SLOVENSKÁ KENDO FEDERÁCIA

ZÁPISNICA ZO ZASADANIA ČLENSKEJ SCHÔDZE SKF
Deň konania: 5. apríl 2019
Miesto konania: budova telocvične na Šuňavcovej ulici, Bratislava
1.

Otvorenie členskej schôdze

Gabriel Banič privítal prítomných členov SKF a zahájil zasadanie členskej schôdze (ďalej len ČS).
2.

Prezentácia zúčastnených členov

Zo 45 členov, ktorí majú zaplatený členský poplatok na rok 2019, sa členskej schôdze zúčastnilo
celkovo 27 členov (fyzicky prítomní členovia + splnomocnenia na zastúpenie neprítomných členov),
čím sa splnil bod 2), článku II., tretej časti stanov Slovenskej Kendo Federácie (ďalej len SKF),
pojednávajúci o nadpolovičnej väčšine členov. Tým sa zasadanie ČS stalo uznášania schopné.
3.

Voľba predsedu ČS SKF, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a osôb poverených 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
Miloš Kováčik
- osoby poverené sčítaním hlasov
Miroslav Gajdoš, Ivan Vlasko
Následne prebehlo verejné hlasovanie na schválenie uvedeného návrhu VV.
Výsledok hlasovania: za: 25
proti: 0
zdržali sa: 2
.....
4.

návrh schválený

Program členskej schôdze

Gabriel Banič predstavil program ČS:
1) Otvorenie členskej schôdze
2) Voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3) Správa o činnosti SKF
4) Plán činnosti SKF
5) Stav pohľadávok členov SKF
6) Diskusia
7) Hlasovanie
8) Uznesenie
9) Záver
Následne prebehlo verejné hlasovanie o schválení programu členskej schôdze SKF.
Výsledok hlasovania: za: 26
proti: 1
zdržali sa: 0
.....
program schválený
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5.

Správa o činnosti SKF

Rastislav Pazdernatý, prezident SKF, predniesol Správu o činnosti SKF za obdobie od konania ostatnej
členskej schôdze v 04/2018, tzn. za obdobie 1 roka. V správe apeloval na základné morálne princípy, s
ktorými by mal byť každý člen SKF stotožnený. Pripomenul, že budo by malo byť o zušľachťovaní
ducha, bez mocenských ambícií.
Róbert Kulcsár, generálny sekretár SKF, referoval o účasti členov SKF na domácich a zahraničných
seminároch a o príprave na európsky šampionát v Iaido formou pravidelných cvičení. Ďalej referoval
o komunikácii smerom k EKF a konštatoval, že SKF si plní svoje poslanie.
Miloš Kováčik pripomenul spoluprácu s japonskou ambasádou v Bratislave.
6.

Stav pohľadávok členov SKF

Gabriel Banič, hospodár SKF, na úvod informoval, že každý člen SKF má právo nahliadnuť do
účtovných dokumentov, ktoré sú k dispozícii u hospodára SKF. Stav na bežnom účte je k dnešnému
dňu 7222,- €. Ďalej informoval prítomných členov o dlhšie trvajúcom probléme s pohľadávkou p.
Rastislava Turica vo výške 680,- €. Predniesol časovú chronológiu vzniku pohľadávky (evidovanej od
r.2015) a tiež pokusy na je vyrovnanie (mailovú komunikáciu s p. Turicom). Predmetná pohľadávka
bola opakovane riešená na úrovni výkonného výboru SKF, ale bezúspešne.
7.

Diskusia

Gabriel Banič predniesol návrh na obmedzenie času diskusného príspevku na 10 minút.
Následne prebehlo verejné hlasovanie o časovom limite na diskusný príspevok.
Výsledok hlasovania: za: 27
proti: 0
zdržali sa: 0
.....
časový limit schválený
Do diskusie sa prihlásilo 5 diskutujúcich.
7.1
Čo:

Roman Watanabe
Poďakoval prítomným za účasť a za pomoc pri organizácii medzinárodného Jodo semináru
konaného v dňoch 29.3. - 31.3.2019 v Turčianskych Tepliciach. Tlmočil prianie Toru Sakaue
senseia v pokračovaní seminárov v budúcnosti.
K semináru Jodo sa vyjadril aj Gabriel Banič z hľadiska štruktúry finančných výdavkov a ich
krytia.

