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zÁplsrvlcA zo zAsADAruln člrrusKEJ scnóozE sKF

Deň konania: 27, apríl 2018

Miesto konania: budova telocvične na Šuňavcovej ulici, Bratislava

t, Otvorenie členskej schódze

Gabriel Banič privítal prítomných členov SKF a zahájil zasadanie členskej schódze (d'alej len ČS).

2. Prezentáciazúčastnenýchč!enov
Zo72členov, ktorímajú zaplatený členský poplatok na rok 2OI8 a spÍrlalri podmienky riadneho členstva

v SKF, sa členskej schódze zúčastnilo celkovo 6]. členov (fyzicky prítomníčlenovia + splnomocnenia na

zastúpenie neprítomných členov + čestní členovia), čím sa splnil bod 2), článku ll., tretej časti stanov
Slovenskej Kendo Federácie (d'alej len SKF), pojednávajúci o nadpolovičnej váčšine členov. Tým sa

zasadanie ČS stalo uznášania schopné.

3. Volba predsedu ČS Srr, zapisovatel'a, overovatel'a zápisnice a osób poverených sčítaním hlasov
Gabriel Banič predstavil návrh výkonného výboru (d'alej len VV) na funkciu predsedu, zapisovatel'a,

overovatel'a zápisnice a osób poverených sčítaním hlasov pre zasadanie ČS Srr v nasledovnom zložení:
- predseda Čs srr Gabriel Banič

- zapisovater ČS srr Miroslav Palacka
- overovatel'zápisnice ČS Srr Matúš Bušniak

- osoby poverené sčítaním hlasov Karol lštok, lvan Vlasko

Následne prebehlo verejné hlasovanie na schválenie uvedeného návrhu VV.

Výsledok hlasovania: jednohlasne schválené.

4. Program čIenskej schódze

Gabriel Banič predstavil program ČS a odóvodnil jednotlivé body programu.

Marián Bartko požiadal o doplnenie programu o nasledovné body:

a) informovanie technických komisárov o aktuálnom stave v jednotlivých Bu (lai, Jo, Ken)

b) prednesenie správ o činnosti reprezentáciív jednotlivých Bu (lai, Jo, Ken)

c) prednesenie správy revíznej komisie

d) návrh na vol'bu nových technických komisárov pre jednotlivé Bu (lai, Jo, Ken)

e) premenovanie bodu (8) programu z "Plán činnosti na nasledujúce obdobie" na "Plán činnosti na rok

20]_8"

f) návrh rozpočtu na rok 2018

Následne prebehlo verejné hlasovanie o pridaní predmetných bodov do programu ČS.

Výsledky hlasovania k jednotlivým bodom:

a) za:2O proti: 38 zdržali sa: 3 bod nepridaný do programu

b) za: 18 proti: 0 zdržali sa: 43 bod pridaný mimo programu

c) za:46 proti:4 zdržali sa: ].1 bod pridaný do programu
d) za: 19 proti: 28 zdržali sa: 14 bod nepridaný do programu

e) za: 27 proti:24 zdržali sa: ]_0 bod v programe nepremenovaný
f) za:18 proti: 39 zdržali sa: 4 bod nepridaný do programu
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Gabriel Banič zrekapituloval program doplnený o schválené body z návrhu Mariána Bartka.

Následne prebehlo verejné hlasovanie o schválení programu členskej schódze SKF.

Výsledok hlasovania: jednohlasne schválené.

5. Správa o činnostiSKF za posledné obdobie
Rastislav Pazdernatý, prezident SKF, predniesol Správu o činnosti SKF za posledné obdobie (2010 -

2018). Správa bola v znenípripomenutia, čím SKF je a aké sú jej hlavné zásady a úlohy. Pripomenul, že

SKF je združením jednotlivcov, nie dojo. Výkonný výbor SKF zabezpečuje chod združenia a tok
informácií z EKF a lKF k jej členom. Poukázal na aktuálny svetový trend v budo, ktorý je viac otvorený
súťaživosti a športovému duchu. Z činnosti SKF za posledné obdobie poukázal na usporadúvanie
seminárov, zabezpečovanie skúšok, usporadúvanie prednášok o históriia dejinách budo, spoluprácu s

japonskou ambasádou v Bratislave, a iné,

Po prednesení Správy

prednášanie všetkých

limitu.

Výsledok hlasovania: za:50 proti: 10 časový limit schválený

6. Správa o hospodáreníSKF
Gabriel Banič, hospodár SKF, predniesol Správu o hospodárení SKF od roku 2010 do roku 2018.

lnformoval prítomných, že SKF má účet vedený v Tatra banke, a.s., že všetky pohyby na účte SKF zo

strany vedenia SKF boli bezhotovostné a z účtu neboli vyberané žiadne čiastky v hotovosti. Všetky
prljmy z členského boli realizované zo strany členov bud' bezhotovostne alebo vkladom na účet.

