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Mám predniesť správu o činnosti Slovenskej Kendó Federácie za posledných päť rokov. 
Správa o činnosti – znie mi to tak zvláštne a celé dni pred týmto stretnutím, premýšľam čo 
povedať.  
Keby som bol prezidentom jachtárskeho klubu na Miami, stál by som teraz pred vami vo 
svojom kvalitnom, slávnostnom klubovom saku modrej farby s výšivkou klubového znaku. 
Rozprával by som vám aké skvelé nové lode sme získali, koľko záslužnej práce sa spravilo na 
zdokonalení a vylepšení tých starých. Rozprával by som vám o tom, aké víťazstvá sme získali 
na medzinárodnej regate, aký slávny sa tak náš klub stal. Ale nie som prezidentom jachting 
klubu na Miami. Som v čele spoločenstva ľudí, ktorý neprichádzajú pre relax a zábavu, 
rovnako ako neprichádzajú kvôli víťazstvám ani prehrám. Preto je mi ťažko písať správu o 
činnosti, lebo naša „činnosť“ je o živote, ktorý si každý skladá z drobných každodenných 
kamienkov poznania, kamienkov, ktorými vykladáme našu cestu. Cestu, ktorú nemôže za 
nás, pre nás nikto vydláždiť. Každý si ju musí pripravovať sám, ale … ktorá zostáva po nás 
viditeľná pre druhých, tých ktorí kamienkujú svoju cestu za nami. Preto veľmi, veľmi záleží na 
tom, ako svoju cestu budujeme, aby tí ktorí kráčajú za nami a veria nám, zbytočne neblúdili, 
aby na našu cestu dobre videli, aby tú svoju mohli postaviť ešte lepšie a kvalitnejšie … pre 
každý svoj nový krok, ale najmä pre tých, ktorí budú v budúcnosti kráčať za nimi a nasledovať 
ich cestu. Lebo to je našou povinnosťou, našou službou samuraja. Tak teda ... 
 
Správa o činnosti 
 
Posledné valné zhromaždenie sa uskutočnilo 30. 4. 2005. Chcel som svoju správu začať 
históriou SKF, aby som dodal patričnú váhu všetkej práci, ktorá bola za dlhú dobu existencie 
SKF spravená. Ale, nenašiel som nikde nič, žiadnu históriu a nikoho na ktorého by sme mohli 
nasypať trochu hviezdneho prachu za zásluhy pre jej budovanie, alebo prácu pre SKF. A to 
len z jedného dôvodu, lebo SKF sama o sebe nie je ničím. SKF, by naozaj ani ničím nebola, 
keby neexistovalo niekoľko jedinečných spoločenstiev, po našom, niekoľko Dojó pre ktoré 
SKF musela vzniknúť a len pre ktoré existuje. Ak by som teda mal rozprávať o histórii SKF, 
respektíve predniesť správu o činnosti musel by som rozprávať len o vašej činnosti vašej 
práci, skutkoch, citu, vzťahu a chápaní povinnosti, ktoré vyplývajú z princípov s ktorými sa 
jedného dňa zladili vaše srdcia a ktoré ste boli ochotný plne nasledovať. Nasledovať tak, ako 
to samotná podstata pravých, tradičných bojových umení vyžadovala po stáročia a vyžaduje 
podnes.  
Čo by teda malo byť obsahom správy o činnosti SKF od posledného valného zhromaždenia? 
Chcete počuť o práci ľudí, ktorým sa samurajstvo - odvodeného od slova „ten ktorý slúži“ 
stalo každodennou rutinou? Ktorí túto službu postavili na roveň svojej rodine, svojej práci, 
ktorá tú rodinu musí živiť, ktorí chápu svoj voľný čas ako možnosť isť pracovať pre iných, 
ktorí sú ochotní počúvať a nasledovať Ich Cestu. Chcete počuť správu o činnosti ľudí, ktorí 
bez akejkoľvek satisfakcie v podobe slávy, finančnej náhrady alebo sebe menšej výhody robia 
celé roky všetko pre to aby tí, ktorí hľadajú cestu BUSHIDO ju aj naozaj našli a mohli ju 
nasledovať? Chcete počuť o práci za ktorú bol už v základoch, pri vzniku odmietnutý žold? 
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Len pre to, že žold, či už v podobe slávy, peňazí alebo akéhokoľvek zviditeľňovania sa je v 
rozpore s princípmi Budó. 
Hm... to by sme tu museli naozaj zotrvať dva dni. Ale, dalo by sa to, lebo by bolo naozaj o 
čom rozprávať. 
 
