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 Kritériá a postup pre udelenie Shogo titulov (Renshi, Kyoshi) v rámci  

Slovenskej Kendo Federácie (SKF) 

*vypracované na základe odporúčaných pravidiel Európskej Kendo Federácie (EKF) 

 

Shogo: Renshi 

Bojové Umenie: Kendo, Iaido, Jodo 

Základné predpoklady pre členov SKF na udelenie Shogo titulu Renshi: 

o Žiadateľ je držiteľom technického stupňa 6. Dan v bojovom úmení v rámci ktorého 

žiada o udelenie titulu minimálne po dobu jedného roka 

 

o Žiadateľ zastáva významnú rolu v rámci SKF, vyznačuje sa príkladnými 

charakterovými vlastnosťami, zastáva vedúcu rolu v rámci SKF a významne 

podporuje budovanie a ďalší rozvoj SKF 

 

o  Žiadateľ zastáva hodnoty SKF, je aktívny v rámci komunity členskej základne SKF 

a s nasadením podporuje činnosť, chod a rozvoj organizácie 

 

o Žiadateľ je vnímaný ako člen SKF s rešpektom v rámci členskej základne (napríklad: 

vedúci Dojo) 

 

o Žiadateľ aktívne a pravidelne trénuje bojové umenie v rámci ktorého žiada o 

udelenie titulu, má vysokú úroveň poznatkov po technickej aj teoretickej stránke, 

ktoré prevyšujú jeho aktuálny technický stupeň 

 

o Žiadateľ je považovaný za človeka s vysokou úrovňou schopností a vedomostí v 

oblasti tréningových metód a učenia. Viedol školenia a tréningy pre rozhodcov po 

teoretickej aj praktickej stránke 

 

o Žiadateľ sa opakovane zúčastňoval rôznych seminárov a podujatí organizovaných 

prostredníctvom EKF, AJKF, FIK alebo ich pridružených organizácií. Pozitívne sa 

svojou účasťou pričinil o šírenie dobrého mena a reprezentovanie SKF a jej hodnôt 
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o Žiadateľ bol viacnásobne aktívnym účastníkom, inštruktorom, vedúcim delegácie 

(reprezentácie) alebo rozhodcom na majstrovstách sveta alebo Európy a 

skúšobným komisárom pre bojové úmenie v rámci ktorého žiada o udelenie titulu 

 

Shogo: Kyoshi 

Bojové Umenie: Kendo, Iaido, Jodo 

Základné predpoklady pre členov SKF na udelenie Shogo titulu Kyoshi: 

o Žiadateľ je držiteľom technického stupňa 7. Dan v bojovom umení v rámci ktorého 

žiada o udelenie titulu minimálne po dobu dvoch rokov 

 

o Žiadateľ naďalej plnohodnotne spĺňa všetky stanovené predpoklady pre udelenie 

titulu Kyoshi 

 

o Žiadateľ má rozsiahle medzinárodné skúsenosti v činnosti rozhodcu a skúšobného 

komisára pri skúškach na DAN v bojovom umení v rámci ktorého žiada o udelenie 

titulu. Ideálne sa aj viacnásobne zúčastnil rozhodcovského seminára FIK / EKF a 

pripravený tak učiniť opätovne v súlade s nomináciou SKF (časť o rozhodcovskom 

seminári platí pre Kendo) 

 

o Žiadateľ zastáva vedúcu rolu v rámci národného a medzinárodného spoločenstva v 

bojovom úmení v rámci ktorého žiada o udelenie titulu. Zastáva vedúcu úlohu v 

rámci SKF (napríklad: zastáva pozíciu v rámci SKF alebo sa inak významne pričinil o 

budovanie a ďalší rozvoj SKF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@kendo.sk
http://www.kendo.sk/


 

Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava, Slovak Republic, E-Mail: office@kendo.sk, http://www.kendo.sk 
 

Postup pre podanie žiadosti o udelenie Shogo titulu (Renshi alebo Kyoshi): 

1. Žiadateľ podá písomnú žiadosť adresovanú vedeniu SKF. Žiadosť môže zasielať len 

vedúci dojo registrovaného v rámci SKF (žiadosť teda zasiela buď za seba samého 

alebo za niektorého zo svojich žiakov, ktorý spĺňa vyššie uvedené predpoklady).  

