Slovenský zväz karate

SKÚŠOBNÝ

PORIADOK

PRE
UDEĽOVANIE STUPŇOV TECHNICKEJ VYSPELOSTI V KARATE

Skúšobný poriadok pozostáva z nasledujúcich častí:
A. Všeobecná časť
B. Špeciálna časť spoločná pre všetky štýly karate
C. Špeciálna časť pre štýl Goju ryu
D. Špeciálna časť pre štýl Shito ryu
E. Špeciálna časť pre klasické karate a kobudo
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A.
Všeobecná časť

A.1 Všeobecné ustanovenia:
A.1.1 Stupne technickej vyspelosti v karate vyjadrujú súbor pohybových zručností
zvládnutých cvičencom s ohľadom na ich technické prevedenie a funkčnosť bojovej
aplikácie. Vyjadrujú tiež prínos cvičenca pre rozvoj karate ako športového odvetvia,
bojového umenia, pochopenia základných filozofických princípov z ktorých karate čerpá,
znalosti jeho vývoja a histórie ale aj morálnych vlastností cvičenca. Skúšky na stupne
technickej vyspelosti (STV) môže absolvovať cvičenec, ktorý trénuje stanovenú dobu,
pričom musí byť dodržaný časový odstup medzi jednotlivými skúškami. Pri STV Dan musí
spĺňať aj podmienku dosiahnutého veku. Všeobecná časť skúšobného poriadku je
koncipovaná na základe pracovného materiálu WKF „DAN GRADE REGULATION“.
Týmto materiálom je SZK povinný sa riadiť na základe jeho členstva vo WKF.
A.1.2 Stupne technickej vyspelosti rozdeľujeme na:
a/ žiacke stupne .....................kyu
b/ majstrovské stupne ............Dan

A.2. Udeľovanie stupňov technickej vyspelosti
Stupne technickej vyspelosti má právo udeľovať:
a/ skúšobný komisár menovaný Výkonným výborom Slovenského zväzu karate (VV SZK).
b/ komisia zložená z najmenej 3 skúšobných komisárov menovaných podľa bodu 2.2.

A.2.1 Skúšobní komisári
a/ Sú navrhovaní príslušnými orgánmi Slovenského zväzu karate (SZK) a orgánmi v zmysle
Stanov SZK uznaných regionálnych zväzov. Sú schvaľovaní VV SZK na obdobie jedného
kalendárneho roka.
b/ Sú navrhovaní z radov najvyspelejších karatistov, ktorí spĺňajú kritéria technickej
vyspelosti, teoretických znalostí, morálnych vlastností a veku minimálne 26 rokov.
c/ O zvýšení kvalifikačnej triedy skúšobného komisára rozhoduje VV SZK na základe
posúdenia dodržania stanovených kritérií skúšobného poriadku.
d/ Evidenciu skúšobných komisárov vedie Registračná komisia SZK.
e/ Orgány SZK, ktoré navrhujú menovanie skúšobných komisárov, VV SZK, Prezident SZK,
alebo orgány uznaného regionálneho zväzu, sú pri návrhu povinné zaslať ich zoznam s
uvedením všetkých náležitostí predsedovi Registračnej komisie SZK vždy do 30.11. ktorý
ich obratom predloží VV SZK na schválenie.
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A.2.2 Menovanie skúšobných komisárov
a/ Skúšobných komisárov I.A , I.B, II.A, II.B a III. triedy schvaľuje a menuje VV SZK.
b/ Skúšky na STV Dan vykonávajú skúšobné komisie schválené VV SZK, alebo regionálnym
zväzom podľa schválených postupov uvedených v tomto poriadku.
c/ Pôsobnosť skúšobných komisárov:
I. triedy
- vo všetkých členských kluboch, alebo komisiách SZK
II.-III. triedy - v príslušných kluboch, alebo komisiách SZK podľa podmienok príslušného
regionálneho zväzu.
d/ Menovanie skúšobných komisárov do jednotlivých tried je vždy k 1. januáru a je účinné
až po uhradení licenčného poplatku. Termín na úhradu licenšného poplatku je 30. január
príslušného roka. Pri neuhradení poplatku bude skúšobný komisár zo zoznamu vyradený.
Zoznam skúšobných komisárov je zverejnený na webovom sídle SZK a v informačnom
systéme SZK. Výšku licenčného poplatku skúšobného komisára stanovuje VV SZK a platí pre
skúšobných komisárov všetkých tried. Skúšobní komisári triedy I.A a I.B, ktorých menoval
VV SZK, uhradia licenčné poplatky na účet SZK. V prípade skúšobných komisárov II. –
III. triedy títo uhradia licenčné poplatky na účet príslušným regionálnym zväzom.
e/ V prípade porušenia ustanovení skúšobného poriadku, etikety karate ako i zákonných
noriem občana SR môže byť do doby prerokovania priestupku riadiacim orgánom SZK
skúšobnému komisárovi pozastavená činnosť. Pozastavenie činnosti skúšobnému komisárovi
písomne oznámi predseda Registračnej komisie SZK (RegK SZK).

