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1) Každý samostatný klub Slovenskej Taekwon-do Aliancie (ďalej len STA) nesmie umožniť 

vyučovanie Taekwon-do ITF osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky STA na výuku Taekwon-

do ITF. Ak klub nemá k dispozícii kvalifikovaného trénera je povinný sa obrátiť na 

Technické oddelenie STA, ktoré sa pokúsi kvalifikovaného trénera zabezpečiť.  

 

2) Každý kvalifikovaný tréner STA je oprávnený vyučovať Taekwon-do ITF iba v rámci 

klubu, ktorého je riadnym členom. Výnimka nastane v prípade, ak  

 

 bol tréner poverený Technickým oddelením STA zabezpečiť výuku Taekwon-do 

ITF v rámci klubu, ktorý o kvalifikovaného trénera požiadal podľa bodu 1 tejto 

smernice.  

 je osoba vyučujúca Taekwon-do ITF medzinárodným inštruktorom s platným 

certifikátom inštruktora.(1) Táto osoba môže vyučovať Taekwon-do ITF v rámci 

klubov STA bez obmedzení. 

 

3) Na to, aby bola osoba kvalifikovaná vyučovať Taekwon-do ITF podľa požiadaviek STA 

musí byť buď držiteľom jednej z trénerských tried udeľovaných STA alebo byť 

medzinárodným inštruktorom s platným certifikátom inštruktora podľa aktuálnych 

pravidiel ITF. 

 

4) Platnosť trénerských tried udeľovaných STA je časovo neohraničená. Podmienkou na 

vykonávanie práce trénera STA je mať uhradenú trénerskú známku STA. V rámci STA je 

možné získať nasledovné trénerské triedy: 

 

 IV. trénerská trieda (asistent) – je osoba oprávnená samostatne viesť tréningy za 

týchto podmienok:  

 nebude vyučovať nové techniky 

 má aspoň 18 rokov        

 má povolenie trénera viesť tréning 

 je držiteľom technického stupňa 4.kup alebo vyššieho. 

 III. trénerská trieda – je osoba oprávnená samostatne viesť tréningy Taekwon-do 

ITF a vyučovať nové techniky nasledovne: 

 I. DAN – techniky do výšky 5. Kup vrátane 

 II. DAN – techniky do výšky 3. Kup vrátane 

 III. DAN – techniky do výšky 1. Kup vrátane 

 IV. DAN a vyšší – techniky do výšky svojho technického stupňa 

Na získanie trénerskej triedy III. musí osoba splniť nasledovné podmienky: 

 držiteľ IV. Trénerskej triedy a prax ako asistent aspoň 1 rok 

 minimálne 18 rokov 

 technický stupeň minimálne I. DAN 

 absolvovanie školenia rozhodcov STA spolu s preskúšaním 
 absolvovanie školenia STA pre III. trénerskú triedu(2) 

 absolvovanie praktickej skúšky z vedenia tréningu 

II. trénerská trieda – je osoba oprávnená samostatne viesť tréningy Taekwon-do 

ITF a vyučovať nové techniky rovnako ako III. trénerská trieda 

Na získanie trénerskej triedy II. musí osoba splniť nasledovné podmienky: 

 držiteľ III. trénerskej triedy 

 minimálne 21 rokov 

 technický stupeň minimálne II. DAN 

 prax ako tréner III. triedy minimálne 2 roky 



 

 

 absolvovanie školenia STA pre II. trénerskú triedu(2) 

I. trénerská trieda – je osoba oprávnená samostatne viesť tréningy Taekwon-do ITF 

a vyučovať nové techniky rovnako ako III. trénerská trieda.   

Na získanie trénerskej triedy I. musí osoba splniť nasledovné podmienky: 

 držiteľ II. trénerskej triedy 

 minimálne 24 rokov 

 technický stupeň minimálne III. DAN 

 prax ako tréner II. triedy minimálne 3 roky 

 absolvovanie školenia STA pre I. trénerskú triedu(2) 

 

5) Žiadosť o odpustenie niektorých požiadaviek na získanie konkrétnej trénerskej triedy rieši 

Technické oddelenie STA. 

 

6) Vystavovanie trénerských tried má na starosti Technické oddelenie STA v spolupráci 

s Radou STA. 

 

7) Žiadosť o vydanie trénerskej triedy je zasielaná emailom na Technické oddelenie STA 

(technicke.sk@gmail.com alebo itf3@ictweb.sk), ktoré sa k žiadosti najneskôr do 5 

pracovných dní vyjadrí. Začiatok školení na jednotlivé trénerské triedy je možný až po 

schválení žiadostí zaslaných na Technické oddelenie. 

 

 (1) 

Podľa aktuálnych stanov ITF musí mať medzinárodný inštruktor absolvovaný inštruktorský 

seminár minimálne raz za 3 roky. Inak je jeho inštruktorský certifikát neplatný. Platnosť 

certifikátu je možné obnoviť účasťou na oficiálnom inštruktorskom seminári organizovanom 

Medzinárodnou Federáciou Taekwon-do ITF vo Viedni. 

 

(2) obsah a organizácia školení pre jednotlivé trénerské triedy je definovaná internými 

smernicami STA. 
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