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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.
2015/2016 was a year of growth. Our network and scope of activities was wider than ever before in
almost all of the six programs that we run:
1) The high school program has grown to 33 debate clubs. We organize for them a national
debating league, whose final round returned to the parliament chamber, as well as two Englishlanguage tournaments with international participation and several trainings for debate
coaches and judges.
2) In the middle school program 13 debate clubs sent teams to compete in the junior national
debate league.
3) The university program saw a stabilization of the Bratislava Debate Society. We were also able to
send representatives to an international exchange organized by our umbrella organization IDEA.
4) In the teacher program we concluded a two-year international project in which we collaborated
on a debating manual that we brought to 128 teachers in Slovakia and 477 teachers overall. You
can find out more about this project at teachers.sda.sk.
5) The public discussion program brings the methods and ethics of debating into civic life. We ran a
series of public events on migration, provided training on discussing controversial to young
leaders and joined 14 other debating organizations in an EU-wide “Threats to Democracy” project.
6) In its sixth year we added an international week-long English-language edition to the Discover
summer academy, in addition to the two separate Czecho-Slovak ones. You can find out more
about these events at www.discover.sk.
Mainly resulting from new activities, SDA’s budget grew to 173 289 EUR from 143 603 EUR last year.
The high school program and the summer academies took up the largest part of our budget, at
32% and 30% respectively. The office took up about 15% of the budget, just in the preceding year.
The single biggest source of income was still the Ministry of Education, whose two grants (a
general subsidy and a grant for the migration project) covered about 15% of the budget. Donations
from alumni and individual supporters more than doubled from the year before and reached 3190
EUR. We also received a project grant from the Ministry of Education (in relation to Slovakia’s
presidency of the EU Council) and a general grant from the Tesco Foundation.
Results of the 2015/2016 season have allowed us to launch new activities and pursue more
strongly our focus on improvement and expansion in 2016/2017.
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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 2012 získala Cenu Rady mládeže Slovenska
a bola jedným z držiteľov Ceny Nadácie Orange za dlhodobý prínos v oblasti vzdelávania.
SDA má viac ako 1000 členov združených v 53 debatných kluboch. Jej činnosť zabezpečuje jeden
zamestnanec na plný, jeden na čiastočný úväzok a približne 100 dobrovoľníkov pôsobiacich ako
vedúci klubov, rozhodcovia 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. O víťazovi súťažnej debaty rozhodujú kvalifikovaní rozhodcovia
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 („Podmienkou zvolenia do funkcie ústavného činiteľa by malo byť vysokoškolské
vzdelanie.“)
• ekonómie („Firmy by mali mať právo platovo zvýhodniť zamestnancov, ktorí sa zaviažu nemať
deti.“)
• vzdelávania („Študenti stredných škôl by mali povinne stráviť časť svojho štúdia v zamestnaní.“)
• morálky („Bulvárne reportáže zasahujúce do súkromia by mali byť zakázané.“)
• športu („Športovci, ktorí sa dopustili morálneho prehrešku, by mali byť vylúčení z národnej
reprezentácie.“)
• filozofie („Existencia náboženstva spravila svet lepším.“)
• medzinárodných vzťahov („Spojené kráľovstvo by malo vystúpiť z Európskej únie.“)

5

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 ústredných
orgánov a diskutuje o dôležitých otázkach spojených s fungovaním organizácie. V roku 2015
prebehlo valné zhromaždenie 12.-13. septembra v Jasnej.
Členmi valného zhromaždenia sú zástupcovia debatných klubov. Počet hlasov je daný veľkosťou
klubu. Valné zhromaždenie vedie zástupca 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 troch členov
volených valným zhromaždením na tri roky. Predsedu výkonnej rady volia jej členovia spomedzi
seba. V sezóne 2015/2016 boli členmi výkonnej rady:
•
•
•

Andrej Schulcz (riaditeľ SDA a predseda výkonnej rady)
Michal Adam
Jakub Kobela

Strategická rada
V roku 2015 sme zriadili strategickú radu a pozvali do nej niekoľkých absolventov SDA so
skúsenosťami z rôznych oblastí. Na rozdiel od štandardných správnych rád nemá výkonné
postavenie, ale poskytuje spätnú väzbu SDA. Schádza sa dvakrát ročne. V sezóne 2015/2016 jej
členmi boli:
•
•
•
•
•
•
•

Tamara Bobáková, členka správnej rady Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie
Martin Dubéci, analytik a zakladateľ Výzvy k ľudskosti
Lenka Iľanovská, konzultantka a bývalá riaditeľka Fóra donorov
Matej Kurian, analytik Inštitútu finančnej politiky
Ondrej Lunter, prevádzkový riaditeľ AlfaBio, zakladateľ Demagog.sk a Masarykových debát
Andrej Nosko, programový manažér Nadácie otvorenej spoločnosti
Matej Sapák, riaditeľ internátnej školy LEAF Academy

