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1) Kandidát na technický stupeň DAN (ďalej kandidát) musí byť členom klubu združeného 

v Slovenskej Taekwon-do Aliancii (ďalej STA), musí mať uhradené všetky poplatky 

vzťahujúce sa ku klubu a STA, musí spĺnať minimálny časový odstup od poslednej skúšky
(1)

 

a predpísaný vek na T.S. DAN
(2)

.  

 

2) Kandidát by mal mať absolvované medzi jednotlivými skúškami na T.S. DAN všetky 

národné semináre a minimálne nadpolovičnú účasť na regionálnych seminároch. Technická 

spôsobilosť kandidáta bude preverená v rámci seminára zástupcom technického oddelenia 

alebo ním poverenou osobou.  

 

3) Klub STA, ktorého je kandidát členom, musí mať uhradenú ITF plaketu na aktuálny rok.  

 

4) Kandidáta navrhuje jeho priamy učiteľ, ktorý napíše na žiadosť o vykonanie skúšok svoje 

odporúčanie. Priamy učiteľ kandidáta musí byť kvalifikovaným trénerom STA (držiteľom 

III. alebo vyššej trénerskej triedy.) alebo medzinárodným inštruktorom ITF a zároveň musí 

byť držiteľom zodpovedajúceho technického stupňa.
(3)

 Osoby do 18 rokov musia mať aj 

súhlas zákonného zástupcu. V prípade, že kandidát nemá priameho učiteľa alebo priamy 

učiteľ nesúhlasí so žiadosťou  na T.S. DAN, môže žiadosť o vykonanie skúšok podpísať aj 

zástupca Technického Oddelenia STA po dôkladnom preverení schopností žiadateľa zo 

strany Technického Oddelenia STA.  

 

 

5) Žiadosť o vykonanie skúšok zasiela hlavný predstaviteľ klubu kandidáta emailom na 

Technické oddelenie STA , ktoré potvrdí prijatie žiadosti do 3 dní.  

 

6) Ak chce kandidát vykonať skúšku na T.S. DAN v zahraničí, musí požiadať o dovolenie 

Technické oddelenie STA. 

 

7) Po uzávierke konkrétneho termínu skúšok vykoná Technické oddelenie STA spolu so 

sekretariátom STA kontrolu kandidátov, rozhodne o schválení kandidátov a predloží zoznam 

hlavnej rade STA. 

 

8) Pre kandidátov na T.S. IV. DAN a vyšší, STA oficiálne požiada ITF o povolenie vykonania 

skúšok a o zostavenie skúšobnej komisie ITF. Termín pre doručenie žiadosti na T.S. IV. 

DAN a vyšší, musí byť minimálne 3 mesiace pred dátumom konania skúšky.  

 

9) Najneskôr 14 dní pred termínom skúšky, oznámi Technické oddelenie jednotlivým klubom 

svoje stanovisko k schváleniu jednotlivých kandidátov.  

 

10) Na skúške kandidáta na I – III. DAN musí byť prítomný oficiálny zástupca kandidátovho 

klubu. 

 

11) V stanovenom termíne pred začiatkom skúšok, zabezpečí oficiálny zástupca klubu za 

svojich kandidátov hromadnú registráciu a zaplatenie predpísaných poplatkov určenému 

zástupcovi STA. Kandidát na T.S. IV. DAN a vyšší môže registráciu vykonať aj sám, ak nie 

je prítomný oficiálny zástupca jeho klubu. 

 

12) V prípade, že kandidát skúšku na vyšší technický stupeň nezloží bude mu vrátená časť 

poplatku pre ITF. Organizačný poplatok je nevratný. 

 

13) V prípade, že kandidát svoju neúčasť na skúškach neohlási oficiálne mailom na Technické 

oddelenie STA, musí jeho klub uhradiť všetky poplatky tak, ako keby sa kandidát na 



 

 

skúškach zúčastnil, ale neuspel. Vo výnimočnom prípade je možné svoju neúčasť nahlásiť aj 

telefonicky priamo na Technické oddelenie aj v časovom intervale menšom ako 24 hodín 

pred začiatkom skúšok. V tomto prípade posudzuje oprávnenie nahlásenia neúčasti ako aj 

vrátenie poplatkov Technické oddelenie STA. 

 

14) Kandidáti na T.S. I – III. DAN skladajú skúšku pred skúšobnou komisiou STA. Predsedu 

skúšobnej komisie ako aj členov skúšobnej komisie ustanovuje Rada STA.  

 

15) Kandidáti na T.S. IV. DAN  a vyšší skladajú skúšku pred skúšobnou komisiou ITF. 

Predsedu skúšobnej komisie ako aj členov skúšobnej komisie ustanovuje ITF. 

 

16) Kandidát musí na skúšku nastúpiť v čistom doboku. Oficiálny zástupca klubu kandidáta 

musí byť oblečený v spoločenskom odeve (oblek) alebo v čistom doboku.  

 

17) V priebehu skúšok sú všetci kandidáti povinný chovať sa dôstojne podľa zásad Teakwon-do. 

Päť minút pred zahájením skúšok musia byť všetci kandidáti pripravení a nastúpení na 

svojich miestach. Po úvodnom pozdrave zložia všetci kandidáti sľub Taekwon-do. 

 

18) V prípade, že kandidát nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok, nemusí byť 

pripustený na skúšku.  

 

19) Za prípravu a priebeh skúšok zodpovedá Technické oddelenie STA. 

 

20) Poplatky za udelenie TS Dan sú v súlade s aktuálnymi poplatkami centrály ITF vo Viedni. 

Okrem poplatkov súvisiacich s vystavením certifikátu ITF, žiadateľ uhradí poplatok vo 

výške 30€. Z toho polovica 10€ zostane Slovenskej Taekwon-do aliancii, 10€ dostane 

skúšajúci inštruktor a zvyšných 10€ prináleží klubu, ktorého člen skladá skúšku na TS 

DAN. 

 

 

 

(1) 

Tabuľka minimálnych čakacích intervalov medzi skúškami na T.S. DAN 

Technický stupeň Minimálna čakacia doba pred vykonaním ďalšej skúšky 

I. DAN 1,5roka 

II. DAN 2 roky 

III. DAN 3 roky 

IV. DAN 4 roky 

V. DAN 5 rokov 

VI. DAN 6 rokov 

VII. DAN 7 rokov 

VIII. DAN 8 rokov 

 

(2) 

Tabuľka minimálnych vekov nutných pre držiteľa  T.S. DAN 

Technický stupeň Minimálny vek na získanie T.S. DAN 

I. DAN 15 rokov 

II. DAN 17 rokov 

III. DAN 19 rokov 

IV. DAN 23 rokov 

V. DAN 28 rokov 



 

 

VI. DAN 33 rokov 

VII. DAN 39 rokov 

VIII. DAN 46 rokov 

IX. DAN 54 rokov 

 

(3) požiadavky na priameho učiteľa kandidáta 

 

Odporúčanie na skúšky na I. DAN môže dať priamy učiteľ, ktorý je držiteľom minimálne 

technického stupňa III. DAN 

Odporúčanie na vyššie technické stupne môže dať priamy učiteľ, ktorý je držiteľom 

minimálne technického stupňa IV. DAN, maximálne do výšky svojho vlastného technického 

stupňa. 

 


