SLOVENSKÁ KENDÓ FEDERÁCIA

ZÁPIS Z GENERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA SKF
Deň konania: 27. marca 2010
Miesto konania: Budova telocvične na Šuňavcovej ulici, Bratislava
1. Prezentácia zúčastnených členov
- Zo 49 členov ktorí majú zaplatene členské na tento rok sa zhromaždenia zúčastnilo 36, čím sa splnil
bod č. 3, II. Článku, tretej časti stanov Slovenskej Kendo Federácie (ďalej len SKF), pojednávajúci
o nadpolovičnej väčšine členov. Čím sa zhromaždenie stalo uznášaniaschopné.

2. Zahájenie Generálneho zhromaždenia
- Gabriel Banič privítal zúčastnených a predstavil členov vedenia schôdze, ktorými boli Juraj Váňa,
Miloš Kováčik a Gabriel Banič, zároveň deklaroval transparentnosť jednania súčasného vedenia SKF,
pokračoval predstavením programu členskej schôdze a odôvodnil jednotlivé body programu
- Marian Bartko požiadal o doplnenie nasledujúcich návrhov do programu:
1. Formálne prijatie všetkých existujúcich členov za „stálych členov SKF“
2. Požiadal o zvolenie revíznej komisie
- Rastislav Pavlus požiadal o doplnenie nasledujúcich návrhov do programu:
1. Zverejniť Platobný poriadok SKF
Následne prebehlo verejné hlasovanie na schválenie pridania predmetných návrhov do programu:
Výsledok - Jednohlasne schválené

3. Voľba mandátovej a volebnej komisie
Do mandátovej a volebnej komisie sa dobrovoľne prihlásili Michal Kern a Filip Opálený.
Následne prebehlo verejné hlasovanie na schválenie mandátovej a volebnej komisie:
Výsledok - Jednohlasne schválené

4. Správa o činnosti za obdobie od posledného valného zhromaždenia
Prezident SKF Juraj Váňa predniesol Správu o činnosti za obdobie od posledného valného
zhromaždenia ktoré sa uskutočnilo v roku 2005. Správa bola v znení pripomenutia pôvodných hodnôt
tradičného BUDO, o dôležitosti línie a samotnej postavy učiteľa v živote každého budoka. Zároveň
zdôraznil aj, že všetky vecné informácie čo sa za posledných 5 rokov udialo môžu všetci nájsť na
stránkach federácie v sekcii AKTIVITY.

5. Správa o hospodárení
Pokladník SKF Gabriel Banič predniesol Správu o hospodárení združenia, v ktorej zdôraznil že od roku
2005 neprebehol ani jeden výber z účtu, informoval že aktuálny stav účtu je zhruba 3585 €. Podrobné
informácie hospodárení poskytne Hospodár SKF na požiadanie každému členovi SKF.

6. Návrh úpravy stanov SKF
Gabriel Banič predniesol informáciu o potrebe upraviť súčasné stanovy. Zároveň predniesol
konkrétny návrh na zmenu stanov SKF, o ktorú sa hlasovalo vo verejnom hlasovaní.
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7. Východiská pre činnosť v nasledujúcom období a plánované aktivity
Rastislav Pazdernatý popísal činnosť jednotlivých klubov za sekciu Kendo, pričom zdôraznil účasť na
nastávajúcich majstrovstvách Európy v Maďarsku. Spomenul aj pravidelnosť konania národnej Kendo
ligy a etablovanie učiteľa svetových kvalít Mike Davisa na Slovensku. Zároveň spomenul tohtoročný
vstup slovenského kendo do svetových kendo štruktúr.
Miloš Kováčik popísal činnosť za sekciu Iaido a Jodó, kde vyzdvihol pravidelnosť konania
najvýznamnejšej iaido akcie v centrálnej Európe, jarného iaido seminára a upevnenie pozície nášho
učiteľa Viktora C. Cooka.

