
Základné informácie k Zimným olympijským hrám mládež  

 Lausanne/SUI 2020 
Termín ZOHM: 9.1. – 22.1.2020 

Termín účasti biatlonovej výpravy: 7.1. – 16.1. 2020 

Kvalifikovaní športovci: 3 dievčatá (W), 3 chlapci (M) (2002-2003) 

Doprovod: predbežne 3 osoby 

Ubytovanie: Lausanne, olympijská dedina Vortex 

Športovisko: Les Tuffes (Premanon) / FRA 

Doprava:  

1. 7.1. let Viedeň – Ženeva, odlet 15:10, prílet 16:50, športovci aj všetok materiál (je 

nutné aby športovci mali ZP a EZP so zapísanou zbraňou) 

2. Po prílete si účastníci berú so sebou osobné veci do miesta ubytovania vlakom. 

Športový materiál ide priamo na športovisko, kde aj ostáva uskladnený počas celého 

pobytu (aj zbrane a strelivo). 

3. 16.1. let Ženeva – Viedeň, čas sa upresní 

Preprava z ubytovania na športovisko a späť: verejnou dopravou, organizátor garantuje, že 

všetci stihnú prísť na športovisko včas (žiadne vlastné mikrobusy) 

Program: 

10.1.2020 10:30 oficiálny tréning W 

  13:30 oficiálny tréning M 

11.1.2020 10:30 Individual W 

  13:30 Individual M 

12.1.2020 10:30 Single mixed relay  

13.1.2020 10:30 oficiálny tréning W 

  13:30 oficiálny tréning M 

14.1.2020 10:30 Sprint W 

  13:30 Sprint M 

15.1.2020 10:30 Mixed relay 

 

Oblečenie: 

1. Voľnočasové oblečenie zabezpečí SOV 

2. Pretekárske oblečenie zabezpečí SZB 

Termíny: 

• do 30.9.2019 musia byť cez registračný formulár na stránke SOV zaregistrovaní všetci 

športovci a členovia doprovodu, ktorých účasť prichádza do úvahy 

• 9.12.2019 – záverečná nominácia nahlásená na SOV 

Lekárske zabezpečenie:  

• nominovaní športovci musia zaslať na SZB telovýchovno-lekárske prehliadky nie 

staršie ako 6 mesiacov 

• nominovaní členovia doprovodu, ktorí pravidelne užívajú lieky, zašlú výpis 

z lekárskej dokumentácie 

• e-learning o antidopingových pravidlách musia absolvovať všetci členovia výpravy 

 

Spracoval: M. Baka    Zdroj: Štáb 11.9.2019 



Príloha č.2

ŠKP B. Bystrica  Tréner: Pavel Kobela ŠK Železiarne Podbrezová a.s. Tréner: Peter Kazár + M. Kazár, P. Vránsky Noví členovia CTM - žiaci

1 Petráň Dominik 000404 ŠKP BB 305 1 Ottinger Lukáš 990614 ŠK Železiarne P. 565,00 € 1 Fialka Peter 2004 Valaská - Osrblie 

2 Holmiková Veronika 025209 ŠKP BB 300 2 Sklenárik Tomáš 991013 ŠK Železiarne P. 535,00 € 2 Černák Adam 2004 Valaská - Osrblie 

3 Gajdoš Samuel 020707 ŠKP BB 300 3 Remeňová Mária 005727 ŠK Železiarne P. 305,00 € 3 Makovínyová Kristína 2004 Valaská - Osrblie 

4 Gajdoš Jakub 020707 ŠKP BB 300 4 Remeňová Zuzana 005727 ŠK Železiarne P. 670,00 € 4 Melicher Bruno 2004 Fan klub BB 

5 Vozárová Viktória 026205 ŠKP BB 300 5 Smarkoňová Eliška 035124 ŠK Železiarne P. 300,00 € 5 Donovalová Anna 2004 Fan klub BB 

