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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.
In 2016/2017 we worked both on traditional programming and introduced new activities.
1) The high school program has remained stable at 31 debate clubs. We organize for them
a national debating league, whose final round returned to the parliament chamber, as well
as two English-language tournaments with international participation and several
trainings for debate coaches and judges.
2) The middle school program grew from 13 to 20 clubs.
3) Our university debaters were involved mainly in Bratislava and Brno. We were also able to send
a representative to an international exchange organized by our umbrella organization IDEA.
4) In the teacher program we started a series of trainings on teaching information literacy and
critical thinking, which will go on in 2017/2018.
5) The public discussion program brings the methods and ethics of debating into civic life. We
joined 14 other debating organizations in an EU-wide “Threats to Democracy” project and hosted
an international forum under this project.
6) In its seventh year the Discover summer academy was larger than ever with 274 high school
students participating. You can find out more about these events at www.discover.sk.

SDA’s budget grew to 196 936 EUR from last year 173 289 EUR last year. The high school
program and the summer academies took up the largest part of our budget, at 33 % and
32 % respectively. Overhead costs were at about 16 %, which is a stable figure. The single
biggest source of income was still the Ministry of Education, whose general subsidy
covered about 10 % of the budget. Donations from alumni and individual supporters more
than doubled from the year before and reached 6531 EUR.
We would like to help all individuals, donors and partners who have shared our mission
and helped us meet our main fundraising goal. This will allow us to grow our team and
provide substantially greater support to high school debate clubs 2017/2018.
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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 60 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.“)
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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 ústredných orgánov a diskutuje o dôležitých otázkach spojených s fungovaním
organizácie.
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 tejto sezóne boli členmi výkonnej rady:
•
•
•

Andrej Schulcz (riaditeľ SDA a predseda výkonnej rady)
Jakub Kobela
Katarína Koromházová

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 tejto sezóne 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
tejto sezóne boli členmi dozornej rady:
•
•

Zuzana Vargová (predsedníčka)
Ján Búza

•
•

Nikola Illášová
Hana Skljarszka
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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 tejto sezóne sme mali obsadené tieto pozície:
Výbor pre rozvoj stredoškolského debatného programu
• Tomáš Jarabák (predseda)
• Martin Richard Rolak
• Ivana Ivanová
• Martin Šedovič (do januára)
Regionálni koordinátori stredoškolského programu
• Adam Dobrota (západ)
• Helena Galbavá (stred)
• Filip Stripaj (východ)
Hlavný rozhodca Slovenskej debatnej ligy
• Dominik Benko
Tréneri tímu na majstrovstvá sveta v debatovaní
• Ján Búza
• Zuzana Vargová
Výbor pre tézy Slovenskej debatnej ligy
• Anton Gromóczki (predseda)
• Matúš Ďuraňa (do januára)
• Adam Kollár (od februára)

•
•
•

Martin Opatovský
Matúš Sadloň
Martin Šedovič (od februára)

Výbor pre medzinárodné turnaje
• Jakub Lebeda (predseda)
• Maroš Hodor

•

Matúš Pravda

Výbor pre základoškolský debatný program
• Mária Gálová (predsedníčka)
• Zuzana Bednáriková

•

Alexandra Pasterňáková

Regionálni koordinátori základoškolského programu
• Zuzana Králiková (západ)
• Lucia Valachová (stred)
• Patrícia Šebíková (východ)
Hlavný rozhodca Debatiády
• Milan Fedorik
Výbor pre tézy Debatiády
• Ester Tomajková (predsedníčka)
• Nikola Gajdošová

•

Terézia Michalíková

Koordinátor vysokoškolského programu
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•

Róbert Martin Hudec

Koordinátor učiteľského programu
• Viktor Vigoda
Výbor letnej akadémie Discover
• Matěj Bajgar (predseda)
• Matúš Divéky
• Dominika Dudášová
• Dominik Miketa