Po obdržaní úlohy napísať správu o činnosti, mi bolo jasné čo a komu budem prednášať. 
Prenasleduje ma ale drobná otázka „prečo to mám spraviť“. Čo je dôvodom nášho 
stretnutia? Nevídame sa snáď pravidelne na seminároch, neradia sa snáď žiaci so svojimi 
učiteľmi o svojom cvičení, nehľadajú snáď tí ktorí sú zodpovední za učenie iných múdrosť, 
skúsenosti a pomoc u svojich učiteľov.  
Každý sme niekam prišli prvý krát, každý sme niekoho prijali za svojho učiteľa a každý 
nasledujeme jeho cestu, lebo princíp Budó nás kedysi oslovil a my sme našli v ňom samého 
seba. Vy, čo tu sedíte, máte možnosť nasledovať pravú, autentickú Cestu vašich učiteľov tak 
ako aj oni stále nasledujú svojich. Pravú Cestu na počiatku ktorej stáli učitelia, ktorých línia 
siaha stáročia do minulosti. Verte, že nie každé Dojó má také silné korene ako toto naše 
Slovenské Dojó.  
Nepochybujem, že všetci ktorým bolo osudom dovolené vkročiť do Slovenského Dojó majú 
hlboko v srdci uložené slová svojich učiteľov. Sú im teda iste známe základné princípy Budó a 
že pojem „I Shin Den Shin“ - od ducha k duchu im nie je neznámy. Verím aj v to, že prach, 
ktorí padá na zrkadlá našich duší denne otierame našou sebakritickosťou, hľadaním samého 
seba a upevňovaním tradície a línie, ktorú sme sa rozhodli nasledovať. Lebo kedysi na 
začiatku sme sa pre ňu rozhodli a prijali ju za svoju. 
Strom, ktorý zapustí korene, mocnie z koreňov a každá jeho nová vetvička a lístok je 
prejavom správnej cesty. Mohutnie a rozrastá sa. Nasleduje princíp. Ak chce strom dosiahnuť 
ďalej, musí sa ešte pevnejšie zakoreniť, aby jeho vetvy mohli byť dlhšie.  
A prečo toto hovorím? 
Len na záver apelujem na vaše srdcia, aby ste aj v najväčšom zápale práce a odhodlania 
posúvať veci ďalej, rozrastať vaše vetvičky, mali na pamäti kde sú vaše korene a pre aký 
strom ste sa rozhodli rásť. 
Ste slobodné bytosti a vždy, môžete ísť svojou vlastnou cestou. Ale potom je ťažko vravieť, že 
nasledujete Cestu svojho učiteľa. 
A v Budó ide práve o to nasledovanie. Lebo tí ktorí stáli pred stáročiami na jej začiatku, vedeli 
prečo tak učili.  
 
Naozaj nebudem teraz vyratúvať všetky akcie, kto a ako ich organizoval, ani čím do nich 
prispel. Nebudem vám tu teraz rozprávať ani o dôležitých zlomových bodoch v období od 
posledného valného zhromaždenia. Pozrite si stránky SKF, ktoré tu niekto z dobrej vôle už 
roky spravuje, dozviete sa tam všetko. A ak by vám to nestačilo a chceli by ste sa dozvedieť o 
všetkom viac, neváhajte sa pýtať vašich učiteľov, ktorých nasledujete. Je ich povinnosťou 
vždy ukázať novým lístkom v aký strom rastú a kde sú ich korene. 
Ak chcete dosiahnuť ďalej ako vaše korene, musíte sa ich o to viac pridŕžať. To sú zákony 
Budó.  
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