A.2.3 Kritériá pre menovanie skúšobných komisárov do tried:
Trieda
I.A

STV*
minimálny vek
Min. 6. Dan
42 rokov

I.B

II.A

II.B

Min. 5. Dan
38 rokov
Min. 4. Dan
34 rokov
Min. 3. Dan
30 rokov

Licencia trénera**

Oprávnený skúšať

V komisii:***
Min. III. kvalifikačného st.
1. Dan až 6. Dan
prvý krát udelená minimálne
Samostatne:
pred dvomi rokmi.
9. kyu až 1. kyu
V komisii:

Min. III. kvalifikačného st.
1. Dan až 5. Dan
prvý krát udelená minimálne Samostatne:
pred dvomi rokmi.
9. kyu až 1. kyu
V komisii:

Min. II. kvalifikačného st.
1.Dan až 4.Dan
prvý krát udelená minimálne Samostatne:
pred dvomi rokmi.
9. kyu až 1. kyu
V komisii:

Min. II. kvalifikačného st.
1. kyu až 3. Dan
prvý krát udelená minimálne Samostatne:
pred dvomi rokmi.
9. kyu až 2. kyu
V komisii:

Min. I. kvalifikačného st.
2.kyu až 2.Dan
III.
prvý krát udelená minimálne Samostatne:
26 rokov
pred dvomi rokmi.
9.kyu až 3.kyu
* Stupeň technickej vyspelosti skúšobného komisára pre menovanie musí byť udelený v
zmysle Skúšobného poriadku SZK.
Min. 2. Dan
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** Licencie trénerov získaných v SZK na základe trénerskej kvalifikácie sú nasledujúce:
Úroveň licencie trénera karate

Vzdelanie trénera získané
po 1.12.2008

Licencia trénera karate
I. kvalifikačného stupňa
Licencia trénera karate
II. kvalifikačného stupňa
Licencia trénera karate
III. kvalifikačného stupňa
Licencia trénera karate
IV. kvalifikačného stupňa
Licencia trénera karate
V. kvalifikačného stupňa

Tréner karate
I. kvalifikačného stupňa
Tréner karate
II. kvalifikačného stupňa
Tréner karate
III. kvalifikačného stupňa
Tréner karate
IV. kvalifikačného stupňa
Tréner karate
V. kvalifikačného stupňa

Vzdelanie trénera
získané do 1.12.2008
Tréner III. triedy
Tréner II. triedy
Tréner I. triedy
Tréner I. triedy
Diplomovaný tréner

*** Skúšobné komisie musia byť minimálne trojčlenné a jej členovia musia spĺňať kritériá
uvedené v tabuľke.
Technické stupne 7.Dan a vyššie skúša len komisia menovaná VV SZK.

