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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 2019/2020 our work consisted of six programs:
1) The high school program has remained stable at 37 debate clubs. We organized for them
a national debating league, which from this season is scheduled to take place in a new
spring timeframe, from January until May. However, this year the league was cut short in
March due to the pandemic and the final round had to take place online as well. Prior to the
crisis we managed to organize several trainings for debate coaches and judges.
2) The middle school program attracted 20 school clubs across the country.
3) Our university program remained stable. In August our university members organised an
annual Czecho-Slovak debating tournament in Prague.
4) In the public discussion program, we have received 2 grants – one to organize public
debates with transparency and corruption experts, and another one to film a series of videos
promoting fundamental human rights.
5) In its tenth year the Discover summer academy had 204 participants. You can find out
more about these events at www.discover.sk.
6) This year we have managed to renew the teacher program by obtaining a grant from
Active Citizens Fund – Slovakia, which enables us to educate teachers (future club leaders)
in the field of critical thinking.
SDA’s budget decreased to 181 115 EUR from 249 841 EUR last year. The high school
program constituted almost half our budget. Overhead costs represented 24 %. The single
biggest source of income was still the Ministry of Education, whose general subsidy covered
about 18 % of the budget. Donations from alumni and individual supporters grew to 22 241
EUR, which was almost 15 % of our income.
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.
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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 2019 837 členov a členiek združených v 63 debatných kluboch. Jej činnosť
počas sezóny 2019/2020 zabezpečovali štyria zamestnanci 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 („Témou politickej kampane pred voľbami do NR SR v roku 2020 by malo byť
riešenie problémov bežných ľudí namiesto korupcie.“)
• ekonómie („Možnosť používať kreditné karty by mala byť podmienená príjmom nad
priemerom Slovenska.“)
• ekológie („Štát by mal robiť ekologické opatrenia aj na úkor ekonomickej stagnácie a
politickej nestability.“)
• morálky („Milosrdné lži by mali byť morálne akceptované.“)
• športu („Kolektívne športy sú lepšie ako individuálne.“)
• kultúry („Umeniu vytvorenému AI by nemala byť poskytovaná platforma.“)
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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:
•
•
•
•

Ondrej Schütcz (riaditeľ SDA a predseda výkonnej rady)
Tomáš Jarabák
Filip Šiška
Ján Jursa

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:
•
•
•
•
•
•

Lenka Iľanovská (predsedníčka), 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
Nicolas Tabačko, zástupca vedúcich debatných klubov a vedúci debatného klubu Poštová
Filip Kužma, zástupca vedúcich debatných klubov a člen debatného klubu Sučany

Kancelária

Okrem riaditeľa mala SDA počas sezóny dokopy päť ďalších úväzkov:
•
•

Ivana Ivanová
Stanislav Jozef Krištofík

•
•

Jana Kostovčáková (11/2019-01/2020)
Mojmír Stehlík (od 03/2020)
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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:
Hlavná rozhodkyňa Slovenskej debatnej ligy
•

Sára Provazníková

Hlavná rozhodkyňa Debatiády
•

Rebeka Démuthová

Výbor pre tézy stredoškolského debatného programu
•
•
•
•
•

Adam Kalivoda (predseda)
Peter Eller
Sonja Nováková
Matej Čerman
Christian Alexander Filt

•
•
•
•

Anna Skuhrová
Michal Karlubík
Kristián Kottfer
Martin Opatovský

Výbor pre tézy Debatiády
•
•
•

Filip Bajtoš (predseda)
Zuzana Bednáriková
Dávid Stanek

Výbor pre reformu ZDP
•
•

Milan Fedorik
Veronika Zrubáková

Tréner tímu na majstrovstvá sveta v debatovaní
•

Michal Pečeňa

Koordinátorky mentorského programu
•
•

Katarína Kandriková
Barbara Bačová

Ombudsman a ombudsmanka
•
•

Miroslav Gyenes
Petra Nastasičová

Médiá
•
•
•

Zuzana Králiková
Patrícia Barbora Šebíková

Fotograf
•

Juraj Šimkovic
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Organizačné tímy v stredoškolskom debatnom programe
•
•
•

