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Skúšobný poriadok Slovenskej spoločnosti priateľov aikidó

1. Úvodné ustanovenia
Skúšobný poriadok SSPA je základným ustanovením pre získavanie stupňov kju, dan a

trénerskych tried. Definuje skúšobných komisárov, skúšobnú komisiu, usporiadateľov skúšok, ich
pôsobnosť, práva a povinnosti.

Skúšobný poriadok určuje ako a kým sú vykonávané skúšky, ich podmienky, priebeh a
evidenciu.

2. Stupne kju a dan
Stupne kju a dan v aikidó sú formálnym vyjadrením miery kandidátom zvládnutých

vedomostí, zručností a ich aplikácie podľa princípov aikidó. Detské stupne kju sú z didaktických
dôvodov rozdelené do dvoch stupňov.

Stupne kju a dan vyjadrujú:
 pohybovú zručnosť,
 teoretické vedomosti,
 osobnostné vlastnosti,
 prínos kandidáta pre aikidó.

2.1. Stupne kju
6. kju (rokkju)
5. kju (gokju)
4. kju (jonkju)
3. kju (sankju)
2. kju (nikju)
1. kju (ikkju)

2.2. Stupne dan
1. dan (šodan)
2. dan (nidan)
3. dan (sandan)
4. dan (jondan)
5. dan (godan)
6. dan (rokudan)

2.3. Detské stupne kju
6. kju 1. stupňa (rokkju dai iči)
6. kju 2. stupňa (rokkju dai ni)
5. kju 1. stupňa (gokju dai iči)
5. kju 2. stupňa (gokju dai ni)
4. kju 1. stupňa (jonkju dai iči)
4. kju 2. stupňa (jonkju dai ni)

3. kju 1. stupňa (sankju dai iči)
3. kju 2. stupňa (sankju dai ni)
2. kju 1. stupňa (nikju dai iči)
2. kju 2. stupňa (nikju dai ni)

3. Usporiadateľ skúšok
Usporiadateľ skúšok je orgán nadriadený kandidátom:

 pre detské skúšky – klub,
 pre skúšky kju – klub,
 pre skúšky dan – Kolégium danov SSPA.

Usporiadateľ zabezpečuje všetky náležitosti spojené s prípravou, organizáciou a
evidenciou skúšok. Je povinný:
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- Dostatočne včas delegovať skúšobného komisára. Túto funkciu vykonáva podľa svojej
kvalifikácie učiteľ na seminári, na ktorom sa skúšky organizujú.

- Zabezpečiť prísediacich do skúšobnej komisie.
- Zabezpečiť materiálno - technické podmienky pre riadne vykonanie skúšok.
- Zostaviť na príslušnom formulári zoznam kandidátov a zabezpečiť všetky

administratívne úkony s tým spojené (kontrola preukazov, poplatky za skúšky).
- Najneskôr 1 hodinu pred naplánovaným začatím skúšok odovzdať skúšobnému

komisárovi konečný zoznam kandidátov (skúšobný protokol podľa vzoru) a ich
preukazy SSPA.

- Bezprostredne po skúškach zabezpečiť administratívne úkony spojené s evidenciou
skúšok (zaslať poplatok za skúšky na účet SSPA, zaslať potvrdený skúšobný protokol
prezidentovi Kolégia danov SSPA).

Skúšky sa na stupne kju sa spravidla organizujú na klubových, regionálnych, národných
seminároch a zimných a letných školách.

Skúšky na stupne dan sa organizujú dva krát ročne podľa kalendára seminárov SSPA.

4. Kandidáti
Kandidáti na stupne kju sú členovia SSPA z účastníkov seminára, na ktorom sa organizujú

skúšky. Prihlasujú sa v deň skúšok podľa pokynov organizátora, pričom musia spĺňať podmienky
pre prihlásenie sa na stupne kju.

Kandidáti na stupne dan sú z členov SSPA. Prihlasujú sa prezidentovi Kolégia danov
písomne, minimálne jeden mesiac pred termínom skúšok, pričom musia spĺňať podmienky pre
prihlásenie sa na stupne dan.

