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Čo je SDA 
 

Slovenská debatná asociácia (SDA) je občianske združenie, ktoré sa ako jediné na 
Slovensku venuje systematickému rozvoju debatných aktivít a metodiky pre 
študentov základnych, stredných a vysokých škôl.  
SDA je od roku 1999 nástupcom debatného programu Nadácie otvorenej 
spoločnosti. Je zakladajúcim členom Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie 
(IDEA) a členom Rady mládeže Slovenska. Patrí medzi príjmateľov dotácie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špotu SR určenej na podporu dlhodobej 
systematickej práce s mládežou (ADAM1).  
 
V roku 2012 mala SDA takmer 1000 členov v 50 debatných kluboch. V tom istom 
roku získala Cenu Rady mládeže Slovenska a bola jedným z držiteľov Ceny Nadácie 
Orange za dlhodobý prínos v oblasti vzdelávania.  
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Organizačná štruktúra 
 
Debatné kluby 
Základnou organizačnou jednotkou SDA sú debatné kluby, Členovia SDA počas roka 
fungujú v debatných kluboch na svojich školách. Debatné kluby sú združené do 
dvoch regiónov – východoslovenského a západoslovenského.  
 
Valné zhromaždenie 
Valné zhromaždenie SDA sa schádza raz ročne a predstavuje platformu pre 
rokovanie o plánoch organizácie na ďalší rok a o jej dlhodobom smerovaní - 
schvaľuje rozpočet, volí členov príslušných orgánov asociácie a diskutuje o 
dôležitých otázkach spojených s fungovaním organizácie. V roku 2012 prebehlo 
valné zhromaždenie v septembri v Hoteli Junior, Jasná.   
Členmi valného zhromaždenia s hlasovacím právom sú zástupcovia debatných 
klubov. Počet hlasov, ktorým daný klub disponuje, je pomerným vyjadrením počtu 
jeho členov - čím je klub väčší, tým má viac hlasov. Členmi bez hlasovacieho práva 
sú funkcionári, dobrovoľníci a ďalší pozorovatelia. Valné zhromaždenie vedie 
zástupca dozornej rady a podklady preň pripravuje správna rada.  
 
Správna rada 
Správna rada je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej debatnej asociácie. Stará 
sa o jej chod, spravuje finančné toky, prijíma interné predpisy, plánuje aktivity 
asociácie a dozerá na ich vykonanie v súlade so stratégiou prijatou valným 
zhromaždením. Okrem toho taktiež koordinuje aktivity spojené so získavaním 
finančných prostriedkov. Správna rada má troch členov, ktorých volí valné 
zhromaždenie na funkčné obdobie troch rokov. Predsedu správnej rady volia jej 
členovia spomedzi seba. V školskom roku 2012/2013 boli členmi správnej rady: 
• Andrej Schulcz - riaditeľ SDA a predseda správnej rady 
• Martin Burgr 
• Miroslav Nemčok 
 
Dozorná rada 
Dozorná rada dohliada na činnosť asociácie. Jej hlavnou úlohou je kontrola plnenia 
úloh SDA a nakladania s finančnými prostriedkami. Dozorná rada má najmenej troch 
a najviac piatich členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na funkčné obdobie 
dvoch rokov. Predsedu a podpredsedu rady volia jej členovia spomedzi seba. V 
školskom roku 2012/2013 boli členmi dozornej rady: 
• Viktor Vigoda - predseda 
• Zuzana Vargová - podpredseda 
• Peter Pavlenko 
• Lukáš Lehotský  
• Branislav Fečko - Čegiň 
 
Výbory 
Fungovanie SDA zabezpečujú z veľkej časti dobrovoľníci, resp. funkcionári, 
pracujúci v jednotlivých výboroch. Výbory majú na starosti zabezpečovanie aktivít 
SDA, prípravu debatnej metodiky, či komunikáciu s médiami. Každý výbor má svojho 
predsedu, ktorý koordinuje jeho činnosť v spolupráci so správnou radou. V 
školskom roku 2012/2013 fungovalo v SDA 10 výborov, v ktorých pracovalo dokopy 
32 funkcionárov:  
 
• Výbor pre stredoškolský debatný program: Martin Vojtek, Ondrej Bilčík, Jakub 
Kobela, Michal Marcinko, Veronika Soporská, Ján Cina, Jana Babicová 
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• Regionálne debatné centrá: Západoslovenský región – Miroslava Babinčáková, 
Tereza Füle; Vychodoslovenský región  - Simona Masicová, Diana Šebestová 
 
• Výbor pre základoškolský debatný program: Ľudmila Onoferová,  Ján Hoffman, 
Michaela Šedovičová, Katarína Duffeková a Daniela Grofová. 
 
