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Slovenská debatná asociácia je podporená
dotáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
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Summary
Our mission is to promote critical thinking, open-mindedness and citizenship of young
people. Established in 1999 as a spin-off of the Open Society Foundation, the Slovak Debate
Association (SDA) is the national debating body in Slovakia. Debating is an organized
exchange of ideas in which two teams exchange arguments for and against a topic that they
received in advance. Both sides give speeches in alternate order and have an equal amount
of time to present their case. Debates are decided by a panel of impartial judges who we
extensively train for this purpose.
In 2018/2019 our work consisted of five programs:
1) The high school program has remained stable at 38 debate clubs. We organized for them
a national debating league, whose final round again took place in parliament, as well as one
English-language tournaments with international participation, one international summer
debating academy and several trainings for debate coaches and judges. We hired our fourth
staff member in September, whose main job has been to support coaches of high school
debate clubs, most of whom are in high school themselves.
2) The middle school program attracted 54 two-member teams across the country.
3) Our university program grew slightly. Our university clubs organised multiple annual
Czecho-Slovak debating tournaments.
4) In the public discussion program, we continued a series of events on current European
issues.
5) In its ninth year the Discover summer academy had 259 participants. You can find out
more about these events at www.discover.sk.
SDA’s budget grew to 249 841 EUR from 203 355 EUR last year. The high school program was
about half our budget. Overhead costs represented 14 %. The single biggest source of
income was still the Ministry of Education, whose general subsidy covered about 14 % of the
budget. Donations from alumni and individual supporters grew to 14 708 EUR, which was
almost 6 % of our income.
In May 2018 the Pontis Foundation recognized our work with the Generation 3.0 award.
Combined with other sources of support, this allowed us to grow more extensively from
September 2018.
We would like to thank all individuals, donors and partners who have shared our mission,
especially if they have been with us for several years.

3

Čo je SDA
Slovenská debatná asociácia (SDA) podporuje kritické myslenie, otvorenú spoločnosť
a občianstvo mladých ľudí.
SDA je občianske združenie a jediná organizácia svojho druhu na Slovensku. Vznikla 17.
novembra 1999 ako nástupca debatného programu Nadácie otvorenej spoločnosti. Je
zakladajúcim členom Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie a členom Rady
mládeže Slovenska. Patrí medzi prijímateľov dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR určenej na podporu dlhodobej systematickej práce s mládežou. V roku 2018
získala Cenu Generácia 3.0 od Nadácie Pontis.
SDA mala v roku 2018 837 členov a členiek združených v 63 debatných kluboch. Jej činnosť
počas sezóny 2018/2019 zabezpečovali štyria zamestnanci na plný úväzok a približne 100
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pôsobiacich ako vedúci alebo vedúce klubov, rozhodcovia
alebo rozhodkyne a na ďalších pozíciách.
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Čo je debata
Debata je organizovaná výmena názorov. Prebieha najčastejšie medzi dvomi trojčlennými
tímami, z ktorých jeden obhajuje vopred zadanú tézu a druhý s ňou nesúhlasí. Pravidlá
debaty určujú poradie, čas a úlohy jej účastníkov a účastníčok. O víťazstve v súťažnej debate
rozhodujú kvalifikovaní rozhodcovia a rozhodkyne na základe argumentácie, nie kvality
rečníckeho prejavu.
Debatné tézy sú formulované tak, aby s nimi bolo možné rozumne súhlasiť aj nesúhlasiť.
Týkajú sa rôznych oblastí, napríklad:
• politiky („Európska únia by mala posilniť sankcie voči Rusku.“)
• ekonómie („Spotrebná daň na pohonné hmoty by mala naďalej významne rásť.“)
• ekológie („Od roku 2025 by mali byť v Európe zakázané spaľovacie motory.“)
• morálky („Plagiátorstvo pri písaní akademických prác na vysokých školách by malo byť
trestané odňatím slobody.“)
• športu („Športovci a športovkyne, ktoré berú v súčasnosti zakázané podporné látky na
výkon, by mali súťažiť v samostatných kategóriách.“)
• kultúry („Umenie by nemalo byť financované zo štátneho rozpočtu.“)
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Organizačná štruktúra
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 a členky ústredných orgánov a diskutuje o dôležitých otázkach spojených s
fungovaním organizácie.
Valné zhromaždenie združuje zástupcov a zástupkyne debatných klubov. Počet hlasov je
daný veľkosťou klubu. Valné zhromaždenie vedie predseda alebo predsedníčka dozornej
rady a podklady preň pripravuje výkonná rada.
Výkonná rada