8. Diskusia
Kto: Miloš Kováčik
Čo: Vysvetlil pravidlá platby do SKF a požiadal prítomných, aby ich dodržovali. Zároveň pripomenul,
že ich všetci nájdu na webe federácie.
Výstup: pripomienka
Kto: Marián Bartko
Čo: Požiadal doplniť kolektívne členstvo do stanov, zároveň pojednal o výhodách kolektívneho
členstva.
Výstup: hlasovanie
Kto: Rastislav Pavlus
Čo: Požiadal zverejniť platobný poriadok na webovú stránku SKF.
Výstup: pripomienka
Kto: Rastislav Pavlus
Čo: Požiadal o zváženie povinnosti absolvovať oficiálne trénerské skúšky vedúcich dojo.
Výstup: návrh
Kto: Blažej Gál
Čo: Požiadal o zverejnenie menného zoznamu platiacich členov SKF v pravidelnom časovom rozmedzí
jedného štvrťroka.
Výstup: návrh
Kto: Rastislav Pavlus, Miroslav Skyba
Čo: Požiadal o vypracovanie skúšobných poriadkov za jednotlivé bu.
Výstup: návrh
Kto: Rastislav Pavlus
Čo: Požiadal o sprehľadnenie metodického postupu pri žiadosti o potvrdenie na skúšky za jednotlivé
bu.
Výstup: návrh
Kto: Marián Bartko
Čo: Požiadal o preklad EKF skúškových pravidiel za jednotlivé bu a zverejnenie ich znenia na stránkach
federácie.
Výstup: návrh
Kto: Gabriel Banič
Čo: Pojednal o dôvodoch prečo nevypracovať skúškové poriadky za Iaido a Jodó.
Výstup: pripomienka
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Kto: Gabriel Banič
Čo: Hovoril o jarnom iaido seminári a o open skúškach v Iaido. Zároveň pripomenul, že Jodó semináre
poriadané Maďarskou Kendo Federáciou sú možnosťou cvičiť Jodó pre všetkých, napriek tomu sa
Shinbukan Slovakia podujala zorganizovať 24. októbra 2010 Jodo seminár s Romanom Watanabe
a jeho učiteľom.
Výstup: pripomienka
Kto: Miloš Kováčik, Marián Bartko
Čo: Pojednali o časovej konsolidácií seminárov.
Výstup: pripomienka
Kto: Matúš Adamec
Čo: Navrhol hlasovanie o zmene loga SKF a zmene aktuálnych preukazov SKF.
Výstup: hlasovanie
Kto: Juraj Karlík
Čo: Podal návrh na webové hlasovanie o novom logu.
Výstup: návrh
Kto: Blažej Gál
Čo: Položil otázku prečo chceme zmeniť logo a zároveň upozornil na to, aby sme zachovali vizuálnu
kontinuitu loga.
Výstup: pripomienka
Kto: Matúš Adamec, Miloš Kováčik
Čo: Reakcia na dôvody zmeny loga: technicky nevyhovujúce, nečitateľnosť, zlá použiteľnosť loga
v malých rozmeroch, celkové potreba redesignu
Výstup: pripomienka
Kto: Karol Ištok
Čo: Upozornil na dôležitosť systému hlasovania: jeden človek – jeden hlas.
Výstup: návrh
Kto: Marián Bartko
Čo: Požiadal o zváženie vstupu SKF do slovenského zväzu športových federácií, zároveň popísal jeho
výhody. Podujal sa na zistenie všetkých potrebných informácii, plusov a mínusov s týmto spojených.
Výstup: návrh, hlasovanie
Kto: Blažej Gál
Čo: Navrhol, aby federácia schválila súhlas, aby si vedúci jednotlivých dojo robili individuálne
trénerské skúšky. Dôvodom je krytie učiteľa voči štátu v prípade zranenia niektorého zo žiakov a pod.
Výstup: hlasovanie
Kto: Gabriel Banič
Čo: Navrhol skrátiť príspevky v diskusií na 5 minút a maximálny počet príspevkov na 2.
Výstup: jednohlasne schválené
Kto: Marián Bartko
Čo: Vystúpil s úpravou navrhovaných stanov, pričom všetky navrhované zmeny boli jednohlasne
schválené a doplnené.
Výstup: návrh, jednohlasne schválené
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Kto: Marián Bartko, Miloš Kováčik
Čo: Vypracovanie metodiky skupinovej platby, vypracovanie systému identifikácie týchto platieb
a zahrnutie do platobného poriadku.
Výstup: jednohlasne schválené

9. Návrh na voľbu výboru nového výkonného výboru SKF na nasledujúce obdobie
Gabriel Banič navrhol nové vedenie slovenskej kendo federácie, pričom predstavil jednotlivých členov
ako celok:
Prezident SKF: Rastislav Pazdernatý, tajomník SKF: Miloš Kováčik, hospodár SKF: Gabriel Banič,
členovia výboru: Miroslav Palacka, Matúš Adamec
Zároveň navrhol členov revíznej komisie: Karol Ištok, Marián Bartko.
Karol Ištok navrhol za členov výboru Miroslava Skybu a Mariána Bartka s odôvodnením územnej
vyváženosti jednotlivých členov výboru.
Blažej Gál navrhol do revíznej komisie Miroslava Palacku.
Marián Bartko navrhol, aby sa hlasovalo o členoch výkonného výboru SKF jednotlivo.
Výsledky volieb do VV SKF:
Hlasovanie za každého člena výboru jednotlivo
Voľba nového výkonného výboru SKF
Voľba revíznej komisie

za
12
28
32

proti
22
5
0

zdržali sa
2
3
4

proti
0
0
0
0
0
0
0

zdržali sa
5
1
0
3
0
5
3

Nové odhlasované zloženie VV SKF:
prezident SKF - Rastislav Pazdernatý
tajomník SKF - Miloš Kováčik
hospodár SKF - Gabriel Banič
členovia výkonného výboru - Miroslav Palacka, Matúš Adamec
členovia revíznej komisie - Karol Ištok, Marián Bartko

10. Hlasovanie o jednotlivých návrhoch
Výsledky volieb:
Formálne prijatie všetkých členov za stálych
Správa o hospodárení
Nové stanovy
Zmena loga
Nové preukazy
Vstup do SZŠF
Trénerské skúšky

za
31
35
36
33
36
31
33

11.Správa mandátovej a volebnej komisie
Mandátová volebná komisia, že hlasovanie a výsledky volieb prebehli korektne a nadobúdajú
okamžitú platnosť.
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12. Uznesenie
Gabriel Banič vyjadril záverečné uznesenie schôdze, ktoré všetci prítomní jednohlasne odsúhlasili.

13. Záver
Gabriel Banič poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a oficiálne ukončil generálne
zhromaždenie SKF.

Zapísané:
V Bratislave, 27.3.2010
Matúš Adamec
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