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Odsudzujeme používanie dopingu v športe, porušujúce zásady a pravidlá Svetového antidopingového 

kódexu (Kódex) a iných medzinárodných nástrojov, a jej škodlivý vplyv na integritu a ducha športu, 

zdravie a pohodu športovcov, výchovnú hodnotu športu pre mladých ľudí a spravodlivosť športových 

súťaží;  

Uznávame, že 20 rokov po vytvorení Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) sa dosiahol výrazný 

pokrok v boji proti dopingu v športe, najmä rozsiahle prijatie pravidiel, reforiem riadenia, lepšieho 

dodržiavanie predpisov a zvýšenie opätovnej analýzy vzoriek; rozvoj spravodajských a vyšetrovacích 

kapacít, zvýšenie povedomia a vzdelávania a pokrok vo vede a medicíne;  

Sme presvedčení, že verzia Kódexu a Medzinárodné normy z roku 2021 budú naďalej viesť k ďalšiemu 

pokroku;  

Uvedomujeme si si stále sofistikovanejšie stratégie a technológie používané na nedovolené zvýšenie 

športového výkonu;  

Uznávame negatívny vplyv dopingových škandálov a následné kroky, ktoré podnikla WADA a jej 

zúčastnené strany na posilnenie globálneho antidopingového programu;  

Zdôrazňujeme, že problematika dopingu v športe je zložitá a môže byť konfrontovaná iba 

nekompromisným záväzkom všetkých zúčastnených strán k uplatňovaniu viacúrovňovej stratégie; a 

že posilnená spolupráca, súdržnosť a spolupráca medzi antidopingovými zúčastnenými stranami sú 

základom boja proti dopingu v športe; 

Zdôrazňujeme, že olympijské a športové hnutie, vlády, antidopingové organizácie a medzivládne 

organizácie spolu s WADA majú taktiež doplnkové úlohy a zodpovednosti v boji proti dopingu v 

športe a ochrane čistých športovcov a že všetky zúčastnené strany musia zintenzívniť svoje spoločné 

úsilie; 

Vítame zvýšenie financovania, ktoré poskytlo WADA športové hnutie a vlády; 

Vyzývame všetky organizácie, ktoré ťažia z čistého športu, vrátane organizácií zo súkromného 

sektora, profesionálnych líg a univerzitného športu, aby podporovali boj proti dopingu v športe a 

prispievali k nemu;  

Podporujeme rastúce zapojenie športovcov do boja proti dopingu v športe; a 

Potvrdzujeme, že na podporu čistého športového prostredia by všetci jednotlivci, orgány a 

organizácie zapojené do športu mali mať vhodné antidopingové vzdelávanie, aby si zachovali 

podstatu športového ducha, propagovali hodnoty športu a dôsledne chránili všetkých športovcov tak, 

aby jeho prvé skúsenosti boli skôr prostredníctvom vzdelávania ako kontroly dopingu. 

 

Svetová konferencia:  

Pokiaľ ide o revíziu a zmenu a doplnenie svetového antidopingového kódexu a medzinárodných 

štandardov  



1. Potvrdzuje, že zlepšenie, prísne vykonávanie a monitorovanie dodržiavania Kódexu a 

Medzinárodných noriem je nevyhnutné pre účinný boj proti dopingu v športe; a 

2. Víta rozhodnutia nadačnej rady a výkonného výboru WADA o schválení zmien a doplnení Kódexu a 

Medzinárodných noriem, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2021 po rozsiahlom a transparentnom 

konzultačnom procese na celom svete.  