Filip Mardzin, David Birošík (západ)
Matej Drdák, Jakub Feik (stred)
Branislav Skrečko, Jana Babicová, Michaela Petrušková (východ)

Organizačné tímy v základoškolskom debatnom programe
• Igor Sabol, Dominika Dudášová (západ)
• Aneta Migátová, Jakub Bohuš (stred)
• Alexandra Treskoňová (východ)

IT výbor
•
•
•

Peter Eller
Martin Opatovský
Filip Mardzin

•
•
•

David Birošík
Jakub Feik
Patrik Varhoľák

Kontrolór
•

Martin Jesenský
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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 37 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 deviatich 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 je rozdelená do troch regiónov – východoslovenského,
stredoslovenského a západoslovenského. Po zrátaní bodov z regionálnych turnajov
najúspešnejšie tímy postúpia na Finále Slovenskej debatnej ligy (FSDL).
V tejto sezóne sme predstavili nový harmonogram Slovenskej debatnej ligy, ktorý vznikol
v súvislosti s napĺňaním strategických cieľov. Podľa nového harmonogramu je liga
presunutá na jar (január-máj) a počet turnajov je zredukovaný zo 4 na 3 v každom regióne.
V dôsledku celosvetovej pandémie sa nám v tejto sezóne nepodarilo zrealizovať 3.
regionálne turnaje a 2. východoslovenský turnaj spolu s júnovým FSDL museli byť
realizované online. Na finálovom turnaji debatovalo 20 tímov – 8 zo západoslovenského, 7
zo stredoslovenského a 5 z východoslovenského regiónu. Finálovú debatu na tézu „Vo
veľkých firmách by malo byť členstvo v odboroch povinné“ vyhral tím Sučany 1 v zložení
Šimon Pekar, Branislav Faktor a Filip Chobor.
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Celoslovenské začiatočnícke a pokročilé turnaje
So zmenami harmonogramu Slovenskej debatnej ligy a presunom jej začiatku zo septembra
na január súvisí aj vznik nových jesenných mimoligových podujatí. Cieľom týchto nových
celoslovenských začiatočníckych a pokročilých debatných turnajov je vytváranie
inkluzívnejšieho prostredia pre nových debatérov a debatérky v úvode školského roka.
Takto vzniknutý čas pre postupné učenie sa a priestor pre praktické odskúšanie si
debatných zručností na turnajoch s primeranou úrovňou sa preukázali byť pre debatné
kluby veľmi prínosné. Na jeseň 2019 sme zrealizovali dokopy 5 celoslovenských neligových
turnajov – 3 začiatočnícke (v Bratislave, v Žiline a v Košiciach) a 2 pokročilé (v Bratislave
a v Košiciach). Debatu si na začiatočníckych turnajoch odskúšalo spolu 173 nových
stredoškolákov a stredoškoláčok, z ktorých až 101 pokračovalo v debate ďalej na ďalších
turnajoch už v rámci súťažnej Slovenskej debatnej ligy.

Anglické debatné turnaje
Bratislavský medzinárodný turnaj (Bratislava Schools Debating Competiton)
Každoročný anglický turnaj, ktorý SDA organizuje aj za účelom prezentácie programov SDA
na medzinárodnej úrovni bol v sezóne 2019/2020 zo strategických dôvodov (harmonogram
SDL) presunutý na jeseň 2020.
Reprezentácia Slovenska
Od roku 1998 SDA každoročne vysiela tím na Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní
(World Schools Debating Championship). V roku 2020 sa majstrovstvá sveta v dôsledku
celosvetovej pandémie nekonali v Mexiku, ako bolo plánové, ale online. Slovenský tím si zo
šiestich kôl odniesol tri výhry a mnoho cenných skúseností. V tíme boli Adam Meľko, Filip
Chobor, Martin Janco, Šimon Pekar a Tereza Okálová.