Účtovníctvo SKF je spracovávané ako podvojné a jeho spracovanie zabezpečuje účtovno auditorská
spoločnosť Ekoteam. Stav na bežnom účte k dnešnému dňu je 7354,36 €. Výstup z účtovníctva je k

dispozícii každému členoviSKF k nahliadnutiu u hospodára SKF.

7. Návrh členov výkonného výboru SKF a návrh členov revíznej komisie
Gabriel Banič predstavil návrh na vol'bu nového výkonného výboru v zložení:
- Rastislav Pazdernatý
- Miloš Kováčik

- Gabriel Banič

- Miroslav Skyba

- Róbert Kulcsár

a návrh na vol'bu novej revíznej komisie v zložení:

- karol lštok
- Martin Žabka

8. Správa revíznej komisie (bod pridaný do programu na návrh Mariána Bartka)

Marián Bartko predniesol Správu revíznej komisie, v ktorej vyjadril výhrady k činnosti výkonného
výboru v deviatich bodoch a na záver Správy opísal nep|nenie uznesení z posledného valného
zhromaždenia SKF v piatich bodoch.

o činnosti SKF vzniesol Gabriel Banič návrh na obmedzenie času na 1_0 min pre

d'alších Správ. Následne prebehlo verejné hlasovanie o schválení časového
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9. Návrh na zmeny stanov SKF

Gabriel Banič predstavil Návrh na zmeny stanov SKF, ktorý dostal každý účastník ČS v tlačenej podobe

k dispozícii pred zahájením členskej schódze. Zároveň informoval, že pripomienky k navrhovaným

zmenám bude možné vyjadriť v diskusii.

10. Návrh na čestné členstvo

Rastislav Pazdernatý predniesol Návrh na čestné členstvo v SKF pre Miroslava Mihaloviča.

tL. Plán činnosti na najbližšie obdobie
Miloš Kováčik predniesol Plán činnosti na nasledujúce obdobie, z ktorého vybral relevantné informácie

týkajúce sa roku 20].8 vzhl'adom na návrh Mariána Bartka. Pripomenul poslanie SKF, ktorým je

zabezpečenie kontinuity členstva v EKF ako i administratívna podpora účasti členov SKF na európskych

šampionátoch EKC, ElC a EJC. Spomenul rozpracovanosť d'alších aktivít, ako rokovania s významnými

učitel'mi v jednotlivých Bu, spoluorganizovanie kultúrnych podujatí a Japonským velVyslanectvom a

d'alšími partnermi.

lnformoval o aktuálne prebiehajúcom zladení nového procesu EKF registrácie medzinárodných

seminárov a skúšok, ktorý prebieha kompletne elektronicky cez stránku EKF. Z tohto dóvodu je v
zodpovednosti každého člena SKF sledovať a poznať "deadline" na prihlásenie sa na medzinárodný

seminár, príp. skúšky od 1. dan vyššie.

Ďalej informoval o prebiehajúcich testoch novej verzie SKF databázy, prebiehajúcej adaptácie GDPR

opatrení EU o ochrane osobných údajov. Z tohto dóvodu príde aj k úprave formy prihlášky do SKF,

cielbvo k jej elektronizácii.

Správy o činnosti reprezentácií Slovenska (bod prednesený mimo program)

Marián Bartko predniesol Správu o činnosti reprezentácie Slovenska v iaido a jodo. lnformoval, že

Slovenská reprezentácia sa ElC zúčastňuje od roku 2008 do roku 2011 a v rokoch 2015 a 2016,

predstavil členov reprezentácie v iaido a ich dosiahnuté výsledky. Ďalej informoval, že Slovenská

reprezentácia sa EJC zúčastňuje od roku 2012 nepretržite, predstavil členov reprezentácie v jodo a ich

dosiahnuté výsledky. Pripomenul tri základné piliere budo - keiko, taikai, shinsa (tréningy, súťaže,

skúšky), spomenul, že dosiahnuté výsledky na najvyššej Európskej úrovni sú zásluhou pár l'udí,

pod'akoval Adriane Nagyovej zato,že už roky zviditel'ňuje SKF v Európe na iaido a jodo šampionátoch,

Prezident SKF Rastislav Pazdernatý, skonštatoval, že ked'že tento bod nebol v pozvánke, nemá

pripravené písomné vyjadrenie za sekciu kendo ale spolu s Miroslavom Mihalovičom a Miroslavom

Skybom informovali za sekciu kendo o účasti Slovenskej reprezentácie na dvoch šampionátoch EKC v

uplynulom obdobíako aj o d'alších aktivitách,

t2, Hlasovanie o prednesených správach

Po vypočutívšetkých Správ prebehlo hlasovanie o vzatíSpráv na vedomie.

