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Vyjadrenie k mimosúdnej dohode. 

 

V súvislosti s rozsudkom NBC z 22.11.2015 a 2 konaniami pred CAS 

CAS2016/A/4369 a CAS2016/A/4370 a na základe mediačného stretnutia vo Viedni 

dňa 12.02.2016, navrhnutého a vedeného pánom Thomasom Berkom, prezidentom 

World Ninepin Bowling Association (WNBA), so súhlasom CAS, vyššie uvedené 

strany uzatvárajú túto dohodu: 

 

1) Po nadobudnutí právoplatnosti dohody uverejnia strany a WNBA na svojich 

webových stránkach v angličtine a nemčine nasledovný text: 

 

„Spoločné vyhlásenie NBC, Slovak Ninepin Bowling Association a ZP Sport a. s. 

(strán) a WNBA: 

Strany sa dohodli na ukončení právneho sporu. Všetky strany sa zhodli na tom, že 

namietané pravidlo "povolenie striedavých štartov" neustanovil Slovenský kolkársky 

zväz pre svoje neoprávnené zvýhodnenie v medzinárodných súťažiach. To isté platí 

aj pre ženské družstvo ZP Sport, a.s. 

Uvedené pravidlo vzniklo pre potreby súťaží v rámci najvyššej ženskej ligy SNBA 

"Extraliga žien" z dôvodu neustáleho poklesu počtu hráčok. Ďalej toto pravidlo bolo 

aplikované už v športovom roku 2014/15 a bolo známe ostatným zúčastneným 

zväzok na medzinárodných súťažiach bez toho, aby ho namietali. Nenamietali ho ani 

rozhodcovia ani ďalší oficiálni predstavitelia. Vývoj, ku ktorému došlo po 

Európskom pohári 2015 si neželala žiadna zo strán a nebolo to ani ich úmyslom a 

oľutovali ho.“ 

 

2) SNBA a NBC sú pripravené spoločne prepracovať a prispôsobiť "rozpis 

kolkárskej ligy"  a pravidiel pohárových súťaží do 30.6.2016 tak, aby s týmito 



 
 

Tel : 00421 905 762 340                                         e-mail SkoZ : sekretariat@kolky.sk 
                                                                                                                     e-mail prezident : stefan.kocan2@gmail.com 

 

pravidlami od 1.7.2016 neboli žiadne ďalšie problémy v medzinárodných súťažiach 

NBC.  

 

3) Ročný zákaz štartu (22.11.2015 - 21.11.2016) na medzinárodných súťažiach pre 

ženské družstvo ZP Sport vyslovené na základe rozhodnutia NBC z 22.11.2015 už 

samotný NBC skrátil tak, že od 1.7.2016 môže ženské družstvo ZP Sport nastúpiť na 

medzinárodné súťaže.  

 

4) WNBA udeľuje ženskému družstvu ZP Sport a.s. titul a pohár na „Európskych 

majstrovstvách ženských družstiev 2015/2016“. Tento titul a pohár je pod záštitou 

WNBA. Pohár a medaily sú na náklady WNBA. 

 

5) Zákaz účasti na 3 medzinárodných súťažiach národných tímov SNBA všetkých 

vekových kategórií je uspokojený tým, že SNBA nepostaví svoje družstvo U18 na 

štart na Single svetovom poháre v Novigrade 2016.Takže ostatné národné družstvá 

SNBA budú mať povolenie štartovať na Svetovom poháre v Novigrade 2016.  

 

6) NBC už upravilo sumu sporu z 20 000 na 8 000 EUR. Takže trovy konania sa 

znížili na 2 100 EUR pre SNBA a 1 400 EUR pre ZP. 

 

7) Každá strana uhradí vlastné výdavky, okrem trov v bode 6.  

 

8) Strany SNBA a ZP stiahnu odvolanie pred CAS.  

 

9) Ukončením sporu na základe tejto dohody sa všetky nároky strán považujú za 

uspokojené. 

 

Piešťany 27.2.2016 

 

 

     Doc. JUDr. Štefan Kočan PhD. 

     Prezident SKoZ 

 