Metodická podpora
Regionálne debatné tréningy
Na podnet vedúcich debatných klubov sme v sezóne 2019/2020 zorganizovali 7
regionálnych debatných tréningov, ktorých úlohou bolo posilniť metodickú prípravu klubov
naprieč všetkými tromi regiónmi. Tréningov sa dokopy zúčastnilo 117 debatérov a
debatérok.
Trénerské semináre
Neoddeliteľnou súčasťou 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 a v novembri, ktorých sa zúčastnilo spolu 34 trénerov, tréneriek,
záujemcov a záujemkýň o založenie debatných klubov.
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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. V prvej polovici sezóny 2019/2020 sme stihli zorganizovať dva rozhodcovské
semináre spolu pre 57 účastníkov a účastníčok. Prvý sa uskutočnil v septembri v Moravskom
Svätom Jáne a druhý v novembri v Tatranskej Štrbe.

20. narodeniny
Dňa 17. novembra 2019 sme ako organizácia oslávili už 20. výročie nášho založenia. V rámci
osláv sme zrealizovali Narodeninový debatný turnaj, na ktorom mali stredoškolskí debatéri
a debatérky jedinečnú príležitosť zadebatovať si spolu so staršími absolventmi
a absolventkami SDA. Niekoľkodňové oslavy okrúhleho výročia sme zavŕšili slávnostnou
recepciou za účasti absolventov a absolventiek debatných programov, dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok, partnerov a donorov Slovenskej debatnej asociácie. Za dvadsať rokov
svojho fungovania SDA ovplyvnila životy tisícok mladých ľudí, a nebojíme sa povedať, že ich
prostredníctvom sa pričinila a stále sa pričiňuje o zlepšovanie Slovenska prostredníctvom
rozvoja kritického myslenia, otvorenosti a občianstva mladých ľudí na Slovensku.
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Medzinárodná spolupráca
Od mája 2018 sa SDA aktívne podieľa na budovaní kapacít Medzinárodnej debatnej
vzdelávacej organizácie. Naše zapojenie spočíva v tvorbe metodických podkladov, podpore
inštitucionálneho rozvoja Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie (IDEA),
komunikácii a podpore zahraničných debatných organizácií a fundraisingu pre celú sieť. Za
týmto účelom sme aj v sezóne 2019/2020 zamestnávali projektového koordinátora pre
oblasť medzinárodnej spolupráce.
Tieto aktivity financuje inštitucionálny grant programu Európskej únie Európa pre občanov
a v menšej miere program Erasmus+.

Online aktivity
Tak ako všetky oblasti života aj našu činnosť na jar 2020 výrazne poznačil príchod pandémie
COVID-19. V záujme ochrany našich členov a členiek sme už na začiatku marca, v čase ešte
pred prvými celoplošnými opatreniami vlády SR, prijali rozhodnutie zrušiť všetky plánované
podujatia. Následne sme preskúmali možnosti, ako dokončiť prebiehajúce ročníky
Slovenskej debatnej ligy a Debatiády alternatívnymi spôsobmi. Vďaka efektívnemu využitiu
online nástrojov sa nám podarilo udržať debatnú komunitu v spojení a našim členom
a členkám sme dokázali aj v neľahkej dobe dopriať výborné debatné zážitky.
Okrem presunu všetkých súťažných kôl stredoškolskej ligy (3 online turnaje, vrátane Finále
Slovenskej debatnej ligy) a základoškolskej ligy (korešpondenčné kolá) do online priestoru,
sme počas jarných mesiacov realizovali aj ďalšie 3 online aktivity:
•

Online debaty – Zrealizovali sme 78 mimoligových online debát, na ktorých sa
zúčastnilo dokopy 137 debatérov a debatérok z 24 debatných klubov.

•

SDA Buddies – Rozbehli sme online tréningový program, ktorý umožnil debatérom
a debatérkam pokračovať v debatných tréningoch aj doma. Malé skupiny a
individuálne nastavený tréningový plán boli len dva z mnohých benefitov online
programu, do ktorého sa v rámci 10 buddies skupín zapojilo spolu 37 debatérov a
debatérok z 14 debatných klubov.