• Výbor pre vysokoškolský debatný program: Veronika Vlčková 
 
• Výbor pre tézy: Branislav Fečko-Čegiň, Ján Hoffman, Matej Kohár, Zuzana 
Melcrová 
 
• Mediálny výbor: Michal Adam, Michal Papcun, Daniela Grofová,  Ondrej Bilčík 
 
• Výbor pre projekty: Ján Buza, Veronika Merjavá, Matúš Huba, Michaela 
Šedovičová, Maroš Filčík, Juraj Kačur 
 
• Metodický výbor: Hana Sklajrszka, Matúš Kurian, Matej Kohár 
 
• Právny výbor: Katarína Batková, Veronika Merjavá, Katarína Kubičková 
 
• (Hlavný rozhodca Slovenskej debatnej ligy: Ondrej Schutz) 
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Stredoškolský debatný program 
 
Stredoškolský debatný program tvorí jadro aktivít SDA. V školskom roku 2012/2013 
v ňom bolo zapojených asi 80% členov SDA združených v 26 kluboch(ich zoznam 
nájdete v prílohe) pôsobiacich pri gymnáziách a ďalších stredných školách. 
Priemerný počet členov klubu je 20, najväčší klub v Sučanoch registruje 74 členov. 
 
Aktivity debatného klubu spočívajú v debatnom tréningu, metodickej príprave na 
turnaje, organizovaní exhibičných debát a pod. Kluby najčastejšie vedú 
stredoškoláci(14), potom učitelia(7), vysokoškoláci(4) a jeden absolvent debatného 
programu. SDA pomáha vedúcim klubov po metodickej(príprava materiálov) a 
organizačnej(trénerský seminár) stránke.  
 
Najrozsiahlejšou aktivitou stredoškolského programu je Slovenská debatná liga - 
celoročná súťaž, pozostávajúca z ôsmych regionálnych a jedného finálového turnaja. 
SDA pre stredoškolákov organizuje aj dva anglické debatné turnaje a zapája ich do 
medzinárodných aktivít, z ktorých najväčšie sú Stredoškolské majstrovstvá sveta v 
debatovaní a Mládežnícke fórum IDEA.  
 
Slovenská debatná liga  
 
Debata v Slovenskej debatnej lige prebieha vo formáte Karla Poppera. V debate 
účinkujú dva trojčlenné tímy, z ktorých jeden obhajuje vopred zadanú tézu a druhý 
s ňou nesúhlasí. Tieto pozície sú tímom priradené náhodne. V SDL sú debatované 
dva typy téz – pripravované, kde majú tímy mesiac na prípravu a improvizované, 
ktoré sa dozvedia hodinu pred debatou. Debaty rozhodujú na základe formálnych 
kritérií vyškolení rozhodcovia. 
 
Slovenská debatná liga je rozdelená do dvoch regiónov - východo- a 
západoslovenského. V každom z nich od októbra do marca konajú 4 dvoj- alebo 
trojdňové víkendové turnaje. Po zrátaní bodov zo všetkých regionálnych turnajov 
postúpia najúspešnejšie tímy na Finále Slovenskej debatnej ligy. Vrcholom SDL je 
finálová debata, ktorá sa v školskom roku 2012/2013 konala v Historickej budove 
Národnej rady Slovenskej republiky.   
 
 
Slovenská debatná liga v číslach 
 
V školskom roku 2012-2013 sa do SDL zapojilo spolu 367 účastníkov, ktorí 
debatovali v 105 tímoch na 25 debatných téz (ich zoznam nájdete v prílohe). Počas 
celej sezóny prebehlo 583 debát, ktoré rozhodlo 78 rozhodcov. Najväčším 
podujatím bol prvý západoslovenský regionálny turnaj v Bratislave s 212 účastníkmi, 
v 53 debatných tímoch. Na Finále Slovenskej debatnej ligy debatovalo 22 najlepších 
tímov - 15 zo západoslovenského a 7 z východoslovenského regiónu. Víťazom sa 
stal tím z Bilingválneho gymnázia CS Lewisa v Bratislave v zložení Hana Bútorová, 
Ján Horváth a Vanda Klučaríková.  
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Anglické debatné turnaje  
 
