
 
 

Stredoslovenský zväz karate  
 

Vás pozýva na  
 

 skúšky technickej vyspelosti na stupne 2. - 1. kyu a 1. - 7. dan 

 

Miesto konania:  Horná Trnávka /okres Žiar nad Hronom/, Spoločenský dom – na 

začiatku dediny prvá odbočka do prava 
 

Dátum konania:  6. januára 2018 (sobota) 
 

Organizátor:   Stredoslovenský zväz karate                            
 

Usporiadateľ: Karate klub MŠK Žiar nad Hronom /Ľ. Striežovský – 0948 020 527/ 

 

Skúšobná komisia:   

Predseda komisie: prof. RNDr. František Kačík, PhD. - 6. dan  
 

 Členovia komisie: Jozef Poliak – 6. dan 
Ing. Jozef Cisarik – 5. dan 

Mgr. Ľubomír Striežovský - 5. dan  
 

Prezentácia:   6. januára 2018 od 9:00 do 9:45 (sobota) 
 

Poplatky:   (za príslušné STV v zmysle platného finančného poriadku SsZK) 

o 2. kyu – poplatok: 20 € 

o 1. kyu – poplatok: 30 € 

o 1. dan – poplatok: 55 € 

o 2. dan – poplatok: 70 € 

o 3. dan – poplatok:  85 € 

o 4. dan – poplatok: 100 € 

o 5. dan – poplatok: 115 € 

o 6. dan – poplatok: 130 € 

o 7. dan – poplatok: 150 € 

 

 

Poplatok za skúšky je potrebné uhradiť prevodom na účet SsZK:  

VÚB – IBAN: SK2602000000000036538312 

 (bližšie informácie o spôsobe platby u p. Pavlíkovej - 0905 220711/ 

pavlikova.lucia@post.sk)  

 

Podmienky účasti:  

 uchádzač musí byť riadnym členom SZK a SsZK s platným preukazom SZK 

 vyplnenie záväznej prihlášky a uhradenie poplatku za skúšky prevodom na účet 

SsZK do 28.12.2017 !!! 

 

Prihlášky: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhy_KlAKDFjHYFvl9Aounu8ojrZ4Ft7taNf7S9qB2oUpTpLA/vie
wform 

 

 

Stredoslovenský zväz karate 

Prof. Sáru 5 

974 01 Banská Bystrica  

 

mailto:pavlikova.lucia@post.sk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhy_KlAKDFjHYFvl9Aounu8ojrZ4Ft7taNf7S9qB2oUpTpLA/viewform
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Dôležité informácie: 

➢ je potrebné si zo sebou priniesť: platný preukaz karate s platnou známkou pre 

príslušný rok, potvrdený predchádzajúci STV, kimono, doklad o zaplatení   

 

Cestovné: účastníci cestujú na klubové alebo vlastné náklady. 

                  Organizátor SsZK hradí náklady skúšobným komisárom a MTZ. 

 

Skúšobný poriadok: 

Skúšky prebehnú  podľa platného skúšobného poriadku Goju ryu, ktorý je uvedený na webe 

SZK - http://www.karate.sk/123/registracna-komisia-stv-dan 

 

 

Čakacie lehoty pre jednotlivé STV: 

2. kyu ......................................  6 mesiacov                                                                   

1. kyu ......................................  8 mesiacov                              

1. dan ......................................  1 rok               

2. dan ......................................  2 roky             

3. dan ......................................  3 roky             

4. dan ......................................  4 roky             

5. dan ......................................  5 rokov  

6. dan ......................................  6 rokov 

7. dan ......................................  7 rokov          
 

Mgr. Ľubomír Striežovský 

http://www.karate.sk/123/registracna-komisia-stv-dan