Výkonná rada je najvyšším výkonným orgánom. Stará sa o chod SDA, finančné toky, prijíma
predpisy a zodpovedá za plnenie stratégie prijatej valným zhromaždením. Má štyroch
členov alebo členky volených valným zhromaždením na tri roky. Predsedu alebo
predsedníčku výkonnej rady volia jej členovia a členky spomedzi seba. V tejto sezóne vo
výkonnej rade boli:
•
•
•
•

Andrej Schulcz (riaditeľ SDA a predseda výkonnej rady)
Katarína Koromházová
Tomáš Jarabák
Filip Šiška

Správna rada

V septembri 2018 valné zhromaždenie schválilo vznik správnej rady, ktorá sa podieľa na
riadení SDA, na tvorbe strategického plánu a na riešení ďalších otázok, ku ktorým ju prizve
výkonná rada. Podporuje výkonnú radu pri plnení svojich úloh. Správna rada pozostáva z
predsedu alebo predsedníčky a zo šiestich až dvanástich ďalších členov a členiek, ktorých
valné zhromaždenie volí v tajnej voľbe na trojročné funkčné obdobie. Správna rada sa
schádza minimálne dvakrát ročne. V tejto sezóne jej členmi a členkami boli:
•
•
•
•
•
•
•

Zuzana Vargová (predsedníčka), absolventka SDA, štátna úradníčka a spoluzakladateľka
Klubu úradníkov dobrej vôle
Lenka Iľanovská, konzultantka a bývalá riaditeľka Fóra donorov
Lucia Pašková, podnikateľka a bývalá riaditeľka CURADEN Slovakia
Ján Cifra, manažér a výkonný riaditeľ firmy Websupport
Jozef Maruščák, absolvent SDA a výkonný riaditeľ právnického startupu CourtQuant
Martin Šedovič, absolvent SDA a bývalý člen Slovenského národného tímu v debatovaní
Nicolas Tabačko, zástupca vedúcich debatných klubov a vedúci debatného klubu Poštová

Kancelária

Okrem riaditeľa mala SDA tri ďalšie plné úväzky. Prvý vznikol v septembri 2017 a mal na
starosti metodickú podporu stredoškolských debatných klubov. Druhý vznikol v máji 2018
a venoval sa medzinárodnej spolupráci. Tretí vznikol v septembri 2018 a mal na starosti
metodickú podporu stredoškolských debatných klubov.
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Na pozícii rozvojových koordinátorov a koordinátorky boli:
•
•

Jakub Kobela (do 04/2019)
Ondrej Schütz

•

Ivana Ivanová

Okrem troch plných úväzkov mala SDA pre účely externej komunikácie uzavreté aj dve
dohody o brigádnickej práci študenta / študentky.
Za komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí a Debatných listov boli zodpovedné:
•
•

