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ZÁPISNICA ZO ZASADANIA ČLENSKEJ SCHÔDZE SKF 

Deň konania: 22.10.2021 

Čas konania: 17:00 – 19:00 

Miesto konania: CVČ, roh Pionierskej a Šuňavcovej ulice, Bratislava (Shinbukan dojo) 

 

1. Otvorenie členskej schôdze a schválenie programu 

 

Gabriel Banič privítal prítomných členov Slovenskej kendo federácie (ďalej len SKF) a zahájil zasadanie 

členskej schôdze (ďalej len ČS). 

 

Zo 48 členov SKF, ktorí majú zaplatený členský poplatok na rok 2021, sa členskej schôdze zúčastnilo 

celkovo 35 členov (osobne prítomní členovia + splnomocnenia na zastúpenie neprítomných členov), 

čím sa splnila podmienka bodu 3), článku II., tretej časti stanov SKF, pojednávajúca o prítomnosti 

nadpolovičnej väčšine členov a členská schôdza sa stala uznášania schopnou. 

 

Gabriel Banič prečítal program členskej schôdze, ktorý bol v rovnakom znení uvedený aj na pozvánke 

k dnešnému zasadaniu: 

1) Otvorenie ČS SKF a schválenie programu 

2) Voľba predsedu ČS SKF, voľba zapisovateľa a osoby poverenej sčítaním hlasov 

3) Správa o činnosti SKF za posledné obdobie 

4) Správa o hospodárení SKF 

5) Návrh členov výkonného výboru SKF, návrh členov revíznej komisie 

6) Plán činnosti na nasledujúce obdobie  

7) Návrhy a diskusia 

8) Hlasovanie o návrhoch, uznesenie 

9) Ukončenie ČS SKF 

 

Prítomný členovia jednohlasne schválili program zasadania ČS SKF. 

 

2. Voľba predsedu ČS SKF, voľba zapisovateľa a osoby poverenej sčítaním hlasov 

 

Gabriel Banič predstavil návrh výkonného výboru (ďalej len VV) na funkciu predsedu, zapisovateľa, 

overovateľa zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov pre zasadanie ČS SKF v nasledovnom zložení: 

- predseda ČS SKF   Gabriel Banič 

- zapisovateľ ČS SKF   Miroslav Palacka 

- overovateľ zápisnice ČS SKF  Martin Žabka 

- osoby poverené sčítaním hlasov p. Lendel, Ivan Vlasko 

 

Výsledok hlasovania o návrhu VV na vedenie členskej schôdze: 

za: 34  proti: 0  zdržal sa: 1  .....  návrh schválený 

 

 

 

3. Správa o činnosti SKF za posledné obdobie 
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Správu o činnosti SKF za posledné obdobie, tj. za obdobie od konania ostatnej členskej schôdzi v 

04/2019, až po dnešný deň, predniesol prezident SKF Rastislav Pazdernatý. Rok 2019 sa niesol  

v znamení štandardnej činnosti SKF súvisiacej s podporou organizácie seminárov, skúšok, klubovej 

činnosti, spolupráce s japonskou ambasádou v Bratislave, administratívnej činnosti voči EKF 

a ostatným partnerom, a pod. Roky 2020 a 2021 boli poznačené útlmom aktivít SKF v súvislosti 

s pandemickou situáciou.  

 

4. Správa o hospodárení SKF 

 

Správu o hospodárení SKF za roky 2018 – 2020 (účtovne uzatvorené roky) predniesol hospodár SKF 

Gabriel Banič. Účet SKF je vedený v Tatra banke. Stav príjmov a výdajov na účte SKF za jednotlivé roky: 

 

- rok 2018  príjmy 3427,50 € výdaje 1880,42 € 

- rok 2019  príjmy 4971,41 € výdaje 5572,39 € 

- rok 2020  príjmy 1000,00 € výdaje   541,92 € 

 

Aktuálny stav účtu k termínu konania tohto zasadnutia ČS SKF je vo výške 7145,91 €. 

 

Z hľadiska materiálového zabezpečenia výuky bojových umení Kendo, Iaido a Jodo, nie je v majetku 

SKF evidovaný žiaden materiál (výzbroj, výstroj, pomôcky a pod.) – všetok materiál je v evidencii 

jednotlivých klubov združených v SKF. 

