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PREAMBULA 

Tréneri sú kľúčom k zavedeniu etiky v športe Junior handling. Poňatie etiky a postoj trénera 
priamo ovplyvňuje správanie junior handlerov (ďalej aj „športovcov“) pod ich dohľadom. 
Od trénerov sa preto očakáva, že budú venovať pozornosť morálnym aspektom svojho 
správania. 
Tréneri si musia byť vedomí, že takmer všetky ich rozhodnutia a strategické ciele, majú 
etické dôsledky. 
Je prirodzené, že víťazstvo predstavuje pre trénerov základnú túžbu. Účelom etického 
kódexu nie je poprieť ciele trénerov, ale odstup od prístupu „vyhrať za každú cenu“. Vyššia 
zodpovednosť sa vyžaduje od trénerov zapojených do trénovania začínajúcich junior 
handlerov. 
Zdravie, bezpečnosť, dobré životné podmienky a morálna výchova začínajúcich junior 
handlerov sú prioritou pred úspechom či reputáciou klubu, školy, trénera alebo rodiča. 
Nižšie je uvedený kódex správania všetkých osôb zaujímajúcich trénerskú funkciu: 
 

1. Tréner prejavuje, úctu a profesionalitu junior handlerom, športovcom, 
funkcionárom, trénerom, administrátorom, rodičom, divákom a všetkým ostatným 
účastníkom rôznych druhov výstav psov a podujatí súvisiacich s junior handlingom. 

2. Tréner rešpektuje jedinečnosť každého junior handlera bez ohľadu na jeho pôvod, 
etnickú príslušnosť, rasu či farbu pleti, náboženské a politické presvedčenie. 

3. Tréner stavia dobrý pocit a bezpečnosť každého junior handlera, psa a tímu nad 
všetky ostatné aspekty, vrátane rozvoja športového výkonu. 

4. Tréner dodržiava všetky pokyny stanovené FCI Youth, SKJ a národnou členskou 
organizáciou (Junior handling klub Slovensko – ďalej aj „JHKSK“) 

5. Tréner vytvára s junior handlermi a čakateľmi na trénera vhodné pracovné vzťahy, 
založené na vzájomnej dôvere a rešpekte. 

6. Tréner sa nikdy nesnaží získať osobný prospech či odmenu za úspech junior 
handlera. 

7. Tréner junior handlera povzbudzuje a vedie k prijatiu zodpovednosti za svoje 
správanie a športový výkon. Tréner je zodpovedný za náplň športovej činnosti, 
ktorú riadi tak, aby zodpovedala veku, vyspelosti a schopnostiam junior handlera. 

8. Tréner si vždy s junior handlermi ujasní, čo od nich očakáva a junior handleri vedia, 
čo oni môžu očakávať od svojho trénera. 

9. Tréner spolupracuje s ďalšími špecialistami (napr. s inými trénermi, rozhodcami, 
športovými vedcami, lekármi, fyzioterapeutmi), v najlepšom záujme svojich 
trénovaných junior handlerov. 

10. Tréner podporuje kladné stránky športu a nikdy neospravedlňuje porušenie 
pravidiel , nešportové správanie či porušovanie nariadení a predpisov. 



11. Tréner nikdy nevykonáva športovú činnosť pod vplyvom alkoholu či drog. 
12. Tréner sa zdržuje akejkoľvek formy osobných útokov voči športovcom, trénerom a 

ďalším, vrátane nevhodného slovníka či fyzického a emocionálneho zneužívania. 
13. Tréner neuprednostňuje pri skupinovom tréningu konkrétneho junior handlera, ale 

svoj čas a prístup rovnomerne rozdelí všetkým zúčastneným. 
 
 
6 ASPEKTOV PODPORUJÚCICH ETICKÝ KÓDEX TRENÉRA 

KOMPETENCIA - vzdelávanie trénerov 
DÔVERYHODNOSŤ - rešpekt k dodržiavaniu pravidiel dôvernosti; dôvera v športovcov. 
REŠPEKT - rozhodnutia, pravidlá, sľuby, záväzky, súkromie. 
FÉROVOSŤ - rovnaké príležitosti pre každého športovca, žiadne používanie zakázaných 
látok alebo metód. 
STAROSTLIVOSŤ - stabilita fyzického a emočného stavu junior handlerov, integrita verná 
vlastným hodnotám a činom. 
ZODPOVEDNOSŤ - pre rozvoj športovcov, pre rozvoj trénera samotného. 
 
 
 
Ja, ................................................ .................................................., 
      Meno trénera (paličkovým písmom) 
 
 
súhlasím s dodržiavaním týchto zásad. 
 
Podpis ................................................, 
 

 

 

 

 

(V prípade podozrenia na porušenie tohto Etického kódexu je možné poslať návrh na prešetrenie predsedníctvu 
Zboru trénerov Junior handling klubu Slovensko) 