Žiadosť musí obsahovať: 

o Detailný popis opodstatnenia žiadosti s ohľadom na stanovené 

predpoklady 

o Detailný popis dosiahnutých výsledkov činnosti žiadateľa 

o Podporné materiály potvrdzujúce opodstatnenosť žiadosti (menjo a 

prípadne iné, ktoré žiadateľ považuje za prínosné pre podloženie 

svojej žiadosti) 

2. Generálny sekretár SKF potvrdí prijatie žiadosti a preverí obsah a prílohy, v prípade 

chýbajúcich alebo neúplných informácií alebo podkladov vyzve žiadateľa o 

doplnenie 

3. Po vyhodnotení žiadosti ako kompletnej, generálny sekretár SKF pripraví podklady 

pre zasadnutie Výkonného Výboru SKF k danej téme (poskytne dostupné materiály 

žiadateľa všetkým členom Výkonného Výboru SKF naplánuje stretnutie / 

telekonferenciu členov Výkonného Výboru SKF) 

4. Výkonný Výbor SKF zasadá a objektívne prehodnocuje na základe stanovených 

kritérií predmetnú žiadosť. Rozhodnutie vzniká na základe hlasovania všetkých 

členov Výkonného Výboru SKF. Možné výsledky zasadnutia: 

o Schválenie žiadosti – generálny sekretár SKF informuje o 

výsledku žiadateľa a inicializuje administratívny proces (bod 5 a 

6 tejto smernice) 

o Vznesenie pochybností – v tomto prípade generálny sekretár 

SKF zdokumentuje pochybnosti členov Výkonného Výboru SKF a 

priamo ich oznámi žiadateľovi s výzvou o opätovné doplnenie 

informácií resp. objasenie vzniknutých pochybností. Následne 

po dodaní podkladov zo strany žiadateľa sa proces spustí 

opätovne od bodu “2”  

o Zamietnutie žiadosti – generálny sekretár SKF informuje o 

výsledku žiadateľa. Opätovné podanie žiadosti je možné po 

uplynutí minimálne 1 roka od obdržania konečného 

zamietavého rozhodnutia Výkonného Výboru SKF. 

5. V prípade pozitívneho ukončenia procesu pre udelenie príslušného Shogo titulu, 

SKF vydá žiadateľovi certifikát potvrdzujúci udelenie shogo titulu v súlade so 

žiadosťou. 

6. V prípade pozitívneho ukončenia procesu a udelenia príslušného Shogo titulu, 

generálny sekretár SKF iniciuje komunikáciu s predstaviteľmi EKF s cieľom 

registrácie Shogo titulu aj v rámci EKF. Po schválení Shogo titulu prostredníctvom 

VV SKF žiadateľ zaplatí administratívny poplatok vo výške 200 euro na účet SKF, SKF 

následne uskutoční platbu voči EKF. 
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Záverečné ustanovenia smernice a dopňujúce informácie: 

o Zmena smernice je možná jedine prostredíctvom rozhodnutia VV SKF alebo 

rozhodnutím Členskej Schôdze ako najvyššieho orgánu SKF (hlasovacím výsledkom 

vyšším ako dve tretiny všetkých platných členov SKF) 

o VV SKF môže od žiadateľa pred rozhodnutím žiadať vypracovanie eseje na tému 

súvisiacu s problematikou v bojovom úmení v rámci ktorého žiada o udelenie titulu, 

potreba eseje a jej konkrétna téma sa určuje individuálne pri každom žiadateľovi 

o V prípade zamietavého stanoviska VV SKF pre udelenie shogo titulu, VV SKF nie je 

povinný písomne odôvodniť svoje rozhodnutie. Žiadateľ môže požiadať o osobné 

stretnutie s prezidentom SKF pre obdržanie ústneho vysvetlenia rozhodnutia. VV 

SKF a prezident SKF túto žiadosť taktiež môžu zamietnuť. 

o Udelený Shogo titul je možné odobrať len jednohlasným hlasovaním všetkých 

členov VV SKF v prípade, ak dotknutý člen SKF hrubým a preukázateľným spôsobom 

znevážil daný titul alebo organizáciu svojimi činmi. 

 

mailto:office@kendo.sk
http://www.kendo.sk/

