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Predslov

Vážený čitateľ,
debatná sezóna 2009/2010, o ktorej sa v tejto výročnej správe dočítate podrobné
informácie, predstavovala 10. rok plne samostatného fungovania Slovenskej debatnej
asociácie. Úspechom pre našu organizáciu môže byť už len konštatovanie, že po 10 rokoch sa SDA podarilo konsolidovať pevnú pozíciu vo sfére mimovládnych organizácií
na Slovensku. V každodennom živote mimovládnej organizácie to znamená stabilný
počet škôl zapojených v našom programe, silnú členskú základňu, systematickú prácu
s metodikou a čo je možno pre organizáciu ako je naša najdôležitejšie, finančnú stabilitu.
Počas desiatich rokov sa SDA podarilo vytvoriť silný debatný program s tradíciou, ktorý
absolvovali už tisícky mladých ľudí, a najstarší z nich začínajú zaujímať významné funkcie
v našej spoločnosti. SDA sa stala jednou z najúspešnejších debatných asociácií založených po páde železnej opony v strednej a východnej Európe, čoho dôkazom je aj to,
že SDA začína poskytovať svoje skúsenosti a ľudské zdroje pri rozvoji debatných programov v zahraničí.
To, čo považujem na SDA za najdôležitejšie, je však nadšenie a obetavosť dobrovoľníkov, učiteľov a študentov, vďaka ktorým som mohol napísať prvý odsek. Môže to
znieť ako klišé, no o tom, že to tak nie je, hovoria jasné fakty. SDA nezamestnáva nikoho
na plný pracovný úväzok. Rozhodcovia a tréneri-vedúci klubov plnia svoje úlohy bez nároku na honorár a študenti-debatéri sa pripravujú na debatné súťaže popri vyučovaní.
Za týchto okolností sa SDA podarilo zorganizovať 15 debatných turnajov v súhrnnej
dĺžke 38 dní, niekoľko debatných tréningov a pomáhať v rozvoji debatných programov v
susedných krajinách. O detailoch našich aktivít sa dočítate vo Výročnej správe, týmto
odsekom som len chcel zdôrazniť odhodlanie a nadšenie, na ktorýchSDA stojí.
Verím, že aktivity SDA v nasledujúcom školskom roku budú pokračovať v nastúpenom trende. Veľkou výzvou pre organizáciu, minimálne v strednodobom horizonte,
bude rozšíriť svoje aktivity medzi nové cieľové skupiny. Verím, že o prvých z nich sa
dočítate v budúcoročnejVýročnej správe.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým partnerom SDA, rodičom, učiteľom,
riaditeľom škôl, debatným rozhodcom a trénerom a v neposlednom rade debatérom
zato, že umožňujú fungovanie a rast jediného debatného programu naSlovensku.
S úctou,

Martin Dubéci
ČlenSprávnej radySDA
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O akdacemickej debate

Akademická debata je vzdelávacia aktivita, ktorej cieľom je predovšetkým naučiť
mladých ľudí kriticky myslieť. Účastníci každej debaty sú rozdelení na dve strany reprezentujúce opačné pozície v názorovom spektre. Každá debata má jednu vopred stanovenú tézu, pričom oba tímy sa snažia presvedčiť relevantnými argumentmi panel rozhodcov o jej platnosti, respektíve neplatnosti.
Tímy v debate si pritom nemôžu vybrať, či budú s tézou súhlasiť alebo nesúhlasiť.
Musia sa preto vedieť vžiť do postavenia istej strany, a to aj v prípade, keď s ním nesúhlasia.Uvažovanie o problémoch z rôznych pohľadov núti debatérov utvárať si k nim vlastný
postoj založený na informáciách, ktorých správnosť si overujú sami.
Debatné tézy sú formulované tak, aby bolo na ne možné nájsť dostatok argumentov za aj proti nej bez potreby uchyľovania sa ku klamstvám či demagógii. Pokrývajú
široké spektrum spoločensky relevantných a aktuálnych tém, akými sú napríklad ľudské
práva, školstvo, politika, etika či témy týkajúce sa mládeže.
Víťaza debaty určia rozhodcovia na základe zhodnotenia kvality argumentácie
jednotlivých rečníkov i celých tímov. Rozhodcami sú Asociáciou školení a akreditovaní
učitelia, študenti a skúsení absolventi debatného programu.
Akademická debata má na rozdiel od rozhovorov počas školských prestávok
či televíznych politických diskusií presne stanovenú formu. Študenti sa musia naučiť
rýchlo a priamo reagovať na oponenta. Keďže ich reči sú časovo obmedzené, musia svoje
myšlienky prezentovať jasne a zrozumiteľne. Po svojej reči absolvuje debatér krížový
výsluch, v ktorom odpovedá na otázky jedného z protivníkov. Dobré individuálne výkony
neznamenajú pre tím automaticky výhru v debate. Každý rečník má špecifickú úlohu
a tím musí byť počas celej debaty jednotný. Bez spolupráce všetkých rečníkov je veľmi
ťažké doviesť debatu do víťazného konca.

Debata rozvíja komunikačné zručnosti študentov. Učí tímovej spolupráci, verejnému vystupovaniu a schopnosti efektívne viesť dialóg. Študenti sa učia aktívne počúvať a konfrontovať svoje názory s názormi iných. V skutočnom živote sú tak absolventi
debatného programu nielen pripravení presvedčivejšie predniesť svoje vlastné myšlienky, ale aj pochopiť stanovisko druhej strany a nachádzať kompromisné riešenia. Tieto
schopnosti nezlepšujú len vyhliadky študentov na kariérne uplatnenie, ale aj rozvíjajú ich
osobnosť.
Rozmanitosť debatných téz navyše rozširuje všeobecný prehľad účastníkov
debát. Debata nie je len hodinová výmena názorov, ale aj dlhý čas strávený prípravou
argumentov a stratégií, počas ktorého debatéri rozvíjajú svoje výskumné zručnosti.
Musia sa orientovať v množstve dostupných informácií a selektovať dôležité medzi
nedôležitými. Postupné oboznamovanie sa s rôznymi aspektmi života a konfrontácia
viacerých názorov na jednotlivé otázky ich vedú k formovaniu vlastného názoru a zároveň pripravuje na požiadavky ďalšieho štúdia a trhu práce.
Súťaživý charakter debaty motivuje podávať čo najlepší výkon. Snaha dosiahnuť
víťazstvo v debate budí ambicióznosť, ochotu dlhodobo systematicky pracovať a prehlbuje pocit zodpovednosti.