Lucia Urbaníková
Alena Marková

Ďalšie pozície

Chod SDA zabezpečujú z veľkej časti dobrovoľníčky a dobrovoľníci rozdelení do výborov.
Výbory majú na starosti zabezpečovanie aktivít SDA, prípravu debatnej metodiky či
komunikáciu s médiami. Každý výbor má svojho predsedu alebo predsedníčku, ktorý alebo
ktorá koordinuje jeho činnosť v spolupráci s výkonnou radou. V tejto sezóne sme mali
obsadené tieto pozície:
Regionálni koordinátori a koordinátorka stredoškolského programu
• Filip Mardzin (západ)
• Dávid Staněk (stred)
• Michaela Petrušková (východ)
Koordinátor podujatí stredoškolského debatného programu
• Filip Stripaj
Hlavný rozhodca Slovenskej debatnej ligy
• Stanislav Jozef Krištofík
Rozhodcovský koordinátor
• David Birošík
Výbor pre tézy stredoškolského debatného programu
• Anton Gromóczki (predseda do 12/2018)
• Michaela Šedovič
• Ján Jursa (predseda od 12/2018)
• Michal Karlubík
• Adam Kalivoda
• Peter Eller
• Kristián Kottfer
• Sonja Nováková
• Martin Opatovský
• Zuzana Bednáriková
Tréneri tímu na majstrovstvá sveta v debatovaní
• Branislav Fečko-Čegiň
• Michal Pečeňa
Koordinátorka mentorského programu
• Alexa Dvorská
Ombudsmanka
• Katarína Kandriková
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Regionálni koordinátori a koordinátorka základoškolského debatného programu
•
•
•

Jakub Kamenický (západ)
Aneta Migátová (stred)
Milan Gajtko (východ)

Koordinátorka podujatí základoškolského debatného programu
• Andrea Nina Gašparovičová
Hlavná rozhodkyňa Debatiády
• Mária Gálová
Výbor pre tézy Debatiády
• Branislav Engler (predseda)
• Zuzana Bednáriková
• David Birošík
Kontrolór
•

Martin Jesenský

Externá spolupráca pri tvorbe stratégie
• Mária Michálková
• Marián Zachar
• Silvester Pullman
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Stredoškolský program
Stredoškolský debatný program je najstarším a najväčším súborom našich aktivít. V tejto
sezóne v ňom bolo zapojených takmer 60 % členskej základne SDA v 38 kluboch pôsobiacich
pri gymnáziách a ďalších stredných školách.
Debatné kluby organizujú debatné tréningy, cvičné debaty a pripravujú sa na debatné
turnaje. Skoro všetky kluby vedú starší stredoškoláci a stredoškoláčky. SDA im poskytuje
metodickú podporu.
Najrozsiahlejšou aktivitou stredoškolského programu je Slovenská debatná liga – celoročná
súťaž, pozostávajúca z dvanástich regionálnych a finálového turnaja. SDA pre
stredoškolákov a stredoškoláčky organizuje aj jeden anglický debatný turnaj a zapája ich do
medzinárodných aktivít, z ktorých najvýznamnejšou sú Stredoškolské majstrovstvá sveta v
debatovaní.

Slovenská debatná liga
Debaty v Slovenskej debatnej lige prebiehajú od tejto sezóny v novom debatnom formáte.
V tomto formáte má debata 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 a rozhodkyne.
Slovenská debatná liga bola v tejto sezóne rozdelená do troch regiónov –
východoslovenského, stredoslovenského a západoslovenského. V každom z nich sa od
októbra do marca konali 4 dvoj- alebo trojdňové víkendové turnaje. Po zrátaní bodov zo
všetkých regionálnych turnajov postúpia najúspešnejšie tímy na Finále Slovenskej debatnej
ligy. Liga vrcholila v apríli finálovou debatou v Rokovacej sále Národnej rady Slovenskej
republiky na tézu „Od roku 2025 by mali byť v Európe zakázané spaľovacie motory.“ Finále
Slovenskej debatnej ligy 2018/2019 podporila firma GreenWay Infrastructure a Slovenské
elektrárne.
V sezóne 2018/2019 sa do SDL zapojilo viac ako 100 tímov, ktoré debatovali na 37 debatných
téz. Na Finále Slovenskej debatnej ligy debatovalo 20 najlepších tímov: 9 zo
západoslovenského, 6 zo stredoslovenského a 5 z východoslovenského regiónu. Ligu vyhral
zmiešaný tím Pošrac IV. v zložení Richard Rybár (Park mládeže), Nicolas Tabačko (Poštová)
a Laura Priatková (Šrobárova).
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Anglické debatné turnaje
Bratislavský medzinárodný turnaj (Bratislava Schools Debating Competiton)

