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Debata a SDA



Akademická debata je súťažná a zároveň vzdelávacia aktivita určená pre študentov
základných, stredných i vysokých škôl. Debata je v mnohých ohľadoch unikátna forma
diskusie. Najväčší rozdiel, ktorý odlišuje debatu od bežných diskusií, sú jej jasne dané
pravidlá. Tie napríklad určujú, ktorý rečník dostane koľko priestoru, kedy môže rozprávať
či aké úlohy musí pri svojom vystúpení splniť.

Každá debata musí mať dve strany, ktoré stoja proti sebe. Na každej strane stojí tím
zložený z troch študentov. Debata je teda skupinovou aktivitou a kladie dôraz na spoluprá-
cu medzi jej účastníkmi.

Pred debatou je určená takzvaná téza - kontroverzne naformulované tvrdenie, ktoré
umožňuje každej strane zmysluplne argumentovať. Tézu dostanú tímy istý čas pred deba-
tou. V debate potom musia zastávať pozíciu, ktorá im je vopred určená. Debatéri sú teda
postavení do pozície, kedy musia argumentovať v prospech istého postoja a vymyslieť
najlepší spôsob, ako ho obhájiť. Vďaka tomu sú nútení premýšľať o najrôznejších problé-
moch z viacerých strán, vypočuť si i opačný názor a kultivovane naň reagovať.

Debatné tézy pokrývajú široké spektrum spoločensky relevantných a aktuálnych
tém, ako ľudské práva, školstvo, politiku, eticko-morálne otázky, všeobecné témy, ktoré sa
priamo týkajú mládeže, kontroverzné spoločenské otázky či environmentálne otázky.

V každej debate je potrebný i nestranný rozhodca, ktorý posúdi kvalitu a logickosť
argumentácie na oboch stranách, schopnosť rečníkov zorganizovať si myšlienky a rozlíšiť
dôležité argumenty od nedôležitých, schopnosť tímov reagovať na seba a nachádzať slabé
miesta v protivníkovej argumentácii či v neposlednom rade schopnosť debatérov spo-
lupracovať medzi sebou. Po každej debate dostávajú tímy spätnú väzbu, kde rozhodcovia
ukazujú študentom chyby, ktorých sa dopustili a zároveň im radia, ako ich v budúcnosti
odstrániť.

Súťaživý charakter debaty, kde jedna strana musí prehrať a druhá vyhrať, zároveň
motivuje študentov zlepšovať sa a podávať najlepšie výkony. Prehra v debate je pre každé-
ho študenta výzvou.

Vzdelávanie sa prostredníctvom debatného programu je ale dlhodobý proces. Iba
pravidelná účasť na debatných tréningoch a súťažiach prináša hmatateľné výsledky.
Študenti sa na učia na vlastných chybách a omyloch. Pri ich odstraňovaní získavajú schop-
nosť myslieť kriticky, teda hodnotiť myšlienky, argumenty či informácie, ktoré k nim
prichádzajú. Vytvárajú si tak vlastný názor na rôzne problémy. Nezakladajú ho pritom
na informáciách, ktoré prebrali od svojich kamarátov, rodičov alebo učiteľov, ale hlavne
na faktoch, ktorých správnosť si overili či dokážu overiť sami.

A á akademick debat
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občianske združenie,
ktoré na debatný program Nadácie
otvorenej spoločnosti fungujúci od

získaných skúseností sa snaží presadiť aj do formálneho
prenáša aj do celospoločenskej

diskusie prostredníctvom organizovania verejných debát či odborných diskusií na interne-
te.

V súčasnosti SDA združuje 33 stredoškolských, 6 základoškolských
ako 800 členov,

učitelia.

s dobrovoľníckym charakterom. Vysokoškoláci,
stredoškoláci a učitelia sa vo svojom voľnom čase a bez nároku na mzdu snažia spraviť
zo Slovenskej debatnej asociácie čo najprofesionálnejšiu a dobre fungujúcu

zakladajúcim členom Medzinárodnej debatnej
– podujatí

a projektov. Vďaka spolupráci s IDEA a inými zahraničnými debatnými asociáciami je SDA
v centre medzinárodného debatného diania.

ijatá Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti

medailou Ministerstva zahraničných
vecí Slovenskej republiky za prínos spoločenskej debate o vstupe Slovenska do
NATO.

Slovenská debatná asociácia (SDA) je nezávislé apolitické
bolo zaregistrované 17. novembra 1999 a nadviazalo

roku 1996. Ako jediná organizácia v krajine koordinuje
program akademickej debaty pre študentov základných, stredných a vysokých škôl
a implementáciu vzdelávania.
V posledných rokoch unikátne prvky akademickej debaty

a 5 vyso-
koškolských klubov. V roku 2011 mala viac medzi ktorých patria žiaci,
študenti, debatní rozhodcovia, tréneri a

SDA je neziskovou organizáciou

mimovládnu
organizáciu.

SDA je vzdelávacej asociácie (Inter-
national Debate Education Association IDEA) a pravidelne sa zapája do jej

V roku 2012 získala SDA cenu Nadácie Orange za dlhodobý prínos k vzdelávaniu
a Cenu Rady mládeže Slovenska. Vládou pr
z roku 2011 uvádza SDA ako príklad mimovládnej organizácie rozvíjajúcej verejnú
diskusiu. V roku 2003 bola SDA ocenená Striebornou

ku celo

Slovensk debatn asociá á ácia
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Inštitucionálna

časť



Najnižšou a základnou organizačnou zložkou asociácie je debatný klub, ktorý
najčastejšie funguje pri niektorej strednej škole. Činnosť debatných klubov

, ktoré sú v súčasnosti dve – Východoslovenské a spo-
jené pre západné a stredné Slovensko.

ždenie SDA sa schádza raz ročne, t na začiatku akademického
roka plány na obdobie nasledujúceho roka, schvaľuje
rozpočet, volí členov príslušných orgánov asociácie na celonárodnej úrovni a prerokúva
všetky iné dôležité otázky v súlade so Stanovami Slovenskej debatnej asociácie. Účastníci
valného zhromaždenia, ktorí schvaľujú všetky prerokúvané otázky, sú vedúci

Správna rada je najvyšším výkonným orgánom asociácie. Stará sa o jej chod, spravu-
je finančné toky, prijíma interné predpisy, plánuje aktivity asociácie a dozerá na ich vykona-
nie v súlade so stratégiou prijatou Valným zhromaždením. Správna rada taktiež koordinuje
aktivity spojené so získavaním finančných prostriedkov. á troch členov, ktorí sú volení
na trojročné funkčné obdobie tak, že valné zhromaždenie volí každý rok jedného člena.

Andrej Schulcz sa svojho mandátu vzdal, kvôli štúdiu v zahraničí. Na uvoľnené posty boli
alným zhromaždením zvolení Miroslav Nemčok a Martin Burgr.

z pozície predsedu správnej rady odstúpil Marián Porvažník. Na uvoľne-
ný mandát bola zvyšnými členmi správnej rady navrhnutá a dozornou radou zvolená
Zuzana Vargová. Na post predsedu správnej rady bol spomedzi členov zvolený Martin
Burgr.

Členovia správne :

Miroslav Nemčok

základnej alebo
zastrešujú regionálne debatné centrá

Valné zhroma ypicky
. Prerokúva smerovanie organizácie a

všetkých
debatných klubov.

