Dobrovoľnícke pozície na sezónu 2020/2021
Aj toto leto hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, vďaka ktorým bude môcť SDA
aj ďalší rok plniť svoje poslanie šírenia kritického myslenia, otvorenosti a
občianskej angažovanosti medzi mladými. Toto leto hľadáme dobrovoľníkov a
dobrovoľníčky na nasledujúce pozície:
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Člen/členka výkonnej rady (1)
Člen/členka správnej rady za VZ (1)
Ombudsman a ombudsmanka (1+1)
Člen/členka regionálneho tímu SDP (3+3+3)
Člen/členka regionálneho tímu ZDP (2+2+2)
Koordinátor/koordinátorka mentoringu (1-2)
Hlavný rozhodca/rozhodkyňa SDP (1-2)
Hlavný rozhodca/rozhodkyňa ZDP (1-2)
Predseda/predsedníčka tézového výboru SDP (1)
Člen/členka tézového výboru SDP (4+)
Predseda/predsedníčka tézového výboru ZDP (1)
Člen/členka tézového výboru ZDP (3+)
Člen/členka mediálneho tímu (2+)
Predseda/predsedníčka IT výboru (1)
Člen/členka IT výboru (2+)
Junior tréner/trénerka národného výberu (1)

Viac o jednotlivých pozíciách, ich úlohách, časovej náročnosti, mieste v organizácii
a ich prínose pre Vás si môžete prečítať na ďalších stranách od samotných
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktoré v minulosti tieto pozície už niekedy plnili J
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Stredoškolský debatný program (SDP)
Oba programy majú svoje špecifiká, vychádzajúce predovšetkým z
rozdielov vo veku debatujúcich. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac,
kliknite na jeden z mnohých okolitých gombíkov PÝTAJ SA a my radi
odpovieme :)

SDP x ZDP

Pre účely dobrovoľníckych pozícií je dôležitý najmä jeden rozdiel. Tým
je, že v SDP je mnoho pozícií, ktoré sú výlučné s debatovaním na
strednej škole, keďže by nebolo v rámci fair-play, ak by niekto
debatujúci v lige napríklad vymýšľal do SDL tézy. Pre debatujúcich
stredoškolákov a stredoškoláčky, ktoré by chceli už tento rok zažiť
dobrovoľnícku skúsenosť ZDP túto možnosť ponúka. Radi tak aj v tejto
sezóne uvidíme v ZDP kombináciu vysokoškolských a stredoškolských
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Člen/členka výkonnej rady (1)
Čo sú tvoje úlohy?

Riadenie a podpora dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
aktívna účasť na skvalitňovaní SDA na operatívnej,
taktickej aj strategickej úrovni a spolurozhodovanie o
všetkom, čo SDA urobí alebo neurobí.

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

Mať rád ľudí, chuť učiť sa nové veci a nejakú tú
sebadisciplínu. Riadenie a podpora ľudí vie byť pri
toľkých ľuďoch v tomto veku celkom výzva, snaha
systematicky sa v tom zlepšovať je tak kľúčová.

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

V závislosti od toho, v akej časti sezóny sa SDA práve
nachádza, sa členstvo vo VR pohybuje niekde medzi
20 až 40% úväzkom (8-16 hodín nečistého času
týždenne vrátane účasti na podujatiach).

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

September je veľmi intenzívny kvôli nastaveniu si
práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. V závislosti
od toho, aké výbory má člen(ka) VR na starosti, je
rozložená záťaž počas roka. V lete sa nedebatuje, no
pripravuje sa ďalšia sezóna.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

Okrem toho, že organizácie vo všeobecnosti potrebujú
mať nejaké vedenie vnímam VR ako praktické
naplnenie toho, čo o SDA hovoríme – že je to zdola až
úplne hore mládežnícka organizácia, ktorá verí
mladým ľuďom a dáva im možnosť realizovať sa
(dobrovoľnícka časť VR vie prehlasovať aj riaditeľa ;) ).

Čo ti táto rola dala?
Šancu dostať sa vo veľmi mladom veku k zodpovednosti, ktorú typicky človek
získa až po rokoch profesionálneho života, možnosť spolupracovať ako kolega,
nadriadený aj podriadený s množstvom zaujímavých ľudí, od ktorých som sa
mohol učiť a ktorých som mohol niekedy niečo naučiť ja.
Tomi Jarabák

Člen VR od septembra 2017

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?