Dozorná rada
Dozorná rada dohliada na činnosť asociácie. Má troch až piatich členov, ktorí sú volení valným
zhromaždením na dva roky. Predsedu volia jej členovia spomedzi seba. V sezóne 2015/2016 boli
členmi dozornej rady:
•
•
•

Zuzana Vargová (predsedníčka)
Ján Búza
Nikola Illášová

•
•

Lukáš Lehotský
Martin Vojtek
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Ďalšie pozície
Chod SDA zabezpečujú z veľkej časti dobrovoľníci rozdelení do výborov. Výbory majú na starosti
zabezpečovanie aktivít SDA, prípravu debatnej metodiky či komunikáciu s médiami. Každý výbor
má svojho predsedu, ktorý koordinuje jeho činnosť v spolupráci s výkonnou radou. V sezóne
2015/2016 fungovalo v SDA 7 výborov, v ktorých pracovalo dokopy 56 funkcionárov.
Výbor pre rozvoj stredoškolského debatného programu
• Tomáš Jarabák (predseda)
• Martin Richard Rolak
• Dominik Benko
• Matúš Sadloň
• Ivana Ivanová
• Slavomír Sovík
• Jozef Maruščák
• Filip Šiška
Regionálni koordinátori stredoškolského programu
• Róbert Martin Hudec (západ)
• Alena Marková (stred)
• Filip Šiška (stred - zástupca)
• Filip Stripaj (východ)
Hlavný rozhodca Slovenskej debatnej ligy
• Ondrej Schütz
Tréner tímu na majstrovstvá sveta v debatovaní
• Ján Búza
Výbor pre tézy Slovenskej debatnej ligy
• Ján Jursa (predseda)
• Anton Gromóczki
• Jana Babicová

•
•
•

Jozef Maruščák
Martin Opatovský
Matúš Sadloň

Výbor pre medzinárodné turnaje
• Richard Hoda (predseda)
• Viktória Mailan Doanová
• Michaela Janikovičová

•
•
•

Jakub Lebeda
Martina Sabová
Miroslav Gyenes

•

Milan Fedorik

Výbor pre základoškolský debatný program
• Katarína Koromházová (predsedníčka)
• Mária Gálová

Regionálni koordinátori základoškolského programu
• Daniel Takács (západ)
• Lucia Valachová (stred)
• Milan Fedorík (východ)
Hlavná rozhodkyňa Debatiády
• Mária Gálová
Výbor pre tézy Debatiády
• Andrea N. Gašparovičová (predsedníčka)

•

Bruno Pella
7

•
•

Adam Kalivoda
Ester Tomajková

Výbor letnej akadémie Discover
• Jan Indráček (predseda)
• Matěj Bajgar
• Ján Búza
• Dominika Dudášová
• Václav Těhle
Mediálny výbor
• Zuzana Bobová (predsedníčka)
• Dominika Dudášová

•

Matúš Pravda

•
•
•
•

Barbora Spáčilová
Filip Šiška
Markéta Šetinová
Alex Trochtová

•
•

Lucia Gavenčiaková
Ľuboš Slávik

•

Martin Burgr

Projektová koordinátorka
• Miriam Kanioková
Lektori projektu Rozumne o menšinách
• Michaela Šedovičová

Lektori projektu Európska sieť debatných učiteľov
• Ľudmila Kurcinová
•
• Viktor Tanító
•

Matúš Kurian
Viktor Vigoda

Meranie dopadu
• Miroslav Nemčok (koordinátor)
• Peter Pavlenko

Martin Podpleský
Michal Papcun

•
•
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Stredoškolský debatný program
Stredoškolský debatný program je najstarším a najväčším súborom našich aktivít. V roku
2015/2016 v ňom bolo zapojených 72 % členov SDA združených v 33 kluboch (ich zoznam nájdete
na konci výročnej správy) pôsobiacich pri gymnáziách a ďalších stredných školách. Priemerný
počet členov klubu bol 15, najväčší klub Poštová v Košiciach registruje 62 členov.
Aktivity debatného klubu spočívajú v debatnom tréningu, metodickej príprave na turnaje,
organizovaní exhibičných debát a pod. Skoro všetky kluby vedú starší stredoškoláci. 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 organizuje
aj dva anglické debatné turnaje a zapája ich do medzinárodných aktivít, z ktorých
najvýznamnejšou sú Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní.