M

Na poslednom valnom zhromaždení v septembri 2011 vypršal mandát Matejovi Sapákovi.

v

V decembri

j rady v akademickom roku 2011/2012
Marián Porvažník – predseda (september – december)
Martin Burgr – (od decembra predseda)

Zuzana Vargová (od decembra)

�

�

�

�

Valné zhromaždenie

Správna rada

Organizačná štruktúra
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Dozorná rada

Regionálne debatné centrá

Dozorná rada dohliada na činnosť asociácie. lavnou náplňou je kontrola plnenia
úloh SDA a nakladanie s finančnými prostriedkami. Členovia správnej a dozornej rady sa
pravidelne stretávajú, aby prediskutovali aktuálny stav a plány debatného programu.
Dozorná rada má najmenej troch a najviac piatich členov, ktorí sú volení valným zhromaž-
dením na funkčné obdobie 2 rokov. V septembri 2011 vypršal mandát Branislavovi
Fečkovi-Čegiňovi a Marii Bullovej. Valným zhromaždením bol do pozície člena dozornej
rady zvolený Lukáš Lehotský. Piaty mandát zostal po hlasovaní neobsadený. Z

V októbri z pozície podpredsedníčky dozornej rady odstúpila Katarína Mikulová.
Lukášovi Lehotskému sa podarilo úspešne kandidovať z pozície člena dozornej rady
na p nách zostala dozorná rada trojčlenná.

:

podpredsedníčka

Regionálne debatné centrá patria do riadiacej štruktúry a majú na starosti predov-
šetkým zabezpečenie všetkých aspektov organizácie regionálnych turnajov Slovenskej
debatnej ligy, hlavnej aktivity SDA. Na čele každého z nich stojí regionálny koordinátor.
Zodpovedá sa regionálnej rade, ktorá sa schádza na podujatiach Slovenskej debatnej ligy
v regióne, teda aspoň štyrikrát ročne.

Miroslava Babinčáková – západoslovenský a

Regionálnym koordinátorom významne pomáhali viacerí dobrovoľníci, predov-
šetkým Katarína Kubičkov

Jej h

a predsedu
dozornej rady bol zvolený Viktor Vigoda.

odpredsedu. Po týchto personálnych výme

Mandáty v Dozornej rade SDA boli v období 2011/2012 obsadené nasledovne
Viktor Vigoda – predseda
Katarína Mikulová – (september – október)
Lukáš Lehotský (od novembra podpredseda)
Petra Vachunová

Regionálnymi koordinátormi v akademickom roku 2011/2012 boli:
stredoslovenský región

Martin Vojtek – východoslovenský región

á v západoslovenskom a Simona Masicová vo
východoslovenskom regióne.

�

�

�

�

�

�

�

�
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Na ch

áce,
ktor

Ku 1. októbru 2011 nahradil na pozícii vedúceho kancelárie SDA Adama Groheho Martin
Jesenský.

áha debatným klubom v ich chode

v období 2011/2012:

Výbor pre komunikáciu dohliada

web stránku sda.sk a má na starosti
informovano

:

ode Slovenskej debatnej asociácie sa nemalou mierou podieľajú aj
dobrovoľníci. Tí sú združení v špecializovaných výboroch alebo na postoch koordinátorov,
podľa vlastných preferencií, a priamo sa podieľajú na chode SDA organizáciou alebo
administratívnou záštitou jej akcií. Zároveň sa niektorí z nich špecializujú na medializáciu
aktivít SDA, metodickú kvalitu obsahu debatného programu na Slovensku alebo fundrai-
singom.

Vedúci kancelárie má za úlohu odbremeniť vedenie od administratívnej pr
á je nutnosťou pri fungovaní neziskovej organizácie. Veľkosť SDA, počet jej podujatí a aj

počet účastníkov na nich vytvárajú časovo náročnú administratívu, ktorá by správnu radu
priveľmi zaťažovala.

Výbor pre ligu úzko spolupracuje s regionálnymi koordinátormi, pomáha im pri org-
anizovaní regionálnych turnajov. Zároveň zastrešuje organizáciu celoslovenských turnajov
a pom . Snaží sa o nárast počtu debatných klubov a hladký
priebeh ligy.

Členmi výboru pre ligu boli

na komunikáciu medzi jednotlivými členmi
v rámci SDA a zároveň aj komunikáciu Asociácie s médiami. Taktiež vytvára všetky textové
a grafické propagačné materiály, spravuje

sť členov a o jednotlivých aktivitách SDA.

Členmi výboru pre komunikáciu boli v období 2011/2012

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Hana Skljarszka - predsed
Zuzana Vargová (do decembra)
Martin Blaha
Veronika Soporská

Lukáš Lehotský – predseda
Ján Búza
Michal Adam
Michal Papcún
Marián Macík (do decembra)

níčka

Vedúci kancelárie

Výbor pre Slovenskú debatnú ligu

Výbor pre komunikáciu
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Výbor pre metodiku

Výbor pre tézy

Výbor pre projekty

Koordinácia aktivít

Členmi

funguje ako špecializovaný doplnok výboru pre metodiku s účelom
vytvárať čo najkvalitnejšie tézy pre podujatia SDA:

Členovia výboru pre tézy boli v

Projektový výbor mal na starosti sledovať grantové výzvy, vypracúvať projektové
návrhy a pomáhať pri hľadaní nových

V akademickom roku 2011/2012 boli členmi výboru pre projekty

Správna rada sa rozhodla menovať aj osoby na pozíciu koordinátorov pre jednotlivé
partikulárne aktivity SDA. Veľmi podobne ako pri výboroch, aj na koordinátorov sú
delegované

Metodici SDA pripravujú slovenskú reprezentáciu na Stredoškolské majstrovstvá
sveta v debatovaní a publikujú metodické materiály o akademickej debate. Starajú sa ale aj
o kvalitu rozhodcov a rozhodcovských panelov na podujatiach.

metodického výboru boli v období 2011/2012:

Výbor pre tézy

septembri roku 2011:

sponzorov SDA.

:

povinnosti súvisiace s aktivitami SDA.

Zoznam vymenovaných koordinátorov je nasledovný:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Petra Vachunová - predsed a
Lukáš Lehotský
Matúš Kurian
Hana Skljarszka (od decembra)

Tamara Augustínyová - predsed a

Ondrej Schütz
Petra Vachunová
Veronika Merjavá

Ján Búza – predseda
Matúš Huba

Veronika Merjavá
Zuzana Vargová (do decembra)

Ondrej Schütz – Koordinátor pre vysokoškolský debatný program
– Koordinátorky pre debatný program

na základných školách (Debatiádu)
Zuzana Vargová – Koordinátor pre podujatie Bratislava Schools Debating
Competition

níčk

níčk
Branislav Fečko-Čegiň

Michaela Šedovičová

Ľudmila Onoferová, Michaela Šedovičová
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Sieť lubovk

Sieť klubov pri stredných školách

debatných klubov. Členom
SDA sa ale podarilo založiť

. Zároveň
Piešťan

n. Topľou

V roku 2011/2012 celkovo zaniklo 10 stredoškolských
5 nových. V tomto roku je zaregistrovaných spolu

25 stredoškolských a 4 vysokoškolské debatné kluby.

V západoslovenskom regióne v roku 2011/2012 zanikli debatné kluby
pri Športovom gymnáziu Jána Herdu v Trnave, Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici, Súkromnom
slovanskom gymnáziu v Bratislave a Gymnáziu Grösslingova v Bratislave vznikli
debatné kluby pri Gymnáziu P. de Coubertina v och a 1. súkromnom gymnáziu
v Bratislave.

V stredoslovenskom regióne zanikli debatné kluby v Žiline pri Súkromnom
anglickom gymnáziu, a Bilingválnom gymnáziu. Vznikol debatný klub pri Gymnáziu
J. Lettricha v Martine.