Výsledok hlasovania: správy jednohlasne vzaté na vedomie.

13. Diskusia

Do diskusie sa prihlásilo 12 diskutujúcich.
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14.I Rastislav Turic

Čo: Vzniesol pripomienku k Správe o hospodárení, že nebola spracovaná vo formálnom členenína
kapitoly, že je to úradný dokument, že nenašiel kapitoly o výdavkoch, že bez schváleného
rozpočtu nemóže VV hospodáriť a že do dnešného dňa nemá vystavený žltý preukaz EKF.

Na otázky ohl'adom výdavkov SKF odpovedal Gabriel Banič - výdavky boli primárne použité na

vykrytie strát seminárov usporiadaných pod záštitou SKF. Opáť pripomenul, že účtovníctvo je

k dispozícii k nahliadnutiu pre každého člena.

Na otázky ohl'adom žltého preukazu odpovedal Miloš Kováčik - viazne komunikácia medzi EKF

a SKF, vyzval každého člena, ktorému chýba EKF žltý preukaz, nech kontaktuje výkonný výbor,
ktorý danú záležitosť dorieši.

Výstup:pripomienky

t4.2
čo:

1,4.3

Lo:

Róbert kulcsar

Položil otázku, ako postupovaťv prípade, ked'je špinené meno výkonného výboru SKF zo strany
niektorých členov SKF a žiaci Mariána Bartka sú psychicky týraní a nútení odchádzať z jeho

dojo. Následne prebehla výmena nazorov medzi ním a Mariánom Bartkom,

Výstup:výmena názorov

Rastislav Pazdernatý

Navrhol funkciu ambasádora SKF na japonskej póde v osobe Romana Watanabe, ktorý
dlhodobo žije a pósobí v Japonsku.

Výstup: návrh

1,4,4 Roman Watanabe

Čo: lnformoval o aktuálnom vývoji v Anglickej kendo federácii (BKA), kde sa odohráva vel'ká zmena
- hlavne politického charakteru (politické hry niektorých skupín, čo sa chceli dostať k "moci" a

ovládnuť fungovanie BKA), čoho výsledkom je, že ZNKR (Celojaponská kendo federácia)
odmietla d'alej spolupracovať s BKA a pomáhať jej formou seminárov a zasielania učitelbv.
Poukázal na isté tendencie, ktoré cítiť aj vo vnútri SKF, lnformoval prítomných členov o
nedÓstojnom návrhu Mariána Bartka smerom k Romanovej osobe, ktorého oslovil ako

"obchodník - obchodníka".Za výmenu vedenia SKF ponúkol Romanovi pomoc pri získaní 7.

danu. Roman označil konanie Mariána za neprijatel'né a ohradil sa voči takému konaniu.

Poznamenal, Že totoje nesprávna cesta budo, zle pochopená, a ohrozujúca nás ostatných, pre

ktorých budo znamená niečo iné ako znamená pre Mariana. Upozornil ho, aby sa správal
korektne k ostatným, rešpektoval naše spoločné ciele a nenarúšal chod nášho spoločného
zdruŽenia. Ak k tomu bude opakovane dochádzať, bude navrhovať oficiálne vylúčenie Mariána
Bartka z SKF.

Výstup: pripomienka

14,5 MiroslavMihalovič
Čo: Vyjadril rozhorčenie a sklamanie z vypočutých informáciíod Romana a z tendenciísmerovania

SKF.

Výstup:pripomienka
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Marián Bartko

Vyjadril výčitky smerom k vedeniu SKF za jeho nečinnosť, za pomalú a zdíhavú komunikáciu, za

neskoré odpovede na maily.

Výstup:pripomienky

I4.7 BlažejGál
Čo: Vyjadril podporu k osobe Mariána Bartka a k jeho snahám o zlepšenie činnosti orgánov SKF,

vyjadril výhradu k odstráneniu pojmu "demokratická" z preambule stanov SKF, vyjadril
pochvalu na adresu webmastra stránky SKF, navrhol rozšírenie počtu členov výkonného
výboru, opakovane upozornil na členstvo detí do 15 rokov a že nemajú hlasovacie právo.

K pripomienkam Blažeja sa vyjadrovalo v diskusiiviacero členov.
Výstup:pripomienky

1,4.6

Lo:

Martin Žabka

Navrhol ponechať pojem "demokratická" v preambule stanov SKF, vyjadril sa, že súťaže sú v

rámcivýcviku budo potrebnou súčasťou. Ďalej navrhol úpravu znenia bodu 1) článku ll, tretej
časti Stanov SKF o konaní členskej schódze - vynechanie pojmu "spravidla" a definovaním
konania ČS raz za 3 roky. Upozornil, že "technický výbor" nie je definovaný v stanovách SKF a

navrhol, že ak je potrebné definovať "technický výbor" napríklad z požiadaviek EKF, potom

nech "technický výbor" menuje výkonný výbor SKF.