KLIKNI A PRIHLÁS SA

KLIKNI A PÝTAJ SA

Najneskôr na valnom zhromaždení! J

Člen/členka správnej rady za valné zhromaždenie
(1)
Čo sú tvoje úlohy?

Úlohou člena Správnej rady je pomáhať SDA napĺňať
strategickú víziu a radiť jej v otázkach fungovania rozprávame sa napríklad o grantoch, mediálnej
komunikácii, vizuálnej identite či sociálnych sieťach. Je
to veľmi rôznorodá skupina a každý si vie nájsť svoju
oblasť.

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

Organizovanosť, zodpovednosť a schopnosť vidieť
"bigger picture“.

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

Veľmi to záleží od obdobia a projektu, na ktorom
konkrétny člen pracuje. Zároveň je potrebné rátať so
stretnutím približne každé tri mesiace, ktoré trvá cca.
3 hodiny, ale je možné sa pripojiť aj online.

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Ako som spomenul už v predchádzajúcej odpovedi, sú
viac a menej intenzívne obdobia.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

Správna rada je vlastne orgánom, ktorý ako
"nezaujatý" pozorovateľ dohliada na naplnenie
dlhodobých strategických cieľov a radí SDA v tom, ako
k ich naplneniu dopomôcť.

Čo ti táto rola dala?
Chápanie procesov organizácie a väčší prehľad o jej stratégii.

Filip Kužma

Člen SR SDA od 9/2019

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?

KLIKNI A PRIHLÁS SA

KLIKNI A PÝTAJ SA

Najneskôr na valnom zhromaždení! J

Ombudsman a Ombudsmanka (1+1)
Čo sú tvoje úlohy?

Medzi úlohy ombudsmana/ombudsmanky patrí starať
sa o komunitu SDA tak, aby každý člen/členka mal/-a
pocit, že je súčasťou komunity a ich názory a potreby sú
vypočuté. Počas debatnej sezóny riešime podnety,
ktoré nám prichádzajú od debatérov a debatériek.
Najčastejšie sa týkajú medziľudských vzťahov.

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

Ombudsman/ombudsmanka potrebuje komunikačné
schopnosti a empatiu. Oproti iným je funkcia špecifická
tým, že nemá presne stanovené úlohy a ciele, ktoré
treba napĺňať. Preto sa ti zíde vedieť si stanoviť priority,
pracovať nezávisle a byť proaktívny/-a.

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

Počas sezóny sú najviac časovo náročné turnaje, na
ktoré ombudsman/ ombudsmanka chodia. Inak sa to,
koľko času venujeme tejto práci, líši podľa počtu
podnetov, ktoré nám chodia. Nikdy to nezabralo viac
ako 1-2 hodiny za týždeň.

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Debatné turnaje sú počas roka naplánované tak, že sa
to dalo zvládať. Intenzívnejšie bolo obdobie Vianoc,
kedy sa konali turnaje a mala som aj skúškové, pretože
bolo treba naplánovať si skúšky tak, aby som sa
zvládla učiť a aj zúčastniť turnajov.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

Pomáha vytvárať inkluzívne prostredie v SDA. Jedným
z cieľov asociácie je podporovať komunitu, v ktorej sa
debatéri a debatérky cítia príjemne. Ombudsman/
ombudsmanka pomáhajú takúto komunitu budovať
a ich prítomnosť na turnaji dodáva debatérom
a debatérkam pocit, že v prípade potreby sa majú na
koho obrátiť.

Čo ti táto rola dala?
Počas tejto sezóny som prostredníctvom tejto funkcie dostala jedinečnú možnosť
spoznať debatérsku komunitu z iného uhla pohľadu a znovu sa stať je súčasťou.
Pozícia ombudsmana/ombudsmanky je založená na práci s ľuďmi. Vďaka tejto
funkcii som sa naučila lepšie načúvať potrebám ľudí a hľadať ich riešenia. Pre
mňa ako miernu introvertku bolo cenné vykročiť z komfortnej zóny a naučiť sa
komunikovať a zoznamovať sa s neznámymi ľuďmi. Táto práca mi tiež ukázala
moje slabšie stránky, na ktorých môžem ďalej pracovať.