Košický anglický turnaj 
 
Každoročný jesenný turnaj v Košiciach je určený najmä začínajúcim debatérom, ktorí 
majú záujem o debatu v anglickom jazyku. V roku 2012 sa na KSDC stretlo približne 
60 debatérov z ôsmich škôl zo Slovenska. Víťazom sa stal tím z Gymnázia 
Trebišovská v zložení Martin Sarvaš, Nikola Katonová a Tatiana Pribulová 
 
Bratislavský anglický turnaj (Bratislava Schools Debating Competiton) 
 
Na jar organizuje SDA väčší medzinárodný turnaj, ktorý pomáha prezentovať 
program SDA aj na medzinárodnej úrovni.  V roku 2013 prebehol už jeho tretí 
ročník, ktorého sa zúčastnilo viac ako 200 debatérov, rozhodcov a trénerov z 13 
krajín sveta, čím sa stal jedným z naväčších medzinárodných debatných turnajov 
v Európe. Hlavným rozhodcom bola Ronit Prawer z Izraela, víťazom sa stal po prvý 
krát domáci tím z Bilingválneho gymnázia CS Lewisa v zložení Hana Bútorová, Peter 
Janiš, Andrej Hano, Ján Horváth a Mojmír Stehlík. 
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Reprezentácia Slovenska 
 
Od roku 1998 SDA každoročne vysiela trénovaný tím stredoškolských debatérov na 
Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní(WSDC). Ide o jedno z najdôležitejších 
medzinárodných podujatí, ktorého sa každoročne uskutočňuje približne 50 krajín 
sveta.  
 
V roku 2013 sa WSDC konali v tureckej Antalyi. Slovenskému tímu sa podarilo vyhrať 
tri debaty z ôsmich a v konečnom umiestnení skončiť na 34 mieste. Tím pozostával 
z Petra Janiša, Slavomíra Sovíka, Hany Bútorovej, Martina Opatovského a Juraja 
Labanta, ktorých trénoval Ondrej Schutz.  
 
SDA vyslala v roku 2013 reprezentačný tím aj na Euroázijské majstrovstvá 
v debatovaní, ktoré sa uskutočnili v Istanbule. Ten pod vedením trénerky Márie 
Bullovej vypadol v štvrťfinále.   
 
Každoročne dávame možnosť trom debatérom zúčastniť sa Mládežníckeho fóra, 
ktoré sa tento rok konalo v írskom Galway. Mládežnícke fórum je na rozdiel od 
majstrovstiev sveta podujatím ktoré v sebe kombinuje medzinárodný turnaj 
a debatný seminár. Slovenský tím v zložení Martin Sarvaš, Jozef Maruščák a Jakub 
Chihada skončil v osemfinále. Trénerkou tímu bola Hana Skljarszka.  
 
Delegácia SDA, pozostávajúca z troch debatérov a štyroch trénerov, sa na prelome 
júna a júla zúčastnila aj slovinskej debatnej akadémie v Kranjskej Gore.   
 
Semináre 
 
Začiatočnícke semináre 
 
Začiatočnícke semináre pomáhajú novovzniknutým klubom rozbehnúť svoju činnosť 
hlavne v oblasti debatnej metodiky. Vyškolení lektori učia základy argumentácie, 
debatného formátu a fungovanie debatného klubu. V školskom roku 2012/2013 
organizovala SDA 3 takéto semináre v Košiciach, Prievidzi a Žiline, ktorých sa 
zúčastnilo takmer 100 začínajúcich debatérov.  
 
Trénerský seminár 
 
Začiatkom každej debatnej sezóny je trénerský seminár. Na kvalitné fungovanie 
debatného klubov je potrebné vyškoliť začínajúcich trénerov a skúsenejším neustále 
pomáhať zlepšovať sa. Počas troch dní je im taktiež hlbšie predstavená práca 
a fungovanie SDA. Trénerského semináru v Hoteli Junior Jasná sa v septembri 2012 
zúčastnilo 46 zástupcov debatných klubov. 
 
Rozhodcovský seminár 
 
Udržateľnosť rozhodcovských kapacít je jednou zo strategických priorít SDA. 
Každoročne preto organizuje rozhodcovský seminár, ktorý školí skúsenejších 
debatérov a ďalších záujemcov o rozhodovanie a poskytnúť kvalitnú spätnú väzbu 
debatným tímom. Víkendového semináru vo Zvolene sa v októbri 2012 zúčastnilo 
20 záujemcov. 
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Základoškolský debatný program 
 
Debatný program pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov gymnázií funguje 
od roku 2010. Prvé kluby vznikli v Košiciach odkiaľ sa postupne rozširujú smerom 
na západ - v roku 2012 vzniklo 6  klubov, z toho tri v Banskej Bystrici, Žiline a 
Bratislave. Celkovo fungovalo v školskom roku 2012/2013 17 klubov(ich zoznam 
nájdete v prílohe), z ktorých 14 vedú učitelia a 3 stredoškoláci. Najväčšou a zatiaľ 
jedinou aktivitou je Debatiáda, ako obdoba Slovenskej debatnej ligy.  
 