Na jar organizuje SDA väčší medzinárodný turnaj, ktorý pomáha prezentovať program SDA
aj na medzinárodnej úrovni. V roku 2019 prebehol jeho ďalší ročník, ktorého sa zúčastnilo
26 tímov zo 6 krajín, čo z neho robí jeden z najväčších debatných turnajov v strednej Európe.
Hlavnou rozhodkyňou bola Rocío Abril z Argentíny. Turnaj vyhral rumunský národný tím,
ktorý sa vo finálovej debate stretol s časťou slovenského národného tímu.
Reprezentácia Slovenska

Od roku 1998 SDA každoročne vysiela tím na Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní
(World Schools Debating Championship). V roku 2019 sa majstrovstvá sveta konali v
Thajsku. Slovenský tím postúpil do vyraďovacích kôl a umiestnil sa na 24. mieste. V tíme boli
Matej Čerman, Christian Alexander Filt, Timofej Kožuchov, Richard Vaško a Rebeka
Démuthová.

Metodická podpora
Trénerské semináre

Začiatkom každej debatnej sezóny sú trénerské semináre. Každý rok majú niektoré debatné
kluby nových vedúcich alebo vedúce, väčšinou stredoškolákov a stredoškoláčky. Na
kvalitný chod klubov tak potrebujeme školiť začínajúcich trénerov a trénerky a skúsenejším
sa snažíme pomáhať zlepšovať sa. V tejto sezóne sme organizovali dva semináre
v septembri, ktorých sa zúčastnilo spolu 46 trénerov, tréneriek, záujemcov a záujemkýň
o založenie debatných klubov.
Rozhodcovský seminár

Rozhodovanie je základ férovosti a vzdelávacieho prínosu debatných turnajov. Aby sme
zabezpečili jeho kvalitu, máme trojúrovňový akreditačný systém a rozhodcom
a rozhodkyniam umožňujeme účasť na rozhodcovských seminároch, na ktorých sa učia
o legitímnych rozhodcovských kritériách, podávaní spätnej väzby či riešení neštandardných
situácií. Počas sezóny 2018/2019 sme zorganizovali dva rozhodcovské semináre spolu pre
65 účastníkov a účastníčok. Prvý sa uskutočnil v septembri v Moravskom Svätom Jáne
a druhý v januári v Modre.
Vyšehradská debatná akadémia

V auguste 2019 sme pre 56 stredoškolákov a stredoškoláčok z krajín V4, Ukrajiny
a Gruzínska zorganizovali týždenné podujatie o obsahových, strategických aj
prezentačných aspektoch debaty. Na týždennej akadémii lektoroval medzinárodný
lektorský tím zo 7 krajín, ktorého súčasťou boli aj členky a člen SDA (Sára Provazníková,
Zuzana Bednáriková a Stanislav Jozef Krištofík). Vyšehradskú debatnú akadémiu finančne
podporil Medzinárodný visegradský fond.
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Návštevy a ďalšia metodická podpora debatných klubov

V sezóne 2018/2019 sme realizovali systematické navštevovanie debatných klubov dvomi
rozvojovými koordinátormi. Uskutočnili 60 návštev, na ktorých lektorovali vzorové hodiny,
monitorovali a hodnotili prácu vedúcich klubov a organizovali neformálne stretnutia
s debatérmi a debatérkami. Počas sezóny tiež rozvíjali celosezónnu zbierku metodických
materiálov pre trénerov a trénerky klubov.

