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Človek má tri cesty ako múdro konať. 
 

Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. 
 

Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. 
 

Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia. 
 

 

 

 

Konfucius 
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NA ÚVOD 
Špeciálna metóda bojového umenia vyvinutá majstrom Moriheiom 

Ueshibom v Japonsku, ktorú nazval Aikido, v sebe spája pohyby praktickej 

sebaobrany prevzaté z boja s mečom, kopijou, džúdžudcu, aikidžudcu, 

a ďalších starodávnych, ezoterickejších foriem bojových umení s dôrazom (a to 

od samého počiatku cvičenia) kladeným na charakteristickú centralizáciu 

myslenia a jednania a na vedenie mentálnej energie alebo Ki, ktorá toto 

umenie činí tak úchvatným. 

Aikido je vo svojom čistom praktickom využití umením sebaobrany. 

Je celkom reflexívne a z etického hľadiska sa vzťahuje k obrane proti 

nevyprovokovanému útoku. 

Aikido Ťa učí jednoduché tajomstvo : zlepšovanie Tvojho života závisí od 

zlepšovania seba samého. Nie je to šport. Je to disciplína, výchovný proces na 

cvičenie mysle, tela aj ducha. Fyzická technika nie je cieľom, ale nástrojom na 

cibrenie osobnosti a jej duchovný rast. Keď vstupuješ do Dojo, vchádzaš do 

iného sveta, sveta bojovníkov. Vchádzaj s rešpektom, skromný a zdvorilí, práve 

si dostal šancu osvojiť si ducha samurajov 

Termín aikido je tvorený tromi znakmi: 

„ai“ znamená harmóniu, jednotu 

„ki“ energiu, prírodu 

„do“ znamená cestu alebo spôsob života. 

Voľne by sme mohli Aikido preložiť ako spôsob 

života v harmónii s prírodou. Najzaužívanejší preklad 

je ale "cesta harmónie".  
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MUSUBI 

 

Voľný preklad slova je súlad, alebo harmonické 

vzájomné pôsobenie. Aikido je štúdiom múdrosti. 

Pokiaľ nie si schopný sebakontroly a nemáš dôveru 

v seba samého, pokiaľ nie si schopný pozerať sa na seba 

neskreslene, nikdy nebudeš poznať tých ostatných ani 

im dôverovať. 

Účelom Aikido nie je vytvoriť agresívnych 

bojovníkov, ale pestovať múdrosť a sebaovládanie. 

Kľúčom k tomuto procesu a srdcom Aikido je Musubi. V 

praxi znamená schopnosť splynúť ako fyzicky tak aj mentálne s energiou 

Tvojho partnera. 

 

DOJO A ETIKETA 

Keď prichádzaš k miestu, kde sa nachádza Dojo, snaž sa sústrediť na 

nadchádzajúce okamihy a na vážnosť praktiky, ktorá Ťa očakáva. Tam, kde 

obliekaš svoje Gi a Hakama, to nie je len šatňa. Aj tento priestor je súčasťou 

Dojo. Treba v nich zachovávať pokoj a dôstojnosť. Lebo tak ako sa správaš v 

šatni, tam kde sa „netreba ešte správať tak vážne“, tak sa správaš aj vo svojom 

srdci. Rozhliadni sa okolo seba a vedz, že tí, ktorí majú neporiadok vo 

svojich veciach majú ho aj vo svojej hlave. Aj toto je pravé Budo. 
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Sme si vedomý, že úspešný rozvoj klubu závisí od profesionálneho 

prístupu všetkých členov.  

Z tohto dôvodu presadzujeme uvedené hodnoty :   

 

1. Príchod na tréningy je minimálne 15-20 minút pred začiatkom cvičenia. 

Tento čas sa využíva na prezlečenie do Gi a na prípravu Dojo. Radšej príď 

skôr, ako by si mal meškať a vyrušovať ostatných cez lekciu. Ak by si 

predsa len meškal, či prišiel po začiatku tréningu, čakaj na okraji Tatami 

(žinenka na cvičenie), pokiaľ Ti učiteľ nedá pokyn, aby si sa zapojil do 

tréningu.  

2. Tatami sa pred tréningom umýva, aby sme očistili cvičebný priestor 

a pripravili ho na nasledovné cvičenie. Je to prejavom úcty k miestu a slúži 

na očistenie mysli. 

3. Pri vstupe do Dojo aj pri odchode je správne ukloniť sa smerom ku 

Kamiza-e  (obraz zakladateľa  O´sensei-a), prípadne k čelu Dojo.  

4. Pri vstupe alebo odchode z Tatami - vždy v pozícií SEIZA - úklonom Za-

Rei, v kľaku na pätách smerom ku Kamiza-e. 

5.  Nevstupuj na Tatami v obuvi, v Dojo a mimo Dojo používaj prezuvky.  

6. Neodchádzaj v priebehu lekcie z Tatami, resp. z Dojo bez súhlasu učiteľa. 

7. Na tréningu buď vždy upravený a dodržiavaj zásady hygieny tela a 

cvičebného úboru. 