Debatiáda 
 
Debatiáda sa delí na dva regióny, kde debatéri súťažia v dvojčlenných tímoch na 
jednodňových turnajoch v dvoch vekových kategóriách. Na bežnom turnaji sa 
debatujú pripravované aj improvizované tézy(ich zoznam nájdete v prílohe).  
 
V školskom roku 2012/2013 sme zorganizovali šesť turnajov, ktorých sa zúčastnilo 
69 tímov. 20 najúspešnejších sa zúčastnilo finále Debatiády, ktoré sa uskutočnilo v 
máji 2013 v Bratislave. Zoznam debatovaných téz nájdete v prílohe. 
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Vysokoškolský debatný program 
 
Vysokoškolská program je prirodzeným pokračovaním stredoškolského programu. 
Väčšina vysokoškolákov v SDA rozhoduje, trénuje alebo pracuje vo štruktúrach SDA. 
Napriek tomu má veľké množstvo z nich chuť pokračovať v debatovaní aj na vyššej 
úrovni. SDA zastrešuje debatné kluby v Košiciach, Bratislave a spolupracuje s klubmi 
v Brne a Prahe(ich zoznam nájdete v prílohe). V školskom roku 2012/2013 SDA 
organizovala Akademické majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky v debatovaní v 
Bratislave a pomáhala pri organizácii Brno Open a Mikulášskeho turnaja v Prahe.  
 
Akademické majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v debatovaní a 
seminár pre vedúcich klubov 
 
S podporou Nadácie Tatra Banky zorganizovala SDA v marci 2013 AMČSR 
v Bratislave, kde sa stretlo spolu 20 tímov. Zoznam debatovaných téz nájdete v 
prílohe. V snahe o podporu a rozvoj vysokoškolskej debaty na Slovensku sa pred 
samotným turnajom uskutočnil Seminár pre vedúcich klubov, ktorý počítal 14 
účastníkov.  
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Komunitný debatný program 
 
Komunitný debatný program začal svoju históriu písať práve v školskom roku 
2012/2013. Administruje ho Lukáš Lehotský, ktorý je vďaka tomu v SDA 
zamestnaný na polovičný úvazok.   
 
Hlavnou aktivitou programu je projekt Debata v komunite – súčasť medzinárodného 
projektu Debate in Neighbourhood Europe II. Zdôrazňuje debatu ako nesúťažnú 
aktivitu a zameriava sa najmú na mladých ľudí v stredoškolskom veku 
navštevujúcich komunitné alebo nízkoprahové centrá, školy v menej rozvinutých 
regiónoch na Slovensku či mládežníkov žijúcich v detských domovoch. Projekt je 
podporený z programu Európskej komisie Mládež v akcii. 
 
Druhou líniou programu je vzdelávanie komunitných lídrov a ich podpora 
v organizovaní vlastných debát na témy blízke mládeži. Hlavnou aktivitou seminár 
tejto dimenzie Komunitného programu  je seminár Od problémov k debate, ktorý 
finančne podporila Nadácia Intenda.  
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Letná akadémia Discover 
 
Počas letných prázdnin organizuje SDA spolu s tímom dobrovoľníkov Letnú 
akadémiu Discover. Je určená žiakom slovenských a českých stredných škôl, ktorí 
majú záujem vyskúšať si netradičnú formu vzdelávania mimo školských priestorov. 
Účastníci sa na jeden týždeň odoberú do prírody a vyskúšajú si ako chutí zmes 
uvoľnenej atmosféry a kvalitného vzdelania, podľa vzoru anglosaských „colleges“. 
Discover ponúka 16 kurzov vedených skúsenými lektormi, ktorí sú študentmi alebo 
absolventmi prestížnych svetových univerzít ako Oxford, Harvard alebo Cambridge. 
V roku 2013 sa jej zúčastnilo 103 stredoškolákov z Česka a Slovenska. 
 
Letná akadoémia Discover sa tento rok konala s podporou Nadácie SPP. 
 