Vo východoslovenskom regióne zanikli debatné kluby pri Gymnáziu v Lipanoch,
Gymnáziu dr. C. Daxnera vo Vranove , Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove
a pri Gymnáziu T. Akvinského v Košiciach. Vznikol klub pri Gymnáziu v Snine
a pri Gymnáziu Konštantínova v Prešove

Sieť debatných klubov pri SŠ v sezóne 2011/2012

Západoslovenský región

Debatný klub pri Evanjelickom lýceu v Bratislave

Debatný klub pri Bilingválnom Gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave

Debatný klub pri Gymnáziu Jura Hronca v Bratislava

Debatný klub pri Gymnáziu Vazovova v Bratislave

Debatný klub pri Spojenej škole Metodova v Bratislave

Debatný klub pri 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave

Debatný klub pri Gymnáziu P. de Coubertina v Piešťanoch

Debatný klub pri Gymnáziu Jána Hollého v Trnave

Debatný klub pri Spojenej škole Tilgnerova v Bratislave

15



Sieť debatných klubov pri SŠ v sezóne 2011/2012

Stredoslovenský región

Debatný klub pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch

Debatný klub pri Gymnázium J. Lettricha v Martine

Debatný klub pri Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

Debatný klub pri Gymnáziu v Dubnici nad Váhom

Debatný klub pri Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici

Východoslovenský región

Debatný klub pri Gymnáziu Alejová v Košiciach

Debatný klub pri Gymnáziu Poštová v Košiciach

Debatný klub pri Gymnáziu Šrobárova v Košiciach

Debatný klub pri Gymnáziu Trebišovská v Košiciach

Debatný klub pri Súkromnom gymnáziu Dneperská v Košiciach

Debatný klub pri Evanjelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského v Košiciach

Debatný klub pri Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove

Debatný klub pri Gymnáziu Konštantínova v Prešove

Debatný klub pri Súkromnom gymnáziu v Bardejove

Debatný klub pri Gymnáziu armádneho generála Ludvíka Svobodu v Humennom

Debatný klub pri Gymnáziu v Snine

16



Sieť klubov pri základných školách

Počas uplynulého roka sa podarilo uskutočniť významnú inštitucionálnu zmenu,
ktorou je presadenie registrácie členov debatných klubov pri základných školách medzi
členov Slovenskej debatnej asociácie. Na účastníkov turnajov Debatiády teda začali platiť
rovnaké pravidlá ako na účastníkov stredoškolskej ligy – pre účasť na turnaji
je nevyhnutnou podmienkou riadna členská registrácia do SDA. aj keď
nie iba ona, vysvetľuje zdvojnásobenie počtu členskej základne SDA oproti minulému roku.

Práve táto zmena,

Sieť debatných klubov pri ZŠ v sezóne 2011/2012

Debatný klub pri ZŠ Bernolákova, Košice

Debatný klub pri ZŠ Bidovce

Debatný klub pri ZŠ Fábryho, Košice

Debatný klub pri ZŠ Jenisejská, Košice

Debatný klub pri ZŠ Košická Polianka

Debatný klub pri ZŠ Krosnianska 2, Košice

Debatný klub pri ZŠ Krosnianska 24, Košice

Debatný klub pri ZŠ Kúpeľná, Prešov

Debatný klub pri ZŠ Požiarnická, Košice

Debatný klub pri ZŠ Sibírska, Prešov

Debatný klub pri ZŠ Staničná, Košice

Debatný klub pri Škole u Filipa, Banská Bystrica

Debatný klub pri Evanjelickej základnej škole, Prešov

Debatný klub pri om gymnáziu Alejová, KošiceOsemročn

Debatný klub pri nom gymnáziu Trebišovská, KošiceOsemroč
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Sieť klubov pri vysokých školách

na vysokých školách po celom Česku a Slovensku sa združujú do debatných klubov
a udržiavajú sociálne väzby, ktoré vybudovali počas ich stredoškolského štúdia. Zároveň
zostávajú verní aj SDA a sa na podujatia Slovenskej debatnej ligy. Už ale nie ako
debatéri, ale ako rozhodcovia. Aj vďaka nim sú debatné turnaje naďalej udržateľné
a prebiehajú s dostatočným počtom

Slovenskí debatéri sú organizovaní do piatich debatných klubov v Českej republike
a na Slovensku. Tieto debatné kluby fungujú naďalej veľmi stabilne, a to najmä vďaka
neustálemu prílivu absolventov Slovenskej debatnej ligy d

.

Je už tradíciou, že absolventi stredoškolského debatného programu študujúci

vracajú

kvalitných rozhodcov.

o nižšie uvedených
univerzitných obcí

Sieť debatných klubov priVŠ v sezóne 2011/2012

Debatný klub Paneurópskej vysokej školy, Bratislava

Debatný klub Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Debatní klub studentů Masarykovy Univerzity, Brno

Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy, Praha

Debatní klub Vysoké školy ekonomické, Praha
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Inštitucionálne

Činnosť dobrovoľníkov vo výboroch vytvorených správnou radou je naďalej hod-
notená veľmi pozitívne. Rovnako pozitívne je hodnotená aj inštitucionalizácia predsedov
jednotlivých výborov, ktorí organizujú činnosť dobrovoľníkov v rámci ich agendy. Naďalej
ale zostáva plánom vedenia SDA, aby motivovalo ďalších dobrovoľníkov
členská základňa výborov. Ideálnym stavom, ku ktorému sa bude snažiť
dopracovať, je prenos všetkej činnosti v rámci agendy, pre ktorú boli výbory ustanovené,
na ne, pričom predsedovia budú činnosť plne koordinovať a zodpovedať za ňu.

Okrem výborov správna rada vymenovala aj niekoľko koordinátorov pre ďalšie
partikulárne aktivity SDA. Jedná sa napríklad o vysokoškolský debatný program, medzi-
národný turnaj ,

la správna rada časť
činností na menovaných koordinátorov.

pozorovateľskou

riadneho člena organizáci

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky prostredníctvom grantovej schémy ADAM1, ktorá je určená na
podporu systematickej práce s mládežou. Táto podpora je pre nás nesmierne dôležitá,
predovšetkým preto, lebo bežných účastníkov našich podujatí významne odbremeňuje od
potreby podieľať sa na nákladoch, ktoré má SDA ako mimovládna organizácia.

2012 sa podarilo Slovenskej debatnej asociácii získať ,
kde obsadila „ “ O mesiac neskôr získala SDA Cenu Rady
mládeže Slovenska, ktorá je určená na zvýšenie povedomia o vybranej mládežníckej
oragnizácii. Lukáš Lehotský bol RmS ocenený ako „Mladý líder.“

ozvíja verejnú diskusiu v Správe o stave občianskej
spoločnosti z dielne úradu Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Všetky
tieto ocenenia svedčia o rastúcom spoločneskom uznaní SDA. Motivujú vedenie aj dobro-
voľníkov k ďalšej práci.

, a tak narástla
správna rada

v Bratislave alebo program akademickej debaty pre základné školy
Debatiádu. Analogicky ako pri výboroch, aj v tomto prípade delegova

Slovenská debatná asociácia bola do decembra 2011 organizáciou
v rámci Rady mládeže Slovenska (RmS). Na Valnom zhromaždení RmS 2. decembra bola
prijatá za e.

Aj pre rok 2011 nás podporilo

V apríli Cenu Nadácie Orange
3. miesto v kategórii Vzdelávanie.

Okrem toho bola SDA
uvedená ako príklad organizácie, ktorá r
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Stredoškolská

debata



už jej XIII. ročník. Počas neho sa uskutočnili štyri regionálne debatné
turnaje v každom z dvoch debatných regiónov na Slovensku.

Turnajov sa zúčastňovalo 23 až 33 trojčlenných
tímov z debatných klubov na celom Slovensku. Spolu v lige súťažilo 86 tímov.

Koncom apríla už tradične vyvrcholila debatná sezóna Finále Slovenskej debatnej
ligy, ktoré sa odohralo v sa opäť konala
v Rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky. Zúčastnilo sa ho 20 najúspešnejších
debatných tímov podľa

Jadrom aktivít Slovenskej debatnej asociácie je Slovenská debatná liga. V sezóne
2011/2012 prebehol

Dokopy prebehlo viac ako
460 debát na takmer 30 debatných téz.

Bratislave. Debata dvoch najúspešnejších tímov

, 11 zo západného a stredného a 9 z východného Slovenska, svojich
výsledkov na predchádzajúcich regionálnych turnajoch.

Finále Slovenskej debatnej ligy

Termín Miesto Počet účastníkov

2 . 4. - . 4. 20128 30 Gymnázium Jána Papánka, Bratislava 111

Slovenská debatná liga

Pripravené tézy v Slovenskej debatnej lige 2011/2012

Regionálne turnaje

Hromadná výpoveď zamestnancov verejných služieb je legitímny spôsob štrajku.