A.2.4 Povinnosti skúšobného komisára
a/ Zodpovedne a čestne vykonávať svoju funkciu.
b/ Skúšky vykonávať podľa aktuálne platného skúšobného poriadku SZK.
c/ Objektívne hodnotiť predvedené zručnosti cvičencov.
d/ Oznámiť výsledok skúšok a zaevidovať ich do preukazu SZK.
e/ Absolvovať skúšky v karate gi.
f/ Skúšobný komisár je zodpovedný za kontrolu a dodržanie čakacej doby pri jednotlivých
cvičencoch na príslušné STV ako aj všetkých náležitostí skúšky.
g/ Skúšobný komisár je povinný viesť evidenciu a zaznamenať výsledky skúšky v príslušnom
Protokole o vykonaní skúšok a udelení STV. Vzor protokolu je prílohou Skúšobného
poriadku

A.2.5 Práva skúšobného komisára
a/ Skúšobný komisár má právo vykonávať skúšky technickej vyspelosti podľa udelenej triedy.
b/ Skúšobný komisár má právo mať uhradené cestovné náklady a odmenu za vykonanie
skúšok (upresňujú ekonomické smernice SZK).
c/ Skúšobný komisár musí byť včas oboznámený s termínom a miestom konania skúšok,
najmenej 14. dní pred ich konaním. V prípade svojej neúčasti z vážnych dôvodov sa musí
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ospravedlniť minimálne 7 dní vopred organizátorovi skúšok a umožniť tak nominovanie
náhradníka.
d/ Skúšobný komisár má právo vyžadovať od cvičencov prevedenie techník podľa
skúšobného poriadku na príslušný skúšaný STV a nižšie STV.
e/ Skúšobný komisár má právo vyžadovať od účastníkov skúšok dodržiavanie etiky a etikety
karate.

A.3. Evidencia skúšok.
a/ Ak cvičenec absolvuje skúšku úspešne, skúšobný komisár mu zaeviduje udelené STV do
preukazu SZK. Zároveň môže príslušný orgán, alebo klub vydať cvičencovi
osvedčenie/diplom/certifikát (vzor je prílohou č.1 tohto skúšobného poriadku) o tom, že je
nositeľom príslušného STV.
b/ Priebeh skúšky je povinný skúšobný komisár zaevidovať do príslušného Protokolu
o vykonaní skúšok a udelení STV.
c/ Protokol o vykonaní skúšok a udelení STV Dan je organizátor skúšok povinný zaslať do
14-tich dní od vykonania skúšok na adresu predsedu RegK SZK. Po splnení týchto
podmienok bude udelený STV Dan registrovaný v databáze Danov v informačnom systéme
SZK (IS SZK) a na webovom sídle SZK v sekcii registračnej komisie.

A.5. Pôsobnosť skúšobného poriadku
Všeobecnou a špeciálnou časťou Skúšobného poriadku sa musia riadiť všetky orgány
a členovia SZK.
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B.
Špeciálna časť spoločná pre všetky štýly karate
________________________________________________________________
B.1. Obsah Náplň skúšky
a/ Cvičenec je počas skúšky povinný vykonať techniky, ktoré určí skúšobný komisár
z techník určených skúšobným poriadkom SZK podľa štýlu karate v ktorom cvičenec skúšku
vykonáva. Skúšobný poriadok štýlu môže stanoviť ďalšie podmienky pre udelenie STV
(sebaobranné prvky, kata a formy kumite vlastné pre daný štýl...).
b/ Skúšaný vykonáva techniky samostatne. Povel na začatie cvičenia dáva skúšobný komisár.
c/ Postoje pre vykonanie techník Kihon určia jednotlivé štýly – sú súčasťou skúšobného
poriadku.
d/ Cvičenec pri vykonávaní techník Kihon v bojovom postoji (BP) alebo zenkutsu dachi (ZD),
po vykonaní desiatich techník, alebo kombinácií vždy zmení postoj z ľavého na pravý a
pokračuje vo vykonávaní techník, pokiaľ skúšobný komisár nepreruší cvičenie, alebo neurčí
iný počet techník.
e/ Cvičenec pri vykonávaní techník Kihon Ido vykonáva päť techník alebo kombinácií vpred
a po mawate vykoná ďalších päť späť a opäť nasleduje mawate.

