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PREDPIS O KATEGORIZÁCII ŠPORTOVÝCH HÁL 

(súťažná smernica) 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1.  

a) Slovenský zväz florbalu (ďalej len „SZFB“) s cieľom zvýšiť kvalitu, bezpečnosť a 

atraktívnosť súťaží, môže v jednotlivých predpisoch súťaží určiť minimálne požiadavky na 

športové haly, v ktorých sa konajú súťažné zápasy SZFB. 

b) Požiadavky na športové haly sa zvyšujú s úrovňou súťaži a s prihliadnutím na podmienky 

v Slovenskej republike. 

c) SZFB pred začiatkom súťažného ročníka zverejní Zoznam kategorizovaných hál SZFB 

(ďalej len „ZKH SZFB“) a podľa splnených požiadaviek zaradí športové haly do príslušných 

kategórií. 

d) Vo výnimočných situáciách môže byť ZKH SZFB doplnený aj počas prebiehajúceho 

súťažného ročníka. 

e) Súťažné zápasy SZFB sa môžu konať len v športových halách, kde teplota v hale neklesne 

pod °C, ktorý je uvedený v Súťažnom poriadku SZFB (ďalej len „SP SZFB“). 

 

Článok 2 
Kategorizácia športových hál 

2.1.  

a) Kategória A - Požiadavky pre zaradenie športovej haly 

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 aj download 

min 2Mbit/s; 

• rozdielny vstup do haly pre hráčov a divákov. 

Doplňujúce podmienky pre halu pre TV zápas 

• možnosť umiestniť hlavnú kameru a komentátorské stanovište oproti divákom; 

• možnosť inštalácie špeciálneho povrchu; 

• pripojenie na trojfázový prúd; 

• priestor pre umiestnenie reklamných LED panelov; 
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• vyhradené parkovacie priestory pre prenosové vozy; 

• VIP salónik a VIP tribúna. 

b) Kategória B - Požiadavky pre zaradenie športovej haly:  

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 (v prípade absencie časomiery, ktorá 

zobrazuje aj odpočet trestov, zabezpečiť na zápas prenosnú časomieru, ktorá 

zobrazuje aj odpočet trestov, musí byť viditeľná pre divákov a všetky hrajúce 

družstvá). 

• kapacita hľadiska pre min. 100 sediacich divákov. 

Doplňujúce podmienky a parametre 

• ozvučenie haly; 

• možnosť občerstvenia pre divákov; 

• pripojenie k internetu pre sprostredkovanie video prenosu - upload aj download min 

2Mbit/s. 

c) Kategória C - Požiadavky pre zaradenie športovej haly:  

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). 

Doplňujúce podmienky a parametre 

• ozvučenie haly; 

d) Kategória D - Požiadavky pre zaradenie športovej haly:  

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). 

e) Kategória E - Požiadavky pre zaradenie športovej haly: 

Parametre a podmienky 

• neumožňuje postavenie ihriska 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 dve uzamykateľné šatne, ktoré sú súčasťou budovy haly; 
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• časomiera (v prípade absencie časomiery zabezpečiť na zápas prenosnú časomieru, 

ktorá musí byť viditeľná pre divákov a všetky hrajúce družstvá). 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

3.1. 

Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. júla 

2018. Ku dňu 30. júna 2018 končí platnosť doterajšej smernice „Predpis o kategorizácii 

športových hál“. 

 