•

Metodické videá – Publikovali sme 10 videí o rôznych debatných témach pre všetky
kluby, ktorým v dôsledku pandémie chýbal pravidelný debatný tréning. Videá sme
pripravili v spolupráci s našimi skúsenými rozhodcami a rozhodkyňami, absolventmi
a absolventkami.
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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 rozšírili smerom na západ.
Najväčšou aktivitou programu je ligová súťaž Debatiáda. 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. Vzhľadom na
epidemiologickú situáciu sme v tejto sezóne zorganizovali iba 6 z 9 regionálnych turnajov
(t.j. 2 z 3 základných kôl) – 4 turnaje stihli prebehnúť ešte do začiatku pandémie COVID-19
prezenčne a zvyšné 2 turnaje sme následne zorganizovali už online (korešpondenčne).
Korešpondenčné kolá Debatiády sa nám ako koncept metodicky osvedčili.
V tejto sezóne sa zapojilo 20 debatných klubov z celého Slovenska. 20 najúspešnejších
tímov postúpilo do finálového turnaja, ktorý mal tento rok korešpondenčnú podobu a
prebehol v júni. V prvej kategórii vyhrali Rebeka Jurigová a Karolína Pecková z debatného
klubu Gvarza a v druhej kategórii Margareta Okálová a Klára Kobielska z debatného klubu
Novohradská.
Nakoľko veríme, že základoškolský program má veľký potenciál, rozhodli sme sa v sezóne
2019/2020 začať aktívne pracovať na tom, aby sme program zatraktívnili. Na Slovensku je
celkovo viac ako 2000 základných škôl, na ktorých by sa žiaci a žiačky mohli vzdelávať v
oblasti argumentácie a kritického myslenia, ale zatiaľ sa tak nedeje. Keďže vieme, že sú tieto
zručnosti naučiteľné už aj v mladšom veku, rozhodli sme sa komunikovať s jednotlivými
skupinami, ktorých sa program priamo týka (žiaci a žiačky, pedagógovia a pedagogičky,
absolventi a absolventky), o ich dojmoch a podnetoch na zlepšenie programu. Následne
sme na základe týchto rozhovorov a vďaka kladným metodickým skúsenostiam
z pandemického obdobia program kompletne pretvorili. Novú podobu základoškolského
programu so súťažnou Juniorskou debatnou ligou (náhrada Debatiády) zloženou z
kombinácie korešpondenčných a prezenčných kôl spúšťame pilotne v sezóne 2020/2021.

Vysokoškolský program
Vysokoškolské kluby sa stretávali v Bratislave, Trnave a Košiciach. Slovenskí vysokoškolskí
debatéri a debatérky sa združovali aj v Brne, Prahe a Londýne. Členovia a členky
vysokoškolských klubov sa v auguste zúčastnili AMČSR v Prahe, zatiaľ čo jarné Brno Open
muselo byť kvôli zlej epidemiologickej situácii zrušené.

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.

13

Verejné debaty odborníkov a odborníčok
Od Nadácie Pontis sme získali grant na zorganizovanie 3 verejných debát o transparentnosti
a boji proti korupcii. Kvôli zlej epidemiologickej situácii boli tieto pôvodne jarné podujatia
presunuté na jeseň 2020 a do online priestoru.

Videá o ľudských právach
Získali sme dotáciu od Ministerstva spravodlivosti SR na realizáciu všeobecnovzdelávacích
videí o ľudských právach, ktoré pre nás nahovorí Sandra Sviteková (Dejepis Inak). Videá
budú publikované koncom roka 2020.

Školenia kritického myslenia pre verejnosť
V sezóne 2019/2020 sme poskytli školenia kritického myslenia pre tímy viacerých mimovládnych
neziskových organizácií a občianskych združení. Medzi nami školené organizácie patria napríklad –
Človek v ohrození, Nadácia SOCIA, OZ Vagus či OZ Kovo.
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Letná akadémia Discover
Po zavedení prísnych protiepidemiologických opatrení (nižšie počty účastníkov
a účastníčok, rúška, meranie teploty, bezinfekčnosť, pravidelná sanitácia, atď.)
zorganizoval tím dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v spolupráci s SDA počas letných prázdnin
jubilejný 10. ročník letnej akadémie Discover. V záujme ochrany verejného zdravia bol tento
rok medzinárodný turnus zrušený – uskutočnil sa jeden slovenský a dva české turnusy.
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 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 2019/2020
Stredoškolský program predstavuje takmer polovicu nášho rozpočtu. Našou
najnákladnejšou aktivitou je týždenná Letná akadémia Discover, ktorú si z veľkej časti
hradia účastníci a účastníčky sami.