Jedným z hlavných aspektov letnej akadémie je rozvoj osobnostnej stránky 
účastníkov. Popri dvoch hlavných kurzoch sú v ponuke workshopy zamerané na 
zlepšovanie vodcovských kvalít (leadership skills) účasatníkov, tímových zručností 
a kreatívneho prístupu pri riešení problémov ale taktiež aj na zlepšovanie 
povedomia o súčasných spoločenských problémoch. 
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Aktivity pre iné inštitúcie a verejnosť 
 
Verejné debaty 
 
V spolupráci s debatnými klubmi SDA organizuje aj verejné debaty. Ich cieľom je 
rozprúdiť diskusiu o dôležitých súčasných témach najmä medzi rovesníkmi 
debatérov. V školskom roku 2012/2013 podporilo Veľvyslanectvo Holandského 
kráľovstva 4 verejné debaty na stredných školách po celom Slovensku, Nadácia 
Martina Šimečku podporila verejnú debatu o multikulturalizme. Verejné debaty boli 
súčasťou aj projektu Debate@Europe, ktorý sme realizovali s niekoľkými ďalšími 
zahraničnými debatnými organizáciami počas roka 2012. Projekt bol podporený 
z programu Európa pre občanov. Niekoľko verejných debát bolo zorganizovaných aj 
vysokoškolskými klubmi v Bratislave.  
 
Internetové debaty 
 
Hlavným internetovým projektom SDA je Debatuj.sk. Jedná sa o debatný portál, 
ktorý poskytuje priestor pre každého kto nemá problem diskutovať pod vlastným 
menom.  Diskutéri majú možnosť pridávať argumenty za súhlasné aj nesúhlasné 
pozície v debatách ktoré sú im blízke. Hodnotiaci systém zabezpečuje  kvalitu 
argumentov v debatách. Vznik Debatuj.sk podporila Nadácia otvorenej spoločnosti.  
 
Debatný týždeň v Tisovci 
 
SDA už každoročne organizuje debatný týždeň v Tisovci určený pre žiakov prvého 
ročníka Evanjelického gymnázia. Počas piatich dní vysvetľovali piati lektori 
začiatočníkom základné debatné techniky a ich využitie v ďalšom štúdiu, či bežnom 
živote. Debatný týždeň sa uskutočnil aj vďaka podpore zo strany učiteľov na 
Evanjelickom gymnáziu.  
 
Debate Exchange 
 
V júli 2013 zorganizovala SDA týždňové medzinárodné podujatie, ktorého cieľom 
bola výmena skúseností medzi partnerskými debatnými organizáciami. V Svätom 
Jure sa stretlo 45 ľudí pracujúcich v 12 organizáciách.  
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Inštitucionálne 
 
Strategickým záujmom SDA je aj rozvoj dobrovoľníckych kapacít z kvantitatívneho, 
ale hlavne kvalitatívneho hľadiska. V školskom roku 2012/2013 sme zorganizovali 
niekoľko podujatí, ktorých cieľom bolo vzdelávanie, väčšie zapojenie a zefektívnenie 
práce funkcionárov a dobrovoľníkov pracujúcich v Slovenskej debatnej asociácii.  
 
Dobrovoľnícke semináre 
 
V septembri 2012 v Hoteli Junior Jasná prebehol trojdňový seminár pre záujemcov o 
dobrovoľnícku prácu v SDA, na ktorom sa zoznámili so systémom deľby práce, 
úlohami vyplývajúcimi z jednotlivých funkcií a metódami práce v SDA. Seminára sa 
zúčastnilo 28 ľudí. 
 
V polovici sezóny (február 2013) pripravila SDA pre funkcionárov dvojdňový 
seminár, ktorý sa uskutočnil v Podskalí pri Považskej Bystrici. Podujatie slúžilo ako 
diskusná platforma o prioritách a ďalšom smerovaní organizácie, ďalej na evaluáciu 
dovtedy vykonanej práce a prípravu plánov na druhú polovicu sezóny. Seminára sa 
zúčastnilo 15 funkcionárov  
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Partneri 
 
Ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí v roku 2012/2013 zdieľali 
naše poslanie a pričinili sa o rozvoj Slovenskej debatnej asociácie. 
 
