
Zápisnica

Prítomní: Filip Rázga (prezident klubu)
Imrich Mezei (generálny sekretár klubu)
Martin Kontsek
Peter Ožďan
Benedikt Nagy
Martina Machová
Jana Minaroviech
Miroslav Bilský (prísediaci nečlen)

Zápisnica  zapísaná  dňa  18.1.2009  na  zasadnutí  členskej  schôdze  klubu  Kensei  Dojo 
Senec (ďalej len klub).

Program zasadnutia:

1) Privítanie nových členov
2) Hodnotenie chodu klubu za uplynulé obdobie, jeho aktivity a rozvoj
3) Hodnotenie jednotlivých členov z pohľadu výuky, progresu, prístupu k cvičeniu a 

klubových aktivít
4) Zmena postu generálneho sekretára
5) Klub vo vzťahu k Slovenskej federácii karate a iných bojových umení (ďalej len 

SFK)
6) Klub a drogy (látky postavené mimo zákony Slovenskej republiky)
7) Harmonogram cvičení a členské poplatky po prechode na Euro
8) Vízie, ciele a smerovanie klubu do budúcnosti; plánované akcie na rok 2009

Závery zo zasadnutia:

1) prezident klubu menovite privítal nových členov, vyzdvihol ich záujem, aktivitu a 
entuziazmus v doterajšom štúdiu. 

2) prezident klubu predniesol hodnotenie aktivít klubu za rok 2008 – predovšetkým 
všetky sústredenia a semináre, ktorých sa klub zúčastnil, spolu s novými vzťahmi 
a  kontaktmi,  ktoré  významne prispievajú v napredovaní  jeho členov nielen po 
stránke vedomostnej, ale i osobnej a ľudskej. Hospodárenie a finančné zaťaženie 
stručne zhrnul generálny sekretár, pričom pripravil podklady pre revízora klubu k 
posúdeniu.

3) prezident  klubu  jednotlivo  a  stručne  vyjadril  názor  na  progres  jednotlivých 
cvičencov, ich napredovanie a vyzdvihol vzrastajúcu úroveň klubu a jeho členov. 
Následne  (formou  voľnej  diskusie)  sa  kriticky,  úprimne  a  neosobne  hodnotil 
prístup všetkých členov navzájom, v zaujme obecného napredovania.

4) prezident sa kriticky vyjadril  k prístupu generálneho sekretára k cvičeniu,  jeho 
aktivite,  záujmu  a  podieľaní  sa  na  vedení  klubu,  čo  následne  hodnotil  ako 
neuspokojivé. Zároveň (na strane druhej) vyzdvihol aktívny prístup generálneho 
sekretára v oblasti administratívy a hospodárenia. Prítomní členovia si vypočuli 
argumenty všetkých zainteresovaných a následne pristúpili k hlasovaniu o ďalšom 



zotrvaní  generálneho sekretára  vo funkcii.  Počtom hlasov 6:0 (jeden sa zdržal 
hlasovania) bola odhlasovaná zmena na poste generálneho sekretára. Generálny 
sekretár sa rozhodol nevyužiť právo veta a z funkcie odstúpil pod podmienkou 
okamžitého  vymenovania  dočasného  generálneho  sekretára,  na  ktorého  sa 
prevedú všetky právomoci,  štatút  (riadne členstvo)  a agenda klubu súvisiaca s 
funkciou generálny sekretár. Členská schôdza po vzájomnej dohode a hlasovaní 
6:0,  prijala  za  dočasného  generálneho  sekretára  Janu  Minaroviech.  Prezident 
klubu sa zaviazal,  že do 30 dní predloží meno kandidáta na vykonávanie tejto 
funkcie na ďalšie funkčné obdobie.

5) členovia klubu intenzívne a detailne rozoberali SFK, jej aktivity, prínosy, politiku, 
vplyv, dôsledky, jednotlivých ľudí a funkcionárov a smerovanie tejto organizácie. 
Následne  sa  jednoznačným  hlasovaním  7:0  vyjadrili,  že  klub  zaplatí  členské 
poplatky na rok 2009. Názorová pluralita ukázala výhody a prínosy, ale taktiež i 
nevýhody a zaťaženia, ktoré z členstva vyplývajú a ktoré všetci členovia svojim 
hlasom (súhlasom) akceptovali v plnej miere.

6) prezident klubu rázne dohováral  a apeloval na členov klubu aby sa vyvarovali 
užívania  omamných  látok,  pričom sa  členská  schôdza  jednoznačne  zhodla  na 
fakte, že vo voľnom čase si síce môže robiť každý člen čo chce, ale ak by malo 
dôjsť k poškodzovaniu dobrého mena klubu v súvislosti s užívaním drog (látok 
mimo zákony SR), klub bude takéto správanie prísne posudzovať a vyvodzovať 
z neho patričné dôsledky (vo vzťahu ku klubu).

7) členovia  boli  oboznámení,  že  po  prechode  na  EURO  sa  výška  členských 
poplatkov  nemení,  a  teraz  činia  50€   /  6  mesiacov,  prípadne  jeho  adekvátne 
proporcie.  Harmonogram cvičení  zostáva nezmenený a  v prípade akýchkoľvek 
zmien budú členovia i potenciálni noví záujemcovia, včas upozornení.

8) prezident klubu  uviedol  ako  hlavný  plán  a  víziu  do  budúcnosti,  neustále 
skvalitňovanie  výuky,  prístup  k  informáciám a  progres.  Ostatní  členovia  mali 
aditívne pripomienky a dávali podnety na zlepšenie:

i. Propagácie
ii. Prezentácie

iii. Obohatenie členskej základe
iv. Nové priestory

Ako  plánované  akcie  boli  oznámené  semináre  karate  a  kobudo  organizované 
SFK, medzinárodné letné sústredenie karate a kobudo, dobrovoľné weakendové 
akcie so spriatelenými klubmi, či jednotlivcami a semináre JPN šermu.

Prezident  klubu Filip  Rázga,  odstupujúci  generálny sekretár  Imrich  Mezei  a  dočasný 
generálny  sekretár  Jana  Minaroviech,  záverom  členskej  schôdze  poďakovali  členom 
klubu za aktívny prístup, vecnosť, pripomienky a zaželali im veľa nadšenia do ďalšieho 
štúdia bojových umení.

Zapísal Filip Rázga, prezident, 18.1.2009, Senec

Filip Rázga                                         Imrich Mezei                                  Jana Minaroviech


