
PORIADOK PRE MENOVANIE TRÉNEROV 
JUNIOR HANDLING KLUBU SLOVENSKO 

 
I. Účel 

 
Poriadok pre menovanie trénerov Junior handling klubu Slovensko  (ďalej len trénerov)  
vymedzuje základné podmienky pre menovanie trénerov, ich rozdelenie a disciplinárne 
konanie voči trénerom v prípade ich porušenia. Iba Junior handling klub Slovensko a jeho 
vyššie organizácie majú právo tieto všeobecné podmienky meniť.  
 
Menovanie člena Junior handling klubu Slovensko za trénera nie je nárokovateľné. Počas 
výkonu funkcie trénera pre junior handling musí byť tréner členom Junior handling klubu 
Slovensko. Ukončením členstva v Junior handling klube Slovensko, končí aj platnosť jeho 
menovania za trénera. Junior handling klub menuje trénera na oficiálny tréning 
usporiadaný Junior handling klubom Slovensko. Tréner môže mať tréningy s členmi i 
nečlenmi Junior handling klubu Slovensko, avšak s dodržiavaním aktuálnych trénerských 
plánov a postupov. 
 
 

II. Pojmy 
 

Pre potreby tohto poriadku a súvisiacich predpisov sa stanovujú nasledujúce pojmy: 
Tréner: Osoba spĺňajúca podmienky ustanovené týmto poriadkom a menovaná Prezídiom 
Junior handling klubu Slovensko ako tréner pre junior handling 
Čakateľ: Osoba spĺňajúca podmienky prijatia stanovené týmto poriadkom a zaradená do 
prípravy čakateľov na funkciu trénera. 
Hospitácia: Účasť čakateľa v kruhu pri trénovaní súťaže junior handlingu. 
Zbor trénerov: Zbor trénerov pre junior handling (ďalej len Zbor trénerov) je odbornou 
komisiou Junior handling klubu Slovensko, ktorá združuje trénerov pre junior handling. 
 
 

III. Podmienky pre menovanie trénerov 

Čakateľom sa môže stať žiadateľ splnením požiadaviek Junior handling klubu Slovensko 
stanovených v tomto poriadku. 
Žiadateľ o čakateľa na funkciu trénera pre junior handling svoju žiadosť zašle Zboru 
trénerov, ktoré po prerokovaní postúpi žiadosť na prezídium Junior handling klubu 
Slovensko s návrhom riešenia. 
 
Podmienky pre prijatie čakateľa: 

a) Odborné, fyzické, verbálne a morálne predpoklady. 
b) Vek minimálne 20 rokov. 
c) Čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezaoberá obchodnou činnosťou v oblasti 

predaja psov. 
d) Uchádzač musí doložiť potvrdenie usporiadateľov výstav o tom, že pracoval 

minimálne 5x na medzinárodnej a iných výstavách ako vedúci kruhu alebo 



zapisovateľ, alebo čestné prehlásenie o tom, že sa  zúčastňoval výstav ako aktívny 
vystavovateľ minimálne 2 roky. Obe varianty v období maximálne 3 rokov pred 
podaním žiadosti o menovanie za čakateľa. 

 
Príprava čakateľov: 
Príprava čakateľov je metodicky riadená predsedníctvom Zboru trénerov. 
 

a) Príprava prebieha maximálne 3 roky. 
b) Čakateľ má povinnosť zúčastniť sa prednášok, workshopov, webinárov, alebo 

školení organizovaných Predsedníctvom zboru trénerov (podľa aktuálneho plánu) 
c) Počas prípravného obdobia sa čakateľ najmenej 4x zúčastní hospitácie na trénera 

na spoločnom tréningu organizovaným Junior handling klubom Slovensko a to po 
predchádzajúcom informovaní predsedníctva Zboru trénerov. 

d) Počas prípravného obdobia sa čakateľ najmenej 4x zúčastní ako vedúci kruhu pri 
súťaži Junior handling 

e) Počas prípravného obdobia sa čakateľ najmenej 1x zúčastní ako dobrovoľník na 
celom Letnom handlingovom sústredení 

 
 

Záverečné skúšky: 
Záverečné skúšky čakateľov vykonáva skúšobná komisia menovaná na návrh Zboru 
trénerov pre Junior handling. Skúška sa skladá z dvoch častí: 

a) teoretickej - obsahuje skúšku zo všeobecných znalostí, zo znalostí odborných a zo 
znalosti trénovania junior handlingu, o ktoré čakateľ žiada. Pri tejto skúške čakateľ 
preukazuje vedomosti z nasledovných odborov: 
1) Anatómia, fyziológia a pohyb psa 
2) Zdravie a správanie psa 
3) Princípy a technika vystavovania podľa odporúčaní FCI YOUTH 
4) Národné predpisy týkajúce sa výstav, vystavovania a posudzovania psov a ako 

aj ďalšie súvisiace predpisy 
Ďalej musí byť čakateľ schopný komentovať platné predpisy pri posudzovaní junior 
handlingu. 
 
Čakateľ musí pred skúšobnou komisiou dokázať že: 

1) ovláda poriadok pre junior handling a vie ho použiť v praxi 
2) pozná chyby a vie ich správne ohodnotiť 
3) pozná históriu junior handlingu 

Skúška je ústna a písomná. 
Teoretická skúška sa koná vo vopred určenom termíne a po úspešnom absolvovaní 
teoretickej časti skúšky bude čakateľ preskúšaný v praktickej skúške. 

b) praktickej – obsahuje praktické trénovania najmenej troch junior handlerov 
individuálne, skupinovo, ale teoretických častí, 

O výsledku skúšky musí byť čakateľ okamžite informovaný a o priebehu skúšky musí 
byť vykonaný zápis. 