 

Všetky podklady o hospodárení SKF má k dispozícii revízna komisia. Za revíznu komisiu sa 

k predloženým účtovným podkladom vyjadril Karol Ištok a tlmočil súhlasné stanovisko k predloženej 

správe o hospodárení SKF. 

 

5. Návrh členov výkonného výboru SKF, návrh členov revíznej komisie 

 

Gabriel Banič predniesol návrh na zloženie výkonného výboru SKF v rovnakom personálnom zložení 

ako doteraz, vrátane ponechania funkcií prezidenta, generálneho sekretára a hospodára, menovite: 

 

- Rastislav Pazdernatý   prezident SKF 

- Róbert Kulcsár   generálny sekretár SKF 

- Gabriel Banič    hospodár SKF 

- Miloš Kováčik    člen výkonného výboru SKF 

- Miroslav Skyba   člen výkonného výboru SKF 

 

Za členov revíznej komisie bol predložený návrh: 

 

- Karol Ištok 

- Martin Žabka 

 

6. Plán činnosti na nasledujúce obdobie 

 



SLOVENSKÁ KENDO FEDERÁCIA 

 
 Slovenská Kendo Federácia, Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava, office@kendo.sk, www.kendo.sk          3 
 

Plán činnosti na nasledujúce obdobie 3 rokov (roky 2022 – 2024) predstavil prezident SKF Rastislav 

Pazdernatý. Plán činnosti sa v tomto pandemickom období ťažko predikuje. V oblasti bojových umení 

Kendo, Iaido a Jodo bude SKF plne súčinná v organizácii seminárov, technických skúšok, majstrovstiev 

Slovenska, podpore reprezentácie na súťažiach a pod. V rámci medzinárodnej spolupráce bude SKF 

zabezpečovať komunikáciu s EKF, IKF, japonskou ambasádou a ďalšími partnermi. SKF oslávi v roku 

2023 svoje 30. výročie založenia. Pri tejto príležitosti prezident SKF vyjadril návrh na zorganizovanie 

reprezentatívnej oslavy a požiadal prítomných členov o ich aktivitu v tomto smere. 

 

7. Návrhy a diskusia 

 

7.1 Marián Bartko 

 

- Poďakoval a pochválil Róberta Kulcsára za jeho aktívny prístup k funkcii generálneho sekretára 

SKF, ktorý sa prejavuje okrem iného aj v zlepšenej komunikácii členov s vedením SKF. 

- Vyjadril sa k predloženej správe o činnosti SKF za posledné obdobie a pripomenul realizované 

aktivity reprezentácie SR, ktoré neboli v správe spomenuté. 

- Predložil návrh k diskusii o výbere vedúceho reprezentácie. 

- K téme reprezentačných búnd prebehla diskusia, z ktorej vyplynulo, že členovi SKF po ukončení 

reprezentačnej činnosti bunda zostáva ponechaná. Pri zmene dizajnu bundy musí mať celý 

reprezentačný tím jednotné dizajnové vyhotovenie. Nákupná cena za reprezentačnú bundu je 

rozdelená na polovicu medzi reprezentanta a príspevok z SKF. Člen SKF, ktorý sa zúčastňuje iba 

skúšok a nie je v reprezentačnom tíme, reprezentačnou bundou nedisponuje. 

- Predložil návrh na vykonávanie domácich skúšok v rámci dojo po technický stupeň 1. kyu pre Iaido 

a Jodo s adekvátnym zložením komisie z troch domácich, príp. hosťujúcich technických stupňov 4. 

a 3. dan. Návrh súvisí s aktuálnou pandemickou situáciou a obmedzenými možnosťami pre 

absolvovanie skúšok.  

- Položil otázku ohľadom registrácie a aktualizácie členov SKF v databáze EKF a platbách za členstvo 

v EKF. Pravidlá komunikácie s EKF vysvetlil Róbert Kulcsár a doplnil Miloš Kováčik. Výška členského 

poplatku do EKF závisí od počtu nahlásených členov SKF a aktualizuje sa každý rok. 

- Predložil požiadavku, aby každý nominovaný člen výkonného výboru a revíznej komisie vyjadril 

slovne svoj súhlas s nomináciou. 