Organizácie, ktorých je SDA členom 
Medzinárodná debatná vzdelávacia asociácia 
Rada mládeže Slovenska 
Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní 
 
Veľkí donori 
Ministerstvo školstva, vedy, vúskumu a športu Slvoenskej republiky 
Program Európskej únie Mládež v akcii 
Program Európskej únie Európa pre občanov 
Nadácia VÚB 
Nadácia SPP 
Nadáca Tatra banky 
Nadácia otvorenej spoločnosti 
Izola Košice 
 
Partneri 
Mayer/McCann Erickson 
Centrum pre filantropiu 
Sme.sk 
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva 
Nadácia Milana Šimečku 
Nadácia pre demokratickú mládež (Maďarsko) 
Za a proti (Slovinsko) 
Voices 
Gymnázium Jura Hronca 
Evanjelické gymnázium Tisovec 
Gymnázium Varšavská 
Divadlo Aréna 
Hi-reklama 
WebSupport 
Pure Water 
Mladiinfo 
Pre stredoškolákov 
Úspešná škola 
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Finančná časť 
 
Náklady 
 
Približne polovicu nákladov v roku 2012/2013 zabral Stredoškolský debatný 
program. Základoškolský debatný program ostáva nízkonákladový, pretože turnaje 
v ňom kratšie a nepotrebujú ubytovanie. Asi najvýraznejšou zmenou v tomto roku 
sú nákaldy na verejné, internetové debaty a tréningy, ktoré SDA realizovala ako 
súčasť niekoľkých paralelných projektov. Narástli tiež náklady na kanceláriu, 
v súvislosti s tým, že SDA má prvýkrát riaditeľa na plný úväzok. 
 

 
 
 
  

1.	  Stredoškolský	  
debatný	  program	  

45%	  

2.	  
Základoškolský	  

debatný	  
program	  	  

1%	  

3.	  
Vysokoškolský	  

debatný	  
program	  	  	  

2%	  
4.	  Verejné	  debaty	  	  

6%	  

5.	  Letná	  
akadémia	  
Discover	  
12%	  

6.	  Debata	  v	  
komunite,	  Debate	  
Exchange	  a	  iné	  

tréningy	  
13%	  

A.-‐F.	  Organizačné	  	  
21%	  
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1.-5. Aktivity a projekty  104 615,20 € 
1. Stredoškolský debatný program 59 413,60 € 
1.1 Slovenská debatná liga  28 187,65 € 
1.1.1 Západoslovenské turnaje   13 350,47 € 
1.1.2 Východoslovenské turnaje   7 592,92 € 
1.1.3 Finále Slovenskej debatnej ligy 7 244,26 € 
1.2 Anglické turnaje   20 688,16 € 
1.2.1 Košický 1 534,18 € 
1.2.2 Bratislavský 19 153,98 € 
1.3 Reprezentácia Slovenska  10 006,86 € 
1.3.1 Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní  5 127,56 € 
1.3.2 Mládežnícke fórum IDEA  2 899,90 € 
1.3.3 Iné zahraničné turnaje   1 979,40 € 
1.4 Stredoškolský debatný fond  530,93 € 
2. Základoškolský debatný program 1 418,54 € 
2.1 Regionálne turnaje   939,38 € 
2.2 Celoslovenské podujatia   479,16 € 
3. Vysokoškolský debatný program 3 110,46 € 
4. Verejné debaty  7 960,87 € 
5. Letná akadémia Discover 16 326,48 € 
6. Debata v komunite, Debate Exchange a iné tréningy 16 385,25 € 
A.-D. Organizačné  28 027,84 € 
A. Valné zhromaždenie a dobrovoľnícke semináre  6 131,87 € 
B. Sociálny fond a fond na podporu dobrovoľníkov 154,14 € 
C. Členstvo SDA v iných organizáciách  383,45 € 
D. Kancelária  21 358,38 € 
Spolu 132 643,04 € 
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Zdroje 
 
Najväčšiu časť zdrojov opäť predstavovali účastnícke a členské poplatky. Najväčším 
samostatným donorom SDA bolo Ministerstvo školsva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky - SDA je jedným z prijímateľov dotácie ADAM1 na podporu 
dlhodobej a systematickej práce s mládežou. Program Európskej únie Mládež v akcii 
podporil niekoľko medzinárodných projektov SDA a našich partnerov. 

 
1. Členovia a účastníci podujatí Slovenskej debatnej asociácie 56 675,50 € 
2. Dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 21 555,73 € 
3. Zdroje Európskej únie 41 596,10 € 
Program Mládež v akcii 35 016,10 € 
Program Európa pre občanov 6 580,00 € 
4. Podiel dane z príjmu 3 758,08 € 
5. Korporátne nadácie 8 500,00 € 
Nadácia SPP 3 000,00 € 
Nadácia VÚB 3 000,00 € 
Nadácia Tatra banky 2 500,00 € 
6. Iné zdroje 5 252,92 € 
Nadácia Otvorenej spoločnosti 2 939,35 € 
Medzinárodná debatná vzdelávacia asociácia (NL) 1 131,96 € 
Veľvyslanetctvo Holandského kráľovstva 517,00 € 
Nadácia pre demokratickú mládež (HU) 217,02 € 
Nadácia Milana Šimečku 200,00 € 
Dell 200,00 € 
Voices 45,00 € 
Úroky 2,59 € 
Spolu 137 338,33 € 

