PhDr. Ján Dado, 8. Dan karate, 3. Dan kobudo
- karate sa začal venovať v roku 1977 v klube TJ Spoje
Bratislava pod vedením šéftrénera Ing. Jozefa Šimkoviča
- svoju športovú kariéru začal ako pretekár v kumite
a prešiel kategórie žiaci, mladší dorast, starší dorast,
juniori, seniori. Za túto dobu dosiahol množstvo
umiestnení na domácej a medzinárodnej scéne. Zápasil aj
v družstvách slovenskú I. ligu a Československú ligu.
Športovú kariéru v kumite ukončil v roku 1991.
- trénerskú činnosť oficiálne začal vykonávať s trénerskou
kvalifikáciou od roku 1980 a aktívne sa jej venuje až
doposiaľ.
- v TJ Spoje Bratislava pôsobil do roku 1991.
- v roku 1992 bol spoluzakladateľ klubu KK Bunkai
Bratislava, kde pôsobil do roku 2001 ako podpredseda
a tréner.
- v tej dobe bol aj členom japonskej Goju ryu organizácie SEIWA KAI. Zúčastňoval sa medzinárodných
seminárov pod vedením majstrov – Tasaki, Shiomi, Oga, Matsumura, Fujiwara a spol. V tej dobe mal
v Európe šéftrénera Lea Lipinského z Anglicka. V organizácii bol do roku 1998.
- od roku 1998, kedy sa KK Bunkai Bratislava stal členom SFKaBU, pôsobí vo Federácii v rôznych
funkciách. Do roku 2016 bol viceprezidentom SFKaBU. Od 4.12.2016 je hlavným reprezentačným
trénerom SFKaBU.
- v roku 2001 ukončil svoju činnosť v KK Bunkai Bratislava a založil klub ŠK Goju kai karate Bratislava
kde pôsobí dodnes ako prezident a tréner. Za dobu pôsobenia v ŠK Goju kai Bratislava vychoval
spoločne s ostatnými trénermi klubu veľa úspešných pretekárov, ktorí sa môžu chváliť titulmi majstra
SR, majstra Európy, alebo majstra sveta.
- športová kariéra po vstupe do SFKaBU: - 6-násobný majster SR v kata
- 3-násobný majster Európy v kata WKC
- 4-násobný majster sveta v kata WKC
- majster sveta v self defence 3 členné družstvo WTKA

V roku 2003 štartoval na svetovom turnaji kata a kobudo na Okinawe ako pretekár a v roku 2009 na
tom istom turnaji pôsobil ako coach Slovenskej výpravy.
- v tej dobe ho pripravoval tréner Ing. Ladislav Klementis
- aktívnu pretekársku činnosť skončil v roku 2005.
- vo svojej kariére vykonáva aj činnosť rozhodcu a pôsobil aj ako certifikovaný medzinárodný rozhodca
v organizácii WKC.
- vo svojej trénerskej činnosti sa zdokonaľuje návštevami na Okinave, kam chodí pravidelne od roku
2001 a trénuje pod vedením významných okinawských majstrov ako sensei Choyu Kiyuna, Eiki
Kurashita, Seitoku Matayoshi a ďalší. Doposiaľ absolvoval 31 návštev Okinawy. Na Slovensku pôsobí aj
ako inštruktor a vedie aj s ostatnými členmi Kolégia Danov odborné semináre pre trénerov.
- na Okinawe pred veľkou komisiou absolvoval skúšky STV na šiesty, siedmy a ôsmy Dan karate a tretí
Dan v kobudo.