•
•
•
•

Eliška Remešová
Barbora Spáčilová
Zuzana Vikarská
Anna Umlaufová

Mediálny výbor
• Zuzana Bobová (predsedníčka)
• Soňa Feciskaninová

•
•

Zuzana Kondásová
Lucia Gavenčiaková
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Stredoškolský program
Stredoškolský debatný program je najstarším a najväčším súborom našich aktivít. V tejto
sezóne v ňom bolo zapojených 66 % členov SDA združených v 31 kluboch pôsobiacich pri
gymnáziách a ďalších stredných školách.
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 tejto sezóne rozdelená do troch regiónov –
východoslovenského, stredoslovenského a západoslovenského. V každom z nich sa od
októbra do marca konali 4 dvoj- alebo trojdňové víkendové turnaje. Po zrátaní bodov zo
všetkých regionálnych turnajov postúpia najúspešnejšie tímy na Finále Slovenskej
debatnej ligy. Liga vrcholila v apríli finálovou debatou v Rokovacej sále Národnej rady
Slovenskej republiky na tézu „Bezpečnosť malých členských štátov by mala garantovať
Európska únia bez spoliehania sa na USA.“
V sezóne 2016/2017 sa do SDL zapojilo 100 tímov, ktoré debatovali na 44 debatných téz.
Počas celej sezóny prebehlo 523 debát, ktoré rozhodovalo 103 rozhodcov. Najväčším
podujatím bol prvý stredoslovenský regionálny turnaj s 29 tímami. Na Finále Slovenskej
debatnej ligy debatovalo 20 najlepších tímov: 5 zo západoslovenského, 7 zo
stredoslovenského a 8 z východoslovenského regiónu. Víťazom sa stal zmiešaný tím z
debatných klubov GMA a GJH v Bratislave v zložení Jakub Kučerák, Anna Mojžišová
a Richard Vaško.
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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 2016 sa KSDC zúčastnilo 16 tímov. Vyhral tím Adama
Kalivodu, Kristiána Kottfera a Alex Pasterňákovej.
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
38 tímov z 13 krajín, čo z neho robí jeden z najväčších debatných turnajov v Európe.
Hlavnou rozhodkyňou bola Sharmila Parmanand z Filipín. Turnaj vyhral tím ACJC zo
Singapuru.
Reprezentácia Slovenska

Od roku 1998 SDA každoročne vysiela tím stredoškolských debatérov na Stredoškolské
majstrovstvá sveta v debatovaní (World Schools Debating Championships). V roku 2017 sa
majstrovstvá sveta konali na Bali v Indonézii. Slovenský tím sa umiestnil sa na 51. mieste.
V tíme boli Christian Alexander Filt, Adam Kalivoda, Kristián Kottfer, Andrej Rybár a
Veronika Zrubáková. Tím trénovali Ján Búza a Zuzana Vargová.

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
tejto sezóne sa uskutočnili trénerské semináre v septembri v Podskalí 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. Semináre sa konali v Tatranskej Štrbe v
októbri a v januári.
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Základoškolský 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 tejto sezóne sa registrovalo 20 klubov. Najväčšou aktivitou tohto programu je Debatiáda,
čo je základoškolská obdoba Slovenskej debatnej ligy.
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 tejto sezóne sme zorganizovali 9
turnajov, ktorých sa zúčastnilo 75 tímov. 20 najúspešnejších sa zúčastnilo finálového
turnaja Debatiády, ktorý sa uskutočnil v júni 2017 v Košiciach. Víťazstvo v prvej kategórii si
odniesli Olívia Ištenešová a Zuzana Živčicová z Dubnice a v druhej kategórii Emil Hodál a
Viktor Mihók z debatného klubu ŠpMNDaG.