Slovenská debatná liga
Debaty v Slovenskej debatnej lige prebiehajú vo formáte Karla Poppera. V debate účinkujú dva
trojčlenné tímy, z ktorých jeden obhajuje vopred zadanú tézu a druhý s ňou nesúhlasí. Tieto
pozície sú tímom priradené náhodne. V SDL sú debatované dva typy téz – prípravné, kde majú tímy
mesiac na prípravu a improvizované, ktoré sa dozvedia hodinu pred debatou. Debaty rozhodujú na
základe formálnych kritérií vyškolení rozhodcovia.
Slovenská debatná liga bola v sezóne 2015/2016 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. Vrcholom
ligy je finálová debata, ktorá sa v apríli 2016 konala v novej budove Národnej rady Slovenskej
republiky na tézu „Spojené kráľovstvo by malo vystúpiť z Európskej únie.“
Finále Slovenskej debatnej ligy 2015/2016 bolo pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade
Európskej únie podporené Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky.
V roku 2015/2016 sa do SDL zapojilo 390 stredoškolákov, ktorí debatovali v 91 tímoch na 26
debatných téz (ich zoznam je na konci výročnej správy). Počas celej sezóny prebehlo 559 debát,
ktoré rozhodlo 228 rozhodcov. Najväčším podujatím bol prvý stredoslovenský regionálny turnaj s
33 tímami. Na Finále Slovenskej debatnej ligy debatovalo 20 najlepších tímov: 5 zo
západoslovenského, 9 zo stredoslovenského a 6 z východoslovenského regiónu. Víťazom sa stal
tím z debatného klubu GJH v Bratislave v zložení Vanessa Maderová, Lenka Hanulová a Roman
Žňava.
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Anglické debatné turnaje
Košický anglický turnaj (Košice Schools Debating Competition)
Jesenný turnaj v Košiciach je určený najmä začínajúcim debatérom, ktorí majú záujem o debatu v
anglickom jazyku. V roku 2015 sa KSDC zúčastnilo 24 debatérov a zvíťazil tím z debatného klubu
Sučany v zložení Kristína Feiková, Linda Lomenčíková a Christian Alexander Filt.
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 2016 prebehol jeho šiesty ročník, ktorého sa zúčastnilo 131
debatérov, a 34 rozhodcov a trénerov z 15 krajín, čo z neho robí jeden z najväčších debatných
turnajov v Európe. Hlavnou rozhodkyňou bola Kallina Basli z Grécka, víťazmi sa stali Mara Croitoru,
Ioana Stanciu a Victor Ion z Rumunska.
Reprezentácia Slovenska
Od roku 1998 SDA každoročne vysiela tím stredoškolských debatérov na Stredoškolské
majstrovstvá sveta v debatovaní (World Schools Debating Championships). V roku 2016 sa
majstrovstvá sveta konali v nemeckom Stuttgarte. Slovenskému tímu sa podarilo v základných
kolách turnaja vyhrať päť debát z ôsmich a postúpiť do vyraďovacích kôl. Umiestnil sa na 24.
mieste zo 40 krajín. Tím tvorili Veronika Zrubáková, Jakub Chihada, Christian Alexander Filt, Martin
Sarvaš a Martin Šedovič. Trénerom tímu bol Ján Búza.
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Metodické semináre
Trénerské semináre
Začiatkom každej debatnej sezóny sú trénerské semináre. Každý rok majú debatné kluby nových
vedúcich, väčšinou stredoškolákov. Na kvalitný chod klubov tak potrebujeme školíme začínajúcich
trénerov a skúsenejším sa snažíme pomáhať zlepšovať sa. V sezóne 2015/2016 sa uskutočnili
trénerské semináre v septembri v Jasnej a v októbri (pre záujemcov o založenie klubu) v Tatranskej
Štrbe.
Rozhodcovský seminár
Kvalitné rozhodovanie je základ férovosti a vzdelávacieho prínosu debatných turnajov.
Každoročne preto organizujeme rozhodcovský seminár, ktorý školí skúsenejších debatérov a
ďalších záujemcov o rozhodovanie a poskytovanie kvalitnej spätnej väzby debatným tímom. Než
môžu debaty rozhodovať s hlasom, potrebujú získať niekoľko pozitívnych posudkov od
hodnotiteľov SDA. Konal sa v Tatranskej Štrbe v októbri 2015.
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Základoškolský debatný program
Debatný program pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov gymnázií funguje od roku 2010.
Prvé kluby vznikli v Košiciach, odkiaľ sa postupne rozširujú smerom na západ - v sezóne 2015/2016
fungovalo 13 klubov, ktorých viedli učitelia a stredoškoláci. Nárast počtu klubov na strednom
Slovensku v poslednej sezóne si vyžiadal vyčlenenie samostatného tretieho regiónu. Najväčšou
aktivitou tohto programu je Debatiáda, čo je základoškolská obdoba Slovenskej debatnej ligy.