4.1. Podmienky pre prihlásenie sa na skúšky
a) platný preukaz SSPA
b) vek
c) čakacia doba medzi skúškami
d) absolvované semináre (počet seminárov od posledných skúšok)
e) poplatok za skúšky
f) prihláška
g) iné

Stupeň Minimálny vek Čakacia doba Absolvované semináre
5. kju 1 mesiac 1 seminár
4. kju 2 mesiace 2 semináre
3. kju 4 mesiace 3 semináre
2. kju 16 rokov 6 mesiace 4 semináre
1. kju 9 mesiacov 5 seminárov
1. dan 18 rokov 12 mesiacov
2. dan 21 rokov 18 mesiacov
3. dan 25 rokov 24 mesiacov
4. dan 28 rokov 36 mesiacov

6 seminárov
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Platný preukaz SSPA
- osobné údaje
- fotografia
- aktuálna licencia SSPA

Poplatok za skúšky
Podľa platných vykonávacích predpisov, vydaných Kolégiom danov SSPA pre príslušný

rok.

Prihlásenie sa na skúšky
- Detské skúšky: osobne podľa odporučenia učiteľa kandidáta.
- Skúšky kju: osobne v deň skúšok podľa pokynov organizátora.
- Skúšky dan: písomne podľa vzoru minimálne jeden mesiac pred termínom skúšok

uvedeným v kalendári seminárov SSPA. Prílohu ku prihláške tvorí:
3. dan: sebareflexia (min. 6 strán)

Kandidát sa na základe svojich skúseností a presvedčenia vyjadrí ku svojej ceste
aiki.

4. dan: odborná práca (min. 20 strán)
Kandidát prejaví svoje odborné teoretické vedomosti v práci, ktorej tému a metodiku
prekonzultuje s Prezidentom KD.

Iné
Kolégium danov SSPA schvaľuje účasť kandidátov na skúšky dan.

5. Skúšobná komisia
Skúšobnú komisiu tvoria traja členovia v zložení: predseda a dvaja prísediaci.
O zložení komisie rozhoduje predseda komisie v spolupráci s usporiadateľom skúšok.
O úspešnosti kandidátov komisia rozhoduje väčšinou hlasov pri skúškach kju a všetkými

hlasmi pri skúškach na dan. Za rozhodnutie a konanie komisie je zodpovedný predseda komisie.

Detské skúšky
Predseda komisie:  vedúci príslušného dódžó
Prísediaci: členovia SSPA, min. 1. kju

Skúšky kju
Predseda komisie: skúšobný komisár SSPA pre kju
Prísediaci: členovia SSPA, min. 1. dan

Skúšky dan
Predseda komisie: skúšobný komisár SSPA pre dan
Prísediaci: skúšobní komisári SSPA

6. Skúšobní komisári
Skúšobných komisárov volí na návrh prezidenta Kolégia danov SSPA zo svojho stredu

Kolégum danov SSPA vždy na obdobie jedného roka. Zohľadňujú pritom teoretické a praktické
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vedomosti kandidáta (stupeň dan, trénerská kvalifikácia a pod.), jeho osobnostné vlastnosti a
predchádzajúcu činosť. Kolégium danov určuje rozsah pôsobnosti skúšobných komisárov.

6.1. Práva sk. komisárov
- sú oprávnení skúšať a udeľovať STV podľa rozsahu svojej pôsobnosti,
- vyžadovať od zúčastnených (kandidátov, divákov, atď.) dodržiavanie etikety v súlade

s princípmi aikidó a týmto skúšobným poriadkom,
- na včasné vyrozumenie a na včasnú delegáciu na skúšky, o mieste skúšok, dátume a

hodine skúšok usporiadateľom skúšok,
- ospravedlniť sa zo skúšok,
- na odmenu za vykonanie skúšok podľa platných smerníc SSPA,
- na ďalšie vzdelávanie, zúčastňovanie sa seminárov a školení.