Peťa Nastasičová

Ombudsmanka SDA 19/20

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?

KLIKNI A PRIHLÁS SA

KLIKNI A PÝTAJ SA

Najneskôr na valnom zhromaždení! J

Regionálne tímy SDP (3+3+3)

Čo sú tvoje úlohy?

Úlohou tímu je pripraviť turnaj od A po Z. Začína to
zháňaním priestorov, ubytovania, dodávateľa jedla,
pokračuje spravovaním registrácie, komunikáciou s
hlavným rozhodcom/ rozhodkyňou či tlačou
potrebných dokumentov na turnaj. Následne je
potrebné synchronizovať a vysporiadať sa s
nepredvídateľnými situáciami počas konania sa
turnaja. Napokon turnajový ošiaľ končí zasielaním
faktúr a iných dokumentov do kancelárie.

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

Z môjho pohľadu ide len o odhodlanie, schopnosť
komunikovať a vedieť manažovať svoj čas.

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

Neviem to vyčísliť v hodinách za deň, keďže to
nevnímam ako nárazovú činnosť, skôr mnoho úloh,
ktoré si dokážeme priebežne rozložiť. Komunikácia s
ľuďmi, kontrola registračného formulára a naháňanie
debatérov a debatérok je flexibilne nastaviteľné.

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Samozrejme, záťaž je tým väčšia, čím je bližšie turnaj.
Avšak tým, že príprava turnaja je práca, ktorá sa musí
robiť priebežne, nie je to nič preťažujúce.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

Súťažné turnaje sú podľa mňa základný pilier celej
asociácie z dôvodu, že je to platforma, kde debatéri a
debatérky, rozhodcovia a rozhodkyne, ale aj
dobrovoľníci a dobrovoľníčky získavajú skúsenosti.
Pre zachovanie tejto možnosti je dôležité mať
ochotných ľudí, ktorí si ich fungovanie vezmú na
starosť.

Čo ti táto rola dala?
Mala som možnosť spoznať svet SDA za oponou - koľko ľudí a procesov stojí za
úspešným podujatím a dobrým pocitom účastníkov. Ako bez pomoci druhých ide
všetko ťažšie a napokon aké veľké šťastie na priateľov a priateľky mám.
Rovnako som sa prostredníctvom práce s ľuďmi naučila veľa o sebe. Ako rýchlo
dokážem vyriešiť neočakávaný problém, napraviť narušený harmonogram, koľko
ma vie človek skúšať a ja nevybuchnem a či ozaj viem vyargumentovať niečo aj v
reálnom živote.

Miška Petrušková
Organizačný tim SDL a
FSDL 19/20

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?

KLIKNI A PRIHLÁS SA

KLIKNI A PÝTAJ SA

Najneskôr 26.8.2020

Regionálne tímy ZDP (2+2+2)
Čo sú tvoje úlohy?

Moje úlohy sú najmä organizovať turnaje a všetko okolo
toho, ako napríklad komunikácia so školami (hľadanie
priestorov), zháňanie stravy a potrieb, celoročná
komunikácia s klubmi a nakoniec úplná príprava
turnaja.

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

Zodpovednosť je celkom dôležitá hlavne pri
komunikácii s klubmi a ostatnými výbormi, organizačné
zručnosti a trochu praxe s Excelom a Wordom.

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

Mesiac pred turnajom aj tak 3-4 hodiny do týždňa,
týždeň turnaja je práce viac.

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Najviac intenzívne sú tri mesiace, kedy sa odohrávajú
regionálky alebo aj prvý mesiac, kedy je prvotná
komunikácia s klubmi a hľadanie škôl.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

Bez kvalitných turnajov by sa deti na regionálky mohli
prestať vracať a ZDP by mohlo upadnúť a nie sa
naopak rozvíjať, ako to predpokladá stratégia.

Čo ti táto rola dala?
V prvom rade organizačné zručnosti, ktoré viedli k zodpovednosti, či už finančnej
alebo celkovo pocit zodpovednosti za náš región, o ktorý sa treba starať. Táto
funkcia ma aj doviedla bližšie ku komunite dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a
napokon aj k debatérskej a rozhodcovskej komunite.
Aneta Migátová

Organizačný tim ZDP

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?