Debatiáda
V Debatiáde debatéri súťažia v dvojčlenných tímoch na jednodňových turnajoch v dvoch vekových
kategóriách. Na bežnom turnaji sa debatujú prípravné aj improvizované tézy, ktorých zoznam
nájdete na konci výročnej správy. V školskom roku 2015/2016 sme zorganizovali 9 turnajov,
ktorých sa zúčastnilo 77 tímov. 20 najúspešnejších sa zúčastnilo finálového turnaja Debatiády,
ktorý sa uskutočnil v júni 2016 v Košiciach. Víťazstvo v prvej kategórii si odniesli Sabína Pandová a
Timea Belišová z debatného klubu Bukovecká a v druhej kategórii Róbert Sabovčík a Matej Hanus z
klubu Krosnianska.
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Vysokoškolský debatný program
Na Slovensku v sezóne 2015/2016 pravidelné debatné stretnutia a exhibičné debaty organizoval
debatný klub na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorého činnosť v predchádzajúcej sezóne
obnovili naši absolventi. Tradične sa darí debatným klubom v Brne a Prahe, v ktorých pôsobia
mnohí členovia SDA.
Vysokoškolské debatné kluby organizujú tri česko-slovenské turnaje počas jednej sezóny.
Najvýznamnejším z nich sú Akademické majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky v debatovaní.
Zúčastňujú sa tiež medzinárodných debatných turnajov, vrátane Univerzitných majstrovstiev
Európy v debatovaní.
V auguste 2016 sa dvaja zástupcovia klubov zúčastnili stretnutia vysokoškolských debatných
programov v Bulharsku, ktoré organizovala naša strešná organizácia IDEA s podporou programu
Erasmus+.
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Učiteľský debatný program
Učiteľský debatný program vznikol s cieľom motivovať učiteľov na Slovensku, aby na svojich
hodinách viedli študentov ku kritickému mysleniu a prezentovaniu vlastných názorov. Presadením
debatnej metodiky do vyučovania chceme prispieť k tomu, aby aj študenti, ktorí sa aktívne
nezúčastňujú debatných aktivít, dostávali príležitosť rozvíjať kritické myslenie a vzdelávať sa
zaujímavejšie.

Európska sieť debatných učiteľov
Projekt bol určený pre učiteľov stredných škôl. Prebiehal od septembra 2014 do augusta 2016.
V projekte sme vyškolili 128 učiteľov z 52 škôl iba na Slovensku a celkovo 477 učiteľov v štyroch
projektových krajinách (Estónsko, Litva, Rumunsko). S partnermi, ktorými boli národné debatné
asociácie sme vydali manuál debatných metód, ktoré môžu využívať na vyučovaní. Výstupy
projektu sú dostupné na stránke www.teachers.sda.sk. Projekt bol finančne podporený
programom Európskej únie Erasmus+.
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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 migrácii
Projekt naviazal na úspešný projekt Z dejín do debát, ktorý sme uskutočnili v predchádzajúcej
sezóne. V novembri 2015 sme v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry pripravili
víkendové školenie pre organizátorov verejných diskusií, ktorí sa takto oboznámili s faktami
o migrácii a utečeneckej kríze a naučili sa, ako zorganizovať vlastné verejné podujatie a moderovať
verejnú diskusiu. Od decembra 2015 do januárá 2016 usporiadali 25 verejných diskusií s hosťami,
medzi ktorých patrili verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, akademici Michal Vašečka
a Andrej Findor, azylanti, aktivisti a iné osobnosti, ktoré majú čo povedať k téme migrácie.
Okrem diskusií je výstupom projektu aj stránka rozumneomigracii.sda.sk, na ktorej sa nachádzajú
fakty a relevantné informácie k téme migrácie a argumentačné línie na tézy zamerané na túto
problematiku, ktoré vypracovali stredoškoláci a tiež manuál pre organizátorov verejných podujatí.
Projekt bol podporený dotáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.

Rozumne o menšinách
Projektom sme reagovali na to, že v mnohých debatách o menšinách nekvalitné informácie
zatieňujú fakty a emócie prevládnu nad rozumne vedenou diskusiou. Projekt zahŕňa mentorský
modul a dva víkendové pobyty zamerané na diskusie o zložitých menšinových témach v rôznych
kontextoch. Prvý z nich prebehol v júni 2016 v Tatranskej Štrbe, druhý bol naplánovaný na začiatok
sezóny 2016/2017. Projekt bol realizovaný s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti.