B.2. Minimálne čakacie doby a podmienky na vykonanie skúšky STV
kyu
Uvedené čakacie doby medzi skúškami STV kyu sú určené VV SZK.
STV

minimálna doba od udelenia predchádzajúceho STV

10. kyu ............................ 2 mesiace
9. kyu .............................. 3. mesiace
8. kyu .............................. 4. mesiace
7. kyu .............................. 4. mesiace
6. kyu .............................. 4. mesiace
5. kyu .............................. 5. mesiacov
4. kyu .............................. 5. mesiacov
3. kyu .............................. 5. mesiacov
2. kyu .............................. 6. mesiacov
1. kyu .............................. 8. mesiacov
1. Dan ............................. 10. mesiacov
Pri mimoriadnej vyspelosti skúšaného cvičenca je možné udeliť STV o dva stupne vyšší. Táto
zásada platí len do STV 5. kyu.
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B.3. Podmienky pre udelenie STV Dan Svetovej federácie karate (WKF)
B.3.1. Preambula
Národné federácie (NF) WKF majú právomoc požiadať o vystavenie diplomu WKF pre
technické stupne Dan až po 8. Dan vrátane, za predpokladu, že kandidát splnil požiadavky
veku a intervalu od posledného udelenia technického stupňa Dan predpísaného pravidlami
WKF. Tí, ktorí si želajú diplomy stupňa technickej vyspelosti WKF Dan po 8. Dan
(vrátane), musia o to požiadať prostredníctvom svojej NF. NF môže udeliť aj vyšší technický
stupeň Dan za prínos a rozvoj hnutia karate na národnej úrovni - ale tieto nie je možno
homologizovať prostredníctvom WKF. Vo výnimočných prípadoch môže Výkonný výbor
WKF (EC WKF) z vlastnej iniciatívy udeľovať technické stupne vyššie ako 8. Dan za prínos
do medzinárodného hnutia karate a WKF. WKF podľa pravidiel nevydáva diplomy technickej
vyspelosti nad 8. Dan na základe odporúčaní alebo žiadostí NF alebo jednotlivcov.

B.3.2. Systém technických stupňov Dan
3.2.1 Systém technických stupňov Dan je založený na uznaní osobného rozvoja aktívne
praktizujúcich, technikov, inštruktorov a významných členov hnutia karate. Pre vyššie
technické stupne ako 8. Dan je uznaním prínosu pre hnutie karate nad rámec osobného
rozvoja.
3.2.2 Národná federácia môže udeliť alebo certifikovať stupeň Dan len členom svojej
národnej federácie.
3.2.3 V rámci WKF sú tri kategórie technických stupňov Dan:
- Technické stupne 1. až 8. Dan udelené NF. Tieto môžu byť homologizované
prostredníctvom WKF. WKF vystaví certifikát Dan, ktorý je potvrdený podpisom
prezidenta WKF a prezidenta SZK. Podmienkou pre vystavenie certifikátu Dan
WKF je zaslanie žiadosti prostredníctvom NF a zaplatenie určeného
homologizačného poplatku.
- Technické stupne 9. Dan a vyššie udelené NF za prínos rozvoja hnutia karate
na úrovni NF. Tieto však nie sú homologizované ani nevyžadujú registráciu v
rámci WKF. Príslušný certifikát vystaví Národné federácia.
- Technické stupne 9. Dan a 10. Dan udelené EC WKF za rozvoj a prínos
v medzinárodnom hnutí karate a WKF. Príslušný diplom je vystavený
prostredníctvom WKF.

B.3.3. Minimálne čakacie doby a podmienky na vykonanie skúšky STV
Dan
STV
1. Dan

minimálny vek skúšaného

minimálna doba od udelenia
predchádzajúceho STV

minim. vek 15 rokov

minim. 1 rok od 1. kyu
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2. Dan
3. Dan
4. Dan
5. Dan
6. Dan
7. Dan#
8. Dan#
9. Dan#
10. Dan#

minim. vek 17 rokov
minim. 2 roky od 1. Danu
minim. 20 rokov
minim. 3 roky od 2. Danu
minim. 24 rokov
minim. 4 roky od 3. Danu
minim. 29 rokov
minim. 5 rokov od 4. Danu
minim. 35 rokov
minim. 6 rokov od 5. Danu
minim. 42 rokov
minim. 7 rokov od 6. Danu
minim. 50 rokov
minim. 8 rokov od 7. Danu
udeľuje sa pri výnimočných životných jubileách za prínos v hnutí karate
udeľuje sa pri výnimočných životných jubileách za prínos v hnutí karate

# Znamená, že udelenie týchto STV podlieha pod právomoc VV SZK.
3.3.1 Výnimočné udelenie vyššieho STV Dan (bez skúšok) schvaľuje VV SZK.
3.3.2 Aktívnemu športovcovi za výnimočné športové výsledky je možné udeliť maximálne 3.
Dan.