Pre Slovensko je zmysluplnejšie preberať výsledky vedeckého výskumu zo zahraničia
ako investovať vlastné prostriedky do výskumu.

Školy by mali mať možnosť vytvárať oddelené triedy pre rómskych a nerómskych
žiakov.

Vo voľbách do Európskeho parlamentu by mali kandidovať len celoeurópske strany
s celoeurópskymi kandidátkami v jedinom volebnom obvode.

Finále Slovenskej debatnej ligy

Európska únia by mala zaviesť daň z finančných transakcií.
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Nepripravené tézy v Slovenskej debatnej lige 2011/2012

Regionálne turnaje

Prístup k antikoncepcii by mal byť podmienený súhlasom rodiča.

Na Slovensku by malo by absolútne zakázané v baroch a podnikoch.ť fajčenie

Zamestnávatelia .by mali mať možnosť odmietnuť zamestnať fajčiarov

Na kandidátnych listinách politických strán by mal každý tretí kandidát menej ako
30 rokov.

mať

Účasť vo voľbách do parlamentu by mala byt povinná.

Homosexuálne páry by mali mať právo adoptovať dieťa.

Vulgárne správanie členov národnej športovej reprezentácie na verejnosti musí byť
dôvodom na ich vylúčenie z reprezentácie.

Výber vysokej školy by mal byť podmienený súhlasom rodiča, ak je rodič živiteľom
rodiny.

Štát by mal mať právo vyžiadať si od novinárov informácie o totožnosti ich zdrojov.

Karikatúry, ktoré zosmiešňujú etnickú príslušnosť by mali byť zakázané.

Cirkvi, ktoré nedovoľujú ženám vykonávať kňazské povolanie, by nemali byť
financované štátom.

Absolventi slovenských lekárskych fakúlt by mali mať povinnosť ostať pracovať
niekoľko rokov na Slovensku.

Finále Slovenskej debatnej ligy

Ak otec prejaví záujem o dieťa, tak by mal mať právo zabrániť interrupcii.

Štát by mal znížiť počet študentov prijatých na gymnázia, aby zvýšil počet študentov
stredných odborných škôl.

Trest za úmyselné týranie zvieraťa by mal byť vždy nižší ako za zabitie človeka v afekte.

Média by mali zobrazovať rómsku menšinu v pozitívnom svetle aj na úkor objektivity.
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poč
ovenskej debatnej lige západoslovenské a stredoslovenské debat-

né kluby zlúčené do jedného regiónu. Aj keď toto rozhodnutie znamenalo pre stredo-
slovenské kluby zväčšenie vzdialeností, ktoré musia pri cestovaní na turnaje prekonávať,
v konečnom dôsledku malo pozitívny efekt na ich účasť na regionálnych turnajoch. Väčšie
turnaje Aj napriek tomu,
že zlúčenie regiónov naďalej pretrváva, je považované iba za dočasné riešenie.

západnom a strednom Slovensku sa znovu obnovuje záujem
o debatu a debatné súťaže najmä v kluboch, ktoré minulý rok skoro zanikli kvôli nedostatku
personálneho zabezpečenia. Západoslovenský a stredoslovenský región už niekoľko rokov
nemá dosť rénerov, ktorí by ostávali aj po ukončení strednej školy aktívni
v regióne. Väčšina absolventov debatného programu zo západného Slovenska odchádza
študovať mimo svoje domovské mesto. Tento problém disproporčne zasahuje stredo-
slovenské kluby, ktoré sú preto vedené častejšie pedagógmi

cieľom naďalej ostáva prilákať alebo
vybudovať trénerské kapacity, ktoré by sa aktivizovali v týchto regiónoch.

Počas kalendárneho roka 2012 je SDA partnerskou organizáciou v medzinárodnom
projekte Debate@Europe organizovaného Medzinárodnou debatnou vzdelávacou asoci-
áciou (IDEA). Táto účasť okrem iného priniesla aj podporu, vďaka ktorej mohol 4. regionál-
ny turnaj prebehnúť mimo Bratislavy, trvať tri dni a byť dop

Najmä z dôvodu nízkeho tu debatných klubov na strednom Slovensku ostali
v sezóne 2011/2012 v Sl

totiž priniesli zvýšenie kvality debát a konkurencie medzi tímami.

Pozitívne je, že na

rozhodcov a t

a stredoškolákmi než
študentmi vysokých škôl. Významným SDA preto

lnený o debatné a všeobecno-
vzdelávacie semináre.

Aktivity v západoslovenskom

a stredoslovenskom regióne

Regionálne turnaje v regióne Západ - Stred

Termín Miesto Počet účastníkov

10. 11. 11. 2011– Gymnázium C.S. Lewisa, Bratislava 137

8. 9. 12. 2011– Gymázium Jura Hronca, Bratislava 118

10. 11. 2. 2012– 1. Súkromné gymnázium Bajkalská,
Bratislava

96

16. 18. 3. 2012– Evanjelické gymnázium Tisovec 110
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uskutočnili
Východoslovenský región je najstabilnejším a zároveň najaktívnejším debatným

regiónom. Na turnajoch Slovenskej debatnej ligy sa na východnom Slovensku pravidelne
zúčastňuje najviac debatérov, do debatného programu je zapojených najviac , a zároveň
debatné kluby vykazujú najväčšiu stabilitu.

Dostupnosť priestorov schopných poňať viac než sto účastníkov je
vôli množstvu debatných tímov na súťažiach nebol

pomer medzi rozhodcami a debatérmi opt Organizátorom turnajov sa ale podarilo
nájsť spoľahlivé ubytovacie kapacity.

Účasť SDA na projekte Debate@Europe priniesla pozitívnu zmenu aj pre
východoslovenský región, ktorý vďaka podpore Európskej komisie mohol rozšíriť svoj 3.
regionálny turnaj o jeden deň a doplniť ho o vzdelávacie aktivity pre účastníkov.

V debatnej sezóne 2011/2012 sa na východnom Slovensku 4 regionálne
turnaje.

škôl

pre
východoslovenský región limitujúca a k

imálny.

Aktivity vo východoslovenskom

regióne

Regionálne turnaje v regióneVýchod

Termín Miesto Počet účastníkov

21. - 22.10.2011 Spojená internátna škola, Michalovce 118

16. - 18.12.2011 Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu, Humenné 119

17. – 19. 2. 2012 Spojená škola internátna, Michalovce 114

23. – 24. 3. 2012 Spojená škola internátna, Michalovce 98
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Na jeseň už tradične Tento turnaj
je určený začiatočníkom, ktorí nemajú dlhoročné debatné skúsenosti
či už s debatou alebo rozprávaním v anglickom jazyku. Cieľom turnaja je práve debatérom
ponúknuť príležitosť, aby si zlepšili vyjadrovacie schopnosti v cudzom jazyku, stretli sa a

účastnilo sa Víťazom sa stal tím z
, .

16. apríla 2012 prebehol druhý ročník medzinárodného turnaja
. Podujatie sa opäť tešilo veľkej obľúbenosti.

Okrem slovenských a českých tímov sa ho zúčastnili debatéri
, Maďarska, Bulharska a Srbska. Účasť

Slovenskej debatnej asoci
pre mnoho

slovenských debatérov unikátnu príležitosť zmerať si svoje sily so stredoškolákmi z celého
sveta.

Tento ročník sa, žiaľ, žiaden zo slovenských tímov neprebojoval až do finále. Stretli
sa v ňom ,
ktorý napokon zvíťazil.