- K predloženým návrhom na výber vedúceho reprezentácie a ku konaniu skúšok v rámci domácich 

dojo prebehla diskusia, ktorej záverom je, že výkonný výbor pripraví návrh pravidiel pre výber 

vedúceho reprezentácie a pre konanie skúšok po určitý kyu stupeň v rámci dojo. 

 

7.2 Karol Ištok 

 

- Predniesol k diskusii tému členstva v SKF pri odchode (presťahovaní) cvičenca do iného dojo 

(mesta, krajiny). Z diskusie vyplynulo, že pokiaľ sa zmena pobytu (prechodného, trvalého) týka 

v rámci SR, nič sa pre člena SKF nemení – stále je členom SKF (po uhradení členského príspevku) 

a má možnosť byť v reprezentačnom tíme SR. Pri odchode cvičenca do inej krajiny, závisí či sa 

jedná o dočasný pobyt (napr. slovenský študent v ČR dočasne cvičiaci v miestnom dojo), alebo 

trvalý pobyt. Členstvo v SKF ako aj možnosť reprezentácie SR na medzinárodných podujatiach je 

riešená individuálne a v súčinnosti s partnerskou stranou, príp. s nadradenou inštitúciou (EKF, 

IKF). 
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7.3 Gabriel Banič 

 

- Poďakoval Róbertovi Kulcsárovi za výkon funkcie generálneho sekretára. 

- Vyjadril súhlas s návrhom Mariána Bartka na možnosť usporiadania skúšok v rámci jednotlivých 

dojo počas pandemickej situácie. 

- Privítal Romana Watanabeho, ktorý sa zasadania ČS SKF zúčastnil prostredníctvom on-line 

pripojenia. 

 

7.4 Roman Watanabe 

 

- Informoval prítomných o celkovej aktuálnej situácii v Japonsku, informoval o svojich aktivitách 

v rámci Budo, o účasti svojich žiakov na celojaponských majstrovstvách Jodo, o možnosti konania 

skúšok Jodo v rámci domácich dojo v podmienkach celojaponskej kendo federácie. 

- Tlmočil pozdrav od svojho učiteľa Sakaue senseia všetkých členom SKF. 

 

8. Hlasovanie o návrhoch, uznesenie 

 

8.1 Hlasovanie o vzatí „Správy o činnosti SKF za posledné obdobie“ na vedomie. 

 

za: 35  proti: 0  zdržali sa: 0 ..... Správa vzatá na vedomie 

 

8.2 Hlasovanie o vzatí „Správy o hospodárení SKF“ na vedomie. 

 

 za: 35  proti: 0  zdržali sa: 0 ..... Správa vzatá na vedomie 

 

8.3 Hlasovanie o schválení „Plánu činnosti na nasledujúce obdobie“. 

 

 za: 35  proti: 0  zdržali sa: 5 ..... Plán činnosti schválený 

 

8.4 Hlasovanie o návrhu členov výkonného výboru SKF a členov revíznej komisie v zložení: 

 

Výkonný výbor: 

- Rastislav Pazdernatý  prezident SKF 

- Róbert Kulcsár   generálny sekretár SKF 

- Gabriel Banič   hospodár SKF 

- Miloš Kováčik   člen výkonného výboru SKF 

- Miroslav Skyba   člen výkonného výboru SKF 

 

Revízna komisia: 

- Karol Ištok 

- Martin Žabka 

 

 

Na základe požiadavky Mariána Bartka vznesenej v rámci bodu „7. Návrhy a diskusia“, každý 

nominovaný pred hlasovaním slovne vyjadril svoj súhlas s nomináciu. Za osobne neprítomného 
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Miroslava Skybu vyjadril súhlas s nomináciou Róbert Kulcsár, ktorý disponoval splnomocnením na 

zastupovanie M. Skybu. 

  

Výsledky hlasovania: 

  

za: 34  proti: 0  zdržali sa: 1 ..... Návrh schválený 

 

9. Ukončenie ČS SKF 

 

Predseda ČS SKF Gabriel Banič poďakoval všetkým prítomným za účasť a oficiálne ukončil zasadanie 

členskej schôdze Slovenskej kendo federácie. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Miroslav Palacka    Zápisnicu overil: Martin Žabka 

V Bratislave, 23.10.2021    V Bratislave, 24.10.2021 


