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Uplynulo 8 rokov od poslednej oficiálnej Členskej schôdze SKF. Naschvál vyzdvihujem slovo oficiálnej, 

lebo neoficiálne sme mali členských schôdzí neúrekom. Či už na Majstrovstvách Slovenska v Kendo, 

alebo na iných viac či menej formálnych stretnutiach, prípadne len na priateľských posedeniach, kde 

sme sa navzájom informovali a plánovali, čo ďalej. 

A tak ako sa aj v našej krajine dejú v týchto časoch veľké zmeny, a vlastne celý svet prechádza určitou 

transformáciou, tak aj v našej SKF sa po rokoch jednotného smerovania začali prejavovať prvky 

nehomogénnosti  a z toho vyplynula nutnosť zvolať túto členskú schôdzu. 

Ale skôr ako budem hovoriť o tom, čo sa v SKF za posledné obdobie udialo, rád by som pripomenul 

to, čím SKF je a aké sú jej hlavné zásady a úlohy. A teraz poprosím o pozornosť. 

V prvom rade je SKF združením jednotlivcov, nie dojo, ale jednotlivcov, ktorí usilujú o svoj etický, 

duchovný a telesný rozvoj v kendo, iaido a jodo. SKF reprezentuje svojich členov pred EKF a IKF 

a výkonný výbor zabezpečuje chod združenia a tok informácií z EKF a IKF k jej členom. Úlohami 

združenia je šíriť učenie, napomáhať duchovnému rozvoju jednotlivcov a usporadúvať prednášky 

o histórii a dejinách týchto našich bojových umení. 

Takto je to napísané v stanovách a keď sa na to pozriete, je to jasná a jednoduchá cesta bez zbytočnej 

byrokracie, bez zákazov a príkazov, bez osobných ambícií a kariérizmu. Je to cesta, ktorou sa kedysi 

rozhodli ísť lídri najstarších a najvýznamnejších dojo na Slovensku. Je to cesta, ktorá sa najviac 

približuje najtradičnejšej forme budo, tak ako sa cvičí v Japonsku. Stretnutia s japonskými učiteľmi, 

napríklad s Ozawa senseiom minulý rok, len potvrdzujú, že ideme dobrou cestou. Lebo sú aj iné 

smery a názory, nielen v SKF, ale aj vo svete, ktoré by radi videli kendo, iaido a jodo viac otvorené 

súťaživosti a športovému duchu, svetovo je to napríklad tlak Kórei dostať kendo na olympiádu. To 

však so sebou nesie mnoho rizík, názorné príklady môžeme vidieť v karate a judo, alebo v Britskej 

kendo federácii, ktorá si prešla transformáciou z tradičnej školy na systém postavený na iných 

hodnotách a hneď sa to prejavilo tým, že tam prestalo chodiť veľa učiteľov z Japonska. 

Takže sme si povedali o úlohách a cieľoch SKF. A čo sa udialo v SKF za posledné obdobie? 

V zmysle úloh združenia, ktoré sú uvedené v Stanovách SKF sme naďalej šírili učenie šermiarskych 

škôl, či už usporiadaním každoročných seminárov, organizovaním Majstrovstiev Slovenska v kendo, 

zabezpečením skúšok, pomocou pri zakladaní nových dojo a v spolupráci s ZNKR sme opakovane 

doniesli na Slovensko výzbroj a výstroj na Kendo. Ďalej ako sa píše v bode 2, pomáhať duchovnému 

rozvoju jednotlivcov. Cez našu organizáciu prešlo mnoho mladých ľudí, často vo veku, kedy sa hľadali 

a formovali a práve prostredníctvom cvičenia sme sa snažili pomôcť, aby sa rozvíjali po ľudskej 

stránke. A vidím, že sa nám to darilo a darí. A naplnením bodu 3, ktorý hovorí o usporadúvaní 

prednášok o histórii a dejinách budo, je úzka spolupráca s japonskou ambasádou v Bratislave, kde sa 

zúčastňujeme ukážkami kenda a iaida napríklad na festivale Natsumatsuri alebo na Dni detí. Na 

oplátku nám ambasáda pomohla pri dodávke výstroja od ZNKR. Ostatné veci, ako účasť na rôznych 

majstrovstvách, seminároch, či súťažiach sú už prejavom jednotlivcov, prípadne jednotlivých dojo. Tu 

by som chcel poďakovať všetkým tým, čo sa z vlastnej vôle podujali reprezentovať SKF na 

medzinárodných podujatiach.  

Je dobré vidieť to takto, v zmysle stanov, aby sa jednak predišlo zbytočným úvahám, či je to 

dostatočné, alebo nie a jednak aby sa to nepovažovalo za samozrejmosť ba ani za povinnosť ľudí vo 

vedení. Tak ako je SKF združením jednotlivcov, treba vedieť rozpoznať osobnú angažovanosť 



jednotlivcov a morálny cit pre správnu vec a v neposlednom rade aj osobnú časovú a finančnú 

podporu jednotlivcov na danej veci, či už sa to týka spravovania webu, organizovania Majstrovstiev 

Slovenska alebo prípravy Mesiaca japonskej kultúry. 

A pri tomto bode by som sa rád zastavil. Začal by som slovami Johna Fitzgeralda Keneddyho, 

amerického prezidenta, ktorý povedal: „Nepýtajte sa, čo môže vaša vlasť urobiť pre vás, ale čo vy 

môžete urobiť pre ňu.“ Toto isté, si dovoľujem tvrdiť, platí aj pre členov SKF. 

Totiž každú stavbu treba budovať od základov a nie od strechy. A vedenie SKF je tá strecha, ktorá nás 

všetkých zastrešuje. Preto každý za seba si povedzte, čo ste spravili pre SKF. Nie pre seba, ale pre 

druhých. Pýtate sa iste prečo by som mal robiť niečo pre druhých? Veď si platím členské, tak čo 

z toho mám? Ale federáciu za vás nikto nevybuduje. Ak chcete byť hrdí na to, že ste v SKF, tak by ste 

mali pre to niečo spraviť. Odmenou vám bude jednak dobrý pocit, že ste niečo užitočné vo svojom 

živote vykonali, nielen práve teraz pre seba, ale napríklad aj pre ďalšie generácie a v neposlednom 

rade to pomôže vášmu duchovnému rastu v budo. Ak nebudete mať v sebe trpezlivosť, pokoru a 

morálku, tak konkrétne pri skúškach na vyššie stupne neuspejete. 

Čo je teda úlohou SKF a jeho vedenia? Ja to vidím tak, že hlavným cieľom je mať fungujúcu a funkčnú 

federáciu, ktorá vyberá členské poplatky, vydáva preukazy, vedie agendu, federáciu, ktorá je 

napojená na európske a svetové štruktúry, komunikuje s nimi, posúva informácie členom a tým 

pádom umožňuje zúčastňovať sa členom medzinárodných seminárov, turnajov a skúšok. Všetko 

ostatné je záležitosťou jednotlivých členov. A to sa za posledné obdobie deje a darí. 

Čo povedať na záver? Myslím, že v dnešnej modernej dobe je hlavným cieľom prostredníctvom 

cvičenia bojových umení stať sa lepším človekom. Možno sa nad tým viacerí pousmejete, ale ja som 

presvedčený, že je to tak. Tak Vám prajem, aby ste neboli len dobrí kedoka a iaidoka, ale aj dobrí 

a morálni ľudia. 

 

Ďakujem za pozornosť. 

 

Rastislav Pazdernatý 

Prezident SKF 

Bratislava, 8.4.2018 

 


