zóny  zabezpečiť  v  dostatočnej  miere  ochranné/bezpečnostné  prvky  za  florbalovým
mantinelom florbalového ihriska); 
• minimálne tri uzamykateľné šatne s vlastnou sprchou, ktoré sú súčasťou budovy haly; 
•  časomiera  (v  prípade  absencie  časomiery  zabezpečiť  na  zápas  prenosnú  časomieru,  ktorá  musí  byť
viditeľná pre divákov a všetky hrajúce družstvá). 
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Poučenie:

 proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať;

 odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB.

S pozdravom                                            

Oto Divinský

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, sekretár klubu – domáci, vedúci družstva – domáci, 

koordinátor regionálnych súťaží SZFB, koordinátor celoštátnych súťaží SZFB
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