
Správa kolégia danov SSPA k zmene skúšobného poriadku na technické 
stupne dan. 

 
Rozhodnutím Kolégia danov SSPA, prijatom na zasadnutí v Trenčíne dňa 27.3.2010, 

bolo opätovne znovuzavedenie národných technických stupňov dan, ako aj skúšok na tieto 
stupne. Z dôvodu toho, že ide o závažnú zmenu v systéme skúšobného poriadku SSPA a 
viacerí členovia SSPA sa opätovne s podobnými otázkami a žiadosťami o vysvetlenie k 
tejto zmene obracajú na organy SSPA, Kolégium danov SSPA a Výkonný výbor SSPA 
rozhodli o zverejnení  vysvetlenia k tejto zmene. 

 
Vysvetlenie: 

1) SSPA sa naďalej bude snažiť stať riadnym členom Aikikai a z toho dôvodu zostáva 
v najvyššom záujme SSPA a snahou to, aby sa stal čo najvyšší počet členov SSPA 
držiteľmi technického stupňa dan Aikikai. Z toho vyplýva aj zosúladenie tech. 
skúšobných poriadkov na kyu a dan s požiadavkami, aké ma vo svojom skúšobnom 
poriadku Aikikai. 

2) skúšky na technicky stupeň dan Aikikai môže absolvovať každý člen SSPA po 
splnení podmienok podľa platného skúšobného poriadku SSPA bez akéhokoľvek 
obmedzenia. To znamená, že nie je v žiadnom prípade viazaný absolvovaním skúšok 
na národný technický stupeň dan. 

3) absolvovanie skúšok na národný technický stupeň dan je možné po splnení 
podmienok podľa platného skúšobného poriadku SSPA. Absolvovanie týchto skúšok je 
výlučne dobrovoľné a nijako nie je viazané na tech. stupne dan Aikikai. Úspešné 
vykonanie takýchto skúšok na národný technický stupeň je vo vzťahu ku skúškam na 
tech. stupeň dan Aikikai brané ako úspešné preskúšanie (potrebné k vydaniu súhlasu 
na pripustenie ku skúškam na tech. stupeň dan Aikikai), a teda ich absolvent sa môže 
následne v prípade svojho záujmu a podľa platného skúšobného poriadku SSPA a 
Aikikai týchto skúšok zúčastniť. 

4) na základe rozhodnutia Kolégia danov SSPA bude vytvorená komisia pre tech. 
stupeň národný dan. Táto komisia bude podriadená svojou činnosťou a rozhodnutiami 
kolégiu danov SSPA a jeho prezidentovi. Je povinná vytvárať a podávať správy o svojej 
činnosti do rúk prezidenta kolégia danov SSPA. A to najmä o kandidátoch na skúšky 
národný dan, termínoch a výsledkoch týchto skúšok. 
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