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1. Stanovenie maximálnych počtov vyšších majstrovských stupňov technickej vyspelosti DAN 

STV   maximálny počet 

STV DAN 10.  1 

 STV DAN 9.  2  

STV DAN 8.  3   

STV DAN 7.  4 

STV DAN 6.  8 

STV DAN 5.  16 

STV DAN 4.  24 

Vyššie uvedené počty sú stanovené ako maximálne a nemusia byť všetky obsadené resp. využité.  

2. Stanovenie princípov na krátenie  skúšobným poriadkom SZJ predpísanej doby prípravy na 

jednotlivé STV. 

- Skúšobným poriadkom predpísanú dobu prípravy je možné krátiť súťažiacim v judo kata 

v národných, medzinárodných, majstrovských i nemajstrovských súťažiach.  

- Maximálne skrátenie skúšobným poriadkom predpísanej doby prípravy je o 50% predpísanej 

doby prípravy. Skúšobným poriadkom SZJ predpísané doby prípravy sa môžu krátiť len po 

majstrovský STV 5. DAN.   Skrátenie skúšobným poriadkom predpísanej doby prípravy na  

najvyšší STV 6. DAN, ktorý môže SZJ udeliť môže byť povolené maximálne o 25%.  

- Za každé medailové umiestnenie v nemajstrovskej súťaži judo kata sa kráti doba prípravy o 6 

mesiacov.  

- Za každé medailové umiestnenie v  majstrovskej súťaži judo kata sa kráti doba prípravy o 12 

mesiacov.  

3. DANkolégium bude povoľovať skúšky na majstrovský STV 4. DAN a vyššie stupne majstrovskej 

technickej vyspelosti aj s prihliadnutím na športové výsledky a aktivity žiadateľa v prospech 

slovenského zväzu juda a jeho členov. Žiadosti na  majstrovský STV 4. DAN musia obsahovať aj 

preukázanie splnenia podmienky uvedenej v článku 4 skúšobného poriadku SZJ.  Žiadosti na  

majstrovský STV 5. DAN a vyšší STV musia obsahovať informáciu o splnení podmienok uvedených 

v článku 4 skúšobného poriadku SZJ.   

4. Menovanie skúšobných komisárov: Na základe predloženej žiadosti na menovanie skúšobného 

komisára I.a II. triedy a splnenia skúšobným poriadkom SZJ predpísaných  podmienok po úspešnom 

absolvovaní príslušného (podľa požadovanej triedy) seminára skúšobných komisárov DANkolégium 

rozhodne o menovaní žiadateľa za skúšobného komisára príslušnej triedy. Na základe predloženej 

žiadosti na menovanie skúšobného komisára III. triedy a splnenia skúšobným poriadkom SZJ 

predpísaných  podmienok po úspešnom absolvovaní príslušného seminára skúšobných komisárov III. 

triedy  krajský zväz rozhodne o menovaní žiadateľa za skúšobného komisára III.  triedy a svoje 

rozhodnutie oznámi DANkolégiu, ktoré pridelí skúšobnému komisárovi III. triedy evidenčné číslo 

a oznámi ho príslušnému krajskému zväzu juda a žiadateľovi. DANkolégium bude posudzovať pri 

schvaľovaní žiadostí na menovanie skúšobných komisárov aj miesto pôsobenia žiadateľa a jeho prax 

trénera a skúšobného komisára a dodržiavať zásadu postupnosti podľa tried jednotlivých skúšobných 

komisárov. 

5. Pred skúškami členov SZJ na STV je povinný skúšobný komisár postupovať najmä podľa článku 10 

ods. c) vrátane kontroly preukazu juda, SZJ a overiť si aj dodržanie predpísanej doby prípravy na 

príslušný STV t.č. v súčinnosti s krajským administrátorom.  

6. DANkolégium  bude organizovať riadne centrálne skúšky v  na majstrovské stupne technickej 

vyspelosti DAN v zimnom termíne v mesiacoch január, február a v  letných mesiacoch v mesiacoch 

júl, august t.j. maximálne v SZJ dvakrát ročne.  

7. Nadobudnutím účinnosti tohto metodického usmernenia  strácajú účinnosť predchádzajúce opatrenia 

DANkolégia upravujúce vyššie uvedené oblasti. 



8. Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom 01. 10. 2020 

9. Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom zverejnenia. 

 

spracoval: A. Pospíšek 

 

 