8. Seď v Seiza prípadne v tureckom sede vždy však s vyrovnaným chrbtom, 

nehrb sa. Neseď na Tatami chrbtom ku Kamize. Rovnako neseď s 

narovnanými nohami alebo opierajúc sa o stenu.  
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9. Pred tréningom si vždy zlož hodinky, náramky, náhrdelníky, prstene a 

všetko, čo by Ťa mohlo obmedzovať alebo ohrozovať Teba, či ostatných. 

Nechty na nohách aj rukách maj vždy ostrihané. Na Tatami sa nesmie 

nosiť jedlo a žuť žuvačky. 

10. Nerozprávaj zbytočne pri výklade učiteľa ani pri samotnom cvičení. 

Konverzácia, keď už taká, by mala byť obmedzená na tému Aikido. 

11. Ak máš problém s pohybom či technikou, nevolaj na učiteľa. Pokús sa 

"odpozerať" techniku od spolucvičencov. Alebo počkaj na učiteľa a po 

jeho príchode ho požiadaj o radu a pomoc. 

12. Plň príkazy učiteľa ihneď, aby si nezdržoval ostatných. Rešpektuj učenie 

trénera Sensei-a a starších žiakov -  Sempai-ov. Nikdy sa nehádaj 

o technike.  

13. Sempai-i majú za zodpovednosť viesť mladších žiakov - Kohai-ov 

a odovzdávať im myšlienky Aikido ako aj tlmočiť etiketu Dojo. 

14. V priebehu cvičenia neprepadaj emóciám hnevu, hrubosti, hádkam. Snaž 

sa byť ohybný a prispôsobivý, aby si mohol naplno vnímať priebeh 

techník. Snaž sa, aby Tvoje Aikido-Gi bolo vždy čisté, v dobrom stave, bez 

silných vôní, či dokonca zápachu. Maj čisté ruky i nohy, 

15. Nezabúdaj, že si na tréningu, aby si sa niečo naučil, nie aby si uspokojil 

svoje ego, či vybil svoj hnev. 

16. Chovaj sa podľa zásad slušného správania, buď ohľaduplný, opatrný a 

slušný. Nikdy na to nezabúdaj. 

17. Začiatok lekcie: Pri nástupe sa zdraví japonským pozdravom " Onegai 

Shimasu" [Onegaj šimas] - chcem sa od vás niečo naučiť, resp. prichádzam 

s prosbou učiť sa.  
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18. Koniec lekcie: Nástup, pozdrav "Arigato Gozai Mashita" [Arigató 

gozaimašta] - ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľakrát. Po rozchode 

(prerušení cvičenia) sa nezabudni poďakovať partnerovi, s ktorým si 

naposledy cvičil úklonom, očami sleduj partnera. Ak si zvykneš byť stokrát 

za hodinu zdvorilý navzájom, prejde Ti to do krvi a nerobí  Ti problém byť 

zdvorilý aj inde. 

19. Súčasťou výučby sú aj zbrane (Jo - drevená tyč, Bokken - drevený meč, 

Tanto - drevený nôž) Dbaj na to, aby si ich mal pripravené na každú 

vyučovaciu jednotku. Maj na mysli silu zbraní, cvič s nimi opatrne 

a s rešpektom. 

20. Súčasťou a osobitosťou AMD BA je nosenie Hakama. Hakama je súčasť 

tradičného odevu, ktorá v sebe skrýva význam a hlboké etické kódexy. 

Nosenie Hakama je voľné, členovia AMD BA ju môžu nosiť bez rozdielu 

technickej vyspelosti v rámci Dojo. 

21. Poplatky za tréningy treba platiť včas a v riadnej výške mesiac vopred 

a zároveň zaplatiť poplatok do SAA (Slovenská Aikido Asociácia) raz 

ročne. (Výška    poplatkov podlieha zmenám cien za prenájom, energiu, 

réžiu AMD BA). Platenie si zabezpeč včas, platí sa vždy posledný týždeň 

v mesiaci. Ak nezaplatíš môže sa ľahko stať, že nebudeš môcť cvičiť. Po 

zaplatení poplatkov za tréningy sa peniaze nevracajú. Pri preukázaní 

závažných zdravotných, alebo osobných dôvodov sa poplatky v daný 

mesiac(e) prehodnotia. Poplatky za tréningy za zapisujú a potvrdzujú 

podpisom do klubovej knihy. 
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Aikido Musubi Dojo Bratislava 

ŠK Slávia AGROFERT, Májová 21, 85 05, Bratislava 

(Petržalka – za Ekonomickou univerzitou) 

 

Tel.: 0911 796 525 (do 17:00 SMS, volať po 17:00) 

amdba@aikidosaa.sk 

aikido.musubi.dojoba@gmail.com 

www.aikidomusubi.sk 

 

 

Časy tréningov : 

 

Utorok   19:30 – 21:00 

Štvrtok   19:30 – 21:00 
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