7.2
Čo:

Rastislav Turic
Reagoval na podané informácie zo strany hospodára SKF k nevyrovnanej pohľadávke
uvedenej v rámci bodu 6. "Stav pohľadávok členov SKF". Základný problém podľa p.Turica
spočíva vo faktúrach obdržaných zo strany SKF, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa zákona o
účtovníctve. Účtovníčka p.Turica nemôže akceptovať takto vystavené faktúry. Existenciu
pohľadávky p.Turic potvrdil a je si jej vedomý. Zároveň informoval aj o ďalších dvoch
pohľadávkach, ktoré má voči ďalším dvom fyzickým osobám, členom SKF, ktorí sa obrátili o
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pomoc s riešením problému na výkonný výbor SKF. Tieto dve pohľadávky p.Turic takisto
priznal, ospravedlnil sa dotknutým členom SKF a prisľúbil vyrovnanie si pohľadávok.
Na vyjadrenia p.Turica zareagoval Gabriel Banič. Citoval z ich vzájomnej mailovej komunikácie
ponuku na prepojenie priamo medzi účtovníkmi (p.Turica a SKF), ak sa jedná o problém s
"nesprávnymi" faktúrami. Na ponuky priameho kontaktu medzi účtovníkmi (znesené v
06/2018 a v 11/2018) p.Turic nereagoval.
7.3
Čo:

Miroslav Gajdoš
Pripomenul morálne hľadisko k diskutovanému problému pohľadávky p.Turica. Nie je možné
3 roky riešiť jednu pohľadávku. Zjavne chýba dobrá vôľa vyriešiť daný problém.

7.4
Čo:

Otto Lovás
Informoval prítomných, že on je jeden z členov SKF, ktorý ako súkromná osoba požičal
nemalý obnos peňazí p.Turicovi. Podľa vyjadrenia p.Lovása nie je možné sa domôcť vrátenia
požičanej sumy, p.Turic opakovane zavádza, že je bez peňazí, pričom sa zúčastňuje
zahraničných seminárov. Ich vzájomný spor vyústil do podania trestného oznámenia zo
strany p.Lovása na p.Turica.
Rastislav Turic zareagoval na vyjadrenia p.Lovása s tým, že si je dlhu vedomý a prisľúbil jeho
splatenie. Zároveň pripomenul, že pokiaľ nie je právoplatne odsúdený, majú členovia SKF na
neho nazerať ako na nevinného.

7.5
Čo:

Ivan Vlasko
Informoval prítomných, že on je druhým z členov SKF, ktorý ako súkromná osoba takisto
požičal peniaze p.Turicovi, ktorý ich do dnešného dňa nesplatil. Zo strany p.Vlaska boli
vykonané pokusy na vyriešenie situácie, napr. ponukou splátkového kalendára, na čo p.Turic
nepristúpil.
Gabriel Banič faktickou poznámkou vrátil diskusiu naspäť k predmetu pohľadávky p.Turica
voči SKF a pripomenul, že osobné nevyrovnané dlhy nie sú predmetom členskej schôdze SKF.
Rastislav Pazdernatý reakciou na p.Baniča naopak poukázal na fakt, že aj osobné dlhy musia
byť na schôdzi otvorené a rozdiskutované, pretože výkonný výbor sa zaoberal danými spormi,
je o nich upovedomený a dotvárajú celkový obraz o platobnej disciplíne a osobnej ochote
p.Turica dané spory vyriešiť, resp. nevyriešiť.

Na záver diskusie predložil výkonný výbor SKF členskej schôdzi návrh na zrušenie členstva pána
Rastislava Turica.
8.
8.1

Hlasovanie
Hlasovanie o vzatí Správy o činnosti SKF na vedomie.
za: 26

8.2

proti: 0

zdržali sa: 1

.....

Spáva o činnosti vzatá na vedomie

Hlasovanie o vzatí Stavu pohľadávok členov SKF na vedemie.
za: 26

proti: 1

zdržali sa: 0

.....

Stav pohľadávok vzatý na vedomie
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8.3

Hlasovanie o návrhu výkonného výboru na zrušenie členstva Rastislava Turica v SKF.
za: 26

9.

proti: 0

zdržali sa: 1

.....

Členstvo R. Turica v SKF zrušené

Uznesenie

Všetky hlasovania prebehli korektne a nadobúdajú okamžitú platnosť.
10. Záver
Gabriel Banič poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a oficiálne ukončil zasadanie členskej
schôdze SKF.
Zapísal: Miroslav Palacka
V Bratislave, 5.4.2019

Zápisnicu overil: Miloš Kováčik
V Bratislave, 6.4.2019
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