Vysokoškolský program
Na Slovensku v tejto sezóne pravidelné debatné stretnutia a exhibičné debaty organizoval
Bratislavský debatný spolok. 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 2017 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 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.
V tejto sezóne sme spravili prvé zo série školení o informačnej gramotnosti a kritickom
myslení pre učiteľov. Školenia na túto tému pre ďalších učiteľov budú v sezóne 2017/2018.
Sériu školení podporilo Veľvyslanectvo Spojených štátov.
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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 menšinách
Projektom sme reagovali na to, že v mnohých debatách o menšinách nekvalitné
informácie zatieňujú fakty a emócie prevládnu nad rozumne vedenou diskusiou. Projekt
zahŕňal mentorský modul a dva víkendové pobyty zamerané na diskusie o zložitých
menšinových témach v rôznych kontextoch. Prvý z nich prebehol v júni 2016, druhý
v septembri 2016 v Tatranskej Štrbe. 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. V sezóne 2016/2017 sme v Bratislave ako súčasť projektu zorganizovali
medzinárodné fórum pre 160 účasntíkov z 15 krajín. Projekt sa realizoval s podorou
programu Európskej únie Európa pre občanov.

SK PRES v argumentoch
Projekt pri príležitosti slovenského predsedníctva Rady Európskej únie podporilo
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Jeho súčasťou boli na jeseň
2016 stredoškolské regionálne turnaje so všeúbecno-vzdelávacími a argumentačnými
školeniami pre debatérov.
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Letná akadémia Discover
Počas letných prázdnin organizovala SDA spolu s tímom dobrovoľníkov 7. ročník letnej
akadémie Discover, ktorý pozostával z dvoch česko-slovenských turnusov a jedného
medzinárodného turnusu v angličtine. Spolu sa ich zúčastnilo 274 stredoškolákov.
Všetci účastníci si vybral dva kurzy, ktoré 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.
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, firmy McKinsey and Company a individuálnych darcov
umožnili znížiť poplatky účastníkov letnej akadémie, ktorí si nemohli dovoliť zaplatiť plnú
cenu.
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Hospodárenie
Náklady v sezóne 2016/2017
Stredoškolský program predstavuje približne tretinu nášho rozpočtu, letná akadémia
Discover oba ďalšiu. 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.
Stredoškolský program
Slovenská debatná liga
Anglické turnaje
Reprezentácia Slovenska
Stredoškolský program (semináre a iné)
Základoškolský program
Vysokoškolský program
Program verejnej diskusie
Hrozby pre demokraciu
SK PRES v argumentoch
Rozumne o menšinách
Učiteľský debatný program
Letná akadémia Discover
Iné aktivity
Meranie dopadu
Iné aktivity
Valné zhromaždenie a dobrovoľnícke semináre
Kancelária
Fond na zníženie poplatkov
Spolu
Kancelária 14%

66409,44
26280,61
20501,72
12877,16
6749,95
2863,71
137,94
28473,06
25256,05
2006,36
1210,65
1650,00
61862,02
3832,13
3630,03
202,10
3898,02
27550,27
115,00
196791,59
Slovenská debatná
liga 13%

Valné zhromaždenie a
dobrovoľnícke semináre 2%
Iné aktivity 2%

Anglické turnaje 10%
Reprezentácia
Slovenska 7%
Stredoškolský program
(semináre a iné) 3%
Základoškolský
program 1%

Letná akadémia
Discover 32%
Učiteľský program 1%

Program verejnej
diskusie 15%
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Štruktúra výdavkov v roku 2016
Viac ako 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.