KLIKNI A PRIHLÁS SA

KLIKNI A PÝTAJ SA

Najneskôr 26.8.2020

Koordinátor/koordinátorka mentoringu (1-2)
Čo sú tvoje úlohy?

Upraviť koncepciu programu podľa spätnej väzby
vyzbieranej minuloročnými koordinátorkami. Pripraviť a
distribuovať prihlasovacie výzvy pre účastníčky a
účastníkov programu, vybrať dvojice (vedúci/vedúca +
mentorka/mentor) a vypracovať pre ne pomocné
podklady. Získavať priebežnú spätnú väzbu.

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

Komunikatívnosť a trpezlivosť pri práci s väčším počtom
odlišných účastníčok a účastníkov. Kreativitu a koncepčné
uvažovanie pri nastavovaní nových hraníc programu.

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

Na začiatku sezóny približne 20-25 hodín. Záleží od
nastavenia intenzity zberu spätnej väzby. Minimálne 3-4
hodiny nárazovo raz za mesiac. Na konci sezóny
približne 10-15 hodín.

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Rozloženie času veľmi záleží na nastavení programu
koordinačným Kmom v danú sezónu. Minulý rok bola
najväčšia záťaž na začiatku sezóny, v polovici sezóny pri
rozsiahlom zbere spätnej väzby (telefonát s každou
účastníčkou a účastníkom a následne vyhodnotenie) a v
závere pri sumarizácii programu.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

Kvalitné vedenie klubov na školách je strategicky
kľúčové pre efekKvne fungovanie SDA. Vedenie klubu
však nie je jednoduché. Nakoľko je každý klub iný a nie
je možné napísať všeobecne platný manuál, mentoring
ponúka pomoc skúsenejších ušitú na mieru potrebám
jednotlivých vedúcich klubov. Ak chce SDA rásť,
pomáhať vedúcim na školách je alfou a omegou
úspechu.

Čo ti táto rola dala?
Formovanie a koordinovanie mentoringu ma naučilo premýšľať koncepčne a
dlhodobo. Aj keď práce bolo dosť, priebežné telefonáty s účastníčkami a účastníkmi
boli plné konštruktívnej spätnej väzby a zároveň odmenou za všetku energiu, ktorú
sme s Baškou mentoringu venovali. Som dojatá (naozaj), že existuje toľko skvelých
a šikovných mladých ľudí ochotných venovať SDA svoj voľný čas a energiu.

Katka Kandriková

Koordinátorka mentoringu
19/20

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?

KLIKNI A PRIHLÁS SA

KLIKNI A PÝTAJ SA

Najneskôr 26.8.2020

Hlavný rozhodca/rozhodkyňa SDP (1-2)

Čo sú tvoje úlohy?

Úlohy HR jsou zabezpečit rozhodčích, metodický dozor
a briefingy pro rozhodčí na turnajích. Zpracovávání a
rozesílání výsledků, vypracování nominací rozhodčích
na FSD(L), spravování posudků a navrhování
rozhodčích na akreditace, řešit stížnosti na rozhodnutí
debat a rozhodčí, apod.. Výčet úloh není omezen,
jelikož jde i o kreativní činnost, která se odvíjí od chuti a
času HR. Já jsem např. sepsala kritéria pro posuzování
rozhodčích, vytvořila guidelines pro rozhodčí k online
turnajům, zavedla online testy pravidel před turnaji,
lektorovala na dvou rozhodcovských seminářích atp..

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

K zabezpečení rozhodčích je třeba určitá míra
komunikativnosti. Postupem času se HR naučí
spravovat tabulky, které používá na turnajích i mimo.
Žádné mimořádné schopnosti člověk nepotřebuje J

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

Turnaje + pár hodin týdně.

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Práce se hlavně točí okolo turnaj, čili před turnajem je
potřeba zabezpečit vše, co má HR na starost. Turnaje
jsou vytížené. Po turnajích se zpracují výsledky a
posudky. Takže, rozložení je nerovnoměrné.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

Nejen, že HR zajišťuje velmi důležité úlohy bez kterých
by nemohly probíhat turnaje (jako zajištění
rozhodčích,
párování
rozhodčích,
spravování
akreditačního systému apod.), ale tato pozice nabízí
prostor pro vlastní kreativitu, která je velmi potřeba.
Stále se objevují nové oblasti, které je třeba inovovat.