2011 sa konal anglický debatný turnaj v Košiciach.
primárne debatérom-

j
s inými súpermi ako bežne stretávajú na regionálnych turnajoch a vyskúšali si iný debatný
formát. Anglické debatné turnaje prebiehajú v debatnom formáte WSDC, ktorý je rozdielny
od formátu Debaty Karla Poppera využívanej v Slovenskej debatnej lige. Košického turnaja
sa z 11 tímov. Gymnázia Šrobárová v Košiciach v zložení
Veronika Jankajová Jakub Doležel a Martin Rolak

Od 12. do
Bratislava Schools Debating Competition

a rozhodcovia zo Singapuru,
Juhoafrickej republiky, Slovinska, Turecka, Peru

ácie na projekte Debate@Europe financovaného Európskou
komisiou sa pozitívne odzrkadlila aj na tomto turnaji. Podujatie prináša

tímyJuhoafrickej republiky proti tímu z Anglo-Chinese Junior College v Singapure

Košice Schools Debating Competition

Termín Miesto Počet účastníkov

18 20. 11. 2011. – Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice 47

Anglické debatné turnaje

Bratislava Schools Debating Competition

Termín Miesto Počet účastníkov

12. – 16. 4. 2011 Gymnázium Jura Hronca, Bratislava 139
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Pripravené tézy v na anglických debatných turnajoch

Košice Schools Debating Competition

This house would recognise the State of Palestine.
(Palestína by mala byť uznaná ako štát.)

Bratislava Schools Debating Competition

This house believes that violations of copyright law are permissible when free Internet
is at stake.
(Obmedzenia autorského práva sú prijateľné, ak je ohrozená sloboda internetu.)

This house believes that European Union should have militarily intervened in Syria
unilaterally after the Russian and Chinese veto in the UN in February 2012 given the
situation at the time.
(Európska únia mala jednostranne vojensky zasiahnúť v Sýrii po ruskom a čínskom vete
v OSN vo februári 2012.)

Nepripravené tézy na anglických debatných turnajoch

Košice Schools Debating Competition

This house would adopt capital punishment.
(Trest smrti by mal byť zavedený.)

This house would ban placing religious symbols in schools.
(Umiestňovanie náboženských symbolov na školách by malo byť zakázané.)

This house believes that denial of crimes of communist regimes should be illegal.
(Popieranie komunistických zločinov by malo byť nelegálne.)

Bratislava Schools Debating Competition

This house would never use affirmative action.
(Táto vláda by nepoužila pozitívnu diskrimináciu.)

This house believes that the wages of professional sportsmen are immorally high.
(Platy profesionálnych športovcov sú príliš vysoké.)

This house believes that contraceptives should be provided free of charge.
(Antikoncepcia by mala byť zadarmo.)

This house believes that European union should tie its foreign aid to the rights of sexual
minorities in recipient countries.
(Európska únia by mala poskytovať zahraničnú pomoc iba tým krajinám, ktoré
dodržiavajú práva sexuálnych menšín.)
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Letná akadémia
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Letná akadémia Discover 2012

Počas letných prázdnin v roku 2012 Slovenská debatná asociácia v spolupráci
so študentmi z prestížnych svetových univerzít už druhýkrát zorganizovala Letnú akadé-
miu Discover. Prebiehala tretí augustový týždeň, 11. – 18. augusta, tento krát v Kubrici
pri Trenčíne.

Letná akadémia Discover poskytuje šancu študentom a študentkám stredných škôl
rozvinúť svoj talent, vedomosti a zručnosti v atmosfére pripomínajúcej oxfordské a
cambridgeské . Účastníci zažijú intenzívny týždeň vzdelávania v dvoch kurzoch ve-
dených špičkovými lektormi podľa svojho výberu, zlepšia si svoje komunikačné,
prezentačné a líderské zručnosti a získajú možnosť sa o novonadobudnuté poznatky a
skúsenosti podeliť s rovnako talentovanými študentmi z Českej republiky a Slovenska.
Letnú akadémiu zabezpečuje odborný tím absolventov svetových univerzít vrátane
Oxfordu a Harvardu a medzinárodne úspešných predstaviteľov

colleges

slovenského debatného
programu.

Semináre a lektori na Letnej akadémii Discover

Kurz Lektor

Americká historie a společnost Jan Straka

Architektúra Peter Stec

Debata pre pokročilých Martin Burgr, Hana Skljarszka

Debata pre začiatočníkov Patrik Gallo, Irena Kotíková, Marián Porvažník

Ekonomie Matěj Bajgar

Historie Jan Indráček

Neuroveda 101 Matej Mačák

Politika Petr Bouchal

Psychológia Mária Friedmannová

Sociologie Markéta Šetinová

Súkromné právo Matej Sapák

Verejné právo Kubo Mačák
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Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní 2012

stvá sveta v debatovaní sa uskutočni
. Slovenská reprezentácia na nich

skončila podobne ako na predošlých ročníkoch, tesne pred bránami vyraďovacích kôl.

XXIV. Stredoškolské majstrov li od 17. do 27
januára 2012 v Kapskom meste Juhoafrickej republiky

Reprezentácia Slovenska

Slovenská delegácia na Stredoškolských majstrovstvách

sveta v debatovaní 2012

Debatéri Dávid Dutko, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Ján Kokavec, Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany
Hana B t orov , Gymn zium C. S. Lewisa, Bratislava
Matej Koh r , Bilingv lne gymn zium M. Hodžu, Sučany
Mojm r Stehl k, Gymn zium Trebišovská, Košice

Tréner Ján Búza

Rozhodcovia Marie Bullová
Zuzana Gedeonová
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Debaty slovenského tímu na stredoškolských

majstrovstvách sveta v debatovaní

Oponent Téza Pozícia Výsledok

India This house would ban alcohol.
(Alkohol by mal byť zakázaný.)

Súhlasná Prehra

Česk
republika

This house believes that newly democratised
Arab nations should not allow religious
parties to participate in elections.
(Náboženským skupinám by nemalo byť
dovolené kandidovať vo voľbách v čerstvo
demokratick ch arabsk ch krajin ch.)

Nesúhlas Výhra

Malajzia This house would allow single parents in
prison to raise their children behind bars.
(Slobodným rodičom by malo byť dovolené
vychovávať ich deti mimo väzenia.)

Nesúhlas Výhra

Mexiko This house believes that developing nations
should place limits on internal rural-urban
migration.
(Rozvojové krajiny by mali mať kvóty pre ľudí
pri sťahovaní do miest.)

Súhlasná Prehra

Japonsko This house believes that the police should use
racial profiling when fighting crime.
(Polícia by mala pri boji s kriminalitou
využívať rasové ukazovatele.)

Nesúhlas Výhra

Kanada This house believes that the feminist
movement should seek a ban on pornography.
(Feministické hnutie by malo požadovať
zákaz pornografie.)

Súhlasná Prehra

Holandsko This house should use child labour in the
developing world.
(V rozvojovom svete by mala byť využ van
detsk pr ca.)

Súhlasná Prehra

Kuvajt This house believes that states should
enshrine legally actionable socio-economic
rights.
(Ľudské práva druhej generácie by mali byť
právne vymáhateľné.)

Nesúhlas Výhra
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Majstrovstvá v debate Karla Poppera 2012 a Mládežnícke fórum

IDEA

sa v roku 2012 uskutočnilo prvýkrát mimo Európy,
ko počas jeho konania reprezentoval tím v zložení Peter

Blaha, Marek Engel a Zuzana Bútorová s trénerkou Marie Bullovou. Súčasťou
, na ktorých sa ale

nášmu tímu tesne nepodarilo postúpiť do vyraďovacích kôl. Tím sa stretol s oponentmi
z Guatemaly, Kolumbie, Macedónska, Mexika a Pakistanu. Po turnaji boli členovia každého
zúčastneného tímu preradení do tímov zmiešaných podľa krajiny pôvodu a debatných
skúseností. Tímy Petra Blahu a Zuzany Bútorovej postúpili do vyraďovacích kôl turnaja
zmiešaných tímov. Palestínsko-americko-slovenský tím Zuzany Bútorovej dokonca
postúpil do finálovej debaty, ktorej sa zúčastnil bývalý prezident Mexika Vicente Fox.