6 Badáň Matej 030430 ŠK Meteor 305 6 Koštial Adam 020612 ŠK Železiarne P. 300,00 € 6 Uhliarová Nina 2004 Fan klub BB 

7 Machaj Samuel 030317 ŠK Meteor 300 7 Kapustová Ema 026214 ŠK Železiarne P. 500,00 € 7 Ilavský Sebastián 2004 Predajná

8 Uhliarová Nina 040128 ŠKP BB 300 8 Filip Bury 021221 ŠK Železiarne P. 300,00 €

9 Belicaj Benjamín 031025 ŠKP BB 300 9 Vranský Matej 030814 ŠK Železiarne P. 305,00 €

2 710 € 10 Floch Radovan 020702 ŠK Železiarne P. 300,00 €

11 Cesnek Damián 010209 ŠKP Žilina 300,00 €

12 Gajdoš Jaroslav 000114 Predajná 300,00 €

13 Jurena Adam 000201 Predajná 300,00 €

14 Ilavský Sebastián 041029 Predajná 305,00 €

15 Pacerová Sára 036207 ŠK Železiarne P. 305,00 €

16 Makovínyová Kristína 045226 ŠK Železiarne P. 305,00 €

5 895 €

Valaská - Osrblie Tréner: Filip Kramla Brezno Tréner: Jaroslav Kamenský Fan Team BB Tréner: Janka Daubnerová

1 Kolečár Jakub 000526 Valaská-Osrblie 300,00 € 1 Horvátová Henrieta 995918 Brezno 305,00 € 1 Gregor Matej 020619 Fan Team BB 305 €

2 Machyniaková Júlia 005610 ŠK Dukla 300,00 € 2 Haidelmeierová Veronika 996004 Brezno 300,00 € 2 Lešták Jakub 030423 Fan Team BB 305 €

3 Graňáková Janka 015130 Valaská-Osrblie 300,00 € 3 Golian Peter 000607 Brezno 300,00 € 3 Melicher Bruno 040218 Fan Team BB 300 €

4 Sivčáková Tatiana 015704 Valaská-Osrblie 300,00 € 4 Skačanová Barbara 035726 Brezno 305,00 € 4 Donovalová Anna 040619 Fan Team BB 305 €

5 Vološin Juraj 020108 Valaská-Osrblie 300,00 € 5 Horniaková Barbora 015927 Brezno 760,00 € 5 Meszárošová Lea 035807 Fan Team BB 300 €

6 Matovič Bruno 020422 Valaská-Osrblie 300,00 € 6 Horniak Matej 030522 Brezno 300,00 € 6 Michaličková Lucia 995721 ŠK Dukla 305 €

7 Fialka Peter 040826 Valaská-Osrblie 305,00 € 7 Brodňanský Dávid 030612 BŠK Prešov 305,00 € 7 Lepeň Matej 980621 Vyhne 300 €

8 Černák Adam 040914 Valaská-Osrblie 300,00 € 2 575 € 8 Hubačová Michaela 015404 Vyhne 300 €

2 405 €

Dotácia pre CTM spolu: 16 005 € 2 420 €

Zelené písmo - boli členovia CTM aj v minulom roku

Červené písmo - prechod žiaci

Upravil: Machyniak 

19.9.2019

Centrá talentovanej mládeže SZB 2019/2020 - návrh KM, aktualizovaný 19.9.2019



NBC Osrblie, Správa o činnosti 3. štvrtok.   

 

Stručná správa o činnosti údržby a správy Národného biatlonového centra Osrblie, od 1.6. 2019 do 

18.9.2019. 

 

 

Od nástupu nového správcu NBC Osrblie sme zmenili organizáciu riadenia pracovného tímu 

nasledovne. 