Miloš Kováčik vysvetlil, že "technický výbor" vznikol historicky ako reakcia na vtedajšiu
požiadavku EKF a v súčasnosti takýto výbor nie je zo strany EKF vyžadovaný.

Výstup: pripomienky a návrh

Adriana Nagyová

Vzniesla kritiku na adresu výkonného výboru na neskoré odpovede na maily.

Miloš Kováčik reagoval ospravedlnením (podl'a jeho vyjadrenia už niekol'konásobným) za

prípadné komplikácie spósobené neskorými odpoved'ami a pripomenul, že všetci členovia VV
robia pre SKF nezištne a v rámci svojho vol'ného času. Zároveň v nasledujúcej diskusií
vyplynulo, že v histórií SKF sa nestalo, aby členovia SKF neboli pripustení k skúškam alebo
súťaži, hoci by aj došlo k administratívnym prieťahom.

Adriana navrhla zapracovať do stanov SKF pravidlo časového limitu 20 - 30 dní na odpoved'zo
strany VV, toto bolo po diskusii zamietnuté.

Výstup: pripomienky

14.IO Miroslav Skyba

Čo: Vyzval prítomných členov ku vzájomnej tolerancii a nevyťahovaní osobných invektív,

Pripomenul, že všetkým členom SKF by malo ísť o spoločnú vec ako praktikantov budo.

Výstup:pripomienka

14.11, Gabriel Banič

Čo: Zdóraznil, že SKF je založená na tradičných hodnotách a takto funguje od jej založenía.

Rozdielne vnímanie cesty budo a osobné ambície niektorých členov nesmú byť príčinou nezhód
v tak malej komunite, akou SKF je.

1,4.8

Lo:

t4.9
Lo:
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Výstup: pripomienka

1,4.12 JurajVáňa

Čo: Pripomenul začiatky cvičenia budo na území bývalého Československa a vznik SKF ako

historickej nevyhnutnosti pri rozdelení ČSrn v 90, rokoch na ČR a SR, kedy slovenských budoka

musela zastrešiť jedna organizácia, ktorá vystupuje ako partner voči EKF a lKF, Zdóraznil,že
budo sa na Slovensku organizovane praktizuje už ovel'a dlhšiu dobu ako posledných osem alebo
deváť rokov minimálne od roku ].986,

Výstup: pripomienka

L4, Hlasovanie o návrhoch

15.1 Návrh na vol'bu výkonného výboru SKF v zložení Rastislav Pazdernatý, Miloš Kováčik, Gabriel
Banič, Miroslav Skyba a Róbert Kulcsár a návrh na vol'bu revíznej komisie SKF v zložení Karol

lštok a Martin Žabka.

Výsledok hlasovania: za: 50 proti: 0 zdržali sa: 1]. návrh schválený

t5.2 Návrh Matúša Bušniaka o ukončení činnosti a mandátu doterajšieho výkonného výboru

schváleného čs srr dňa 27, 03. 2O1o

Výsledok hlasovania: za:60 proti: 1 zdržali sa: 0 návrh schválený

15.3 Zmena stanov SKF v znení, ako boli predložené na členskej schódzi, okrem nižšie uvedených

dvoch bodov:

- pojem "demokratickó" zostáva zachovaný v preambule stanov SKF,

- bod 1), článok ll., tretia časť, sa mení zo znenia "Členská schódza Združenia sa schádza podťa

potrebv, spravidla raz za 7 rok v čase a mieste určenom Výkonným výborom." na nové znenie
"Členská schódza Združenia sa schádza raz za 3 rokv v čase a mieste určenom Výkonným
výborom."

Výsledok hlasovania: za:52 proti: 1 zdržalisa:8 návrh schválený

t5,4 Návrh na udelenie čestného členstva v SKF pre Miroslava Mihaloviča.

Výsledok hlasovania: za: 60 proti: 0 zdržali sa: 1 návrh schválený

Všetky hlasovania a výsledky volieb prebehli korektne a nadobúdajú okamžitú platnosť.

15. odovzdanie certifikátov o čestnom členstve v skF
Rastislav Pazdernatý odovzdal certifikát o čestnom členstve v SKF novo zvolenému členovi Miroslavovi
Mihalovičovi, ako aj všetkým doteraz udeleným čestným členom: Romanovi Watanabemu, Jurajovi

Váňovi a Blažejovi Gálovi.
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t6. Záver

Gabriel Banič pod'akoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a oficiálne ukončil zasadanie členskej

schódze SKF.

Zapísal: Miroslav Palacka

V Bratislave, 27 .4.2018
Zápisnicu overil: Vatúš Bušniqk

V Bratislave ,30.4,2OI
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