Mládežnícke fórum IDEA
v mexickom meste León. Slovens

Mládežníckeho fóra sú aj Majstrovstvá v debate Karla Poppera 2012

Slovenská delegácia na Mládežníckom fóre IDEA 2012

Debatéri Peter Blaha, Gymnázium Trebišovská, Košice
Zuzana Bútorová, Gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Marek Engel, Gymnázium Šrobárova, Košice

Tréner Marie Bullová
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Debatiáda pre základné školy

školy a nižšie ročníky osemročných
gymnázií s názvom Debatiáda prešiel v roku 2011/2012 dvomi zásadnými zmenami. Prvou
je organizácia členov do debatných klubov fungujúcich pri školách, na ktorých žiaci študu-
jú. Práca s deťmi tak začala byť viac systematic
pravidelne stretávajú a pracujú na svojich argumentačných a debatných zručnostiach
počas stretnutí debatného klubu. V minulosti sa stretávali iba pred vyhlásenými súťažami,
aby sa na ne pripravili.

je zvýšenie počtu turnajov a premena ich charakteru. Debatiáda
sa od posledného roku viac podobá na stredoškolskú Slovenskú debatnú ligu. Jej jednotlivé
turnaje, ktoré sa odohrávajú počas celého roka, sú otvorené všetkým a najúspešnejší
debatéri z nich pos Na začiatku sezóny mala SDA ambície
zorganizovať štyri základné kolá, nakoniec sa ale podarili tri s celoslovenským vyvrchole-
ním.

V kontexte debaty pre základné školy sa podarilo zorganizovať ešte jedno doteraz
nespomenuté po nielen zlepšovať argumentačné schopnosti,
ale aj budovať sociálne väzby medzi účastníkmi tohto programu. Je ním debatný tábor,
ktorý prebehol – v Hutách a viedli ho Ľudmila Onoferová a Daniela
Grofová ulou sezónou sa program akademickej debaty pre základné školy zaradil
medzi kmeňové aktivity SDA, a tak je v jej záujme udržanie nastoleného trendu.

Program akademickej debaty pre základné

kou, pretože sa s vedúcimi svojich klubov

Druhou zmenou

tupujú na celoslovenské kolo.

dujatie, ktorého zámerom je

20. 25. augusta 2012
. Uplyn
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Turnaje ebatiádyD

očas u
niekoľko týždňov pred podujatím

dozvedia iba 15 minút pred začiatkom konkrétnej debaty.

:
6. a 7. ročník alebo príma a sekunda
8. a 9. ročník alebo tercia a kvarta

Takéto rozdelenie napomáha k vyrovnanejším debatám a tým aj vyššej motivácii
žiakov poriadne sa na debatu pripraviť a stále skvalitňovať svoje argumentačné a
prezentačné zručnosti. Počas uplynulej sezóny 2011/2012 sa absolútnymi víťazmi svojich
kategórií stali Staničná

. ročník) a Žaneta Semanišinová z Gymnázia
Alejová v Košiciach vo vyššej kategórii (kategória 8. a 9. ročník)

P plynulej sezóny sa zorganizovali tri základné kolá. Skladali sa z debát na
prirpavované tézy, vyhlásené , na improvizované tézy,
ktorých znenie sa debatéri

Navyše sú debatéri na turnajoch Debatiády rozdelení do dvoch kategórií

Magdaléna Heveriová a Laura Sýkorová zo Základnej školy v
Košiciach a Kristína Mišlanová (kategória 6. a 7

�

�

Turnaje Debatiády 2011/2012

Termín Miesto Počet účastníkov

16. 11. 2011 Gymnázium Alejová, Košice 75

31. 1. 2012 Základná škola Sibírska, Prešov 55

28. 3. 2012 Štátna jazyková škola Užhorodská, Košice 104

Finálový turnaj Debatiády 2011/2012

Termín Miesto Počet účastníkov

10. 5. 2012 Centrum voľného času Domino, Košice 53
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Tézy debatované na turnajoch Debatiády 2011/2012

Pripravené tézy

Osemročné gymnáziá sú lepšie ako druhý stupeň základných škôl.

Žiac
sa sami vyberú.

i by namiesto hodín telesnej výchovy mali povinne navštevovať športový krúžok,
ktorý

Na školách by mali byť nainštalované sledovacie kamery.

Pripravená téza pre Finálový turnaj Debatiády

V talentových súťažiach by nemali vystupovať deti do 15 rokov.

Improvizované tézy (súťažiaci mali iba 15 minút na prípravu)

Dovolenka na Slovensku je lepšia ako dovolenka v zahraničí.

Účasť na školských výletoch by mala byť podmienená dobrými známkami.

Známi speváci alebo herci, nie sú pre mládež dobrými vzormi.

Na školách by mali byť umožnené fyzické tresty žiakom.

V priestoroch základných škôl by malo byť zakázané predávať sladkosti.

Na stredné školy by sa malo prijímať výlučne na základe známok zo základnej školy.

Deti do 15 rokov by mali mať obmedzený prístup na počítač a internet na 3 hodiny
denne

Filmy sú lepšie ako knihy.
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Iné aktivity

SDA



Zahraničné aktivity

Valné zhromaždenie IDEA

Medzinárodná konferencia „ConnectingYouth with Society“

a tréning „Debate in the Neighborhood“

2011 sa uskutočnilo v
Zaoberalo sa nadchádzajúcim

Mládežníckym fórom 2012 v Mexiku a novými stanovami IDEA, najmä inštitucionalizáciou
statusu „prísediaceho člena“ (non-voting member), pre inštitúcie, ktoré iba zvažujú
člen Miroslav Nemčok.

Hana Skljarszka, Michaela Šedovičová, Michal Adam a Miroslav
Nemčok zúčastnili
medzinárodnej konferencie

účasť na nich, zabezpečila holadnská organizácia

10. decembra Antverpách mimoriadne valné zhromaždenie
Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie (IDEA).

stvo v organizácii IDEA. Slovenskú debatnú asociáciu zastupoval

Štyria lektori SDA -
,- sa 7. až 9. decembra 2011 v Malle a Antverpách, v Belgicku

Connecting Youth with Society a tréningu Debate in the
Neighborhood, ktoré pojednávali o práci so znevýhodnenou mládežou. Podujatie,
a slovenská IDEA.
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Semináre a tréningy

Trénerský seminár

Debatný seminár v Humennom

Debatný seminár v Považskej Bystrici

Rozhodcovský a trénerský seminár

a dobrovoľnícky

Seminár pre učiteľov Debatiády

Pred valným zhromaždením SDA je zvykom zorganizovať metodické stretnutie
všetkých, ktorí budú v ďalšom roku pracovať s mladými ľuďmi v SDA. Seminár v roku 2011
sa opäť konal vo Zvolene bezprostredne pred zasadnutím valného zhromaždenia

a zúčastnili sa ho zástupcovia väčšiny debatných klubov.

Tento rok bol obohatený aj o semináre pre budúcich dobrovoľníkov, ktorí sa rozhod-
li zapojiť do práce pre SDA. Trénerské a dobrovoľnícke semináre je potrebné organizovať
každý rok, pretože sa zloženie účastníkov obmieňa a SDA potrebuje zabezpečiť presun
informácií medzi nových trénerov a školiť nových dobrovoľníkov.

14. septembra školili naši lektori päť prváckych tried na
. Simona Masicová,

Veronika Merjavá, Marián Porvažnik, Martin Blaha a Michal Papcun učili študentov argu-
mentovať a kriticky myslieť. Celá akcia by sa nebola uskutočnila bez iniciatívy a snahy
od tamojších debatérov z DK GAGLS.

Žiakov Obchodnej akadémie z Považskej Bystrice, ale aj žiakov z Piešťan a Dubnice
nad Váhom zaškoľovali do debatných zručností 7. októbra Hanka ,

uskutočnil každoročný
rozhodcovský . 27 ľudí bolo podľa záujmu rozdelených do 3 skupín.
Začínajúcich rozhodcov školila , pokročilých
rozhodcov Braňo Fečko a Lukáš Lehotský a nových a začínajúcich trénerov .

ovala Michaela Šedovičová seminár pre učiteľov so záuj-
mom o účasť svojich žiakov v rámci programu Debatiády v Bratislave.

od 7. do 9. septembra 2011

Celé tri dni od 12. do
Gymnáziu armádneho generála Ludvika Svobodu v Humennom

Skljarszka Mišo Adam
a Jakub Kobela.