Prenájom kancelárie 2%

Iné 5%

Prenájom priestorov 3%
Registračné poplatky
3%

Strava a ubytovanie
55%

Materiál a pomôcky
6%
Cestovné SR a ČR 3%
Cestovné zahr. 7%

Mzdové náklady 16%

Zdroje v sezóne 2016/2017
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.
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 minulej sezóne, v ktorej dosiahol 173 289 eur. Najväčší
pokles zaznamenal učiteľský program, pretože v tejto sezóne sme v ňom už nerealizovali
medzinárodný projekt. Naopak v programe verejnej diskusie sme mali medzinárodný
projekt Hrozby pre demokraciu.
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Účastnícke poplatky
102680,97
Štátna správa
25187,67
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR
21169,67
Ministerstvo zahraničných vecí
4018,00
Programy EÚ a veľvyslanectvá
35601,72
Európa pre občanov
29490,08
Erasmus+
4461,64
Veľvyslanectvo USA
1650,00
Firmy
1710,39
O2
1000,00
Martinus
710,39
Neziskový sektor
1538,59
Nadácia otvorenej spoločnosti
1208,59
Nadácia Pontis
130,00
Rada mládeže Slovenska
100,00
Voices
100,00
Podiel dane z príjmu
4499,72
Dary od jednotlivcov
8942,03
Prijaté cez Darujme.sk (po odčítaní poplatkov)
6402,03
Iné dary
2540,00
Členské poplatky
1485,00
Darcovia letnej akadémie Discover
16336,52
Dary od jednotlivcov
10230,00
Leaf
5000,00
McKinsey and Company
1106,52
Spolu
197982,61
Darcovia letnej
akadémie Discover
8%
Účastnícke poplatky
52%

Členské poplatky 1%
Individuálni darcovia 4%
Podiel dane z príjmu 2%
Neziskový sektor 1%
Firmy 1%

Programy EÚ a
veľvyslanectvá 18%
Štátna správa 13%
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Partneri
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
• Dotačný program Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
• Program Európskej únie Erasmus+
• Program Európskej únie Európa pre občanov
• Grantový program Veľvyslanectva Spojených štátov
Firmy, ktoré SDA finančne alebo nefinančne podporili SDA
• Mayer McCann/Erickson
• O2
• Martinus
• Altamira Softworks
Organizácie a firmy, ktoré poskytli dary letnej akadémii Discover
• Leaf
• McKinsey and Compay
Ďalší partneri
• Nadácia otvorenej spoločnosti
• Centrum pre filantropiu
• Evanjelické gymnázium Tisovec
• Gymnázium Jura Hronca
• Divadlo Aréna
• Hi-reklama
• Websupport
• IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
• Pre stredoškolákov
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Individuálni darcovia
V tejto sezóne boli súčasťou rozpočtu SDA aj príspevky jednotlivcov realizované cez službu
Darujme.sk, ktorú prevádzkuje Centrum pre filantropiu. Aj vďaka nim vieme od budúcej
sezóny rozšíriť náš tím, aby sme poskytnúť lepšiu metodickú podporu debatným klubom
a do debatovania zapojili viac mladých ľudí. V roku 2015/2016 sme na ďalšiu sezónu
vyzbierali 6531 eur, čo predstavovalo približne 3 % rozpočtu SDA a 2-násobok oproti
predchádzajúcej sezóne. Počet darcov narástol z 27 na 43, z toho 27 darcov prispievalo
mesačne.
Počas tejto debatnej sezóny na budúcu vyzbierali 6817 eur od 50 darcov. Aktuálna kampaň
je dostupná na stránke www.sda.sk/darujme.
Ďakujeme darcom, ktorí podporili túto debatnú sezónu:
Darcovia, ktorí prispeli nad 500 eur
•
Lucia Pašková

•

Matej Sapák

Darcovia, ktorí prispeli do 300 eur
•
Tamara Augustínyová
•
Katarína Batková
•
Ján Búza
•
Karol Ďuriga
•
Mária Friedmannová
•
Andrej Glézl
•
Zuzana Hanzelová

•
•
•
•
•
•
•

Monika Hlávková
Michaela Jacová
Tomáš Kovařík
Matej Kurian
Anton Marci
Andrej Schulcz
6 darcov, ktorí si neželajú byť menovaní

Darcovia, ktorí prispeli do 100 eur
•
Matej Cíbik
•
Zuzana Dančíková
•
Kubo Mačák
•
Jana Meniarová