1.	  Členovia	  a	  
účastníci	  podujaX	  

Slovenskej	  
debatnej	  asociácie	  

41%	  

2.	  Dotácia	  
Ministerstva	  
školstva,	  vedy,	  

výskumu	  a	  športu	  
SR	  
16%	  

3.	  Zdroje	  Európskej	  
únie	  
30%	  

4.	  Podiel	  dane	  z	  
príjmu	  
3%	  

5.	  Korporátne	  
nadácie	  
6%	  

6.	  Iné	  zdroje	  
4%	  
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Príloha 1 Zoznam debatných klubov 
 
Stredoškolský debatný program (26) 
Alejová, Košice 
CSL, Bratislava 
Dneperská, Košice 
Dunica 
EKG, Prešov 
GAGLS, Humenné 
GBZA, Žilina 
GJAK, Košice 
GJH, Bratislava 
Gvarza, Žilina 
Gymlet, Martin 
Gypy, Piešťany 
Hollého, Trnava 
Lacák, Košice 
Malacky 
Metodova, Bratislava 
OAPB, Považská Bystrica 
Poštová, Košice 
Prievidza 
Sučany 
Svätého Augustína, Bratislava 
Šrobárova, Košice 
Tilgnerova, Bratislava 
Tisovec 
Trebišovská, Košice 
Vazka, Bratislava 
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Základoškolský debatný program (17) 
Alejová mladší, Košice 
Bernolákova, Košice 
Bidovce 
Bukovecká, Košice 
Dneperská mladší, Košice 
EKG mladší, Prešov 
Fabko, Košice 
Gvarza mladší, Žilina 
Human, Košice 
Jenisejská, Košice 
K4, Košice 
Kvačany 
Lacák mladší, Košice 
Narnia, Bratislava 
Sibírska, Prešov 
Stanklub, Košice 
U Filipa, Banská Bystrica 
 
Vysokoškoslký debatný program (4) 
Debatný klub Univerzity Pavla Jozefa Šafaríka, Košice 
Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy, Praha 
Debatní klub studentů Masarykovy Univerzity, Brno 
Vysokoškolský debatný klub v Bratislave  
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Príloha 2 Tézy debatované v sezóne 2012/2013  
 
Prípravné tézy v Stredoškolskom debatnom programe 
Regionálne turnaje 
Slovenský zdravotný systém by mala pokrývať jedna štátna zdravotná poisťovňa 
Aspoň päť poslaneckých mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky by malo byť 
vyhradených pre príslušníkov rómskej menšiny. 
Výskum smerujúci k predĺženiu priemerného veku dožitia sa nad 150 rokov by nemal byť 
uskutočňovaný. 
Občianska neposlušnosť nepatrí do demokracie. 
Finále Slovenskej debatnej ligy 
Štát by mal dotovať printové média. 
Košický anglický turnaj 
THW force university graduates to spend their first 5 years working in the country of their 
university. 
(Táto vláda by absolventov univerzít nútila pracovať prvých päť rokov v krajine univerzity, 
ktorú vychodili)  
Bratislavský anglický turnaj 
As Czechoslovakia in 1992, this house would not support dissolution. 
(Ako Československo v 1992 by táto vláda nepodporila rozdelenie) 
THW make demonstrable commitment to combatting climate change a pre-condition for the 
receipt of development aid. 
(Táto vláda by zaviedla ako podmienku na prijatie rozvojovej pomoci preukázateľný záväzok 
na boj s klimatickými zmenami.  
 