Aj v sezóne 2011/2012 sa od 7. do 9. októbra vo Zvolene
a trénerský seminár

Tamara Augustínyová a Petra Vachunová
Marie Bullová

5. októbra 2011 zorganiz
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Informačné centrum Europe direct Senica

Učíme pre život 2012

Kocka

Školenie pre doktorandov SAV

Tréneri SDA, Michaela Šedovičová a Miroslav Nemčok, aj v tomto roku viedli
seminár o základoch akademickej debaty a efektívnej argumentácii a prezentácii pre
študentov stredných škôl, ktorý organizovalo Informačné centrum Europe direct Senica.
Seminár prebehol 13. februára na pôde Mestského úradu Senica. Aj v tomto roku
sa približne mesiac potom, 20. marca, odohrala debatná súťaž, na ktorej účastníci seminára
prakticky predviedli. Súťaž rozhodovali Michaela Šedovičová, Lukáš Lehotský a Miroslav
Nemčok.

SDA sa podarilo v roku 2010 rozbehnúť aj blog
zdieľať zaujímavé materiály o svete okolo nás

s ostatnými. Každý týždeň sa na tejto stránke objavujú nové príspevky, zaujímavé nielen
pre stredoškolských debatérov. Redaktormi Kocky sú Andrej Schulcz a Patrik Gallo

Organizátori pedagogickej konferencie Učíme pre život prejavili SDA dôveru aj
v tomto roku a vyhradili priestor na prezentáciu akademickej debaty. V minulom roku boli
odprezentované najmä naše aktivity pre stredné školy. Tento rok Ľudmila Onoferová spolu
s Michaelou Šedovičovou predstavili najmä čerstvé aktivity SDA orientované na žiakov
základných škôl.

Kocka. Debatéri a tréneri sa rozhodli
prostredníctvom podstránky kocka.sda.sk

, ktorý
vystriedal Martina Dubéciho.

Slovenská debatná asociácia bola oslovená Marínou Závackou, aby pripravila
školenie o argumentácii pre doktorandov Slovenskej akadémie vied. Poobednajší seminár
pripravili a predstavili Ján Búza a Martin Burgr 30. mája.
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Spolupráce a ďalšie aktivity

Debate@Europe

Odborne.debatuj.sk

Café Európa

Argumentácia a efektívna prezentácia plánov

debatnou vzdelávacou
asociáciou (IDEA) a ďalšími zapojenými národnými debatnými organizáciami počas celého
kalendárneho roka 2012 na projekte s názvom Debate@Europe. Jeho hlavným cieľom je
rozprúdiť medzi mladými ľuďmi diskusiu o celoeurópskych problémoch, ktoré sa ich
bezprostredne dotýkajú. Súčasťou podujatia sú niektoré regionálnej turnaje Slovenskej
debatnej ligy

tovania proti rivalom
z ďalších zapojených krajín.

Slovenskej debatnej asociácii sa podarilo na jeseň 2011 úspešne spustiť projekt
Odborne.debatuj.sk. Jedná sa o internetové debaty odborníkov na aktuálne témy.
Po úspechu bola SDA oslovená portálom SME.sk, ktorý poskytol debatám propagačný
priestor na webe SME.sk.

Slovenská debatná asociácia dokončila druhý ročník verejných popularizačných
debát organizovaných pre Zastúpenie európskej komisie na Slovensku pod názvom

. Séria piatich debát prebehla každý mesiac od septembra do decembra v Bratislave,
Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Nitre na rôzne celospoločenské témy, napríklad „
Angličtina ako úradný jazyk EÚ stačí“, „Multikulturalizmus Slovensku prospeje“, „Silný
"Brusel" Slovensku neprospieva.“ alebo „Ženy potrebujú kvóty na posilnenie ich pozície
v spoločnosti”. Debaty moderujú skúsení debatéri alebo novinári a diskutujúcimi sú
odborníci v daných problematikách. Projekt sa snaží priblížiť odborné témy šir

Učíme sa pomáhať – jeseň
2011 zorganizovali lektori SDA v zložení Ján Búza, Marián Porvažník, Martin Jesenský
a Viktor Vigoda dvojdňový komunikačný tréning členov rôznych mimovládnych
organizácii a občianskych združení

Slovenská debatná asociácia spolupracuje s Medzinárodnou

a bratislavský medzinárodný turnaj. Projekt má ale aj svoju internetovú
platformu, na ktorej sa viac než sto mladých Slovákov zapojilo do deba

Café
Európa

šiemu
publiku.

Pre neziskovú organizáciu Voices v rámci jej projektu

pre
s názvom Argumentácia a efektívna prezentácia plánov.

Školenie prebehlo v Bratislave 11. a 12. októbra 2011.

63



64



Od problémov k argumentom

Verejná diskusia o študentstve

Verejné debaty pre Holandskú ambasádu

Oxfordská debata o firemnej filantropii

Slovenská debatná asociácia vďaka finančnej podpore Nadácie Intenda mohla
zorganizovať v druhej polovici októbra 2011 dve víkendové školenia pre členov
mládežníckych parlamentov, žiackych školských rád a pre všetkých aktívnych mladých ľudí

zamerané na zlepšenie
analytických, argumentačných a prezentačných zručností účastníkov v procese riešenia
problémov. Školenie sa uskutočnilo v dvoch termínoch 21. - 23. a 28. - 30. októbra
v ubytovacom zariadení Zelený Breh – Sigord. Celý projekt viedli a semináre zabezpečovali
Martin Burgr a Marek Plavčan.

Nadácia Milana Šimečku

a Martin Burgr (obaja zo Slovenskej debatnej
asociácie) spolu so študentskými lídrami Nežnej revolúcie - Filipom Vagačom, Zuzanou
Mistríkovou a Tonom Popovičom – diskutovali o role počas novembra '89
a dnes. D

Na tézu „Tradičné rozdelenie prác v domácnosti medzi mužom a ženou nie je v
súlade s hodnotami 21. storočia“ zorganizovala SDA pre Holandské veľvysl

Martin Mazág a Fedor Blaščák a proti téze Michal
Hrabovec a Tomáš Kráľ.

s názvom Od problémov k argumentom. Podujatia boli

, v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou,
zorganizovala verejnú diskusiu na tému „Študenti vtedy a dnes“. 17. novembra 2011 v KC
Dunaj v Bratislave diskutovali Martin Dubéci

študentstva
iskusia sa odohrala pri príležitosti podujatia Remember November.

anectvo
5. decembra 2010 na Slovensku dve verejné debaty. Jedna sa odohrala v Košiciach
na Gymnáziu Alejová a druhá v Bratislave na Gymnáziu Vazovova.

Slovenská debatná asociácia v spolupráci s Centrom pre filantropiu zorganizovali 6.
decembra 2011 Oxfordskú debatu odborníkov na tézu „Firemná filantropia je iba
marketingový nástroj“. Za tézu vystúpili
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Verejná debata o rozvojovej spolupráci

Detská Univerzita Komenského –

Detská Univerzita Komenského – zimná časť

letná časť

e Platformu mimovládnych rozvojových organizácií zorganizovala Slovenská
debatná asociácia 7. decembra 2011 exhibičnú debatu stredoškolákov o rôznych
prístupoch k rozvojovej pomoci. Debatu zorganizovali Hana Skljarszka a Veronika
Soporská, debatovali štude

Divadlo Aréna si na spoluprácu pri zimnom pokračovaní Detskej Univerzity
Komenského opäť prizvalo lektorov z SDA. Ľudmila Onoferová, Michal Papcún a Miroslav
Nemčok 15. a 16. decembra

Počas letných prázdnin 2012 zorganizovalo Divadlo Aréna ďalšie pokračovanie
svojej Detskej Univerzity Komenského. Na nej dostala opäť priestor aj SDA 13. a 14.
augusta, kde opäť viedla Komunikačno-debatný workshop, na ktorom Ľudmila Onoferová
a Jakub Kobela učili detských účastníkov rečo je dôležité
mať vlastný názor a ako si ho zodpovedne vytvoriť a obhájiť.