•
•
•
•

Matej Mišík
Marek Šandrík
Michal Šľachta
Tomáš Urban

Darcovia, ktorí prispeli do 50 eur
•
Tamara Bobáková
•
Vladimír Čičmanec
•
Silvia Hudáčková
•
Tomáš Jákics
•
Michal Kačerík
•
Ľubo Kačalka

•
•
•
•
•
•

Matúš Kurian
Peter Ondriaš
Juraj Špilda
Kristína Tomová
Zuzana Vargová
3 nemenovaní darcovia
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Zoznam debatných klubov
Stredoškolský program – západoslovenský región
• C. S. Lewis
• Česká
• DSB
• Gamča
• GJH
• GLS
Stredoškolský program – stredoslovenský región
• Dubnica
• GAK
• GBZA
• Gvarza
• Gymlet
• Gymza
Stredoškolský program – východoslovenský región
• Alejová
• GK2
• Lacák
• Poštová

•
•
•
•
•
•

GMA
Leaf
Lýceum
Sučany západ
ŠMND
Tilgnerova

•
•
•
•
•

Nov
OACA
OAPB
Sučany
Taják

•
•
•
•

Snina
Šrobárova
Tisovec
Trebišovská

Základoškolský program - západoslovenský región
• GMA junior
•
• Gröss
•
• Novohradská

SI4L
ŠPMNDaG

Základoškolský program - stredoslovenský región
• Dubnica ml.
• Gvarza ml.
• Gymlet ml.

ŠuF
Vysielač

•
•

Základoškolský program - východoslovenský región
• Alejová ml.
•
• Bruselská
•
• DKML
•
• Fabko
•
• František
•