Hrozby pre demokraciu
Súčasťou projektu vedeného Medzinárodnou debatnou vzdelávacou asociáciou (IDEA) boli
všeobecno-vzdelávacie a debatné semináre na tretích regionálnych turnajoch Slovenskej debatnej
ligy. 8 účastníci a 3 lektori vycestovali na medzinárodné sympózium debatérov do Litvy. Projekt
pokračuje v sezóne 2016/2017, počas ktorej sa uskutočnia verejné diskusie a podujatia na témy
hrozieb pre demokraciu. Projekt sa realizuje s podorou programu Európskej únie Európa pre
občanov.
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Letná akadémia Discover
Hodnotami letnej akadémie sú poznanie, rozmanitosť a občianstvo. Počas letných prázdnin
organizovala SDA spolu s tímom dobrovoľníkov 6. ročník Letnej akadémie Discover, ktorého sa
spolu zúčastnilo 260 stredoškolákov. Okrem dvoch česko-slovenských turnusov bol tento rok
novinkou medzinárodný turnus v angličtine.
Poznanie rozvíja letná akadémia rozmanitou ponukou kurzov a workshopov. Každý účastník si
vybral dva z 27 kurzov vedených skúsenými lektormi, medzi ktorými sú študenti alebo absolventi
svetových univerzít ako Oxford a Harvard. Kurzy účastníci navštevovali každý deň dopoludnia. V
poobedňajších hodinách sa konali rôzne workshopy o vysokoškolskom štúdiu, kariérnych
možnostiach, voľnom čase a iných témach relevantných pre mladých ľudí.
Občianstvo rozvíjajú na letnej akadémii popoludňajšie programy. Zaradili sme do nich tiež
skupinové diskusie na témy ako dezinformácie a hoaxy, migrácia, medziľudské vzťahy či rôzne
formy vzdelávania. O program duševného zdravia sa na Discoveri stará odborník z oblasti
psychológie.
Rozmanitosť sa snažíme zväčšiť systémom znižovania účastníckych poplatkov v odôvodnených
prípadoch. Snažíme sa tak zabezpečiť, aby finančná situácia nebola prekážkou v rozvoji mladých
ľudí.
Príspevky organizácie Leaf, právnickej firmy Kinstellar a individuálnych darcov umožnili znížiť
poplatky účastníkov letnej akadémie, ktorí si nemohli dovoliť zaplatiť plnú cenu.
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Hospodárenie
Náklady v sezóne 2015/2016
Stredoškolský debatný program je najväčším súborom aktivít SDA nielen z hľadiska počtu členov,
ale aj rozpočtu – patrila k nemu viac ako polovica našich nákladov v sezóne 2015/2016. Našou
najnákladnejšou aktivitou je týždenná Letná akadémia Discover. Nasledujú Bratislavský
medzinárodný turnaj a účasť slovenského tímu na majstrovstvách sveta v debatovaní – tieto tri
aktivity si z veľkej časti hradia účastníci sami.

Aktivty

145 362 €

Stredoškolský debatný program

55 057 €

Slovenská debatná liga

26 393 €

Anglické turnaje

19 371 €

Reprezentácia Slovenska

5 035 €

Semináre, metodika, rozvoj programu

4 259 €

Základoškolský debatný program

2 226 €

Program verejnej diskusie

10 900 €

Učiteľský debatný program
Letná akadémia Discover
Meranie dopadu a iné

21 686 €
51 240 €
4 252 €

Organizačné

27 927 €

Valné zhromaždenie, dobrovoľnícke semináre
Kancelária
Iné

Náklady spolu

Kancelária 13%
Valné
zhromaždenie,
dobrovoľnícke
semináre 3%
Iné aktivity 2%

Letná akadémia
Discover 30%

4 600 €
22 995 €
332 €

173 289 €

Stredoškolský
program 32%

Základoškolský
program 1%
Program verejnej
diskusie 6%
Učiteľský debatný
program 13%
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Štruktúra výdavkov v roku 2015
Viac ako polovicu výdavkov SDA predstavujú strava a ubytovanie. Kancelárske náklady 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.

Mzdové náklady 16%
Cestovné zahraničné 7%
Cestovné SR a ČR
2%
Potreby 5%
Účastnícke poplatky 4%
Prenájom kancelárie 3%
Strava a
ubytovanie 59%

Prenájom priestorov 2%
Iné 2%

Zdroje v sezóne 2015/2016
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. V tejto sezóne polovica našich
zdrojov pochádza z účastníckych poplatkov, ktoré pokrývajú veľkú časť nákladov na stravu a
ubytovanie. Granty využívame na dofinancovanie aktivít, ich rozvoj a inštitucionálne
zabezpečenie.

Štátna správa 19%
Programy Európskej únie 17%

Dary a granty od organizácií 9%

Účastnícke poplatky
50%

Dary od jednotlivcov 2%
Podiel dane z príjmu 2%
Členské poplatky 1%
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Účastnícke poplatky
Štátna správa
Ministerstvo školstva (program Podpora)
Ministerstvo školstva (program Priority)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Programy Európskej únie
Erasmus+
Európa pre občanov

Dary a granty od organizácií
Charities Aid Foundation (na letnú akadémiu Discover)
Nadácia Tesco
Leaf (na letnú akadémiu Discover)
Nadácia otvorenej spoločnosti
Kinstellar (na letnú akadémiu Discover)

Dary od jednotlivcov
Prijaté cez Darujme.sk
Darcovia letnej akadémie Discover
Iné dary absolventov

Podiel dane z príjmu
Členské poplatky
Iné
Iuventa - Slovenský inštitút mládeže
Centrum pre komunikáciu a rozvoj
Úroky