 
Postup skúšky: 
- čakateľ trénuje minimálne troch určených junior handlerov individuálne, skupinovo 
a aj v teoretickej časti, ktorú určí skúšobná komisia.  
V prípade neúspechu môže byť čakateľ opakovane preskúšaný v niektorom z ďalších 
termínov a to 2x v priebehu dvoch rokov. Po úspešnom absolvovaní záverečných 
skúšok čakateľa predkladá skúšobná komisia výsledky zo 
záverečným hodnotením Zboru trénerov pre junior handling. Zbor trénerov po 
posúdení výsledkov predkladá návrh na menovanie za trénera Prezídiu Junior handling 
klubu Slovensko. Návrh Zboru trénerov nezakladá čakateľovi právny nárok na 
menovanie za rozhodcu. 
 

IV. Všeobecné ustanovenia 
 

a) Tréner musí byť členom Junior handling klubu Slovensko 
b) Tréner je reprezentantom slovenskej kynológie a musí vystupovať tak, aby dôstojne 

reprezentoval SKJ, ktorej je členom a šíril dobré meno slovenskej kynológie v rámci 
Slovenska i v zahraničí. Porušenie morálnych zásad, predpisov FCI a SKJ, 
poškodzovanie dobrého mena SKJ a slovenskej kynológie, etiky 
rozhodcu, môže byť dôvodom pre uloženie disciplinárneho trestu v zmysle čl.V 
tohto poriadku (napr.vyradenie, vyčiarknutie trénera zo zoznamu trénerov a iné) 

c) Junior handling klub Slovensko vedie evidenciu trénerov, čakateľov i rozhodcov pre 
Junior handling /Za aktuálnosť evidencie trénerov a čakateľov zodpovedá 
Predsedníctvo Zboru trénerov/. 

d) Predsedníctvo Zboru trénerov je povinné si pred návrhom člena na zaradenie za 
čakateľa alebo rozhodcu overiť, či sú splnené všetky požadované predpoklady a 
zodpovedá prezídiu Junior handling klubu Slovensko za ich správnosť. Súčasťou 
evidencie musí byť aj súhlas klubu, vyjadrenie Predsedníctva Zboru trénerov a 
rozhodnutie Prezídia Junior handling klubu Slovensko. 

e) Tréner, ktorý netrénoval 5 rokov, bude zo zoznamu trénerov dočasne vyškrtnutý. 
Aby sa do zoznamu vrátil, musí sa podrobiť skúške zodpovedajúcej záverečnej 
skúške v zmysle čl. III.  

f) trénerovi, ktorý je v súdnom spore s SKJ sa pozastavuje dňom začatia súdneho 
sporu výkon jeho činnosti ako trénera až do právoplatného skončenia súdneho 
sporu. 

g) Z evidencie musia byť vyškrtnutí čakatelia a tréneri zaoberajúci sa obchodovaním 
so psami alebo spolupracujúci s obchodníkmi so psami. 

h) Čakateľ môže funkciu vedúceho kruhu pri súťaži Junior handling vykonávať iba 
v prípade, že v súťaži nebude súťažiť rodinný príslušník.  

 
V. Disciplinárne tresty rozhodcov - disciplinárne konanie 

 
Tréner, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje Výstavný poriadok FCI, Výstavný poriadok 
SKJ, Poriadok pre menovanie trénerov, porušuje etický kódex trénera pre Junior handling 
alebo svojim vystupovaním a správaním porušuje morálne zásady, resp. poškodzuje dobré 
meno SKJ a slovenskej kynológie, môže byť disciplinárne stíhaný. 



Ak je proti trénerovi podaná sťažnosť, Prezídium Junior handling klubu Slovensko 
rozhodne o prijatí sťažnosti a začatí vyšetrovania. 
Šetrenie vykonáva Zbor trénerov, ktorý na základe zistených výsledkov navrhuje prezídiu 
spôsob riešenia sťažnosti. Závery šetrenia musia byť prerokované za prítomnosti 
dotyčného trénera.  
Prezídium Junior handling klubu Slovensko rozhodne o uložení disciplinárneho trestu, 
pokiaľ bude porušenie uvedených poriadkov a zásad preukázané. 

 
1) Disciplinárne tresty trénerov vychádzajú z Poriadku pre vymenovanie rozhodcov 

FCI, zo Stanov SKJ a z Poriadku pre menovanie rozhodcov SKJ. 
2) Prezídium Junior handling klubu Slovensko môže po prijatí sťažnosti až do jej 

vyšetrenia pozastaviť trénerovi výkon činnosti trénera. Najdlhšie na obdobie 3 
rokov. 

3) Musí byť zaručené, že dotknutý tréner bude ústne alebo písomne vypočutý. Tréner  
musí mať právo odvolať sa proti rozhodnutiu v súlade so stanovami SKJ. Členom 
odvolacieho orgánu nesmie byť žiadna z osôb, ktoré sa zúčastnili vydania postihu. 
Tréner sa musí právoplatnému rozhodnutiu podrobiť. 

4) Podľa závažnosti priestupku môžu byť prijaté nasledujúce disciplinárne opatrenia: 
a) upustiť od uloženia trestu 
b) vydanie napomenutia s hrozbou alebo bez hrozby zákazu výkonu činnosti trénera 
c) pozastavenie výkonu činnosti rozhodcu 
d) zákaz výkonu činnosti na dobu neurčitú 
e) vyradenie zo zoznamu trénerov na dobu určitú, 
f) vyradenie zo zoznamu trénerov na dobu neurčitú, 
g) vyčiarknutie zo zoznamu trénerov, 
 
 
Schválené na zasadnutí Prezídia Junior handling klubu dňa 21.2.2022. 
Znenie Poriadku pre menovanie trénerov nadobúda platnosť od 1.4.2022. 

 