Čo ti táto rola dala?
Pozice HR je skvělá příležitost lépe se seznámit s komunitou a naučit se řešit
kreativními způsoby nové situace, které neustále vznikají jak na turnajích tak
mimo ně. Ráda vymýšlím, jak by se daly věci dělat efektivněji a tato pozice mi
dala volnou ruku podávat návrhy a konzultovat své nápady. Pozici bych
doporučila každému, kdo je připraven vzít na sebe zodpovědnost a nebojí se
dělat věci jinak.

Sára Provazníková

Hlavná rozhodkyňa SDP 19/20

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?

KLIKNI A PRIHLÁS SA

KLIKNI A PÝTAJ SA

Najneskôr 26.8.2020

Hlavný rozhodca/rozhodkyňa ZDP (1-2)

Čo sú tvoje úlohy?

Zháňam rozhodcov a rozhodkyne na jednotlivé turnaje,
dávam crashcoursy na rozhodovanie pred každou
regionálkou, poučujem pánov učiteľov a pani učiteľky o
dôležitosti individuálnej prípravy ich žiakov a žiačok pri
impro tézach a karhám deti za porušovanie pravidiel - a
to všetko počas kontinuálneho nadávania na sklz a
meškajúce vlaky.

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

Tento rok nebol úplne reprezentatívnou vzorkou
(Covid!), ale v prepočte je to tak 2 hodinky každý
týždeň - samozrejme, často skondenzovaných do 10
hodín raz za mesiac, nerátajúc samotnú účasť na
turnajoch.

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Sú intenzívnejšie a menej intenzívne obdobia. Pred
turnajom je vždy treba pomôcť zohnať rozhodcov a
rozhodkyne, tesne po turnaji zosumarizovať a poslať
výsledky, a pred Finále nominovať debatérov a
debatérky spolu s rozhodcami a rozhodkyňami- vtedy je
to časovo náročnejšie.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

Základoškolský debatný program má dnes v SDA
dôležitosť ako samostatný vzdelávací koncept. Aby
sme deti naučili kriticky myslieť, potrebujeme
niekoho, kto ich bude “kritizovať”, a zabezpečovať
prítomnosť týchto “kritikov” a “kritičiek” je práve v
komepentcií tejto pozície. S SDA spolupracujem aj na
tvorbe nových pravidiel a formátu, čo pokrýva ako
vzdelávaciu, tak aj súťažnú časť Debatiády- snažím sa
ju pomôcť spraviť atraktívnou a prínosnou.

Čo ti táto rola dala?
Okrem (skoro) božskej trpezlivosti som sa naučila, že a) nie len to, čo má človek
napísané v popise práce, bude to, čo naozaj robí, keď mu záleží na priebehu
turnaja; b) prepisovať body z Excelu do Wordu trvá prekvapivo dlho; c) pri písaní
mien na diplomy treba veľmi veľa pozornosti, ale najmä dobrú fixku. Okrem toho
som sa naučila organizovať si čas, s “chladom v hlave” (Danko, 2019) pristupovať
k novým situáciam a komunikovať so všetkými vekovými skupinami ľudí - od detí
Rebeka Démuthová
v programe po pani učiteľky na dôchodku.
Hlavná rozhodkyňa ZDP 19/20

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?

KLIKNI A PRIHLÁS SA

KLIKNI A PÝTAJ SA
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Predseda/predsedníčka tézového výboru SDP/ZDP
(1/1)
Čo sú tvoje úlohy?

Dohliadať na tvorbu debatných téz, materiálov o
pripravovaných tézach, debrífingov ako aj zbierať štatistiky o
úspešnosti téz. Pre predsedu/predsedníčku je dôležité aj
rozdeliť úlohy vo výbore a viesť porady.

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

Schopnosť pracovať s ľudmi a viesť tím, mať nápady na
tvorbu téz a chuť kontinuálne počas celého roka
venovať zopár hodín týždenne SDA.

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

5-8 hodín týždenne, v závislosti od momentálneho
počtu úloh pre tézak.

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Relatívne áno, avšak občas treba opravovať tézy, ktoré
sa vám zdali už predtým dobré, alebo treba
pripravovať viac debriefov / materiálov pre
kocka.sda.sk

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

Správny výber a vhodnosť téz ovplyvňuje chuť našich
členov a členiek pokračovať v debatovaní tak v SDP,
ako aj ZDP programe. Takisto do istej miery vplýva na
to, na aké otázky sa hlavne debatéry a debatérky v
programe zameriavajú.