B.3.4. Proces podávania žiadostí o homologizáciu STV na WKF
3.4.1. Homologizácia STV udelených NF:
WKF homologizuje STV od 1.Dan (shodan) po 8.Dan (hachidan) vrátane po doručení
žiadosti podpísanej prezidentom NF žiadateľa a prevodu príslušného poplatku stanoveného
WKF.
NF musí predložiť svoju žiadosť na úradnom hlavičkovom liste na adresu WKF. V liste sa
uvedie zoznam kandidátov a uvedú sa nasledujúce informácie:
- Titul (pán alebo pani)
- Meno (tak ako má byť uvedené v diplome)
- Priezvisko (tak ako má byť uvedené v diplome)
- Uznaný technický stupeň
- Dátum predchádzajúceho udelenia stupňa technickej vyspelosti WKF
- Dátum narodenia
- Poštová adresa národnej federácie
Podpísaním žiadosti NF, že žiadateľ splnil požiadavky NF a WKF.
Udelené čestné STV Dan ktoré udelila NF, WKF nehomologizuje.
Zodpovednosť za dodržiavanie príslušných noriem na schválenie alebo udelenie STV Dan
spočíva na NF. V prípade nedodržania stanovených noriem môže byť žiadosť o
homologizáciu zamietnutá.
3.4.2. STV 9. Dan a 10.Dan, ktoré udeľuje NF:
Uplatňujú sa pravidlá a aplikačný proces NF. STV vyššie ako 8. Dan môžu byť udelené NF za
prínos v rozvoji hnutia karate v rámci svojej NF, ale WKF ich neudelí. Hoci STV nad 8. Dan
udelené NF nepodliehajú schváleniu alebo homologizácii WKF, NF musí dodržiavať
požiadavky WKF, pokiaľ ide o vek a intervaly medzi stupňami, tak ako ich uvádza WKF.
3.4.3. STV 9. Dan a 10. Dan udelené EC WKF:
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Vo výnimočných situáciách WKF udelí STV 9. Dan a 10.Dan jednotlivcom za ich úspechy v
medzinárodnom hnutí karate. Takéto tituly udeľuje EC WKF.
Prezident kontinentálnej alebo NF, prezident WKF alebo akýkoľvek člen EC WKF môže
navrhnúť kandidáta na STV 9. Dan alebo 10.Dan. Návrh musí byť formulovaný písomne a
zaslaní na EC WKF s uvedením informácií požadovaných pre homologizáciu. Okrem toho
musí byť uvedená história jeho STV a špecifické úspechy v medzinárodnom hnutí karate. Za
túto kategóriu sa neúčtuje stanovený poplatok. EC WKF prehodnotí všetky predložené
žiadosti. Ak nie je žiadny člen EC WKF proti, žiadosť bude schválená.
3.4.4 Diplomy
- Kandidátom ktorí majú schválenú homologizáciu STV Dan WKF, bude vystavený platný
diplom WKF podpísaný prezidentom WKF a prezidentom NF.
-Diplomy STV 8.Dan a vyššie udelené NF sú vydané len príslušnou NF.
-Osoby ktoré získali ocenenie STV Dan od EC WKF, bude vystavený diplom podpísaný
WKF.
-Za stratené alebo zničené diplomy môžu byť vystavené duplikáty WKF. NF podá duplicitnú
žiadosť s uvedením, že táto bola zaslaná s cieľom získať duplikát diplomu pričom je nutné
opäť zaplatiť príslušný poplatok určený WKF