 

Roman Brull : správa , riadenie a administratíva NBC, kmeňový zamestnanec 

Peter Strelec: zástupca správcu, technik NBC, zamestnaný na živnosť – fond pracovnej doby 

Miroslav Danove: kmeňový zamestnanec, zodpovedný za údržbu strelnice a športových tratí 

Miroslav Leitner: zodpovedný za kontrolu budov, dôchodca pracujúcu na živnosť 

Peter Ridzoň: po vážnom úraze zaradený do administratívy na výpomoc 

Tatiana Leitnerová: chyžná, zodpovedná za upratovanie ubytovne, ubytovanie hostí. 

 

Všetci pracovníci pracujú formou kolektívnej spolupráce so zameraním na dosiahnutie výsledkov pre 

zabezpečenie riadnej činnosti a správy NBC Osrblie. 

Administratíva: 

Zriadili sme archív dokumentácie a projektov, ktoré nám ostali po predchádzajúcom vedení NBC 

a SZB.  

Zriadili sme knihy dochádzok a služieb. 

Zriadili sme knihu Požiarnej ochrany a knihu kontrol areálu NBC pre jednotlivé sekcie. 

Zriadili sme knihu čerpania PHM a máme v pláne zriadiť olejové hospodárstvo. 

Zriadili sme kľúčové hospodárstvo NBC, kde údržba má svoju samostatnú evidenciu a aj skriňu kľúčov. 

Rovnako správca NBC má knihu kľúčov s náhradným kľúčom do každého zámku v NBC. Kancelária 

pretekov má samostatnú knihu a skrinku kľúčov pre zabezpečenie pretekov. Zriadili sme archívne 

kľúče, ktoré sú uložené v opečiatkovaných obálkach v archíve SZB ako náhradné rezervné kľúče pri 

nepredvídaných udalostiach. 

Zriadili sme knihu dopytov a služieb pre verejnosť. 

Zriadili sme knihu dopytov a služieb pre biatlonové kluby a ich členov. 

Zriadili sme prevádzkové knihy pre každé strojné zariadenie užívané v NBC. 

Zriadili sme rezervačný systém pre ubytovňu SZB. 

Zriadili sme rezervačný systém pre športovú strelnicu. 



Zriadili sme prevádzkové formuláre pre činnosť NBC, napríklad požičiavanie materiálu a techniky 

NBC, písanie týždenných hlásení P-SZB, kniha nákupov NBC, knihy opráv a údržby techniky a iné. 

Cieľom správy NBC je dosiahnuť v administratíve jednoduchý a prehľadný systém zaznamenávania 

všetkých udalostí, činností, nákupov, akcii tak, aby sa mohlo v blízkej budúcnosti vypracovať Systém 

riadenia NBC a aby správy pre vedenie SZB mohli obsahovať hlavne tabuľkové informácie v číslach. 

Vypracovali sme Prevádzkový poriadok ubytovne SZB ako aj Prevádzkový poriadok NBC Osrblie. 

Celá činnosť v NBC je vždy nahlasovaná, kontrolovaná ale aj konzultovaná s prezidentom SZB. 

 

Ubytovňa SZB. 

Zamestnali sme pani Leitnerovú na dohodu, ktorá vykonáva činnosť chyžnej a upratovačky 

s povinnosťou ubytovania a od ubytovania hostí ako aj oprávnenia výberu peňazí za ubytovanie, 

ktoré sú len odplatou za energie, upratovanie, nákup čistiacich prostriedkov a služby práčovne a nie 

ako zárobková činnosť.  

Odstraňujeme technické poruchy na ubytovni, výmena splachovačov, sprchových hadíc, výmena 

čerpadla na vodu, oprava okien. Zriadili sme evidovaný sklad materiálu a bielizne a na hlavný vchod 

sme inštalovali magnetický kódový zámok a hydraulický zatvárač pre jednoduchšie zatváranie dverí, 

nakoľko bývalo zvykom, že návštevníci nechávali otvorené dvere. 

Športová strelnica. 

