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Vec: Vyjadrenie SZC k Vašej Žiadosti o doplnenie dokumentov  

 

Vážená pani Fisterová, 

kontrolór SZC pán Milan Dvorščík nám zanechal kópiu Vašej Žiadosti o doplnenie dokumentov 

k postúpenému podnetu a doplneniu. 

Keďže sme si všimli v závere tejto žiadosti, že pán Dvorščík podal podnet aj p. ministrovi prof. Ing. 

Petrovi Plavčanovi, čím obišiel štandardné orgány SZC ako je Výkonný výbor, Disciplinárna komisia, 

prípadne Arbitrážna rada čím porušil stanovy SZC.  

Chceme Vás informovať o niektorých skutočnostiach jeho kontroly:  

1, Podnet nebol podpísaný pretekárkami, ktoré podnet podávali a bol poslaný z e-mailovej adresy 

jednej pretekárky. 

2, Bol adresovaný Kontrolnej komisii prostredníctvom Kontrolóra SZC, Kontrolnú komisiu 

neinformoval, až v závere jeho šetrenia. 

3, Opätovne boli s ekonómkou prekontrolované vyúčtovania, ani v jednom z nich  nebolo 

uvedené, že účastníci akcií majú komplexne zabezpečené stravovanie.  

4, Požiadal som Kontrolóra SZC aby pozval na sekretariát SZC všetky zúčastnené strany, aby sa 

podnet došetril v čo najkratšom čase. 

5, Neboli žiadne písomné záznamy so stretnutí - vo svojej správe p Dvorščík píše, že na základe 

rozhovorov so zúčastnenými ..., nemali sme žiadne písomné stanoviská z jeho stretnutí mimo 

pôdy SZC.  

6, Nevypočul hlavného obvineného, pána Klúčika. 

7, Nekontaktoval komisiu cestnej cyklistiky, ktorá mohla o situácii vedieť, prípadne ju vysvetliť.  

8, Čestné prehlásenia neboli pre nás relevantné, nakoľko neobsahujú základné informácie ako je 

adresa, dátum narodenia. 

9, Absolvoval som stretnutie s pretekárkami, sestrami Juhásovými a informoval som sa, ako je 

možné, že na jednej strane podpíšu prevzatie stravného a na druhej strane pošlú čestné 

prehlásenie, kde tvrdia, že mali stravu zabezpečenú. Neskôr svoj podnet stiahli. Jedna zo 

zasielateliek podnetu, Mariana Findrová hneď na začiatku stiahla svoj podnet a vyjadrila sa, že 

jej len spolujazdkyne zavolali, že píšu podnet na SZC, nech sa pridá. Keď zistila o čo ide, 

vyjadrila sa na sekretariáte, že podnet sťahuje.  

10, Stretol som sa s pánom Klúčikom na pôde SZC, nechal som si vysvetliť ako prebiehali 

reprezentačné akcie družstva žien. Požiadal som ho o písomné vyjadrenie, ktoré som odovzdal 

pred svedkami Kontrolórovi SZC ako interný doklad na ukončenie podnetu, keďže on pána 

Klúčika nevypočul, resp. nikde nie je o tom písomný záznam. On túto jeho výpoveď zverejnil 

tým, že ju zaslal pretekárkam a hneď sa to šírilo ďalej.  

11, Keďže toto šetrenie malo veľa pochybení nemohli sme zaujať konečné stanovisko k podnetu.  

S úctou, 

 

 

       Peter Privara 

        prezident, Slovenský zväz cyklistiky o.z. 