B.4. Organizácia skúšok v rámci štruktúry SZK
4.1. Skúšky STV kyu organizuje SZK, alebo jeho orgán, regionálny zväz, klub. Termín
skúšky musí byť oznámený 14 dní vopred.
4.2 Skúšky STV Dan organizujú a vykonávajú skúšobné komisie schválené VV SZK, alebo
regionálnymi zväzmi, podľa výšky skúšaných STV. Termín skúšky musí byť RegK SZK
oznámený 14 dní vopred.
4.3 Skúšok STV Dan organizovaných skúšobnou komisiou schválenou VV SZK sa
zúčastňujú členovia SZK, ktorí spĺňajú podmienky stanovené týmto skúšobným poriadkom.
4.4 Skúšok STV Dan organizovaných regionálnymi zväzmi sa spravidla zúčastňujú len
členovia príslušného regionálneho zväzu.
4.5 Skúšok STV Dan organizovaných regionálnym zväzom karate sa môžu zúčastniť aj
členovia iných regionálnych zväzov za predpokladu že im ich účasť na skúškach odsúhlasí
regionálny zväz karate ku ktorému majú príslušnosť prostredníctvom svojho klubu.
4.6 Organizátor skúšky musí zabezpečiť také skúšobné komisie/komisárov, ktoré/í spĺňajú
podmienky stanovené týmto skúšobným poriadkom.
4.7 Ak sa člen SZK plánuje zúčastniť skúšok v organizácii ktorá nie je Národnou Federáciou
Karate uznanou WKF ( štýlové federácie karate, JKA, JKS, JKF Gojukai, Sakurakai,
Seiwakai, Shukokai, JKF Shitokai atď. ), požiada o možnosť absolvovať skúšku zaslaním
žiadosti na schválenie VV SZK. V prípade ak úspešne skúšku zvládne a bol mu udelený
technický stupeň vyšší ako má registrovaný v databáze STV SZK a bude ho chcieť mať
registrovaný, musí ho obhájiť vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou SZK.
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4.8 Občanovi SR ktorý dlhodobo žil v zahraničí a praktizoval karate v organizácii ktorá je
uznanou Národnou Federáciou Karate WKF, bude po predložení príslušných dokumentov a
po posúdení VV SZK takýto technický stupeň uznaný a registrovaný v rámci SZK.
4.9 SZK nehomologizuje STV Dan získané členmi SZK v organizáciách ktoré nespĺňajú
podmienky členstva stanovené WKF.
4.10 O uznaní získaných technických stupňoch novoprijatých členov, ktorí požiadajú o
členstvo v SZK pričom majú udelený technický stupeň kyu alebo Dan mimo štruktúr
organizácií WKF rozhodne VV SZK.
4.11 V prípade pochybností, či skúška vykonaná ktorýmkoľvek subjektom podľa tohto
skúšobného poriadku boli vykonaná v súlade s týmto skúšobným poriadkom, môže byť
výsledok skúšky anulovaný podľa kompetencií jednotlivých orgánov.

B.5. Priebeh skúšky
5.1 Priebeh skúšky riadi skúšobný komisár, alebo predseda skúšobnej komisie určený pri
schvaľovaní (menovaní) komisie.
5.2 Každá skúška začína a končí spoločným ceremoniálom.
5.3 Každý cvičenec musí byť člen SZK registrovaný v databáze informačného systému SZK.
Musí mať v preukaze SKZ známku za príslušný kalendárny rok a potvrdenie o zdravotnom
stave nie staršie ako jeden rok.
5.4 Cvičenci sa zúčastňujú skúšok v karate gi, ktoré vyhovuje všetkým zásadám etikety
karate, s označením príslušného STV.
5.5 Priebeh skúšky musí byť dôstojný a výsledok skúšky musí byť adekvátny predvedeným
znalostiam a schopnostiam.
5.6 V kompetencii skúšobného komisára je rozhodnúť o prítomnosti ďalších osôb, ktoré sa
priamo nezúčastňujú skúšok v skúšobnej miestnosti.
5.7 Skúšky na STV Dan sú neverejné.
Návrh zo dňa 30.03.2021
Peter BAĎURA v.r.
Príloha:
Výška ročných licenčných poplatkov skúšobných komisárov podľa tried.
Výška poplatkov je záväzná pre všetkých členov SZK.
Trieda:
I.A, I.B
II.A, II.B
III.

Poplatok
30 eur
20 eur
10 eur
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