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Účastníci: 

 

Uvedomujeme si, že šport by mal hrať dôležitú úlohu pri ochrane zdravia, pri morálnej a telesnej 

výchove a pri podpore medzinárodného porozumenia. 

  

Uvedomujeme si, že doping ničí hodnoty športu. 

 

Sme znepokojení tým, že športovci užívajú dopingové látky a metódy počas športovania, ako aj 

následkami, ktoré to bude mať pre budúcnosť športu. 

 

Máme na pamäti antidopingové predpisy, zásady a deklarácie, prijaté národnými a 

medzinárodnými športovými organizáciami. 

 

Uvedomujeme si, že štátne orgány a športové organizácie sa musia vzájomne doplňovať v boji 

proti dopingu v športe, najmä zabezpečiť korektné správanie sa na športových podujatiach na 

princípe fair play a chrániť zdravie tých, ktorí sa na podujatiach zúčastňujú. 

 

Vyjadrujeme uznanie za pokrok, ktorý vlády v antidopingu do dnešného dňa urobili, najmä pokiaľ 

ide o prijatie, riadenie a financovanie Svetovej antidopingovej agentúry, prípravu a realizáciu 

Dohovoru proti dopingu Rady Európy (ETS 135) a jeho Dodatkového protokolu, medzivládnu 

spoluprácu v oblasti antidopingu vrátane príspevku do fóra Medzinárodnej a medzivládnej poradnej 

skupiny o antidopingu v športe (IICGADS), a ustanovenie národných antidopingových programov. 

 

Oceňujeme, že Záverečné kominiké okrúhleho stola UNESCO, ministrov a najvyšších činiteľov, 

zodpovedných za telesnú výchovu a šport, konaného 9/10 januára 2003 v Paríži, podporilo 

urýchlenie prípravy Medzinárodného dohovoru proti dopingu, založeného na báze Dohovoru proti 

dopingu Rady Európy, podľa možnosti pred letnými Olympijskými hrami v roku 2004, a jej prijatie, 

podľa možnosti pred zimnými Olympijskými hrami v roku 2006. 

 

Sme rozhodnutí prijať ďalšie a prísnejšie opatrenia s cieľom znížiť a prípadne eliminovať doping v 

športe. 

  

 

Dospeli sme k porozumeniu a dohodli sa na nasledovnom: 

 

1. Rozsah 

 

Pri realizácii všetkých paragrafov tejto Deklarácie konajú účastníci v rámci svojich príslušných 



ústavných a ostatných zákonných ustanovení a uznávajú rozmanitosť ústavných a právnych 

systémov medzi jednotlivými vládami, spojenú s odlišnými prístupmi k boju proti dopingu v športe. 

 

2. Cieľ 

 

Cieľom tejto Deklarácie je jasne formulovať politické a morálne porozumenie medzi účastníkmi, 

pokiaľ ide o: 

 

2.1   podporu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a uznanie jej úlohy; 

  

2.2  podporu Svetového antidopingového kódexu ("Kódex"), prijatého Zakladateľskou radou WADA 

na Svetovej konferencii o dopingu v športe (Kodaň, 3.-5. marca 2003); 

  

2.3 podporu medzinárodnej spolupráce medzi vládami pri pokračujúcej harmonizácii v 

antidopingovej politike a postupoch v športe; a 

 

2.4  podporu súčasného procesu, smerujúceho ku konvencii alebo inému záväzku o doleuvedených 

bodoch 3-8, ktoré sa majú zaviesť pomocou nástrojov primeraných ústavnému a 

administratívnemu kontextu každej vlády najneskôr do začiatku Zimných olympijských hier v 

Turíne. Tento proces by sa mal uskutočniť na základe expertíz zástupcov vlád zo všetkých častí 

sveta ako aj medzivládnych organizácií. 

 

3. Podpora organizácie WADA 

 

Každý účastník: 

  

3.1.  uznáva úlohu organizácie WADA a podporuje ju; 

 

3.2  s ohľadom na úpravu prostredníctvom medzivládnej spolupráce prehlasuje svoj zámer 

pokračovať v postupoch, ktorých sa pridržiavali štátne orgány pri riadení a financovaní WADA a v 

rámci toho: 

 

3.2.1 podporovať nasledovné rozdelenie delegátov štátnych orgánov v zakladateľskej Rade WADA 

podľa olympijských oblastí: 

 

4 zástupcovia z Ameriky; 

 

3 zástupcovia z Afriky; 

 

5 zástupcov z Európy; 

 

4 zástupcovia z Ázie; 

 

2 zástupcovia z Oceánie. 