Ohľadne Svetovej antidopingovej agentúry  

3. Uznáva a plne podporuje nevyhnutnú úlohu, ktorú zohráva WADA ako svetový správca v anti-

dopingu v športe, a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby zopakovali a posilnili svoju podporu;  

4. Nabáda WADA, aby: pokračovala vo vedení boja proti dopingu v športe; využívala všetky dostupné 

prostriedky na poskytovanie podpory a poradenstva na zvýšenie antidopingovej kapacity medzi 

všetkými signatármi; presadzovala dodržiavania Kódexu a Medzinárodných noriem; a zabezpečila 

primerané následky ich nedodržania; a 

5. Odporúča olympijskému hnutiu a vládam zopakovať záväzok poskytnúť rovnaké financovanie 

ročného základného rozpočtu schváleného WADA a zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby WADA mala 

primeranú úroveň zdrojov na splnenie svojho poslania. 

 

Pre olympijské a športové hnutie 

6. Žiada všetky zúčastnené strany olympijského a športového hnutia, najmä Medzinárodný 

olympijský výbor, Medzinárodný paralympijský výbor, medzinárodné športové federácie, národné 

olympijské výbory, národné paralympijské výbory a ďalších významných organizátorov podujatí, aby 

ich implementovali a boli v plnom rozsahu v súlade s Kódexom a Medzinárodnými normami;  

7. Vyzýva všetky zúčastnené strany olympijského a športového hnutia, aby posilnili spoluprácu medzi 

inými, ako aj s vládami, antidopingovými organizáciami a delegovali tretiu stranu ako Medzinárodná 

testovacie agentúra (ITA) s cieľom posilniť dopingovú kapacitu naprieč všetkými športovými 

disciplínami a regiónmi sveta; a 

8. Nabáda všetky zúčastnené strany olympijského a športového hnutia, aby využívali všetky dostupné 

prostriedky a zdôrazňovali význam ochrany čistých športovcov a presadzovania hodnôt čistého 

športu. 

 

Pre národné a regionálne antidopingové organizácie 

9. Požaduje, aby národné a regionálne antidopingové organizácie implementovali a boli v plnom 

súlade s Kódexom a medzinárodnými normami; a 

10. Vyzýva národné a regionálne antidopingové organizácie, aby posilnili spoluprácu so svojimi 

partnermi na celom svete, najmä v regiónoch, v ktorých sú antidopingové aktivity a programy naďalej 

nedostatočne rozvinuté.  

 

Ohľadne vládnych organizácií 

11. Žiada vlády, aby prijali potrebné opatrenia na vykonávanie a dodržiavanie Medzinárodného 

dohovoru OSN proti dopingu v športe; 



12. Vyzýva vlády, aby prijali vhodné opatrenia na zabránenie dopingu v športe, chránili 

oznamovateľov a umožnili zdieľanie informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými 

príslušnými orgánmi a antidopingovými organizáciami; a  

13. Vyzýva vlády, aby poskytli primeranú finančnú podporu svojim národným alebo regionálnym 

antidopingovým organizáciám s cieľom zabezpečiť súlad s kódexom a medzinárodnými normami. 

 

Pre športovcov a podporný personál  

14. Nabáda športovcov, podporných pracovníkov športovcov, iných jednotlivcov, orgány a 

organizácie, aby: naďalej zohrávali aktívnu úlohu v rozvoji antidopingových politík a programov; 

pravidlá týkajúce sa dopingu; verejne a aktívne propagovať hodnoty čistého športu; a zverejniť 

akékoľvek vedomosti o dopingových praktikách; a  

15. Uznáva mimoriadny význam pre boj proti dopingu v športe, rešpektovanie práv športovcov a 

zohľadňovanie vyjadrenia ich názorov a príspevkov; a víta zákon o antidopingových právach 

športovcov.  

 

Konferencia KatowiceWorld o dopingu v športe vyzýva všetky zúčastnené strany v boji proti 

dopingu v športe vrátane športového hnutia, vlád, antidopingových organizácií a športovcov, aby 

posilnili svoje úsilie o posilnenie spolupráce v čo najväčšej možnej miere; predstaviť jednotný front 

s cieľom eradikovať doping v športe; zvýšiť zdroje určené na ochranu čistého športu; a bez 

obmedzenia obviňovať všetkých páchateľov. 