Inštalovali sme mobilné oplotenie pre zamedzenie vstupu neželaných osôb. Zakrývame strelecké 

stavy pre ich efektívnejšie využite a šetrenie. Inštalovali sme kryt na ovládanie svetiel strelnice 

s kódovým zámkom pre zamedzenie neželanej manipulácie. Zriadili sme lekárničku podľa príslušnej 

vyhlášky MV ako aj oznamy, prevádzkový poriadok a informačné tabule. 

Do podchodu od Hlavnej budovy k strelnici sme inštalovali uzamykateľné otváracie mreže pre 

zamedzenie prístupu neželaných osôb. 

Strelnica je pod nepretržitou kontrolou kamerovým systémom.  

Prevádzka strelnice je riadená rezervačným systémom a otváranie pre BK je zabezpečené službami 

pracovníkov NBC. Pre budúcnosť sme pripravili zmluvy pre blízke BK, aby mohli strelnicu využívať 

spôsobom otvárania zverenými kľúčmi. Tento spôsob je však ešte v štádiu rozhodovania vedenia SZB. 

 

Hlavná budova. 

Vstupy do Hlavnej budovy sú pod dohľadom kamerového systému so záznamom. Budovu sme zbežne 

vyriadili vo vlastnej réžii i keď pre medzinárodnú akciu bude treba využiť profesionálnych služieb. Zo 

SZB sme previezli nábytok, ktorý sme umiestnili do Press centra, podľa požiadaviek. Poruchu na 

dodávke vody, ktorá tu vznikla ešte v minulosti sme odstránili. Museli sme objednať kopáčov aj ťažkú 

techniku. Zakúpiť spojky a opravili sme ju svojpomocne. Zistili sme však, že označenie káblov aj 

potrubia nie je umiestnené v zemi podľa STN.  

Cez leto sme mali v HB hlodavce, nastražili sme otravy a pasce.  

Žiaľ HB nie je v dobrom technickom stave. Vďaka dilatácii nám praskajú okná, už 5 kusov a nie je 

možné ich reklamovať ani využiť služby poisťovne. Dvere od severnej strany sú zaplesnené vinou 



nedostatočnej, respektíve žiadnej izolácii. Terasa na 1. poschodí je narušená vďaka dilatácii a škárami 

preteká v daždivých obdobiach voda do priestorov vedenia kabeláže čím sa narušuje izolácia, ak 

vôbec nejaká je, statika a žiaľ hrozí zatečenie elektrických rozvodov. Na tejto vážnej poruche 

pracujeme výberom stavebnej firmy, čo nie je naozaj jednoduché. 

 

Servisné bunky. 

 

Servisné bunky sú v úžitkovom technickom stave. Tak zvané Nové bunky budeme musieť na budúci 

rok opraviť., Ide o povrchovú úpravu dreveného obkladu ako aj na niektorých častiach jeho opravu. 

Momentálne sú bunky upratané pripravené na použitie. Je nutné doplniť ich technické zabezpečenie. 

Hasiace prístroje ktoré po posledných pretekoch zmizli ako aj smetáky a lopatky. 

Staré servisné bunky sú v pôvodnom stave, niektoré sú v bezodplatnom prenájme BK Valaská Osrblie, 

čo nám sťažuje ich kontrolu. Stáva sa, že sociálne zariadenia sa znečistia enormným spôsobom. 

V nasledujúcom týždni pani Leitnerová bude Staré servisné bunky upratovať. 

 

Technické haly. 

 

Technické oblúkové haly sú zabezpečené kamerovým systémom z vnútra aj z vonku. Vchody sú už 

zabezpečené mechanickými mrežovanými bránami s bráničkou. Haly sa využívajú ako sklady techniky 

a materiálu a v budúcnosti sa uvažuje o ich využití aj ako dielní. 

 

Areál NBC. 