 

3.2.2  podporovať spolufinancovanie WADA štátnymi orgánmi a Olympijským výborom nasledovne: 

 

3.2.2.1  štátne orgány prispejú spoločne 50% na schválený základný rozpočet WADA; 

 

3.2.2.2  platby štátnych orgánov do WADA podľa Olympijských oblastí: 

 

Afrika: 0,50% 

 

Amerika: 29% 

 

Ázia: 20,46% 

 

Európa: 47,5% 

 

Oceánia: 2,54% 

 

4. Podpora svetového antidopingového kódexu 

 

Každý účastník: 

  

4.1  uznáva úlohu Kódexu ako základnej bázy celosvetového boja proti dopingu v športe; 

 

4.2  snaží sa postupne upraviť, kde je to potrebné, svoje antidopingové prístupy a postupy v športe 

tak, aby boli v súlade s ustanoveniami Kódexu; 

 

4.3  podporuje národné a medzinárodné organizácie, zapojené do antidopingu v športe, aby prijali 

Kódex a tam, kde je to potrebné, vyhoveli Kódexu; 

 

4.4  podnikne príslušné opatrenia a neposkytne časť alebo celú vládnu finančnú podporu, týkajúcu 

sa účasti v športe, organizáciám, športovcom a pomocnému personálu športovcov, ktorí 

nevyhovejú Kódexu alebo platným antidopingovým pravidlám, prijatým na základe Kódexu; a 

 

4.5 podporuje úlohu WADA koordinovať, harmonizovať a štandardizovať antidopingové úsilie v 

zmysle Kódexu. 

 

5. Opatrenia na zamedzenie použitia zakázaných látok a metód v športe 

 

5.1 Každý účastník má v úmysle zabezpečiť, aby boli zavedené predpisy a administratívne 

opatrenia a tam, kde je to vhodné, legislatívne opatrenia na: 

 

5.1.1 kontrolu dostupnosti (vrátane dovozu, vývozu, distribúcie, obchodovania a výroby) 

zakázaných látok a zakázaných metód; a 

  



5.1.2 umožniť výmenu informácií medzi organizáciami, aby sa znížila dostupnosť zakázaných látok 

a zakázaných metód v rámci ich jurisdikcie. 

 

Vykonané opatrenia by pritom nemali brániť dostupnosti zakázaných látok a metód v športe pre 

zákonné účely. 

 

5.2 Každý účastník bude podporovať opatrenia, týkajúce sa užívania doplnkov výživy, aby sa 

športovci mohli na základe informácií rozhodnúť a vyhnúť sa užitiu zakázaných látok. 

 

6. Národné antidopingové opatrenia 

 

Každý účastník by mal, v rámci svojich finančných prostriedkov, zabezpečiť finančnú podporu 

národnému antidopingovému programu vrátane dopingovej kontroly, vzdelávania, výskumu a 

informačných aktivít. 

 

7. Medzinárodná spolupráca v dopingovej kontrole 

 

Uvedomujeme si, že boj proti dopingu v športe môže byť účinný len vtedy, keď športovci budú 

môcť byť testovaní bez ohlásenia vopred a vzorky, získané pri odbere budú môcť byť včas 

dopravené do laboratórií na analýzu. Preto bude každý účastník: 

 

7.1  spolupracovať s WADA a ostatnými antidopingovými organizáciami, pôsobiacimi pod jej 

záštitou, pokiaľ ide o predpisy príslušných hostiteľských krajín, na vykonávanie dopingových 

kontrol ich športovcov či už na ich vlastnom území alebo niekde inde; 

 

7.2  spolupracovať, ak je to potrebné, pri urýchlení prepravy alebo prenášaní telesných vzoriek, 

získaných pri odbere, cez hranice; 

  

7.3  vzájomne uznávať, ak je to potrebné, postupy dopingových kontrol a výsledky testov inej 

antidopingovej organizácie, ktorá je v zhode s Kódexom; 

  

7.4  spolupracovať s WADA, ak je to potrebné, pri medzinárodnej koordinácii dopingových kontro,l 

vykonaných rôznymi antidopingovými organizáciami; a 

 

7.5 odporúčať a podporovať vzájomné uznávanie skúšok medzi určenými vládnymi alebo 

nevládnymi antidopingovými organizáciami. 

 

8. Monitorovanie prijatia 

 

Priebeh prijímania záväzkov, vyjadrených v konvencii alebo iných záväzkov, bude monitorovaný 

tak, ako je dohodnuté na porade medzi WADA a príslušnou vládou (vládami). 

 

9. Prechodné obdobie 



 

V období, smerujúcom k Dohovoru alebo inému záväzku, môžu účastníci pozvať WADA, aby 

spolupracovala na praktickom základe a pomohla tak zaviesť ustanovenia Kódexu do oblasti 

zákonného práva príslušnej vlády. 

  

  

 

Kodaňská deklarácia o antidopingu v športe 

Podpísaná za Slovenskú republiku, Kodaň, 05. marca 2003 

 