Medzinárodná spolupráca
Od mája 2018 sa SDA aktívne podieľa na budovaní kapacít Medzinárodnej debatnej
vzdelávacej organizácie. Naše zapojenie spočíva v tvorbe metodických podkladov,
inštitucionálnej podpore zahraničných debatných organizácií a fundraisingu pre celú sieť.
Za týmto účelom sme od mája 2018 rozšírili kanceláriu o novú pozíciu rozvojového
koordinátora. Okrem toho sme sa v júli 2019 zúčastnili valného zhromaždenia
Medzinárodnej debatnej vzdelávacej organizácie vo Varšave.
Tieto aktivity financuje inštitucionálny grant programu Európskej únie Európa pre občanov
a v menšej miere program Erasmus+.
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Základoškolský program
Debatný program pre žiakov a žiačky základných škôl a nižších ročníkov gymnázií funguje
od roku 2010. Prvé kluby vznikli v Košiciach, odkiaľ sa postupne rozširujú smerom na západ.
Najväčšou aktivitou tohto programu je Debatiáda, čo je základoškolská obdoba Slovenskej
debatnej ligy.
V Debatiáde debatéri a debatérky súťažia v dvojčlenných tímoch na jednodňových
turnajoch v dvoch vekových kategóriách. Na bežnom turnaji sa debatujú pripravované aj
improvizované tézy. V tejto sezóne sme zorganizovali 9 turnajov, ktorých sa zúčastnilo 54
tímov. 20 najúspešnejších sa zúčastnilo finálového turnaja Debatiády v júni 2019 v
Košiciach. Vyhrali ho v prvej kategórii Jakub Horeháj a Martin Falát z debatného klubu
Gvarza a v druhej kategórii Boris Heinrich a Matej Mikuláš Garčár z debatného klubu Gvarza.

Vysokoškolský program
Vysokoškolské kluby sa stretávali v Bratislave, Trnave a Košiciach. Slovenskí vysokoškolskí
debatéri a debatérky sa združovali aj v Brne, Prahe a Londýne. V Bratislave sme
zorganizovali Bratislavský jesenný turnaj. Členovia a členky vysokoškolských klubov sa
zúčastnili aj každoročných turnajov v Prahe a Brne.
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Program verejnej diskusie
Podporujeme debatné kluby v organizovaní nesúťažných debát a diskusií, aby šírili kvalitnú
argumentáciu aj vo svojom okolí. V SDA sme vždy realizovali príležitostné verejné debaty
a diskusie. Od roku 2014 sme ich zaradili do samostatného programu verejnej diskusie,
v ktorom organizujeme každoročne niekoľko projektov.

Rozumne o Európe
Cieľom projektu bolo poskytnúť mladým ľuďom viac informácií o aktuálnom politickom
dianí v Európe prostredníctvom verejných diskusií so zaujímavými ľuďmi z odboru. Po
aprílovom školení sa uskutočnilo 9 diskusií s hosťami na témy Brexit, extrémizmus a
bruselský diktát. Druhé kolo diskusií pokračovalo v sezóne 2018/2019, v ktorej ich prebehlo
ďalších 10. Projekt sa konal za podpory Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
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Letná akadémia Discover
Počas letných prázdnin organizovala SDA spolu s tímom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok už
9. ročník letnej akadémie Discover, ktorý pozostával z dvoch česko-slovenských turnusov a
jedného medzinárodného turnusu v angličtine. Spolu sa ich zúčastnilo 259 stredoškolákov
a stredoškoláčok.
Účastníci a účastníčky si vybrali po dvoch kurzoch, ktoré navštevovali každý deň
dopoludnia. V poobedňajších hodinách mali ponuku workshopov napríklad o
vysokoškolskom štúdiu, kariérnych možnostiach a iných témach relevantných pre mladých
motivovaných ľudí v stredoškolskom veku.
Rozmanitosť sa snažíme zväčšiť systémom znižovania účastníckych poplatkov v
odôvodnených prípadoch. Chceme tak zabezpečiť, aby finančná situácia nebola prekážkou
v rozvoji mladých ľudí.
Príspevky organizácie LEAF a individuálnych darcov a darkýň umožnili znížiť poplatky
účastníčok a účastníkov letnej akadémie, ktorí si nemohli dovoliť zaplatiť plnú cenu.
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Hospodárenie
Náklady v sezóne 2018/2019
Stredoškolský program predstavuje viac než polovicu nášho rozpočtu. Našou
najnákladnejšou aktivitou je týždenná Letná akadémia Discover. V kategórii aktivít ďalej
nasledujú účasť slovenského tímu na majstrovstvách sveta v debatovaní a Bratislavský
medzinárodný turnaj – tieto tri aktivity si z veľkej časti hradia účastníci a účastníčky sami.
Stredoškolský program
Slovenská debatná liga
Anglické turnaje
Reprezentácia Slovenska
Rozhodcovské a trénerské semináre
Podpora debatných klubov
Základoškolský program
Vysokoškolský program
Program verejnej diskusie
Letná akadémia Discover
Valné zhromaždenie a dobrovoľnícke semináre
Komunikácia
Kancelária
Spolu
Kancelária 14%