O Slovenskej debatnej asociácii

Slovenská debatná asociácia je jedinou slovenskou organizáciou, ktorá sa zaoberá podporou kritického myslenia prostredníctvom akademickej debaty. Vznikla 17. novembra 1999 ako apolitické občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra
a prevzala debatný program po Nadácii otvorenej spoločnosti, ktorá ho založila v roku
1996. V roku 2003 bola činnosť Asociácie ocenená striebornou medailou Ministerstva
zahraničných vecí SR za prínos k celospoločenskej debate o prístupe SR do Severoatlantickej aliancie. O organizácii asociácie a fungovaní sa dočítate v nasledujúcich kapitolách
Organizačná štruktúra a Ľudia v SDA. Podrobnosti ohľadom hospodárenia a inštitucionálneho zastrešenia môžete nájsť vo finančnej časti na konci správy.
Hlavnou náplňou organizácie je predovšetkým rozširovanie a konsolidovanie
debatného programu tak, aby bola akademická debata dostupná čo najširšiemu spektru
záujemcov. V súčasnosti je debatný program dostupný predovšetkým študentom
gymnázií, pri ktorých existujú debatné kluby. V uplynulom školskom roku združovala
Slovenská debatná asociácia viac než 400 členov v 30 stredoškolských a 2 vysokoškolských debatných kluboch po celom Slovensku. Viac o domácich debatných aktivitách
nájdete v kapitolách venujúcich sa Slovenskej debatnej lige, sieti klubov a jednotlivým
debatným regiónom. Medzi ďalšie domáce aktivity patria tiež anglické debatné turnaje.
Slovenská debatná asociácia sa taktiež angažuje na medzinárodnom poli.
Je zakladajúcim členom Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie (International
Debate Education Association), ktorá má v súčasnosti 25 členov a združuje približne
70 tisíc jednotlivcov z celého sveta.Viac o medzinárodných aktivitách sa dozviete v sekcii
o reprezentáciiSlovenska a zahraničných aktivitách
Okrem debatného programu sa zároveň SDA sústreďuje aj na projektové aktivity. Každá aktivita je osobitá, no všetky sú kompatibilné s akademickou debatou a ich
prvoradým cieľom je podporovať a rozvíjať kritické myslenie. Stručný prehľad projektových aktivít sa nachádza v kapitole Semináre a spolupráce.

Organizačná štruktúra

Najnižšou a základnou organizačnou zložkou asociácie je debatný klub, ktorý
najčastejšie funguje pri niektorej strednej škole. Činnosť debatných klubov zastrešujú tri
regionálne debatné centrá – západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské.
Činnosť asociácie na celoštátnej úrovni riadiSprávna rada.
Valné zhromaždenie
Raz za rok, na začiatku akademického roka, sa schádza Valné zhromaždenie
SDA, ktoré prerokúva smerovanie organizácie a 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 jednotlivých debatných klubov.

Správna rada
Správna rada je najvyšším výkonným orgánom 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. Správna rada
taktiež koordinuje aktivity spojené so získavaním finančných prostriedkov. Správna rada
má troch členov, ktorí sú volení na trojročné funkčné obdobie tak, že valné zhromaždenie volí každý rok jedného člena. Uplynulý akademický rok sa do Správnej rady dostali
dvaja noví členovia. Karolovi Ďurigovi vypršal mandát a Juraj Špilda sa mandátu vzdal
kvôli štúdiu vOxforde.
Členovia správnej rady v roku 2009/2010 boli:
MatejSapák J.D. – predseda
Bc.AndrejSchulcz
Bc. Martin Dubéci

Dozorná rada
Dozorná rada dohliada na činnosť asociácie. Hlavnou 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 zhromaždením na funkčné obdobie 2 rokov.
Členovia Dozornej rady v roku 2009/2010 boli:
Branislav Fečko-Čegiň – predseda
Mgr. Katarína Mikulová - podpredsedníčka
Marie Bullová
Mgr. Matúš Kurian
Bc.ViktorVigoda

Národný trénerský tím
Národný trénerský tím (NTT) je zodpovedný za obsahovú stránku debatného
programu.V praxi to znamená predovšetkým vypracúvanie a výklad pravidiel debatných
formátov, organizáciu metodických seminárov, metodickú pomoc pri zakladaní nových
klubov, výchovu a vzdelávanie nových i skúsených debatných trénerov, rozhodcov
i debatérov. Národný trénerský tím je menovaný správnou radou. Jeho prácu vedie
metodikSlovenskej debatnej asociácie.Členovia NTT v sezóne 2009/2010 boli:
Bc.AndrejSchulcz – metodik
Branislav Fečko-Čegiň
Bc. Martin Dubéci
Bc.AdamGrohe
Mgr. Matúš Kurian
MatejSapák, J.D.

Regionálne debatné centrá
Regionálne debatné centrá patria do riadiacej štruktúry a majú na starosti predovšetkým zabezpečenie všetkých aspektov organizácie podujatíSlovenskej 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.
Regionálnymi koordinátormi v akademickom roku 2009/2010 boli:
Bc. Peter Borko – západoslovenský región
Bc.ViktorVigoda – stredoslovenský región
ZuzanaVargová – východoslovenský región

V tejto sekcii nájdete profily jednotlivcov, ktorí sa podieľali na riadení a chode
Slovenskej debatnej asociácie za sezónu 2009/2010.

Bc. Peter Borko

západoslovenský regionálny koordinátor

Peter debatoval v klube Gymnázia Jána Papánka v Bratislave, ktorý zároveň po skončení strednej školy štyri roky trénoval. Študuje masmediálnu
komunikáciu, v roku 2010 ukončil bakalársky stupeň na Univerzite Cyrila
a Metoda vTrnave. Nasledujúci akademický rok pokračuje v magisterskom
štúdiu na Masarykovej univerzite v Brne.

Marie Bullová

členka Dozornej rady

Marie debatovala zaGymnázium Malacky, kde po skončení stredoškolského štúdia viedla debatný klub a tiež učila predmet Akademická debata. Od
roku 2009 je tiež predsedkyňou Debatného klubu Karlovej univerzity.
Študuje humanitné štúdiá naUniverzite Karlovej.

Bc. Martin Dubéci

členSprávnej rady, člen NTT

Martin debatoval za Evanjelické gymnázium vTisovci, okrem iného sa stal
aj víťazom Slovenskej debatnej ligy. Je členom Debatného klubu
Masarykovej Univerzity v Brne, kde v roku 2009 ukončil bakalárske štúdium odboru politológia. V roku 2008 získal ocenenie Goldman Sachs
Global Leader. Spolu s Monikou Hlávkovou vyhral v roku 2008Akademické
majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky. V nasledujúcom akademickom roku bude pokračovať v magisterskom štúdiu na London School
of Economics.

Ľudia v SDA

Branislav Fečko-Čegiň

predseda Dozornej rady, člen NTT

Branislav debatoval za Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove a v roku 2002 vyhral Slovenskú debatnú ligu. Študuje medzinárodné vzťahy
na Vysokej školy ekonomickej v Prahe a je členom Debatného klubu
Univerzity Karlovej. V roku 2008 a 2009 rozhodoval finálovú a v roku 2010
semifinálovú debatu Stredoškolských majstrovstiev sveta v debatovaní
WSDC. V roku 2009 tiež pomáhal hlavnému rozhodcovi tohto podujatia
s vypracovávaním metodiky rozhodovania debaty.

Bc.AdamGrohe

vedúci kancelárie, člen NTT

Adam debatoval za Evanjelické lýceum v Bratislave a za svoju debatnú
kariéru sa prepracoval do finále celoslovenského turnaja Anglickej debatnej ligy a viackrát sa umiestnil medzi najlepšími rečníkmi debatných
turnajov. Študuje magisterský program účtovníctvo na Ekonomickej
univerzite v Bratislave. Viedol debatný klub na Evanjelickom lýceu a je
členom Vysokoškolského debatného klubu v Bratislave. Od roku 2009 je
vedúcim kancelárieSDA.