Zdroje spolu

90 503 €
34 476 €
21 195 €
8 000 €
5 280 €

30 629 €
26 292 €
4 337 €

17 367 €
5 875 €
5 000 €
4 000 €
1 491 €
1 000 €

3 736 €
3 190 €
400 €
146 €

3 714 €
1 648 €
374 €
200 €
170 €
4€

182 447 €

Pozitívny hospodársky výsledok nám umožňuje nielen vysporiadať sa sú sústavne klesajúcou
dotáciou ministerstva školstva (z programu Podpora, ktorý je určený na podporu systematickej
práce s mládežou), ale podporí aj rozvoj a rozširovanie SDA. Umožňujú nám pridať v ďalšej sezóne
metodické semináre pre vedúcich debatných klubov a rozhodcov či prerobiť neaktuálnu
webstránku.
Rozpočet SDA narástol oproti minulému roku, keď dosiahol 143 602 eur. Najväčší rozdiel spôsobili
projekty Európska sieť debatných učiteľov, Rozumne o migrácii a Rozumne o menšinách, ako aj
rozšírenie Slovenskej debatnej ligy, najmä na strednom Slovensku. Naopak sa oproti
predchádzajúcemu roku zmenšil bratislavský medzinárodný debatný turnaj aj náklady na
majstrovstvá sveta v debatovaní, ktoré si účastníci hradia sami.
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Partneri
Ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí v roku 2014/2015 zdieľali naše poslanie a
pričinili sa 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
• Dotačný program Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
• Program Európskej únie Erasmus+
• Program Európskej únie Európa pre občanov
Organizácie a firmy, ktoré poskytli SDA dary a granty
• Charities Aid Foundation (Spojené kráľovstvo)
• Nadácia Tesco
• Leaf
• Nadácia otvorenej spoločnosti
• Kinstellar
Firemní partneri
• Mayer McCann/Erickson
• This is Locco
Ďalší partneri
• Centrum pre filantropiu
• Divadlo Aréna
• Evanjelické gymnázium Tisovec
• Gymnázium Jura Hronca
• Hi-reklama
• Mladiinfo
• Nadácia Pontis
• Pre stredoškolákov
• Slovenské elektrárne
• Úspešná škola
• Websupport
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Individuálni darcovia
V sezóne 2015/2016 boli súčasťou rozpočtu SDA aj príspevky jednotlivcov realizované cez službu
Darujme.sk, ktorú prevádzkuje Centrum pre filantropiu. Význam týchto príspevkov rastie
a pomáha nám vyrovnať sa s klesajúcou podporou štátu. Sú cestou k viac udržateľnému
financovaniu mládežníckych organizácií a veríme, že s pribúdajúcim počtom spokojných
absolventov v budúcnosti významne ovplyvnia rozvoj debatných aktivít na Slovensku. V roku
2014/2015 sme na ďalšiu sezónu vyzbierali od 27 darcov 3190 eur, čo predstavovalo približne 2 %
rozpočtu SDA.
Ďakujeme darcom, ktorí podporili debatnú sezónu 2015/2016:
Darcovia, ktorí prispeli nad 300 eur
•
Matej Sapák
Darcovia, ktorí prispeli do 300 eur
•
Tamara Augustínyová
•
Ján Búza
•
Viktória Doanová
•
Karol Ďuriga
•
Michaela Jacová
•
Ján Kokavec
Darcovia, ktorí prispeli do 100 eur
•
Martin Dubéci
•
Peter Luciak
•
Kubo Mačák
Darcovia, ktorí prispeli do 50 eur
•
Katarína Batková
•
Zuzana Dančíková
•
Zuzana Hanzelová
•
Silvia Hudáčková

•

1 darca, ktorý si neželá byť nemenovaný

•
•
•
•
•

Tomáš Kovařík
Eliška Mamdaniová (Kuteničová)
Filip Popovič
Miro Skovajsa
2 nemenovaní darcovia

•
•
•

Matej Mišík
Daniela Richterová
Andrej Schulcz

•
•
•

Peter Ondriaš
Tomáš Urban
1 nemenovaný darca

Počas sezóny 2015/2016 sme zbierali individuálne príspevky na sezónu 2016/2017. Na ďalšiu
sezónu SDA získala 6531 eur, čo predstavuje viac ako 2-násobok minuloročného príjmu. Počet
darcov sa zvýšil z 27 na 45, z toho 27 darcov prispievalo mesačne a 18 jednorazovo. Priemerná
výška ich daru dosiahla 25,04 eur. Aktuálna kampaň je dostupná na stránke www.sda.sk/darujme.
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Zoznam debatných klubov
Stredoškolský debatný program – Západoslovenský región
• 1SG, Bratislava
• GMA, Bratislava
• C.S.Lewis, Bratislava
• Gymbil, Bratislava
• Česká, Bratislava
• Lýceum, Bratislava
• Gamča, Bratislava
• Malacky
• GJH, Bratislava
• ŠMND, Bratislava
• GLS, Bratislava
• Tilgnerova, Bratislava
Stredoškolský debatný program - Stredoslovenský región
• Dubnica nad Váhom
• OACA, Čadca
• GBZA, Žilina
• OAPB, Považská Bystrica
• GSA, Ružomberok
• Sučany
• Gymlet, Martin
• Taják, Banská Bystrica
• GYMZH, Žiar nad Hronom
• Tisovec
• Gypy, Piešťany
• Turzovka
• Nové Mesto nad Váhom
Stredoškolský debatný program - Východoslovenský región
• Alejová, Košice
• Poštová, Košice
• GAGLS, Humenné
• Šrobárova, Košice
• Lacák, Košice
• Trebišovská, Košice
Základoškolský debatný program
• Alejová, Košice
• Fabko, Košice
• Gröss, Bratislava
• Gvarza, Žilina
• Gymlet, Martin
• Krosnianska, Košice
• Narnia, Bratislava