Pr

nti z Gymnázia Jura Hronca.

školili deti vo veku 10 – 15 rokov v nekonfliktnom riešení
konfliktných situácií za pomoci argumentov. Podujatie prebehlo v Divadle Aréna v
Bratislave.

pomocou rolových hier a debát, p
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Rozpočtová

časť



Zrdoje rozpočtu SDA

Zoznam príjmov v roku 201 /2011 2

Členovia SDA 42 338,79€

Podiel dane z príjmu 3 539,05€

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 11 074€

Granty 40 398,79€

Európska komisia – program Európa pre občanov 18 100€

Nadácia SPP 7 000€

Nadácia Intenda 6 166€

Nadácia otvorenej spoločnosti 3 632,79€

Nadačný fond Telekom v Nadácii Intenda 3 000€

Nadácia Slovenskej sporiteľne 2 500€

Ďalšie zdroje 19 252,68€

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 16 400€

Cena Nadácie Orange 2 000€

Voices 450€

Nadácia pre demokratickú mládež
(Demokratikus Ifjúságért Alapítvány)

202,68€

Nadácia Milana Šimečku 200€

Spolu 116 603,31€
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Iné granty 35%

Dotácia Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu
ADAM1 9%

Členovia
a účastníci
podujatí 36%

Podiel dane
z príjmu 3%

Iné
organizácie 17%

Štruktúra zdrojov SDA
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Výdavky z rozpočtu SDA

Zoznam výdavkov v roku 2011/2012

Kancelária SDA aValné zhromaždenie 11 496,55€

Stredoškolské aktivity 52 890,08€

Regionálne turnaje Slovenskej debatnej ligy 18 761,13€

Finále Slovenskej debatnej ligy 5 810,22€

Anglické debatné turnaje 12 799,59€

Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní 9 659,20€

Mládežnícke fórum IDEA 5 859,94€

Základoškolské aktivity 1 928,71€

Verejné debaty 24 364,59€

Café Európa 16 160€

Projekt Debate@Europe 8 050€

Iné 154,59€

Semináre 9 564,70€

Letná akadémia Discover 10 834,08€

Spolu 111 078,71€
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Štruktúra výdavkov SDA

Stredoškolské
aktivity 48%

Kancelária 10%

Základoškolské
aktivity 2%Verejné debaty 22%

Semináre 8%
Letná akadémia
Discover 10%

74





Partneri



International Debate Education

Association

S je zakladajúcim členom Medzinárodnej
debatnej vzdelávacej asociácie združujúcej
debatné asociácie po svete.

DA

Rada mládeže Slovenska

V decembri 2011 sa SDA

. RmS združuje
mládežnícke organizácie z celého Slovenska.

stala členom Rady
mládeže Slovenska, predtým bola
pozorovateľom veľké

World Schools Debating Championships

SDA je zakladajúcim členom organizácie, ktorá
zastrešuje majstrovstvá sveta v debate.

Ministerstvo školstva SR

Slovenská debatná asociácia je zaradená
do grantovej schémy ADAM 1 Ministerstva
školstva Slovenskej republiky pre podporu
systematickej práce s deťmi a mládežou.

Nadácia otvorenej spoločnosti

Slovenská debatná asociácia spolupracuje
s národným programom NOS-OSF, ako aj
s Mládežníckou iniciatívou OSF v New Yorku.

Partneri SDA
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Národná rada Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky poskytuje
SDA rokovaciu sálu na konanie finálovej
debaty Slovenskej debatnej ligy od roku 2008.

Zastúpenie Európskej komisie na

Slovensku

Slovenská debatná asociácia spolupracuje so
Zastúpením Európskej komisie na Slovensku
na projekte 30 verejných debát na európske
témy s názvom Café Európa.

Nadácia Intenda

Nadácia Intenda podporila naše pro

Od problémov k argumentum a Od problémov
k médiám.

jekty
školenia aktívnych mladých ľudí

Nadácia SPP

V auguste 2011 zorganizovala SDA za podpory
Nadácie SPP Letnú akadémiu Discover

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne finančne
podporila Finále Slovenskej debatnej ligy
v sezóne 2011/2012.

Nadačný fond Telekom

Nadačný fond Telekom
ročník

pri Nadácii Intenda
podporil XIII. Finále Slovenskej
debatnej ligy, ktoré prebehlo v sezóne
2011/2012.
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British Council

Cieľom Britskej rady je vytváranie a rozvíjanie
vzájomných vzťahov hlavne v oblasti
vzdelávania a kultúry v anglickom jazyku.
Slovenská debatná asociácia spolupracuje s jej
slovenskou pobočkou už od roku 2005.

Izola s.r.o.

Spoločnosť Izola Košice venuje každoročne
časť podielu svojej dane z príjmu Slovenskej
debatnej asociácii.

Mayer/McCann-Erickson

Spločnosť Mayer/McCann-Erickson podporuje
SDA prostredníctvom tlače brožúr, letákov
a bannerov.

Nadácia Orange

SDA obdržala Cenu Nadácie Organe v kategórii
vzdelávanie a finančnú čiasku 2000 €
na podporu svojich aktivít.

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
spolupracuje so Slovenskou debatnou
asociáciou pri organizácii verejných debát
a finančne zastrešuje tieto podujatia.

Nadácia Milana Šimečku

SDA spolupracuje s NMŠ pri organizácii
verejných debát o multikulutarlizme a
ľudských právach.
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Platforma mimovládnych rozvojových

organizácií

MVRO v spolupráci s SDA zorganizovala
v decembri 2011 verejnú debatu
pre stredoškolákov o rôznych prístupoch
k rozvojovej pomoci.

Centrum pre filantropiu

Centrum pre filantropiu spolupracovalo s SDA
na Oxfordskej debate na tému "Firemná
filantropia je len marketingový nástroj."

Voices

SDA a nezisková organizácia Voices
spolupracujú na tréningoch pre mimovládne
organizácie. V roku 2011 o Slovenskej
debatnej asociácii krátky film.

Edea Partners a Úspešná škola

Edea Partners je spoločnosť poskytujúca
expertné a projektové služby v oblastiach
vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej
inklúzie. Prevádzkuje stránku Úspešná škola,
ktorá slúži na výmenu informácií o
inovatívnom vzdelávaní ánkou SDA
spolupracuje a jej členovia sú jej
prispievateľmi.

. S touto str

P-mat n.o.

Organizácia P-MAT dala SDA možnosť
zorganizovať semináre a školenia na Letnej
škole moderných učiteľov a konferencii Učíme
pre život.
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Divadlo Aréna

Na 9. ročníku Detskej Univerzity Komenského
dostala SDA priestor na debatno-komunikačný
workshop. SDA dostala aj príležitosť, aby
prostredníctvom debatných lektorov, viedla
zimnú časť Detskej Univerzity komenského.

SME.sk

Portál SME.sk je partnerom projektu
Odborne.debatuj.sk a poskytuje priestor
debatám odborníkov na svojej stránke.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, tiež
známy pod skratkou SGI, spolulpracuje s SDA
na projekte Oxfordské debaty.

Mladiinfo.sk

Organizácia Mladí info uverejňuje tlačové
správy Slovenskej debatnej asociácie
a poskytuje informácie o školeniach SDA jej
členom.

Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov,

Do projektu gymnázia Komplexný rozvoj
osobnosti je SDA zapojená tým, že poskytuje
metodiku a školenia pre žiakov

lení a diskusných
metódach vo vzdelávaní
a učiteľov o kritickom mys

.

Evanjelické gymnázium Tisovec

Lektori SDA pripravili pre študentov prvých
a druhých ročníkov Evanjelického gymnázia
v Tisovci týždňový kurz argumentácie
a verejného vystupovania. Kurz sa uskutočnil
v júni 2009, 2010 a 2011.
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