6.2. Povinnosti sk. komisárov
- včas a riadne pripravený sa dostaviť na skúšky, na ktoré bol delegovaný,
- riadne a včas sa ospravedlniť, ak sa nemôže dostaviť na skúšky, alebo splniť inú zo

svojich povinností,
- oznámiť kandidátovi dôvod svojho rozhodnutia o udelení (neudelení) stupňa,
- je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel podľa Skúšobného poriadku SSPA,
- viesť evidenciu výsledkov skúšok na príslušnom formulári,
- oznámiť výsledky skúšok kandidátom a zaevidovať ich v preukaze SSPA,
- objektívne hodnotiť kandidátov podľa kritérií stanovených Skúšobným poriadkom,
- vykonávať skúšky podľa tohto Skúšobného poriadku,
- zodpovedne a čestne vykonávať svoju funkciu,
- zodpovedať za priebeh skúšok podľa tohto Skúšobného poriadku,
- zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít podľa Kalendára seminárov a školení SSPA

7. Telovýchovné kvalifikácie
Členovia SSPA získavajú na základe akreditácie Ministerstva školstva SR č. 9/98 z 23.

júna 1999 v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach
získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej
kultúry č. 257 zo 17. júla 1998 nasledujúce telovýchovné kvalifikácie.

a) tréner III. triedy  podľa podmienok plánu vzdelávania trénerov SSPA
b) tréner II. triedy  podľa podmienok plánu vzdelávania trénerov SSPA
c) tréner I. triedy  podľa plánu vzdelávania FTVŠ UK Bratislava a plánu vzdelávania

trénerov SSPA v zmysle Dohody o spolupráci z 20. októbra 1998.

7.1. Podmienky získania kvalifikácie trénera III. triedy
 vek min. 18 rokov
 1. kju aikidó
 platný preukaz SSPA
 absolvovanie kurzu trénerov III. triedy aikidó
 zloženie záverečnej skúšky
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Doba platnosti kvalifikácie trénera III. triedy je dva roky. Po jej uplynutí je predĺžená na
základe absolvovania seminára pre trénerov III. triedy.

Obsah vzdelávania je rozdelený na všeobecnú a špeciálnu časť. Rozsah výučby je spolu 24
hod. teória, 16 hod. prax.

7.2. Podmienky získania kvalifikácie trénera II. triedy
 vek min. 20 rokov
 1. dan aikidó
 platný preukaz SSPA
 prax 1 rok ako tréner III. triedy aikidó
 absolvovanie kurzu trénerov II. triedy aikidó
 obhájenie záverečnej práce a zloženie záverečnej skúšky

Doba platnosti kvalifikácie trénera II. triedy je dva roky. Po jej uplynutí je predĺžená na
základe absolvovania seminára pre trénerov II. triedy.

Obsah vzdelávania je rozdelený na všeobecnú a špeciálnu časť. Rozsah výučby je spolu 35
hod. teória, 16 hod. prax.

7.3. Podmienky získania kvalifikácie trénera I. triedy
Kvalifikačným predpokladom špecializácie je 2. dan aikidó. Ostatné podmienky podľa

vzdelávacích projektov FTVŠ v jednotlivých formách vzdelávania v zmysle Vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na
vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry č. 257 zo 17. júla 1998.

8. Záverečné ustanovenia
Skúšobný poriadok SSPA je záväzným predpisom pre členov SSPA. Schvaľuje ho na

návrh prezidenta Kolégia danov SSPA Kolégium danov SSPA.
Akékoľvek rozhodnutie, ktoré nie je v súlade so Skúšobným poriadkom SSPA sa

považuje za neplatné.
O výnimkách zo Skúšobného poriadku rozhoduje Kolégium danov.

Skúšobný poriadok SSPA bol schválený 16. decembra 2000 v Prahe.
Skúšobný poriadok SSPA nadobúda účinnosť 1. februára 2001.

Zdenko Reguli
prezident KD SSPA