•
•
•
•
•
•

Novohradská, Bratislava
Slobody, Košice
Staničná, Košice
ŠPMNDaG, Bratislava
U Filipa, Banská Bystrica
Vysielač, Banská Bystrica
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Tézy debatované v sezóne 2015/2016
Prípravné tézy v stredoškolskom debatnom programe
Regionálne turnaje Slovenskej debatnej ligy
• Európska únia by mala prijať všetkých migrantov, ktorí nepredstavujú bezpečnostné riziko.
• Predaj iných ako životne dôležitých orgánov by mal byť povolený.
• Voliči z nižších sociálnych vrstiev by mali mať viac hlasov vo voľbách.
• Členské štáty Európskej únie by mali delegovať svoju monetárnu, fiškálnu a obrannú politiku
na inštitúcie EÚ za účelom hlbšej integrácie.
Finále Slovenskej debatnej ligy
• Spojené kráľovstvo by malo vystúpiť z Európskej únie.
Košický anglický turnaj
• This house believes that Russia‘s engagement in Syria is legitimate. (Angažovanie Ruska v Sýrii
je legitímne.)
Bratislavský medzinárodný turnaj
• This house would ban research leading towards biologically or technologically enhanced
humans. (Výskumy zameraný na biologické či technologické vylepšovanie ľudí by mal byť
zakázané.)
• This house believes that the West should impose sanctions on Saudi Arabia. (Západ by mal
uvaliť sankcie na Saudskú Arábiu.)

Improvizované tézy v stredoškolskom debatnom programe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionálne turnaje Slovenskej debatnej ligy
Štát by nemal dotovať profesionálny šport.
Riaditelia spoločností, ktoré vedome porušujú ekologické nariadenia, by mali byť trestne
stíhaní.
Športovci, ktorí sa dopustili morálneho prehrešku, by mali byť vylúčení z národnej
reprezentácie.
Tovary a služby by mali byť zdaňované na základe ich ekologickej stopy.
Počet štátom dotovaných miest na vysokých školách by mal byť prispôsobený požiadavkám
pracovného trhu.
Bulvárne reportáže zasahujúce do súkromia, by mali byť zakázané.
Štúdium na vysokej škole by malo byť spoplatnené.
Verejnoprávne médiá by mali byť zrušené.
Školy by svojich žiakov mali viesť k vlastenectvu.
Reklamné pútače v mestách by mali byť zakázané.
Po dosiahnutí dôchodkového veku by zamestnanci mali povinne zamestnanie opustiť a odísť
do dôchodku.
Politikom by malo byť zakázané využívať služby súkromných zdravotníckych zariadení.
Užívanie klinicky netetovaných liekov by malo byť povolené.
Firmy by mali mať právo na platové zvýhodnenie zamestnancov, ktorí sa zaviažu nemať deti.
Doktor by mal mať právo zatajiť pacientovi informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu
alebo navrhnutej liečby za účelom dobra pacienta.
Na Slovensku by malo byť pred parlamentnými voľbami zavedené 100 - dňové moratórium
zakazujúce štrajk zamestnancov štátu.
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•
•
•
•
•
•

Štát by nemal finančne podporovať cirkvi.
Médiá by mali mať zakázané informovať o mentálne chorých osobách, ktoré boli odsúdené za
trestný čin.
Väzni by mali mať možnosť vychovávať svoje deti vo väzenskom prostredí.
Štát by nemal podporovať cirkvi, ktoré neumožňujú ženám vykonávať kňazské povolanie.
Štát by nemal finančne podporovať žiadne druhy umenia.
Rodičia by nemali mať právo viesť deti k viere.

Finále Slovenskej debatnej ligy
• Podmienkou zvolenia do funkcie ústavného činiteľa by malo byť vysokoškolské vzdelanie.
• Akákoľvek sociálna dávka pre nezamestnaného človeka by mala byť podmienená verejnoprospešnou prácou.
• Existencia náboženstva spravila svet lepším.
• V prípade teroristického útoku na území EÚ spáchaného moslimami by mal štát nafingovať
dôkazy o tom, že za útok bol zodpovedný člen etnickej a socio-ekonomickej majority. O tomto
nafingovaní by sa verejnosť nedozvedela.
Košický anglický turnaj
• This house would ban payment of ransom to terrorist groups. (Platenie výkupného
teroristickým skupinám by malo byť zakázané.)
• This house would ban beauty contests. (Súťaže krásy by mali byť zakázané.)
•

This house believes that patriotism does more harm than good. (Patriotizmus spôsobil viac
škody ako úžitku.)

