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1. Forma športového klubu 
Aká je právna forma športového klubu 

Právna forma MsKK Handlová – OZ (občianske združenie) 

Patríme pod Zväz športovej kynológie SR 

Popis klubu 

MsKK Handlová je organizácia, ktorá sa zaoberá výcvikom a  chovu psov. Klub vznikol 
v roku 2000 a sídli v areály futbalového štadióna. Členovia klubu cvičia so svojimi psami 
Agility – prekážkový beh psov, Športovú, služobnú kynológiu a tzv. Bull športy – pre psov 
typu teriér a molos, pričom chodia po súťažiach kde reprezentujú nielen klub, ale aj mesto 
Handlová. Veľké úspechy majú naši členovia na pôde psích výstav a  to nielen na 
Slovensku, ale aj v  Českej republike, v  Rakúsku, v  Maďarsku, v  Poľsku, v  Srbsku 
a v Bulharsku, kde ich psy majú titul šampiónov.  

MsKK v  spolupráci s  CVČ Handlová organizujú výstavu psov všetkých plemien pod 
názvom „Handlovský oriešok“. Táto výstava je určená všetkým majiteľom psov bez 
papierov a aj krížencov a to nielen z Handlovej.  

Tiež organizujeme súťaž podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku pod 
názvom Preteky o banícky pohár mesta Handlová.  

MsKK organizuje aj preteky a skúšky agility pod názvom Edit Cup Handlová. 

MsKK Handlová organizuje rámci spolupráce s  mestskými organizáciami ako je MsP 
Handlová, CVČ Handlová a DK Handlová robí semináre a ukážky výcviku psov pre deti 
a  mládež v  projekte „Prevencia“. V  rámci tohto projektu sme navštívili nielen školy 
v Handlovej, ale aj v Ráztočne, Chrenovci-Brusne a v Kanianke, čím prispievame k  lepšej 
informovanosti širokej, nielen psíčkarskej verejnosti. 
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2. Databáza členov 
športového klubu 

Aké kategórie sú v športovom klube, koľko členov je 
v jednotlivých kategóriách 

Kategórie: 
Športová kynológia :  25 členov 
Agility   : 18 členov 
Bull športy   : 5 členov  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3. Získavanie financií 
pre športový klub 

Výška členského poplatku, finančný príspevok od mesta, 
sponzori… 

Výška členského poplatku v MsKK Handlová je 40,-€ / rok alebo 20,-€ / rok (mládež do 18 
rokov) 

Finančný príspevok od mesta: Preteky o banícky pohár mesta Handlová – 850,- 
(celomestská akcia) 

Sponzori: mesto Handlová, Z POLYTANU SK – výroba kynologických pomôcok, RHEA SK – 
výroba hasických odevov, Happy Dog – krmivo pre psov 
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4. Dosiahnuté úspechy 
športového klubu 

Najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy 

Člen MsKK Handlová – Ľubomír Oslanec ( chovná 
stanica AD: La Rosa De Inca) 
- ocenenie zo Srbska 2019 
Za účasti 230 AD a cca 800 ľudí bolo naše vystúpenie sledované a ocenené uznaním 
Srbskej asociácie chovateľov AD. Vyzdvihli, že sme na svete raritou a že je to jedna z ciest 
ako cvičiť AD v Európe, kde je zakázaný lov s týmito psami. 
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- ocenenie z Poľska 2019 
Výstavy sa zúčastnilo 166 psov Dogo Argentino nie len z Poľska, ale aj zo Švédska, 
Slovenska, Talianska, Rakúska, Nemecka, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Bulharska, 
Grécka, Rumunska, Litvy, Francúzska a zo vzdialených častí sveta ako Argentína a 
Japonsko. Rozhodcom bol Carlos Roberto Hernandez, jeden z posledných žijúcich ľudí, 
ktorí sa zúčastnili na tvorbe plemena Argentínskej dogy, ktorý odovzdal Ľubomírovi 
Oslancovi ocenenie za prácu a prínos pre plemeno Dogo Argentino. 