Improvizované tézy v Stredoškolskom debatnom programe 
Regionálne turnaje 
Na štátnych školách by sa nemala vyučovať náboženská výchova. 
V širších centrách metropol EÚ by mal byť zakázaná doprava osobnými automobilmi. 
Na všetkých stredných školách by mala byť zavedená povinná sexuálna výchova. 
Účinkovanie zvierat v zábavných programoch, estrádach a cirkusoch by malo byť zakázané. 
Bulvárne média by mali byť zdanené vo vyššej miere ako iné média. 
Štát by mal národné športové zväzy financovať na základe dosiahnutých reprezentačných 
výsledkov. 
Filmy by nemali obsahovať scény, v ktorých sa zlahčuje násilie.  
Média by mali mať povinnosť uverejniť konečné rozhodnutie súdu v trestných veciach, o 
ktorých informovali verejnosť ešte pred skončením tresného konania. 
Práva na prenosy zápasov národných reprezentácií by mali byť zadarmo pridelené 
verejnoprávnej TV. 
Členovia miestnych a regionálnych zastupiteľstiev by nemali mať nárok na odmenu nad 
rámec nákladov spojených s výkonom mandátu. 
Športovci, ktorí berú v súčasnosti zakázané podporné látky na výkon, by mali súťažiť v 
samostatnej lige. 
Podmienkou pre zvolenie do pozície ústavného činiteľa by malo byť ukončené stredoškolské 
vzdelanie s maturitou. 
Hazardné hry by mali byt zakázané. 
Cudzojazyčné filmy by mali byť vysielané v pôvodnom znení s titulkami. 
Štát by mal nariadiť cirkvám, aby umožnili ženám stať sa kňazmi. 
Pápež by mal byť zvolený priamou voľbou všetkých katolíckych veriacich. 
Aspoň jedna z troch pesničiek v rádiu by mala byť slovenská. 
Finále Slovenskej debatnej ligy 
Wikipédia spôsobila viac škody ako dobra 
Všetky rozhodnutia o prístupe k drogám, alkoholu, tabaku a ďalším návykovým látkam by 
mali byť vykonané expertnými komisiami zloženými z vedcov a nie politikmi. 
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Právni zástupci by mali byť vo všetkých sporoch pred súdom pre každého prideľovaní 
náhodne. 
Južná Kórea by mala zaútočiť na Severnú Kóreu. 
Bratislavský anglický turnaj 
THS parents who secretly monitor their children through their childrens' electronic devices. 
(Táto vláda podporuje rodičov ktorí tajne sledujú svoje deti pomocou ich elektronických 
prístrojov) 
This House would not expose children to the Disney princesses. 
(Táto vláda by nevystavila deti Disney princeznám.) 
If it were the only way to convict a guilty person, This House would admit unlawfully 
obtained evidence in a court of law. 
(Ak by to bola jediná možnosť ako usvedčiť vinníka, táto vláda by na súde prijala nezákonne 
získané dôkazy.)  
This House regrets that there is still organised religion in the 21st century. 
(Táto vláda ľutuje existenciu organizovaného náboženstva v 21 storočí.) 
 
Prípravné tézy v Základoškolskom debatnom programe 
Regionálne turnaje 
Žiaci základnej školy by mali mať v dni školského vyučovania možnosť obeda v školskej 
jedálni zadarmo. 
Všetky televízne programy by mali byť vysielané v pôvodnom znení s titulkami. 
Žiaci so zlými výsledkami by mali namiesto prepadnutia chodiť cez prázdniny na doučovanie 
a vzdelávacie kurzy. 
Finále Debatiády 
Na základných školách by mali byť zavedené prospechové štipendiá. 
 
Improvizované tézy v Základoškolskom debatnom programe 
Regionálne turnaje 
Deti do 15 rokov by sa po 20:00 mali po vonku pohybovať len v sprievode osoby nad 18 
rokov. 
Žiaci by mali dostávať učebnice v elektronickej podobe. resp. Papierová forma učebníc by 
mala byť zrušená. 
Využívanie zvierat v zábavnom priemysle by malo byť zakázané. 
Bezdomovci by mali mať v zime povolené prespávať na staniciach. 
Využívanie zvierat v kozmetickom priemysle by malo byť zakázané. 
Žobranie na turisticky atraktívnych miestach by malo byť zakázané 
MHD by mala byť zadarmo. 
Kupovať drahý mobilný telefón sa neoplatí. 
Na cestovné by nemala existovať žiacka zľava. 
Reality show by mali byť zakázané. 
Na ZŠ by mali byť povinne zavedené kurzy prvej pomoci. 
Športovci, ktorí sa vulgárne vyjadrujú a správajú by mali prísť o právo obliekať reprezentačný 
dres. 
  
Tézy Akademických masjtrsovstviev Českej a Slovenskej republiky v debatovaní 
Táto vláda by obnovila česko-slovenskú federáciu. 
Táto vláda by poslala najlepších učiteľov do najslabších škôl. 
Táto vláda by ústavným zákonom stanovila strop 3% HDP na dlh verejných financií. 
Táto vláda by zakázala pornografiu. 
Táto vláda by nechala Irán vyvinúť jadrové zbrane. 
Táto vláda by umožnila priamo volenej hlavny štátu z vlastnej iniciatívy odvolať vládu alebo 
jej člena. 
 