Mgr. Matúš Kurian

člen NTT, člen Dozornej rady

Matúš začal debatovať v debatnom klube Univerzity Karlovej. Ako externý
doktorant na Univerzite Karlovej študuje fyziku. Pracuje ako učiteľ na
Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave, kde vedie aj debatný klub. V rámci
debatných aktivít sa mu podarilo vyhrať Akademické majstrovstvá Českej
a Slovenskej republiky. Taktiež postúpil do štvrťfinále na Univerzitných
majstrovstvách Európy v debate.

Mgr. Katarína Mikulová

podpredsedníčka Dozornej rady

Katarína debatovala za gymnázium Vazovova a študovala na Právnickej
fakulte Trnavskej Univerzity. V súčasnosti je doktorandskou študentkou
na Bratislavskej vysokej škole práva. Pracovala v Centre právnej pomoci
v Bratislave. Pôsobila v SDA 2 roky ako západoslovenská regionálna
koordinátorka a 2 roky ako jej výkonná riaditeľka.

MatejSapák, J.D.

predsedaSprávnej rady

Matej debatoval za Gymnázium Jura Hronca v Bratislave. Študoval najprv
aplikovanú matematiku a neskôr právo, oboje na Harvard University.
Medzi školami pracoval dva roky ako konzultant v spoločnosti McKinsey
and Company v Prahe. Organizoval modelové zasadnutia OSN a niekoľkokrát trénoval slovenskú debatnú reprezentáciu. V súčasnosti pracuje
na Ministerstve financií.

Bc.AndrejSchulcz

metodik, členSprávnej rady

Andrej bol zakladajúcim členom debatného klubu na Evanjelickom lýceu
v Bratislave.V roku 2010 nastúpil na magisterské štúdium na Masarykovej
Univerzite v Brne, za ktorú aj debatuje. V rokoch 2008 a 2009 trénoval
slovenský tím na Stredoškolských majstrovstvách sveta v debatovaní.
V roku 2009 a 2010 bol hlavným rozhodcom majstrovstiev sveta v debate
Karla Poppera a Mládežníckeho fóra IDEA.

ZuzanaVargová

východoslovenská regionálna koordinátorka

Zuzana debatovala na Gymnáziu Trebišovská v Košiciach, kde doteraz
vedie debatný klub. V rokoch 2008 a 2009 vyhrala spolu so svojím tímom
Slovenskú debatnú ligu. Je študentkou práva na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach.

Bc.ViktorVigoda

stredoslovenský regionálny koordinátor, člen Dozornej rady

Viktor debatoval za Evanjelické gymnázium v Tisovci a v roku 2006 jeho
tím vyhral Slovenskú aj Anglickú debatnú ligu. Je študentom magisterského programu Bezpečnostné a strategické štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne. V roku 2009 i 2010 jeho tím vyhral Akademické majstrovstvá
Českej a Slovenskej republiky v debatovaní.

Jadrom aktivít Slovenskej debatnej asociácie je Slovenská debatná liga. V rámci
nej sa uskutočnilo trinásť turnajov: dvanásť regionálnych (v troch regiónoch) a finálový,
pričom sa odohralo dokopy 463 debát na 33 rôznych debatných téz. Vo východoslovenskom regióne sa aspoň jedného turnaja zúčastnilo dokopy 47 rôznych tímov, v stredoslovenskom regióne 13 a v západoslovenskom regióne 26 rôznych tímov. Veľkosť regionálnych turnajov sa pohybovala medzi 25 a 32 tímami na východe, 5 až 9 tímami na strede
a 13 až 22 tímami na západe. Na postup do finálového turnaja, ktorý je podmienený
účasťou na minimálne dvoch regionálnych turnajoch, sa kvalifikovalo 33 tímov z východného, 21 zo západného a 9 zo stredného Slovenska. Finále Slovenskej debatnej ligy
sa zúčastnilo 20 najlepších tímov z regiónov v rozdelení 10 z východu, 7 zo západu a 3 zo
stredu.

Slovenská debatná liga

Finálová debata X. ročníka SDL sa uskutočnila už po tretíkrát v Rokovacej sále
Národnej rady Slovenskej republiky pod záštitou predsedu Pavla Pašku. Finálovej
debaty sa opäť zúčastnili riaditelia miestnych gymnázií, pedagógovia, študenti a zástupcovia sponzorov a partnerovSDA.
Finálovú debatu Slovenskej debatnej ligy vyhral tím Evanjelického kolegiálneho
gymnázia v Prešove. Debatovali zaň MichalAdam, Martin Burgr a VeronikaSoporská.
Sprievodný program finálového turnaja tvorili dve podujatia: stretnutie účastníkov s bývalými čelnými predstaviteľmi SDA a jej predchodcu, Debatného programu
Karla Poppera Nadácie otvorenej spoločnosti, a oxfordská debata (debata verejne
činných osobností vo formáte podobnom súťažným debatám) na tézu “Slovensko by
malo budovať sociálny štát”, ktorú obhajovali Zuzana Kusá a Marián Leško, a oponovali
jejŠtefan Hríb, a PavelSibyla.
Finále Slovenskej debatnej ligy sa konalo za podpory Národnej rady Slovenskej
republiky a NadácieSlovenskej sporiteľne.

Finále Slovenskej debatnej ligy
Termín

Miesto

Počet
účastníkov

1. - 3. 5. 2010

Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
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Pripravené tézy v Slovenskej debatnej lige 2009/2010
Prvé regionálne turnaje
Spolupracovníci Štátnej bezpečnosti by nemali mať prístup k verejným funkciám.
Druhé regionálne turnaje
Minimálna mzda by mala byť zrušená.
Tretie regionálne turnaje
Do roku 2030 by mala byť vyslaná ľudská posádka na Mars.
Štvrté regionálne turnaje
Politické strany by nemali dostávať financie zo štátneho rozpočtu
Finále Slovenskej debatnej ligy
Štát by mal zachraňovať významné krajchujúce podniky.

Neripravené tézy v Slovenskej debatnej lige 2009/2010
Regionálne turnaje
Na Slovensku by mal byť opätovne zavedený trest smrti.
Potraviny, ktoré sú nezdravé, by mali byť dodatočne zdanené.
Rekreačné užívanie marihuany by malo byť povolené.
V čase krízy by mali byť výrazne obmedzené štátne investície do športu a kultúry.
V spravodajských reláciách by nemali byť vysielané bulvárne príspevky.
Zákon by mal stanoviť, aby aspoň tretina poslancov NRSR boli ženy.
Prostitúcia by mala byť legalizovaná.
Školy by mali mať právo regulovať správanie svojich žiakov mimo vyučovania.

Slovenská debatná liga

Každý občan Slovenskej republiky by mal absolvovať rok civilnej služby.
Štát by mal dotovať výrobu biopotravín.
Nevera v manželstve by mala byť trestná.
Denný prístup osôb mladistvých na sociálne siete by mal byť časovo obmedzený.
Každý gymnazista by mal povinne maturovať z dejepisu.
Povinná maturita za slovenčiny by mala byť zrušená.
Členovia rasistických skupín na internetových sociálnych sieťach by mali byť
trestne stíhaní.
Občania by mali prisahať vernosť svojmu štátu.
V školách by mala každý týždeň hrať štátna hymna.
V reality shows by malo byť zakázané účinkovanie osôb mladších ako 18 rokov.
Násilné športy by mali byť zakázané.