Pes: Frodo La Rosa De Inca – 2. Miesto – trieda šampiónov 

Citácia z hodnotenia podujatia organizátorom: 

Sme hrdí na to, že počas tohtoročných IV. Argentínskych poľských dní Dogo Argentino sa s 
nami zúčastnil tréner a chovateľ Ľubomír Oslanec, tím La Rosa De Inca. Ľubomír, ďakujeme 
vám za vašu profesionalitu, ale aj za to, že sa s nami podelíte o svoje skúsenosti v oblasti 
poslušnosti, obrany, socializácie a nadviazania vzťahov so psami. Vaša účasť nás do veľkej 
miery motivuje k spolupráci s Dogo Argentino a k rozvoju v tejto oblasti. 
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Agility 

Členovia, ktorí v našom klube trénujú Agility, beh so psom cez 
prekážky, využívajú každú príležitosť na účasť v súťažiach po celom 
Slovensku. S vekovým rozptylom od 12 po 74 rokov sú inšpiráciou pre 
ľudí v každom veku začať športovať so svojim psom. 

- zoznam doterajších ocenení v roku 2019: 

25.3. Jarné Agility Pezinok - 2. miesto 
6.4. Classy B-Day Party Pezinok - 2. miesto  
12.5. Agility pretek Žiar nad Hronom - 1.miesto  
8.6. Potáborové Agility Dunajský Klátov - 2. miesto 
22.7. Letné Agility Hry Dunajský Klátov - 2. miesto 
25.8. domáci pretek EDIT CUP Handlová - 1x 2.miesto a 2x 3.miesto  
7.9. Psie dni v Banskej Bystrici - 7x 1.miesto, 5x 2.miesto a 3x 3.miesto  
21.9. Poluvsie Pretek - 4x 2.miesto a 2x 3.miesto  
 
Spolu 29 ocenení za jednu sezónu v Agility. 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- ďalšie ocenenia: 
tréning v našom klube dáva možnosť členom uspieť aj v iných 
príbuzných disciplínach. 
Dog Days Festival psích športov v Bratislave - 1.miesto v trikoch  
ŠtekTrek 25km beh so psom v Banskej Štiavnici - 2. miesto 

Výstava Handlovský Oriešok - 3x 3.miesto  
Výstava Klátovský Fešák - 1. miesto a 2.miesto  
Chrenovský Chlpáč - 1.miesto a 2.miesto v trikoch, 2.miesto výstava 
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5. Výzva športového klubu 
pre nastávajúce obdobie 

Našou výzvou je, aby sme čo v najkvalitnejšej forme reprezentovali mesto, venovali sa 
všetkým, ktorí majú vzťah ku kynológií, resp. sú majiteľmi psíka. 

Nakoľko počet psíkov narastá, no povedomie chovateľov je veľmi úbohé, tak znalosťami, 
ktoré sme za tie roky nabrali, im chceme skúsiť pomáhať aspoň pri základnom výcviku, aby 
sa nestávalo, že sa ľudia budú zbavovať psíkov, lebo ich vzájomný vzťah a spolupráca 
nefunguje. 

Sme klub pre všetky vekové kategórie, venujeme sa viacerým  "druhom" kynológie (a to: 
športovej, služobnej, bull športom a  agility), venujeme sa všetkým rasám psov a 
dosahujeme výsledky. 

Budúcnosť 
Tento rok nám odrástlo 5 nových šteniat, ktoré začínajú pretekať na oficiálnych pretekoch 
organizácie ASKA (Agility), majú celú športovú kariéru pred sebou a začínajú prinášať prvé 
ocenenia. 
 
Prehlbujeme spoluprácu z okolitými klubmi (Banská Bystrica, Lazany, Chrenovec, Poluvsie,
…) spolupracujeme na organizácii podujatí, požičiavame si vybavenie na súťaže a aktívne 
si pomáhame. Zúčastňujeme sa na intenzívnych tréningoch hosťujúcich trénerov 
európskej i svetovej úrovne. V tomto chceme ďalej pokračovať. 
 
Plánujeme rozšírenie našej pôsobnosti o ďalšie dva začínajúce športy - Hoopers a Puller.  
 
Facebooková stránka nášho klubu má 925 
odberateľov. Okrem zvyčovania tohto čísla je 
našou výzvou, aby sa čo najviac z nich prišlo 
pozrieť na naše tréningy, aby sa stali 
aktívnymi člemni a reprezentovali náš klub a 
naše mesto. 

Sme TOP !!! A budeme v tom pokračovať :)
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