Čo ti táto rola dala?
Možnosť viesť tézový výbor ma naučila tomu, ako dôležité je vedieť reagovať na
nečakané výzvy, napríklad vo forme náhlej zmeny téz alebo prípravy
dodatočných materiálov na debriefy.
Adam Kalivoda

Predseda téz SDP 19/20

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?
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Člen/členka tézového výboru SDP/ZDP (4+/3+)
Čo sú tvoje úlohy?

Vo výbore existujú 2 základné úlohy: tvorba téz a tvorba
debrífingov. Môžeš si vybrať, ktorej sa chceš venovať,
poprípade sa môžeš podieľať na oboch.

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

Skúsenosť s debatovaním buď v SDP alebo ZDP
programe, dobrý spoločenský prehľad a veľa nápadov
pri tvorbe téz.

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

Závisí od úloh, ktorým sa budeš venovať, ale približne
2-3 hodiny týždenne.

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Intenzívnejšie obdobia sú stále pred plánovaným
debatným podujatím, podľa počtu a dátumu
jednotlivých podujatí.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

Debata je veľmi dobrý nástroj na rozvoj kritického
myslenia. Dobrá téza tento proces urýchľuje a
zjednodušuje, kým zlá ho, no, minimálne spomaľuje
J

Čo ti táto rola dala?
Najvýznamnejšia vec, ktorú mi účasť v tézovom výbore dala, je možnosť zostať
súčasťou komunity a prispieť k chodu SDA, aj keď som, ako pracujúca osoba, mal
menej možností zúčastňovať sa samotných podujatí.
David Stanek

Člen téz ZDP 19/20

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?
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Člen/členka mediálneho tímu (2+)

Čo sú tvoje úlohy?

Vydávanie debatných listov, správa sociálnych sietí
SDA a teda aj vytváranie obsahu pre tieto médiá - od
zdieľania víťazov a víťaziek turnajov po IG príbehy o
tézach.
Počas
podujatí
zaobstarávame
fotografovanie a zdieľanie týchto fotiek. Ktorýkoľvek
výbor v rámci SDA sa na nás môže obrátiť, ak
potrebuje zdieľať určité informácie s komunitou
a náš tím sa stará o prevedenie týchto požiadaviek.

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

Kreativita a flexibilita, nakoľko často pracujeme
s ostatnými výbormi SDA a snažíme sa nájsť
spoločnú cestu k ich vízii príspevkov. Pri písaní
článkov a popisov je potrebný základný copy-writing
skill a sú vítané aj grafické schopnosti, no určite nie
sú podmienkou (čoho som príkladom aj ja).

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

Týždenne okolo 2 hodín, pri podujatiach ako FD alebo
FSDL či WSDC aj 3-4.

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Mediálny tím pracuje počas celej sezóny rovnomerne,
sú však podujatia ako FSDL, ktoré si vyžadujú viacej
príspevkov a práce. Debatné listy sa posielajú na
mesačnej báze, no v lete majú pauzu – preto je vtedy o
jednu úlohu menej.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

Sme hlavný komunikačný kanál SDA, nielen pre
oslovovanie našej komunity, ale aj našich alumni či
potenciálnych sponzorov a nových členov alebo
členiek. Informujeme o najdôležitejších zmenách
a udalostiach, podporujeme komunitné cítenie,
vytvárame obraz SDA, ktorý je (najmä online)
prístupný celému svetu.

Čo ti táto rola dala?
Dynamika práce v mediálnom tíme, ktorý je síce počas celej sezóny rovnaký, ale
v podstate pracuje s takmer každým výborom v SDA, ma naučila flexibilite
a dôležitosti jasnej komunikácie. Zároveň som sa kvôli tejto role naučila narábať
s Canvou!

Zuzka Králiková

Členka mediálneho tímu 19/20

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?
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Predseda/predsedníčka IT výboru (1)

Čo sú tvoje úlohy?

Dohliadať na plnenie IT cieľov SDA, medzi ktoré patria
najmä vybudovanie hĺbkovej analytiky a automatizácia.
Výbor bude mať na starosti aj rôznu podporu ostatných
výborov. Pre predsedu/predsedníčku je dôležité aj
rozdeliť úlohy vo výbore a manažovať ich dlhodobé
plnenie.