Nepripravené tézy v Slovenskej debatnej lige 2009/2010
Základné kolá Finále Slovenskej debatnej ligy
Imunita poslancov by mala byť obmedzená na výroky a činy súvisiace s výkonom
ich funkcie.
Na stredných školách by mali byť kondómy zadarmo.
Štvrťfinálové kolo Slovenskej debatnej ligy
Na čakacích listinách na zdravotné úkony by mali byť uprednostnení pacienti so
zdravším životným štýlom.
Štvrťfinálové kolo Slovenskej debatnej ligy
Predstaviteľom nedemokratických režimov, ktorí dobrovoľne odovzdajú moc
demokratickej vláde, by mala byť udelená plná medzinárodná amnestia.

Celkovo v roku 2009/2010 zaniklo 6, no vzniklo 9 stredoškolských debatných klubov.
V západoslovenskom regióne v roku 2009/2010 zanikol debatný klub Gymnázia
Bíliková v Bratislave, debatný klubA. Merici vTrnave aGymnáziaUl. 1. mája v Malackách.
Svoju činnosť obnovil debatný klub na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave.Okrem toho
vznikol debatný klub na Športovom gymnáziu J. Herdu v Trnave a Galileo School v Bratislave.
V stredoslovenskom regióne zanikol debatný klub na Gymnáziu J. M. Hurbana
v Čadci. Zároveň vznikol debatný klub na Evanjelickom gymnáziu Jozefa Tranovského
v Liptovskom Mikuláši a po viacerých rokoch bola obnovená činnosť debatného klubu
na gymnáziu v Dubnici nadVáhom.
Vo východoslovenskom regióne zanikli debatné kluby naGymnáziu sv. košických
mučeníkov a Opatovská. Zároveň však vznikli debatné kluby na Gymnáziu Adama
Raymana v Prešove, Gymnáziu armádneho generála Ludvíka Svobodu v Humennom,
GymnáziuJ.A. Komenského a Park mládeže v Košiciach.

Sieť debatných klubov v roku 2009/2010

Sieť debatných klubov

Západoslovenský región
1. súkromné gymnázium, Bratislava
Bilingválne Gymnázium C.S. Lewisa, Bratislava
Evanjelické lýceum, Bratislava
Galileo school, Bratislava
Gymnázium Grösslingová, Bratislava
Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Spojená škola Metodova, Bratislava
Spojená škola Tilgnerova, Bratislava
Gymnázium Jána Hollého, Trnava
Športové gymnázium J. Herdu, Trnava

Sieť debatných klubov v roku 2009/2010
Stredoslovenský región
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Evanjelické gymnázium v Tisovci
Evanjelické gymnázium Jozefa Tranovského, Liptovský Mikuláš
Gymnázium, Dubnica nad Váhom
Východoslovenský región
Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice
Gymnázium Alejová, Košice
Gymnázium Park mládeže, Košice
Gymnázium Poštová, Košice
Gymnázium Šrobárova, Košice
Gymnázium Trebišovská, Košice
Gymnázium Tomáša Akvinského, Košice
Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov
Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov
Súkromné gymnázium, Bardejov
Gymnázium na ulici C. Daxnera, Vranov n. Topľou
Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu, Humenné
Vysokoškolské kluby
Vysokoškolský debatný klub v Bratislave
Debatní klub Masarykovy univerzity
Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy

Počas debatnej sezóny 2009/2010 sa uskutočnili 4 regionálne turnaje, ktoré boli
súčasťou slovenskej debatnej ligy a už spomínaný anglický debatný turnaj. Aj tento rok
bol pre jednotlivé turnaje charakteristický premenlivý počet tímov.Turnaje prebiehajúce
v druhej polovici akademického roka mali menšiu účasť, než turnaje prebiehajúce v prvej
polovici. Pozitívne je, že v kluboch na západnom Slovensku sa znovu obnovuje záujem
o debatu a debatné súťaže. V poslednom akademickom roku sa na turnajoch zúčastňovalo viac debatérov, než v minulom a predminulom roku.

Západoslovenský región

Turnaje v západoslovenskom regióne sa môžu pochváliť relatívne dobrou účasťou rozhodcov. Prvého regionálneho turnaja sa síce zúčastnilo menej rozhodcov, než na
ostatných turnajoch, no iba ojedinele debatu rozhodoval samorozhodca.
Západoslovenský región trpí už niekoľko rokov nedostatkom rozhodcov a trénerov, ktorí
by ostávali aj po ukončení strednej školy aktívni v regióne.Väčšina absolventov debatného programu zo západného Slovenska buď stráca ochotu pracovať ďalej v debatnom
programe, alebo odchádza študovať mimo svoje domovské mesto. V praxi to znamená,
že i keď je možné získať dostatok rozhodcov na súťaže, v regióne stále chýbajú kvalifikovaní tréneri ktorí by so študentmi systematicky pracovali v debatných kluboch.
Za uplynulú sezónu sa regiónu, aj napriek snahe jeho vedenia, nepodarilo získať finančnú
podporu, ktorá by odľahčila finančné nároky na debatérov a ich rodiny.

Regionálne turnaje v západoslovenskom regióne
Termín

Miesto

Počet
účastníkov

6. – 7. 11. 2009

Gymnázium Angely Merici, Trnava

82

18. – 19. 12. 2009

Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

99

12. – 13. 2. 2010

Piesočná

53

19. – 20. 3. 2010

Evanjelické lýceum, Bratislava

56

V debatnej sezóne 2009/2010 sa oproti minulému roku podarilo obnoviť činnosť
stredoslovenského debatného regiónu. Pozitívnou skutočnosťou je tiež, že sa uskutočnili štyri regionálne turnaje, rovnako ako v ostatných regiónoch.

Stredoslovenský región

Tento región sa však v posledných rokoch stretáva s najväčšími problémami.
Jedným z najvážnejších nedostatkov je minimálny počet skúsených trénerov, ktorí by
boli ochotní systematicky pracovať so stredoškolskými študentmi. To, čo by sa debatéri
mohli naučiť o debate od kvalifikovaného trénera v klube za jeden mesiac, sa bez trénera
musia učiť jednu alebo viac sezón v súťažných debatách. Debatné kluby tak majú problém udržať si nových členov a zabezpečiť si tak dlhodobé a stabilné fungovanie.
Najväčšia debatná aktivita sa tak sústreďuje iba na školách, kde pôsobia zapálení študenti, ktorí sa sami trénujú a usporadúvajú si debaty. V súčasnosti sú to iba gymnáziá v Sučanoch a Dubnici nad Váhom. Takýto model však nie je dlhodobo udržateľný. Výsledok
je možné vidieť aj na debatnom klube v Tisovci, kedysi najsilnejšom na strednom
Slovensku, ktorý v uplynulom roku nemal na Finále Slovenskej debatnej ligy ani jeden
tím.
Súvisiacim problémom je tiež nezaujímavosť bežných debatných podujatí
a fungovania debatného klubu pre školy, potenciálnych trénerov a následne tak i pre
médiá a potenciálnych sponzorov.Táto kombinácia vytvára prostredie, kde sa aj napriek
veľkej vynaloženej snahe nedarí rozbehnúť fungovanie regiónu.