 

Areál NBC Osrblie je chránený kamerovým systémom. Vstup do areálu je označený so zákazmi. Žiaľ, 

ľudia radi nerešpektujú nariadenia. Od hotelu Zerrenpach sme museli rovnako zriadiť tabuľky 

s oznamom zákazu vstupu. Nerešpektovanie zákazov zo strany hostí hotela Zerrenpach ako aj ich 

arogantné správanie zapríčinilo zrušenie dočasnej jednoduchej spolupráce o využití NBC Osrblie. 

Poslali sme im výzvu na spoluprácu s prevádzkovým poriadkom NBC, kde sme počítali s ich 

spoluprácou, ale stretli sme sa s nezáujmom. 

 

Technika NBC. 

 

Je pod stálou kontrolou a údržbou pod vedením technika NBC pána Strelca. Technika je funkčná 

a udržiavaná i keď by sme potrebovali náhradné diely pre všetky zariadenia včítane zasnežovacej 

techniky, ratrakov a pdb. 

Zo starého ratraku typ 200, sme spílili lišty tak, aby sme dosiahli priamy náhon cez kolesá na úzke 

pásy pre lepšiu manévrovateľnoť, opravili sme starú frézu, na ktorú sme navarili skoby a tak sme 

premenili tento starý stroj určený do šrotu na výkonný mulčovať so širokým záberom cez 4 m. 



I napriek o niečo vyššej spotrebe PHM, sme dosiahli úsporu času a prostriedkov nakoľko mulčovať za 

traktorom má menej než polovičný záber. Taktiež môžeme mulčovať kedykoľvek budeme potrebovať. 

Starý nepotrebný a hlavne nepojazdný automobil UAZ  s vysokou a nekontrolovateľnou spotrebou 

v tržnej cene maximálne 500,-€ sme vymenili za medený kábel CYKY 4x35, 100 m, v hodnote 

minimálne 1.100,.€ ktorý sme využili pre napájanie vysokotlakého čerpadla Supersnow. 

Previedli sme niekoľko opráv zastaranej i keď ešte funkčnej techniky, hlavne sa to týka parkovej 

kosačky. Na oprave od dodávateľa bola aj nová štvorkolka. 

 

Športové trate. 

 

Asfalt je na mnohých miestach zvlnený a porušený. Keďže nie sú prostriedky na jeho okamžitú 

výmenu v tomto období, boli sme pripravený na jeho opravu. Asfalt, ktorý sa na opravy používa sa 

však môže využiť len v chladnom období. Z toho dôvodu sme trate aspoň označili červenou farbou. 

Trávnaté trate ako aj strelnicu pravidelne kosíme a ako som už spomínal už aj mulčujeme. Rovnako 

ako plochy pre skladovanie snehu. 

Pomocou ťažkej techniky sme už aj rozšírili trávnaté trate na miestach kde došlo k zosuvom. 

 

Zasnežovanie. 

 

Počas letných mesiacov bola prevedená aj údržba zasnežovania. Kontrola káblových zväzkov a spojok, 

zasnežovacích tyčí a diel ako aj rozvodov. Máme objednané služby od partnera IBU TechnoAlpin od 

ktorého máme množstvo techniky. Už vykonali obhliadku techniky v hodnote 200,-€ a na tomto 

základe máme objednaný servis techniky v cene cca 2.000,-€ so zárukou na materiál a vykonané 

práce. Práve dnes sme osadili kontajner Supersnow, položili medený napájací kábel, vykopali šachty 

ťažkou technikou pre vedenie potrubia a vyčistili potoky pre všetky šachty na čerpadlá, tak aby sme 

boli pripravený na zapojenie systému zasnežovania. Ako správca trvám na vyskúšaní funkčnosti 

celého systému. Vodného aj elektrického. 

Veríme, že sa nám podarí pripraviť celý areál aj techniku tak, aby sme mali hladký priebeh zimnej 

sezóny. 

 

       Roman Brull 

správca NBC a kolektív 
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