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

Základné znalosti programovania, ideálne niekoľko
jazykov rôznych typov. Chuť učiť sa a byť kreatívny/a v
hľadaní riešení na zložitejšie problémy.

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

Min. 3-5 hodín týždenne, podľa chuti aj výrazne viac.

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Záťaž je rozdelená do celého roka, bez ohľadu na vývoj
sezóny.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

SDA má veľký priestor fungovať oveľa efektívnejšie
vďaka technológiám, dobre vybudovaná analytika
nám zase dá schopnosť robiť lepšie rozhodnutia vo
vzťahu k debatérom a debatérkam, či rozhodcom a
rozhodkyniam.

???

Predseda/predsedníčka IT
výboru 20/21

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?
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Člen/členka IT výboru (2+)
Čo sú tvoje úlohy?

Pomoc v rôznych oblastiach IT vývoja v organizácií, od
analytiky cez automatizáciu po prácu s webom alebo
vnútornými systémami SDA.

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

Základné znalosti programovania sú výhodou, no nie
podmienkou. Nutná je chuť učiť sa a základná
počítačová gramotnosť.

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

Min. 3-5 hodín týždenne, podľa chuti aj výrazne viac.

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Záťaž je rozdelená do celého roka, bez ohľadu na vývoj
sezóny.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

SDA má veľký priestor fungovať oveľa efektívnejšie
vďaka technológiám, dobre vybudovaná analytika
nám zase dá schopnosť robiť lepšie rozhodnutia vo
vzťahu k debatérom a debatérkam, či rozhodcom a
rozhodkyniam.

???

Člen/členka IT výboru
20/21

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?
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Junior tréner/trénerka národného výberu (1)
Čo sú tvoje úlohy?

Pomáhať senior trénerovi/trénerke národného tímu pri
výbere ľudí do tímu a nastavovaní tréningov. Podieľanie
sa na administratívnych, logistických aj obsahových
častiach celého procesu od zostavenia tímu cez tréning
až po samotné majstrovstvá sveta v lete (21.-29.7.2021,
Macau).

Aké schopnosti potrebuješ na
vykonávanie tvojej funkcie?

Skúsenosti s medzinárodnou debatou, s WSDC
debatným formátom a skúsenosti s trénovaním sú
výhodou. Podmienkou je chuť učiť sa a schopnosť
efektívne komunikovať, nakoľko pri tréningoch bude
potrebné koordinovať skupinu 5 a viac ľudí.

Koľko času potrebuješ venovať
svojej funkcii?

5 – 10 víkendov na prípravy na zahraničné turnaje
a účasť na zahraničných turnajoch
5 – 10 dní prípravy pred majstrovstvami sveta 2 týždne
na majstrovstvá sveta
~ 1 h týždenne na priebežné úlohy (komunik. s tímom,
zostavovanie reading-listov, logistika tréningov apod.)

Je počas sezóny záťaž rozložená
rovnomerne, alebo sú viac a
menej intenzívne obdobia?

Záťaž je pomerne rovnomerne rozložená od
zverejnenia výberového procesu do národného tímu
do mája. Od júna nastáva náročnejšie obdobie,
nakoľko sa zverejňujú tézy na majstrovstvá a je
potrebné sa pripravovať intenzívnejšie. V júli sa koná
samotný turnaj.

Prečo je tvoja funkcia dôležitá
pre SDA a jej stratégiu?

Aby bola SDA v kontakte so zahraničnými debatnými
organizáciami. Do SDA to prináša skúsenosť
s medzinárodnými debatnými trendmi. Taktiež to
motivuje debatérov a debatérky, aby na sebe
pracovali.

???

Junior tréner/trénerka národného
výberu 20/21

Zaujala ťa táto pozícia?

Máš o pozícii ďalšie otázky?
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Chceš sa zapojiť, no nie si si istý
/istá ako ?

NEVADÍ!
Stále platí, že úplne kľudne...

KLIKNI A PÝTAJ SA

...alebo...

KLIKNI A POVEDZ
NÁM, ŽE CHCEŠ,
LEN NEVIEŠ ČO

...a my sa budeme tešiť a pomôžeme!