Regionálne turnaje v stredoslovenskom regióne
Termín

Miesto

Počet
účastníkov

6. – 7. 11. 2009

Evanjelické gymnázium, Tisovec

30

11. – 12. 12. 2009

Martin

38

19. – 20. 2. 2010

Martin

28

19. – 20. 3. 2010

Martin

28

Východoslovenský región

V debatnej sezóne 2009/2010 sa uskutočnili aj na východeSlovenska 4 regionálne
turnaje. Okrem regionálnych turnajov sa na gymnáziu Šrobárova uskutočnil celoslovenský anglický turnaj. 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 škôl a zároveň debatné kluby vykazujú najväčšiu stabilitu. Debata na východnom Slovensku sa teší podpore zo strany spoločnosti U.S. Steel Košice, ktorá
prispela na chod regionálnych kôl. Vďaka tejto podpore nebola SDA nútená riešiť napríklad nevyhovujúce ubytovacie podmienky, s ktorými sa stretávala v predchádzajúcich
sezónach.
Východoslovenský región sa stretáva s opačnými ťažkosťami ako ostatné dva.
Problémom regionálnych turnajov na východe sa stáva ich veľkosť. Dostupnosť priestorov schopných poňať viac než sto účastníkov je totiž limitujúca. Kvôli množstvu debatných tímov na súťažiach nebol pomer medzi rozhodcami a debatérmi optimálny.
Aj napriek veľkej snahe zo strany koordinátorky mal stále nízky počet rozhodcov.
Následkom bolo, že debaty musel často rozhodovať iba jeden rozhodca namiesto
bežného trojčlenného panelu. Okrem toho bol región závislý na počte rozhodcov, ktorí
pricestujú zo západnéhoSlovenska, prípadne zČeskej republiky.

Regionálne turnaje vo východoslovenskom regióne
Termín

Miesto

Počet
účastníkov

23. – 24. 10. 2009

Evanjelické kolegiálne gym., Prešov

109

27. – 28. 11. 2009

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

110

5. – 6. 2. 2010

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

117

5. – 6. 3. 2010

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

100

Anglické debatné turnaje

V roku 2009/2010 sa na Slovensku konali dva anglické turnaje. Pôvodná anglická
debatná liga bola transformovaná na dvojicu medzinárodných turnajov. Prvý, menší sa
konal v Košiciach. Zúčastnilo sa ho šesť tímov zo Slovenska a dva tímy z Českej republiky.
Víťazom sa stal český tím Jany Lohrovej,Šimona Podhájskeho aVáclavaSoukupa.
Druhý anglický turnaj niesol názov 2010 Malacky International Schols Debating
Tournament a bol prvým veľkým medzinárodným turnajom, ktorý Slovenská debatná
asociácia organizovala od Mládežníckeho debatného fóra Medzinárodnej debatnej
vzdelávacej asociácie, ktoré sa konalo v roku 2002 vo Vysokých Tatrách. Turnaja v
Malackách sa zúčastnilo 18 tímov z Česka, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska,
Slovenska a Slovinska. Turnaj vyhral zmiešaný tím debatérov Vlada Bocciocu a Andreia
Petre-Melinteho z Rumunska a Karoliny Wierzejskej z Poľska. Turnaj podporili Britská
rada, Mesto Malacky, Nadácia Pro Malacky a spoločnosť Nafta, a.s.

Anglické debatné turnaje na Slovensku
Termín

Miesto

Počet
účastníkov

20. - 22. 11. 2009

Gymnázium Šrobárova 1, Košice

35

8. - 12. 4. 2010

Gymnázium, Malacky

85

Anglické debatné turnaje

Pripravené tézy na Anglických debatných turnajoch
Prvý anglický debatný turnaj
A DNA database of all citizens should be created.
(Mala by byť vytvorená databáza vzoriek DNA všetkých občanov.)
Malacky International Debate Tournament
The public should have the right to veto construction projects in cities.
(Verejnosť by mala mať právo vetovať stavebné projekty v mestách.)
Foreign troops should leave Afghanistan within 18 months.
(Zahraniční vojaci by mali opustiť Afghanistan do 18 mesiacov.)

Neripravené tézy v Slovenskej debatnej lige 2009/2010
Prvý anglický debatný turnaj
All forms of gambling should be banned.
(Všetky formy hazardu by mali byť zakázané.)
The Olympics no longer serve their purpose.
(Olympijské hry už neslúžia svojmu účelu.)
Semifinálové kolo Prvého anglického debatného turnaja
The bonuses of top corporate executives should be capped.
(Odmeny vrcholných firemných manažérov by mali byť obmedzené.)
Malacky International Debate Tournament
Minimum quotas on minorities in national parliaments should be imposed.
(Menšiny by mali mať zabezpečené zastúpenie v národných parlamentoch
prostredníctvom kvót.)
All smoking in public should be prohibited.
(Fajčenie na verejnosti by malo byť zakázané.)
Štvrťfinálové kolo Malacky International Debate Tournament
Car ownership should be limited to one per household.
(Vlastníctvo áut by malo byť obmedzené na jedno auto na domácnosť.)
Semifinálové kolo Malacky International Debate Tournament
The state should refuse to support churches that do not allow openly gay people in
the clergy.
(Štát by mal odmietnuť podporu cirkvám, ktoré neumožňujú homosexuálom vstup
do duchovenstva.)

Reprezentácia Slovenska

Slovenská debatná asociácia pravidelne vysiela svojich debatérov na zahraničné
debatné podujatia. Jedná sa predovšetkým o Stredoškolské majstrovstvá v debatovaní
(Worlds Schools DebateChampionships) a Mládežnícke fórum Medzinárodnej debatnej
a vzdelávacej asociácie (IDEA Youth Forum), v rámci ktorého sa konajú Majstrovstvá
v debate Karla Poppera (Karl Popper DebateChampionships).

Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní 2010
Od 9. do 18. februára sa v Dohe v Katare uskutočnil 21. ročník Stredoškolských
majstrovstiev sveta v debatovaní organizovaný Katarskou debatnou asociáciou (Qatar
Debate), ktorá je súčasťou Katarskej nadácie (Qatar Foundation). Päťčlenný reprezentačný tím vyberala komisia 2. a 3. Októbra 2009. SDA nemala ani tento rok dostatok
prostriedkov na to, aby uhradila cestovné náklady a registračné poplatky účastníkov,
tí boli preto odkázaní na vlastné zdroje. Časť prostriedkov potrebných na účasť na majstrovstvách sme získali od Nadácie Orange. Ostatní účastníci si zabezpečovali financovanie individuálne.
V roku 2010 sa majstrovstiev zúčastnilo 57 tímov reprezentujúcich svoje krajiny.
Oproti predchádzajúcemu roku to bol nárast takmer o polovicu, čo sa prejavilo na veľkej
konkurencii medzi tímami. Slovenský tím sa umiestnil na 51. mieste. Spolu so zvýšeným
počtom sa zvýšil i počet rozhodcov, kde tiež panovala tvrdá konkurencia. Za Slovensko
bol na rozhodovanie vyraďovacích kôl nominovaný Branislav Fečko-Čegiň.