K4
Lacák ml.
Slobody
Stan
Tomášikova
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Tézy debatované v stredoškolskom programe
Prípravné tézy v Slovenskej debatnej lige
Európska únia by mala pozastaviť členstvo štátov, ktoré porušujú demokratické štandardy.
Vystúpenie krajiny z Európskej únie by nemalo byť otázkou referenda.
Patenty na zelené technológie by mali byť zrušené.
Na Slovensku by mal byť zavedený univerzálny základný príjem.
Bezpečnosť malých členských štátov by mala garantovať Európska únia bez spoliehania sa na
USA.
Prípravné tézy stredoškolských anglických turnajov
Sweatshops have done more harm than good. (Manufaktúry v rozvojových krajinách sú viac na
škodu než na úžitok.)
This house would not use cultural compatibility as a criterion when assessing immigration
applicants. (Kultúrna blízkosť by nemala byť kritériom na posudzovanie žiadosti o pobyt
cudzincov.)
This house would make it illegal for companies to require applicants to hold a university degree
when applying for jobs. (Požadovanie vysokoškolského vzdelania od uchádzačov o prácu by malo
byť zakázané.)
Improvizované tézy v Slovenskej debatnej lige
Výberové triedy a školy by mali byť zakázané.
Športy s významným rizikom smrteľného úrazu by mali byť zakázané.
Reklamy cielené na deti by mali byť zakázané.
Študenti stredných škôl by mali mať povinnosť popri škole venovať čas dobrovoľníckym aktivitám
Človek usvedčený z ekonomickej trestnej činnosti by mal mať možnosť zaplatiť pokutu namiesto
výkonu väzby.
V chudobných regiónoch by mal byť zakázaný hazard.
Podiel domácich potravín predávaných v obchodoch by mal byť aspoň 75%
Ľudia z nižších sociálnych vrstiev by mali mať miernejšie tresty za páchanie trestných činov.
Absolventi najlepších vysokých škôl by mali mať povinnosť prijať rozumne platovo ohodnotenú
pracovnú ponuku v štátnej správe.
Reklamy na pôžičky by mali byť zakázané.
Právo médií na informovanie o násilných trestných činoch by malo byť výrazne obmedzené.
Študenti zo sociálne slabších rodín by mali byť zvýhodnení v prijímacích procesoch na najlepšie
vysoké školy.
Voliči, ktorí v teste politickej informovanosti dosiahnu lepšie skóre by mali mať vo voľbách viac
hlasov.
Plat učiteľov by sa mal odvíjať od úspechu ich študentov v štandardizovaných testoch (monitor,
maturita)
Sila hlasu vo voľbách by mala klesať s vekom voliča.
Používanie digitálnej grafickej úpravy ľudí s cieľom skrášlenia by vo verejnom priestore mala byť
zakázané.
Neplnoletým by malo byť zakázane navštevovať náboženské služby a obrady.
Zamestnávatelia by mali mať právo nezamestnať fajčiara.
Na ženy by sa mala vzťahovať nižšia daň z príjmu.
Pri adopcii by adoptívni rodičia nemali mať možnosť výberu konkrétneho dieťaťa.
Zamestnávatelia by nemali mať možnosť najať cudzinca ak o danú pozíciu má za rovnakých
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podmienok záujem aj občan SR.
Učebnice dejepisu by mali byť aj prepísané tak, aby budovali európsku identitu aj na úkor tej
slovenskej.
Po narodení prvého dieťaťa by mal mať otec povinnosť ostať na rodičovskej dovolenke.
Liečba chorôb priamo spôsobených nezdravým životným štýlom by nemala byť hradená z
povinného zdravotného poistenia.
Politici by nemali mať možnosť žalovať médiá za poškodzovanie dobrého mena.
Zamestnanci by mali mať v správnych radách firiem 50-percentné zastúpenie.
Sociálne médiá priniesli demokracii na Slovensku viac škody ako úžitku.
Ženy by mali byť trestne zodpovedné za zdravotnú ujmu plodu, vyplývajúcu z ich životného štýlu
počas tehotenstva. (Štvrťfinále Slovenskej debatnej ligy)
Cudzincom by malo byť ponúknuté občianstvo výmenou za 3 roky služby v ozbrojených silách
danej krajiny. (Semifiále Slovenskej debatnej ligy)
Improvizované tézy anglických turnajov
This house would ban online anonymity. (Anonymita na internete by mala byť zakázaná)
This house would ban anyone with a criminal record from running for political office. (Páchatelia
trestných činov by mali mať zakázané kandidovať vo voľbách.)
This house would allow prisoners facing life sentences to choose the death penalty. (Semifinále
košického anglického turnaja - Odsúdení na doživotie by mali mať možnosť vybrať si trest smrti)
This house, as a parent, would encourage their kids to invest in superficial attractiveness. (Rodičia
by mali podporovať svoje deti v povrchnej atraktivite.)
This house regreds the predominantly negative portrayal of the state of the world in mainstream
media. (Prevažne negatívne zobrazovanie stavu sveta v médiách hlavného prúdu je poľutovania
hodné.)
This house believes that minority groups (e.g. the First Peoples in Canada, the LGBT community,
Jewish people, Muslims, Black and Brown communities) should actively reject art portraying their
struggle if they did not play a significant role in its creation. (Štvrťfinále bratislavského anglického
turnaja – Menšinové skupiny by mali aktívne odmietať umelecké vyobrazenie ich zápasu, ak
nemali významnú úlohu v jeho tvorbe.)
This house believes that the Democrats in US Congress should impeach Donald Trump as soon as
possible. (Semifinále bratislavského anglického turnaja – Demokrati v Kongrese USA by mali čo
najskôr žalovať Donalda Trumpa.)

22

Stránka: www.sda.sk
Facebook: slovenska.debatna.asociacia
Flickr: slovenskadebatnaasociacia
E-mail: sda@sda.sk
Adresa: Pražská 11, 81104 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Registrovaná: 17.11.1999, číslo spisu VVS/1-900/90-15873
IČO: 31801480
DIČ: 2021475445
Podpora: www.sda.sk/darujme
SDA je príjemcom podielu dane z príjmu.
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