Bratislavský medzinárodný turnaj
• This house would not prosecute the destruction of monuments commemorating historically
oppressive figures. (Pamätníky diktátorov by nemali byť búrané.)
• Thus house would require that companies have a representative of their workers on the board
of directors. (Firmy by mali mať v predstavenstve zástupcu zamesnancov.)
• This house believes that media should ignore extremist political parties rather than engaging
with them. (Médiá by mali ignorovať extrémistické politické strany namiesto toho, aby proti
nim bojovali.)
• This house believes that „I was just following orders“ should be a defense for war crimes. („Len
som poslúchal príkazy“ by malo byť akceptovaná obhajoba vojnových zločinov.)

Prípravné tézy v základoškolskom debatnom programe
Regionálne turnaje Debatiády
• Hranie počítačových hier je pre deti do 15 rokov neprospešné.
• Facebook prináša spoločnosti viac škody ako úžitku.
• Výška platu učiteľa by mala závisieť od výsledkov jeho žiakov v porovnávacích testoch
a predmetových súťažiach.
• Učitelia by mali mať aspoň o 30 % vyššie platy.
• Platená účasť známych osobností v politickej kampani by mala byť zakázaná.
• Školské stravovacie zariadenia by mali ponúkať možnosť vegetariánskej stravy.
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Finále Debatiády
• Na druhom stupni základných škôl by sa mala zvýšiť hodinová dotácia informatiky na úkor
telesnej výchovy.
• Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (tzv. Monitor) by malo byť zrušené.

Improvizované tézy v základoškolskom debatnom programe
Regionálne turnaje Debatiády
• Televízne reklamy fast-foodových reťazcov by sa mali vysielať po 22. hodine.
• Každé školou povinné dieťa by sa malo pravidelne venovať duševnému športu.
• Tablety by mali používať len osoby staršie ako 12 rokov.
• Neplnoletí by nemali vychovávať šport profesionálne.
• V televíznych reklamách na sladkosti by nemali vystupovať deti.
• Zošity by mali byť nahradené tabletmi.
• Neplnoletí by sa nemali učiť bojovým umeniam.
• V reklamách na nezdravé jedlo by mali vystupovať výhradne obézni ľudia.
• Fast-foodové reťazce by nemali poskytovať k jedlu hračku zadarmo.
• Mobilné telefóny by mali používať len osoby staršie ako 12 rokov.
• Rodičia by mali sledovať internetové konverzácie svojich detí.
• Na bulvárnu tlač by sa mala vzťahovať vyššia daň.
• Bulvárna tlač by mala byť prístupná až od 18 rokov.
• Každá škola by mala mať vlastného pediatra.
• Povinné čítanie by malo byť nahradené audiovizuálnym spracovaním literárnych diel.
• Povinné čítanie by malo byť zrušené.
• Dĺžka vysielacieho času reklám v komerčných televíziách a rádiách by mala byť obmedzená.
• Aspoň dve tretiny hlavného vysielacieho času slovenských televízií by mali byť venované
slovenskej filmovej a televíznej forme.
• Účasť žiaka na školských výletoch a exkurziách by mala byť podmienená jeho prospechom.
• Noviny v tlačenej podoby by mali zaniknúť.
• Hudba s textami propagujúcimi užívanie alkoholu alebo drog by mala byť cenzurovaná.
• Rodič by mal mať právo odmietnuť očkovanie svojho maloletého dieťaťa bez postihu.
• Chovanie hospodárskych zvierat pre vlastný úžitok je nevhodné.
• Ľuďom so záznamom v trestnom registri by mala byť zakázaná hudobná produkcia.
• Tehotné a dojčiace ženy prichytené pri pití alkoholu alebo fajčení tabakových výrobkov by mali
zaplatiť pokutu.
• Jedovaté pavúky a hady-škrtiče by nemali byť v chovproduktoch na predaj.
• Fajčiari by mali platiť vyššie zdravotné poistenie.
• Študenti by mali mať 50% zľavu na kúpu hudobných nosičov.
• Slovenská a česká rapová hudba by mala byť do 15 rokov neprístupná.
• Domácnosti s deťmi do 10 rokov by mali byť obraté o právo si kúpiť alebo adoptovať
spoločenské zviera.
Finále Debatiády
• Na vyšetrenie k obvodnému lekárovi by sa malo objednávať elektronicky.
• Školy v prírode by sa mali usporadúvať výlučne v regióne, v ktorom sa nachádza daná škola.
• Každý žiak 2. stupňa ZŠ by sa mal povinne zúčastniť exkurzie do Osvienčimu.
• Ľuďom mladším ako 18 rokov by nemalo byť na Youtube umožnené publikovať originálne
videá.
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Stránka: www.sda.sk
Facebook: slovenska.debatna.asociacia
Flickr: slovenskadebatnaasociacia
E-mail: sda@sda.sk
Adresa: Pražská 11, 81104 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
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SDA je príjemcom podielu dane z príjmu.
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