Stredoškolský program
Slovenská debatná liga
Začiatočnícke turnaje
Celoslovenské debatné turnaje
Anglické turnaje
Trénerské semináre
Rozhodcovské semináre
Regionálne debatné tréningy
Podpora debatných klubov
Základoškolský program
Program verejnej diskusie
Letná akadémia Discover
Valné zhromaždenie a dobrovoľnícke semináre
Komunikácia
Kancelária
Spolu

79 712
15 032
4 134
7 596
258
1 967
3 625
534
46 565
1 248
160
45 948
5 108
4 970
43 969
181 115

Stredoškolský program - debatné
turnaje 15%
Kancelária 24%

Stredoškolský program metodická podpora 29%

Komunikácia 3%

Základoškolský program 1%
Letné aktivity 25%
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Štruktúra výdavkov v roku 2019
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.

Zdroje v sezóne 2019/2020
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.
V sezóne 2019/2020 sme dosiahli kladný hospodársky výsledok. Rozpočet SDA dosiahol
181 115 eur, zatiaľ čo v sezóne 2018/2019 predstavoval 249 841 eur. Konečný pokles zhruba
o 27 % je spôsobený najmä dopadmi celosvetovej pandémie COVID-19.
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Účastnícke poplatky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Firmy
Martinus
Websupport
Lucron
Neziskový sektor
Nadácia Orange
Podiel dane z príjmu
Darcovia a darkyne
Prijaté cez Darujme.sk (po odčítaní poplatkov)
Prijaté cez službu Benevity
Prijaté cez Startlab (po odčítaní poplatkov)
Členské poplatky

70 050
27 100
8 707
4 486
1 221
3 000
6 000
6 000
12 892
22 241
12 693
2 380
7 168
973

Iné (E+ KA2 YouthValues; Zmudri)
Spolu

2 200
152 483

Členské poplatky 1%

Účastnícke poplatky
47%

Darcovia a darkyne
15%

Podiel dane z
príjmu 8%
Neziskový sektor
4% Firmy 6%

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu 18%
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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
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Program Európskej únie Erasmus+
Program Európskej únie Európa pre občanov
Zastúpenie Európskej komisie
Fond pre transparentné Slovensko nadácie Pontis
Active Citizens Fund - Slovakia

Firmy, ktoré finančne alebo nefinančne podporili SDA
•
•
•
•
•

Mayer McCann/Erickson
Martinus
Websupport
Lucron
Prosight

Ďalšie organizácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadácia Orange
Nadácia EPH
Nadácia Pontis
Gymnázium Jura Hronca (Spojená škola Novohradská)
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
Pravidelná dávka
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Zoznam debatných klubov
Stredoškolský program – západoslovenský región
• 1SG (Bratislava)
• CSL (Bratislava)
• Česká (Bratislava)
• GAB (Senec)
• GAMČA (Bratislava)
• GJH (Bratislava)
• GLS (Bratislava)
• GMA (Bratislava)

•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

Michalovce
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)

Stredoškolský program – stredoslovenský región
• DK (Cirkevná spojená škola, DK)
• Dubnica
• EVG (Banská Bystrica)
• GAK (Banská Štiavnica)
• GBZA (Žilina)
• GVARZA (Žilina)
Stredoškolský program – východoslovenský región
• Alejová (Košice)
• GymES (Gym. Edity Steinovej, Košice)
• Javorka (Gym. Javorová, Spišská Nová Ves)
• Kukučínova (Poprad)
• Lacák (Košice)

Základoškolský program - východoslovenský región
• Alejová ml. (Košice)
•
• Fabko (Košice)
•
• Kukučínova ml. (Poprad)
•

K4 (Košice)
Lacák ml. (Košice)
Staničná (Košice)

Vysokoškolský program
• Alumni
• Bratislavský debatný spolok
• DK Univerzity P.J.Šafárika

DK studentů Masarykovy Univerzity
DK Univerzity Karlovy
DK University of London

•
•
•
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Tézy debatované v stredoškolskom programe
Pripravované tézy v Slovenskej debatnej lige
Demokratické krajiny by mali sankcionovať spoločnosti, ktoré sa dobrovoľne prispôsobujú
pravidlám cenzúry v nedemokratických režimoch.
Témou politickej kampane pred voľbami do NR SR v roku 2020 by malo byť riešenie problémov
bežných ľudí namiesto korupcie.
Vo veľkých firmách by malo byť členstvo v odboroch povinné.