126 073
24 307
11 217
13 235
11 237
66 077
2 872
408
2 335
69 137
4 736
8 287
35 993
249 841

Stredoškolský program debatné turanje 20%

Komunikácia 3%
Valné zhromaždenie,
dobrovoľnícke semináre 2%
Stredoškolský program metodická podpora 31%

Letné aktivity 28%
Program verejnej diskusie 1% Základoškolský program 1%
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Štruktúra výdavkov v roku 2018
Polovicu výdavkov SDA predstavujú strava a ubytovanie. Náklady kancelárie nehradíme
z účastníckych poplatkov, ale najmä z dotácií a grantov. Ročné účtové závierky a výročné
správy z minulých rokov sú dostupné na webstránke www.sda.sk.

Iné 5%
Registračné poplatky 3%

Strava a ubytovanie
50%

Kancelárske priestory 3%
Materiál a pomôcky 4%
Cestovné SR a ČR 2%
Cestovné zahr. 4%

Mzdy a odvody 29%

Zdroje v sezóne 2018/2019
Dlhodobo sa snažíme o financovanie z rôznych typov zdrojov. Po prvých rokoch existencie
SDA, keď sme boli financovaní prevažne Nadáciou otvorenej spoločnosti, sme spolu so
znižovaním nákladov na aktivity začali zvyšovať poplatky za účasť na nich. Aj v tejto sezóne
viac ako tretina zdrojov SDA pochádzala z účastníckych poplatkov, ktoré pokrývajú veľkú
časť nákladov na stravu a ubytovanie. Granty využívame na dofinancovanie aktivít, ich
rozvoj a inštitucionálne zabezpečenie.
Vďaka kladnému hospodárskemu výsledku a niekoľkým novým zdrojom sme v sezóne
2018/2019 vedeli pridať ďalší úväzok, a zároveň začať spoluprácu s komunikačnou
agentúrou.
Rozpočet SDA v sezóne 2018/2019 dosiahol 249 841 eur, zatiaľ čo v sezóne 2017/2018
predstavoval 203 355 eur. Konečný nárast zhruba o 23 % je spôsobený najmä postupným
rozširovaním kancelárie z 1 na 2 úväzky od septembra 2017, na 3 úväzky od mája 2018 a na
4 úväzky od septembra 2018.
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Účastnícke poplatky
Štátna správa
Medzivládne organizácie a veľvyslanectvá
Medzinárodný visegradský fond
Zastúpenie Európskej komisie
Program EÚ Európa pre občanov
Program EÚ Erasmus+
Firmy
Martinus
Websupport
Lucron / Urban Residence
GreenWay Infrastructure
Slovenské elektrárne
Vacuumlabs
Neziskový sektor
Nadácia Orange
Nadácia EPH
Nadácia Pontis
Friedrich Ebert Stiftung
I Am Bitious
Podiel dane z príjmu
Darcovia a darkyne
Prijaté cez Darujme.sk (po odčítaní poplatkov)
Prijaté cez službu Benevity
Prijaté na účet
Členské poplatky

101 979
34 123
49 850
15 000
105
21 390
13 355
12 800
4 062
238
3 000
4 000
1 000
500
23 995
6 000
2 500
15 145
300
50
11 748
14 708
10 453
2 685
1 570
1 442

Zdroje Letnej akadémie Discover
Dary od jednotlivcov
LEAF
Podiel dane z príjmu (vyššie odčítané)
Spolu