Slovenská delegácia na Stredoškolských majstrovstvách
v debatovaní 2010
Debatéri

Michal Adam, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov
Martin Blaha, Gymnázium Trebišovská, Košice
Matej Kohár, Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany
Petra Lehotská, Gymnázium Šrobárova, Košice
Veronika Merjavá, Gymnázium Trebišovská, Košice

Tréner

Matej Sapák

Rozhodcovia

Stanislav Bojnanský,
Marie Bullová,
Branislav Fečko-Čegiň,
Zuzana Gedeonová,
Adam Grohe,
Lukáš Lehotský,
Andrej Schulcz,
Hana Skljarszka

Reprezentácia Slovenska

Debaty slovenského tímu na stredoškolských majstrovstvách
sveta v debatovaní
Oponent

Téza

Pozícia

Výsledok

Nový
Zéland

That we should support military action in
Somalia.
(Mali by sme podporiť vojenskú intervenciu v
Somálsku.)

Nesúhlas

Prehra
0:3

Chorvátsko

That we should make physical education
compulsory in schools.
(Telesná výchova by mala byť povinným
predmetom na školách.)

Súhlas

Výhra
2:1

Slovinsko

That every country should have the right to
possess nuclear weapons.
(Každá krajina by mala mať právo vlastniť
jadrové zbrane.)

Súhlas

Prehra
0:3

Mongolsko

That we should support quotas for women in
high government positions.
(Mali by sme podporiť kvóty určujúce počet žien
vo vysokých verejných funkciách.)

Nesúhlas

Prehra
1:2

Wales

That doctors should report evidence of marital
abuse to the police.
(Lekári by mali nahlasovať polícii dôkazy o
domácom násilí páchanom na partnerovi.)

Súhlas

Prehra
0:3

Čile

That developing nations should have the right
to give priority to development ahead of the
environment.
(Rozvojové krajiny by mali mať právo
uprednostniť rozvoj pred životným prostredím.)

Nesúhlas

Prehra
0:3

Bermudy

That terrorist suspects should have the right to
a trial in civilian courts.
(Osoby podozrivé z terorizmu by mali mať právo
na civilný súdny proces.)

Nesúhlas

Prehra
0:3

Nemecko

That we should legalise performance-enhancing
drugs in sport.
(V športe by sme mali legalizovať látky
podporujúce športový výkon.)

Súhlas

Prehra
0:3

Reprezentácia Slovenska

Majstrovstvá v debate Karla Poppera 2009 a
Mládežnícke fórum IDEA
Najdôležitejšie a najprestížnejšie podujatie Medzinárodnej debatnej vzdelávacej
asociácie (IDEA) sa v tomto roku konalo od 22. júla do 4. augusta v Holandsku v provincii
Zeeland.Toto podujatie je zložené z dvoch častí – Začína Majstrovstvami sveta v debate
Karla Poppera a pokračuje vlastným Mládežníckym fórom.Všetci slovenskí debatéri boli
po skončení prvého turnaja zaradení do tímov zmiešaných podľa krajiny pôvodu a debatných skúseností členov. Na rozdiel od minulých rokov Slovensko nereprezentoval
víťazný tímAnglickej debatnej ligy, ale tím zostavený prostredníctvom riadneho výberového konania zo záujemcov o účasť na tomto podujatí.
Na Majstrovstvách v debate Karla Poppera slovenský tím skončil s dvoma výhrami v základnej časti na 34. mieste z celkového počtu 50 tímov. Počas turnaja zmiešaných
tímov prebiehajúceho v rámci Mládežníckeho fóra IDEA sa slovenským debatérom
podarilo presadiť.Tím MojmíraStehlíka tento turnaj vyhral.
Po rozhodcovskej stránke bola Slovenská debatná asociácia znovu úspešná.
Andrej Schulcz bol druhýkrát hlavným rozhodcom celého podujatia, čo znamená, že bol
zodpovedný za výber a hodnotenie rozhodcov a celkovú kvalitu rozhodovania na celom
podujatí.

Slovenská delegácia na Mládežníckom fóre IDEA 2010

Debatéri

Jakub Doležel, Gymnázium Šrobárova, Košice
Jaroslav Leitmann, Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany
Mojmír Stehlík, Gymnázium Trebišovská, Košice

Tréner

Petra Vachunová

Rozhodca

Matej Kurian

Hlavný rozhodca

Andrej Schulcz

Reprezentácia Slovenska

Debaty slovenského tímu na stredoškolských majstrovstvách
sveta v debatovaní
Oponent

Téza

Pozícia

Výsledok

Holandsko
tím č. 2

Countries should ban the import of goods
produced by child labor.
(Krajiny by mali zakázať import tovarov
vyrobených za pomoci detskej práce.)

Nesúhlas

Výhra
3:0

Súhlas

Prehra
0:3

Bielorusko
tím č. 3

Izrael
tím č. 4

Teachers should be allowed to use physical
force to discipline their children.
(Učitelia by mali mať možnosť použiť fyzickú
silu na ukáznenie žiakov.)

Nesúhlas

Výhra
3:0

Disceptatio
Incapax

Parliaments should reserve 10 percent of their
seats for people under 30.
(Parlamenty by mali vyhradiť 10 percent
mandátov pre ľudí mladších ako 30 rokov.)

Súhlas

Prehra
0:3

Palestína
tím č. 1

In some cases juveniles should be tried as
adults.
(V niektorých prípadoch by mali byť mladiství
súdení ako dospelí.)

Súhlas

Prehra
1:2

Nesúhlas

Prehra
1:2

Bielorusko
tím č. 2

Bielorusko
Slovenská debatná asociácia organizovala v spolupráci s bieloruským Klubom
pre novú komunikáciu od 26. do 2. marca Debatnú akadémiu v Minsku. SDA na toto
podujatie vyslala 8 lektorov. Školili 45 bieloruských stredoškolákov rozdelených do dvoch výkonnostných skupín, kde získavali nové zručnosti, prípadne základy v oblasti
súťažného debatovania. Paralelne s tým absolvovala skupina 10 bieloruských učiteľov
tréning, ktorý by im mal dať základné predpoklady k vedeniu debatného klubu. Prácu
v bieloruskom prostredí považujeme za mimoriadne prínosnú vzhľadom na obmedzené
možnosti bieloruských debatérov prísť do kontaktu s aktuálnym metodickým vývojom
v oblasti akademickej debaty.

Maďarsko
V rovnakom období, ako vznikol debatný program na Slovensku, vznikol aj
u našich susedov. Po niekoľkých rokoch existoval už len vo veľmi neformálnej a roztrieštenej podobe, čím SDA prišla o partnera.V septembri 2009 sme ale začali spolupracovať s
Nadáciou pre demokratickú mládež (Demokratikus Ifjúságért Alapítvány - DIA). Venuje
sa hlavne mládežníckemu dobrovoľníctvu, ale začala pracovať aj na obnovení debatného
programu v krajine. Naši predstavitelia, materiály a skúsenosti majú príležitosť sa na
tomto významne podieľať.