Improvizované tézy v Slovenskej debatnej lige
Všetky služby založené na okultných vedách by mali byť zakázané.
Výkonní riaditelia a riaditeľky firiem by mali zarábať maximálne 50-násobok toho, koľko zarábajú
najmenej zarábajúci pracovníci a pracovníčky v ich firme.
Preferujeme svet, kde sociálne siete nikdy nevznikli.
Medzinárodná komunita by mala uvaliť sankcie na Brazíliu.
Zoologické záhrady by mali byť zakázané.
Na Slovensku by mala byť zavedená rovná daň.
Európska únia by mala aspoň na jeden ročník strednej školy zaplatiť povinný študijný pobyt
každému študentovi a študentke z členských krajín.
Ľudia v dôchodkovom veku by mali byť prijatí do domovu seniorov/senioriek a sociálnych
služieb iba v prípade, že sa o nich ich rodina nevie postarať.
Súťaže krásy by mali byť zakázané.
Ľudia pod 30 rokov by mali mať viac hlasov vo voľbách.
Na Slovensku by mala byť zavedená povinná vojenská služba.
Žiaci a žiačky by sa mali zúčastňovať protestov za boj proti klimatickej zmene aj na úkor
vynechania školy.
Matematika by mala byť povinný maturitný predmet na všetkých stredných školách.
Študenti a študentky by mali pred nástupom na vysokú školu povinne aspoň rok pracovať v inej
členskej krajine EÚ.
Reklama na nezdravé jedlá by mala byť zakázaná.
Rodičia by mali mať právo sledovať aktivitu svojich detí na internete.
Život na dedine je lepší ako v meste.
Média by mali zobrazovať rómsku menšinu v pozitívnom svetle aj na úkor objektivity.
Predstaviteľom nedemokratických režimov, ktorí dobrovoľne odovzdajú moc demokratickej
vláde, by mala byť udelená plná medzinárodná amnestia aj v prípade, že sa dopustili zločinov
proti ľudskosti.
Štát by mal robiť ekologické opatrenia aj na úkor ekonomickej stagnácie a politickej nestability.
Európska únia by mala finančne podporovať prípadné separatistické skupiny.
bojujúce proti ruskej okupácii na Kryme.
Vysoké Tatry by sa mali uchádzať o hosťovanie ZOH.
Študenti by sa pri výbere VŠ mali zameriavať na to čo im po skončení zabezpečí lepšie platové
podmienky, než na to čo ich baví.
Možnosť používať kreditné karty by mala byť podmienená príjmom nad priemerom Slovenska.
Mestská hromadná doprava by mala byť bezplatná.
Na gymnáziách by študentky a študenti mali študovať len 4 predmety, ktoré by si sami vybrali.
Politici a političky by mali byť trestaní a trestané za nepravdivé výroky.
Štát by mal garantovať pracovné miesta pre všetkých, ktorí chcú.
Gymnáziá by mali byť nahradené strednými odbornými školami.
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Rodičia by mali nútiť svoje dcéry zúčastňovať sa tradične chlapčenských aktivít.
Slovenské trestné súdy by mali byť rozhodované porotami.
Milosrdné lži by mali byť morálne akceptované.
Personalizované reklamy by mali byť zakázané.
V prípade že niekto spácha priestupok alebo trestný čin počas ekologického aktivismu, nemal by
byť zaň potrestaný.
Pri adopcii by adoptivný rodič alebo rodičia nemali mať možnosť výberu konkrétného dieťaťa.
Verejnoprávne média by myli byť zrušené.
Politikom a političkám by malo byť po zvolení do ich postov zakázané používať sociálne siete.
Kolektívne športy sú lepšie ako individuálne.
Podniky by mali mať právo odmietnuť poskytnutie služby alebo produktu, ak sa nezhoduje s ich
náboženským presvedčením.
Na Slovensku by mal byť zavedený 'busing' zameraný na marginalizované skupiny.
Umeniu vytvorenému AI by nemala byť poskytovaná platforma.
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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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