12 765
4 144
5 000
3 621
263 410

Zdroje Letnej
akadémie Discover 5%

Účastnícke poplatky 39%

Darcovia a darkyne 6%
Podiel dane z príjmu
4%
Neziskový sektor
9%
Firmy 5%

Štátna správa 13%

Medzivládne org. a
veľvyslanectvá 19%
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Partnerstvá
Ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa v tejto debatnej sezóne pričinili
o rozvoj Slovenskej debatnej asociácie.
Organizácie, ktorých je SDA členom
• Medzinárodná debatná vzdelávacia asociácia (International Debate Education Association)
• Rada mládeže Slovenska
• Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní (World Schools Debating Championships)
Grantové a dotačné programy, ktoré spolufinancovali aktivity SDA
• Programy pre mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
• Program Európskej únie Erasmus+
• Program Európskej únie Európa pre občanov
• Zastúpenie Európskej komisie
• Medzinárodný visegradský fond
Firmy, ktoré finančne alebo nefinančne podporili SDA
• Mayer McCann/Erickson
• Martinus
• Websupport
• Lucron / Urban Residence
• GreenWay Infrastructure
• Slovenské elektrárne
• Vacuumlabs
• Prosight
Ďalšie organizácie
• LEAF
• Nadácia Orange
• Nadácia EPH
• Nadácia Pontis
• Friedrich Ebert Stiftung
• I Am Bitious
• Gymnázium Jura Hronca
• Evanjelické gymnázium Tisovec
• Obchodná akadémia Považská Bystrica
• Gymnázium Jozef Lettricha
• Centrum pre filantropiu
• Divadlo Aréna
• Hi-reklama
• Altamira Softworks
• IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
• Pre stredoškolákov

18

Zoznam debatných klubov
Stredoškolský program – západoslovenský región
• 1SG (Bratislava)
•
• CSL (Bratislava)
•
• Česká (Bratislava)
•
• GAB (Senec)
•
• Gamča (Bratislava)
•
• GJH (Bratislava)
•
• GLS (Bratislava)
•
• GMA (Bratislava)
•
Stredoškolský program – stredoslovenský región
• DK (Cirkevná spojená škola, Dolný
•
Kubín)
•
• Dubnica
•
• GAK (Banská Štiavnica)
•
• GBZA (Žilina)
•
• GVARZA (Žilina)
Stredoškolský program – východoslovenský región
• Alejová (Košice)
•
• DK Michalovce
•
• GymES (Gymnázium Edity Steinovej,
•
Košice)
•
• Javorka (Gymnázium Javorová, Spišská
•
Nová Ves)
•

GMRŠ (Šamorín)
LEAF (Bratislava)
Malacky
Metodova (Bratislava)
Párovská (Nitra)
Slovaňák (Brno)
ŠMND (Bratislava)
Tilgnerova (Bratislava)

GVOZA (Žilina)
GYMZA (Gymnázium Hlinská, Žilina)
GYMLET (Martin)
GYMPU (Púchov)
Sučany

Kukučínova (Poprad)
Lacák (Košice)
Park mládeže (Košice)
Poštová (Košice)
Šrobárova (Košice)
Trebišovská (Košice)

Základoškolský program - západoslovenský región
• Česká ml. (Bratislava)
•
• GAMČA ml. (Bratislava)
•
• GMRŠ ml. (Šamorín)
•
• Grosslingova ml. (Bratislava)
•
• Narnia ml. (Bratislava)

Novohradská ml. (Bratislava)
Sučany ml. (Sučany)
ŠMND (Bratislava)
Tilgnerova ml. (Bratislava)

Základoškolský program - stredoslovenský región
• Dubnica ml. (Dubnica nad Váhom)
•
• Gvarza ml. (Žilina)
•
• Gymlet ml. (Martin)

ŠuF (Banská Bystrica)
DK BAKOMI ml. (Banská Štiavnica)

