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 Smernica pre výber vedúcich reprezentácií Slovenskej Kendo Federácie (SKF) na 

medzinárodné podujatia kendo, jodo a iaido (primárne pre EKC, EJC a EIC) 

Táto smernica definuje proces výberu vedúcich reprezentácií Slovenskej Kendo Federácie 

(SKF) na medzinárodné podujatia kendo, jodo a iaido (primárne pre EKC, EJC a EIC). 

1. Proces pre Jodo a Iaido:  

1.1 Proces začne príjmom nominácií / kandidatúr 

1.2 Nomináciu / kandidatúru je možné zaslať prostredníctvom emailu na adresu 

office@kendo.sk 

1.3 V nominácii / kandidatúre je potrebné uviesť meno kandidáta a bojové umenie, 

pre ktoré sa uchádza o rolu vedúceho reprezentácie 

1.4 Príjem nominácií / kandidatúr prebieha vždy od 01.11. – 15.12. kalendárneho 

roka predchádzajúceho tomu pre ktorý sa zasiela naminácia / kandidatúra  

1.5 Relevantným kandidátom môže byť len riadny člen SKF, ktorý nemá voči KSF 

žiadne nevyrovnané záväzky a má uhradený členský poplatok (za kalendárny 

rok v ktorom zasiela nomináciu / kandidatúru a následne aj v kalendárnom roku 

kedy sa rola vedúceho reprezentácie vykonáva) 

1.6 VV SKF komunikuje výsledok výberu formou emailu najneskôr do 31.01. 

aktuálneho kalendárneho roka 

1.7 V prípade vzniku skutočnosti, ktorá znemožní vybranému kandidátovi 

vykonávať rolu vedúceho reprezentácie, VV SKF prehodnotí výber a voľbu 

zopakuje zo zostávajúcich kandidátov  

1.8 Po odkomunikovaní výsledku výberu preberá riadenie reprezentácie a s tým 

spojené aktivity vedúci reprezentácie a s podporou VV SKF zostaví 

reprezentačný tím a zastreší akivity spojené s účasťou na podujatí 

 

2. Proces pre Kendo: 

2.1 Vychádzajúc s dlhoročných skúseností je v rámci Kendo už zaužívaný spôsob 

výberu vedúceho reprezentácie, ktorý je odlišný od procesu ktorý sa aplikuje 

v rámci Jodo a Iaido 

2.2 Proces začína zostavením reprezentačného tímu 

2.3 Následne si tím spomedzi svojich členov určí vedúceho, ktorí zastreší akivity 

spojené s účasťou na podujatí 
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