Zahraničné aktivity

Konkrétnu podobu nabrala spolupráca už koncom roka 2009, keď DIA organizovala seminár pre potenciálnych vedúcich debatných klubov. Lektorom s najväčšími
debatnými skúsenosťami bolAdamGrohe. Seminára sa zúčastnili pracovníci s mládežou
a pedagógovia pre každý vzdelávací stupeň. Skoro pre všetkých zúčastnených, bolo toto
stretnutie prvým kontaktom s akademickou debatou, ktorá mnohých oslovila. Tento
seminár bol základom budovania kapacít debatného programu v Maďarsku.
Na jar sa začala ďalšia etapa spolupráce medzi SDA a DIA, v rámci projektu
Debate for Democracy podporenom Inštitútom pre otvorenú spoločnosť. SDA a Adam
Grohe opäť poskytujú metodickú podporu. Projekt je zameraný na učiteľov a stredoškolskú mládež v severovýchodnom Maďarsku. Jeho cieľom je šíriť kultúru debaty v tomto
znevýhodnenom regióne krajiny. Potrvá do konca kalendárneho roka.

Valné zhromaždenie IDEA a konferencia IDEA
Exchange
11. a 12. decembra 2009 sa uskutočnilo v Londýne valné zhromaždenie
Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie (IDEA). Zaoberalo sa hlavne pravidelnými holandskými a medzinárodnými aktivitami IDEA. Slovenskú debatnú asociáciu
zastupovaliAndrejSchulcz a Branislav Fečko-Čegiň.
Paralelne s valným zhromaždením sa 12. a 13. decembra 2009 konala konferencia
IDEA Exchange. Tento rok sa venovala prepojeniu akademickej debaty s novými médiami, teda blogmi, webstránkami a sociálnymi sieťami. Za SDA sa konferencie zúčastnil
Lukáš Lehotský.

Semináre a spolupráce

Semináre
Trénerský seminár
Pred valným zhromaždením SDA je zvykom zorganizovať metodické stretnutie
všetkých, ktorí budú v ďalšom roku pracovať s mladými ľuďmi v SDA. Seminár v roku
2009 sa opäť konal vo Zvolene a zúčastnili sa ho zástupcovia väčšiny debatných klubov,
predovšetkým noví tréneri.Trénerské semináre je potrebné organizovať každý rok, lebo
zloženie účastníkov je zakaždým iné, a potrebujeme zabezpečiť presun informácií medzi
ich generáciami.Organizáciu trénerského seminára podporila NadáciaTatra Banky.

Rozhodcovský seminár
Aj v sezóne 2009/2010 sa uskutočnil každoročný rozhodcovský seminár paralelne
s anglickým debatným turnajom od 20. do 22. novembra 2009 na Gymnáziu Šrobárova
v Košiciach. Jeho cieľom bol hlavne rozvoj rozhodcovských zručností a oboznámenie
s rôznymi legitímnymi pohľadmi na debatu u jednotlivých účastníkov. Seminár viedol
Branislav Fečko-Čegiň. Organizáciu rozhodcovského seminára podporila Nadácia Tatra
Banky.

Spolupráce
Evanjelické gymnázium vTisovci
EGT je jednou zo škôl, kde má debatný klub dlhoročnú podporu. Štyria lektori
Slovenskej debatnej asociácie pripravili a viedli týždňové školenie pre študentov prvých
ročníkov, známe pod neformálnym názvom Tisovský debatný týždeň. Cieľom bolo
oboznámiť účastníkov so základmi argumentácie, logiky a prezentácie. Školenie nadviazalo na predchádzajúci ročník a bolo rovnako úspešné, ako jeho predchodca. Účastníci
v spätnej väzbe opakovali, že majú pocit, že sa zbavili trémy a naučili sa lepšie vyjadrovať.
Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove
SDA je partnerom ďalšej školy, ktorá podporuje svoj debatný klub. V rámci
projektu EKG zameraného na zavedenie inovácií vo vzdelávaní SDA poskytuje učiteľom
metodickú prípravu pre využívanie deliberatívnych metód vo vyučovaní. Spolupráca
spočíva v prednáškach a konzultáciách s učiteľmi.

Zastúpenie Európskej komisie naSlovensku
Slovenská debatná asociácia zorganizovala pre Zastúpenie európskej komisie na
Slovensku sériu verejných popularizačných debát pod názvom Café Európa. Debaty
prebehli v Bratislave, Košiciach, Poprade, Trenčíne a Nitre na tému “Hospodársku krízu
spôsobil voľný trh” a “Jadrová energie je riešením trendu stúpajúcej spotreby
Európanov.” Debaty moderuje skúsený debatér SDA a diskutujúcimi sú odborníci
v daných problematikách. Projekt sa snaží priblížiť odborné témy prístupnejším spôsobom širšiemu publiku. Café Európa pokračuje ďalším štyrmi sériami podujatí do konca
roku 2010.

Stredoeurópske fórum
Stredoeurópske fórum bolo medzinárodné stretnutie významných osobností,
nielen zo strednej a východnej Európy, pri príležitosti dvadsiateho výročia Nežnej
revolúcie. SDA bola partnerom podujatia. Spolupráca spočívala predovšetkým v tom,
že sa zorganizovalo niekoľko verejných debát členov SDA na témy súvisiace s výročím
novembrových udalostí (s ktorými súvisela aj téza pre prvé regionálne turnaje o spolupracovníkoch Štátnej bezpečnosti). Víťazi regionálnych turnajov boli pozvaní na raňajky s
Václavom Havlom a dostali od neho vlastnoručne popísanú knihu.

Verejné debaty
Slovenská debatná asociácia v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku pripravila
sériu verejných debát v rámci sprievodného programu Týždna nových menšín a osláv
Medzinárodného dňa ľudských práv.
V spolupráci s Queer Leaders Forum a za podpory Veľvyslanectva Holandského
kráľovstva na Slovensku, sa uskotučnili v Bratislave, Košiciach a Prešove verejné debaty
v rámci sprievodného programu k udalosti Dúhový pride 2010. Cieľom oboch partnerstiev bolo otvoriť kultivovanú verejnú diskusiu o ľudských právach a multikulturalizme.

Finančná a inštitucionálna časť

Inštitucionálne zastrešenie
Dobrý stav, v ktorom sa SDA nachádzala najeseň 2009, umožnil vytvoriť pozíciu
vedúceho kancelárie, ktorý odbremenil ostatných ľudí vo vedení SDA od veľkej časti
úloh, ktoré SDA potrbeuje hradiť ako rastúca mimovládna organizácia. Vytvorenie tejto
pozície sa osvedčilo, lebo umožnio hladký chod organizácie. Preto kým to bude finančne
možné,SDA bude mať vedúceho kancelárie.
Pozitívny je tiež vývoj ľudských zdrojov organizácie. Nová generácia absolventov
debatného programu zbiera skúsenosti, aby sa pripravila na prebranie pozícií projektových koordinátorov, metodikov plne autonómne jednajúcich pre dobro debatného
programu. SDA momentálne prispôsobuje svoje riadiace štruktúry, aby túto situáciu
vedela čo najefektívnejšie využiť.
Podporilo nás 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 máSDA ako mimovládna organizácia.