Základoškolský program - východoslovenský región
• Alejová ml. (Košice)
• K4 (Košice)
• Fabko (Košice)
• Lacák ml. (Košice)
• Kukučínova ml. (Poprad)
• Staničná (Košice)
Vysokoškolský program
• Alumni
• Bratislavský debatný spolok
• DK Univerzity P.J.Šafárika

•
•
•

DK studentů Masarykovy Univerzity
DK Univerzity Karlovy
DK University of London
19

Tézy debatované v stredoškolskom programe
Pripravované tézy v Slovenskej debatnej lige
Európska únia by mala posilniť sankcie voči Rusku.
Na Slovensku by mal byť stanovený strop na vek odchodu do dôchodku.
Európska únia by mala viesť informačnú vojnu ako odpoveď na rast podpory populizmu.
Vedecké publikácie by mali byť bezplatne prístupné pre verejnosť.
Od roku 2025 by mali byť v Európe zakázané spaľovacie motory.
Pripravované tézy stredoškolských anglického turnaja
This House would heavily tax labour of robots. (Táto vláda by výrazne zdanila prácu robotov.)
This House regrets the rise of China since 1978. (Táto vláda ľutuje vzostup Číny od roku 1978.)
Improvizované tézy v Slovenskej debatnej lige
Obedy na školách by mali byť zadarmo.
Médiam by malo byť zakázané informovať o priebehu trestného konania pred vynesením
rozsudku.
Zákaz predaja počas sviatkov by mal byť zrušený.
Reklama a branding na alkohol by mali byť zakázané.
Plagiátorstvo pri písaní akademických prác na vysokých školách by malo byť trestané odňatím
slobody.
Obyvatelia turistických miest by mali mať právo na zavedenie turistických kvót v referende.
Študenti a študentky stredných škôl by mali povinne stráviť časť svojho štúdia v zamestnaní.
Odsúdeným za nenásilne trestné činy by malo byť umožnené nahradiť si výkon trestu službou v
ozbrojených silách.
Rodičia by mali mať možnosť dať tabletku X svojim deťom.
Absolventi a absolventky slovenských vysokých škôl, ktorí po ukončení štúdia odídu pracovať do
zahraničia, by mali zaplatiť cenu štúdia.
Spotrebná daň na pohonné hmoty by mala naďalej významne rásť.
Satirické nenávistné prejavy by mali byť trestané.
Všetky drogy by mali byť zlegalizované.
Všetci by mali nosiť sivé uniformy.
Umenie by nemalo byť financované zo štátneho rozpočtu.
Politická inzercia by mala byť zakázaná.
Na Slovensku by mala byť povinná účasť vo voľbách.
Rodiny obetí násilných trestných činov by mali mať právo podieľať sa na určení výšky trestu.
Sociálne vylúčené komunity by mali byť presídlené do lukratívnych štvrtí.
Sudcovia kandidujúci na politickú funkciu by sa mali doživotne vzdať pozície v justícii.
Na platy žien by sa mala vzťahovať nižšia daň z príjmu.
Športovci a športovkyne, ktoré berú v súčasnosti zakázané podporné látky na výkon, by mali
súťažiť v samostatných kategóriách.
Lekári a lekárky by mali mať právo predpísať experimentálnu liečbu aj bez vedomia pacienta či
pacientky.
Cirkevní predstavitelia a predstaviteľky by nemali podporovať politické hnutia.
Ženy v rodinách by mali byť finančne ohodnotené za domáce práce.
Štát by mal financovať vývoj a distribúciu realistických androidov, čo simulujú romantické vzťahy.
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Stránka
Facebook
Instagram
LinkedIn
Flickr
E-mail
Adresa
Právna forma
Registrovaná
IČO
DIČ
Podpora

www.sda.sk
slovenska.debatna.asociacia
realsda
slovenskadebatnaasociacia
slovenskadebatnaasociacia
sda@sda.sk
Štúrova 3, 811 02 Bratislava
občianske združenie
17.11.1999, číslo spisu VVS/1-900/90-15873
31801480
2021475445
www.sda.sk/darujme

SDA prijíma podiel dane z príjmu.
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