Správa Činnosti 2019-2021
Od poslednej riadnej členskej schôdze prešli tri roky (27.4.2018) a od mimoriadnej len dva
(5.4.2019). Keď sme sa videli naposledy nikto z nás nemyslel, že sa svet v ktorom žijeme
takto radikálne zmení.
Za normálnych okolností by sme sa teraz spoločne rozprávali o zážitkoch, čo kto zažil na
akom seminári a plánovali by sme si účasť na nových podujatiach. Žiaľ, vec sa má tak, že
toto nie je normálna situácia, doba v ktorej žijeme je niečím úplne novým a všetci hľadáme
spôsob ako ďalej, ako sa prispôsobiť a ako zvládnuť svet, v ktorom sme sa ocitli.
Za uplynulý rok 2020 a aj za tento rok bolo vzhľadom na globálnu pandemickú situáciu
zrušených množstvo podujatí, ktorých sa členovia SKF pravidelne zúčastňujú. Z rovnakého
dôvodu taktiež nebolo pre nás možné zorganizovať semináre, ktoré sa každoročne
usporadúvajú na Slovensku v priamej organizácii SKF alebo pod jej záštitou. Niektoré
podujatia sme pôvodne chceli len presunúť na nové termíny, dúfajúc v zlepšenie situácie,
ktoré však, ako všetci viete, doposiaľ nenastalo. Taktiež boli postupne zrušené aj tri
najväčšie podujatia organizované Európskou Kendo Federáciou (EKF), majstrovstá v kendo,
jodo a iaido.
Rok 2019 nebol zasiahnutý pandémiou a preto aj jeho priebeh bol oproti uplynulým rokom
štandardný. Konali sa Majstrovstvá Slovenska v kendo, prebehol seminár so senseiom
Cookom, atď. Množstvo podujatí po celej Európe, pravidelná účasť našich členov na
množstve z nich, úspechy, prehry a množstvo nových poznatkov.
Počas celého obdobia Výkonný Výbor SKF aktívne partcipoval na zabezpečení všetkých
administratívnych náležitostí ohľadne účasti na skúškach a samotných podujatiach
a súťažiach, ktoré si vyžadovali náš zásah. Taktiež sme plnohodnotne realizovali registráciu
nových záujemcov o členstvo a spravovali web stránku SKF. Ďalej sme aktívne komunikovali
s predstaviteľmi EKF a zastrešili členstvo SKF v EKF. V neposlednom rade sme komunikovali
s Japonskou ambasádou ohľadom už tradičnej účasti na ich podujatiach, z ktorých sa žiaľ ani
jedna nekonala, či už to bola oslava cisárových narodenín alebo festival Natsumatsuri.
Celkovo môžeme uplynulé obdobie z pohľadu plnenia poslania organizácie hodnotiť ako
štandardné a veríme, že sa nám naďalej bude dariť riadiť chod SKF k spokojnosti jej členov.
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