Štruktúra nákladov na podujatia SDA

Domáce podujatia
Strava a ubytovanie

19 859,56 €

Cestovné náklady

2 019,66 €

Preprava, prenájom, rauty

2 197,99 €

Iné výdavky

1 608,75 €

Zahraničné podujatia
Ubytovanie a strava

4 281,30 €

Cestovné náklady

10 422,80 €

Registračné poplatky

4 300.00 €

Iné výdavky

1 155,48 €

Projektové aktivity
Výdavky na projekty

8 868,67 €

Kancelária
Náklady na existenciu kancelárie

4 513,57 €

Mzda účtovníka

910,00 €

Mzda vedúceho kancelárie

2 168,20 €

Iné režijné výdavky

564,82 €

Príjmy Slovenskej debatnej asociácie za rok 2009/2010

Príjmy

Ministerstvo školstva SR

10 277,69 €

Nadácia otvorenej spoločnosti

9 118,18 €

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

8 150,00 €

Nadácia Slovenskej sporiteľne

4 000,00 €

Britská rada

3 075,00 €

U.S. Steel Košice

2 000,00 €

Ďalší sponzori:

3 724,83 €

Nafta a.s., Mesto Malacky, Nadácia Pro Malacky

2 000,00 €

Nadácia Tatra Banky

1 300,00 €

Queer Leaders Forum

270,00 €

Nadácia M. Šimečku

120,00 €

Ostatné

34,83 €

Členovia Slovenskej debatnej asociácie

24 190,12 €

Príjmy SDA za rok 2009/2010

64 536,48 €
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Výdavky Slovenskej debatnej asociácie za rok 2009/2010

Kancelária SDA
Regionálne turnaje Slovenskej debatnej ligy

10 849,02 €

Finále Slovenskej debatnej ligy

6 305,09 €

Anglické debatné turnaje

5 601,76 €

Projekt Café Európa

7 821,11 €

Minsk Debate Academy

6 449,42 €

Reprezentácia Slovenska

12 905,20 €

Majstrovstvá sveta v akademickej debate
Majstrovstvá sveta v debate Karla Poppera a Mládežnícke
Fórum IDEA
Semináre a Valné zhromaždenie
Seminár pre začínajúcich trénerov a Valné zhromaždenie

10 461,44 €
2 443,76 €

3 255,05 €
1 994,97 €

Seminár pre začínajúcich rozhodcov

222,94 €

Semináre pre učiteľov

175,66 €

Valné zhromaždenie IDEA a IDEA Exchange

861,48 €

Iné aktivity

Výdavky

8 214,15 €

1 490,00 €

Projekt Open Cities

600,00 €

Verejné debaty

390,00 €

Letný debatný tábor (podujatie zrušené)

500,00 €

Príjmy SDA za rok 2009/2010

62 890,80 €
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International Debate Education Association
Slovenská debatná asociácia je zakladajúcim
členom Mediznárodnej debatnej vzdelávacej asociácie,
ktorá organizuje medzinárodné debatné podujatia a je
fórom pre zdieľanie skúseností a naväzovanie spolupráce
medzi národnými debatnými asociáciami.

World Schools Debating Championships
Majstrovstvá sveta v debatovaní sa konajú od roku
1988. Až v roku 2008 však vznikla zastrešujúca organizácia registrovaná v Anglicku. Má 39 zakladjúcich národných členov - medzi nimi je aj Slovenská debatná asociácia.

Národná rada Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky spolupracuje s
SDA prostredníctvom poskytnutia rokovacej sály na
konanie finálovej debatySlovenskej debatnej ligy.

British Council
Slovenská debatná asociácia spolupracuje so
slovenskou pobočkou Britskej rady od roku 2005. Jej
cieľom je vytváranie a rozví-janie vzájomných vzťahov
hlavne v oblasti vzdelávania a kultúry v anglickom
jazyku.

Nadácia otvorenej spoločnosti
Debatný program na Slovensku bol založený
Nadáciou otvorenej spoločnosti v polovici deväťdesiatych rokov. SDA spolupracuje s národným programom
NOS-OSF, ako aj so sie-ťovým debatným programom pri
Inštitúte otvorenej spoločnosti v NewYorku.

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 a 2010.

Partneri

Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov
Do projektu gymnázia Komplexný rozvoj osobnosti je SDA zapojená tým, že poskytuje metodiku a
školenia pre žiakov a učiteľov o kritickom myslení a
diskusných metódach vo vzdelávaní.

Metodicko-pedagogické centrum
Tréneri SDA sa podieľali na metodickej príprave
zasadnutia Modelového európskeho parlamentu 2009
organizovaného Metodicko-pedagogickým centrom v
Bratislave.

Nadácia MilanaŠimečku
Členovia Slovenskej debatnej asociácie organizujú
každoročne v Bratislave verejné debaty v rámci Týždňa
nových menšín.

Nadácia pre demokratickú mládež
(Demokratikus IfjúságértAlapítvány)
Lektori SDA pomáhajú maďarskej organizácii DIA
obnoviť debatný program v krajine, ktorý pred niekoľkými rokmi zanikol.

Edea Partners
Edea Partners poskytuje expertné a projektové
služby v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti a
sociálnej inklúzie. Prevádzkuje stránku Úspešná škola,
ktorá slúži na výmenu informácií o inovatívnom vzdelávaní.

Stredoeurópske fórum
SDA bole partnerom prvého Stredoeurópskeho
fóra v roku 2009, keď organizovala niekoľko verejných
debát súvisiacich s 20. výročím pádu komunizmu a na
tému zamerala aj jedno kolo regionálnych turnajov.

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

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

U.S.Steel Košice
Spoločnosť U.S. Steel Košice s.r.o. podporila SDA
dvoma grantmi, prvý krát v roku 2008/2009, druhýkrát v
roku 2009/2010. Finančná podpora bola zameraná na
rozvoj Slovenskej debatnej ligy na východnom
Slovensku.

NadáciaSlovenskej sporiteľne
Nadácia Slovenskej sporiteľne finančne podporila
FináleSlovenskej debatnej ligy v sezóne 2009/2010.

Mayer/McCann-Erickson
Spločnosť Mayer/McCann-Erickson podporuje
SDA prostredníctvom poskytovania reprografických
služieb. Okrem toho podporila v roku 2008 Asociáciu i
finančne.

Nafta, Mesto Malacky

Sponzori

Spoločnosť Nafta a.s. a mesto Malacky prostredníctvom svojej nadácie Pro Malacky finančne podporili
medzinarodný debatný turnaj 2010 Malacky
International DebateTournament.

KontoOrange
Konto Orange podporilo organizáciu prvého
Letného debatného inštitútu v júli 2009 a už ako Nadácia
Orange individuálne podporilo členov slovenského
debatného tímu na Stredoškolských majstrovstvách
sveta v debatovaní 2010.

NadáciaTatra banky
Nadácia Tatra banky podporila budovanie kapacít
SDA prostredníctvom trénerského a rozhodcovského
seminára, ktoré sa konali na jeseň 2009.

Izola Košice
Spoločnosť Izola Košice venovala v rokoch 2008 a
2009 časť 2% dane z príjmu Slovenskej debatnej asociácii.
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