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Čo je SDA
Slovenská debatná asociácia (SDA) podporuje kritické myslenie, otvorenú
spoločnosť a občianstvo mladých ľudí.
SDA je občianske združenie a jediná organizácia svojho druhu na Slovensku. Vznikla
17. novembra 1999 ako nástupca debatného programu Nadácie otvorenej
spoločnosti. Je zakladajúcim členom Medzinárodnej debatnej vzdelávacej
asociácie a členom Rady mládeže Slovenska. Patrí medzi prijímateľov dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určenej na podporu dlhodobej
systematickej práce s mládežou. V roku 2018 získala Cenu Generácia 3.0 od Nadácie
Pontis.
SDA mala v roku 2020 771 členov a členiek združených v 60 debatných kluboch. Jej
činnosť počas sezóny 2019/2020 zabezpečovali štyria zamestnanci
a zamestnankyne a približne 70 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pôsobiacich ako
vedúci alebo vedúce klubov, rozhodcovia alebo rozhodkyne a na ďalších pozíciách.

Čo je debata
Debata je organizovaná výmena názorov. Prebieha medzi dvomi dvoj alebo
trojčlennými tímami, z ktorých jeden obhajuje vopred zadanú tézu a druhý s ňou
nesúhlasí. Pravidlá debaty určujú poradie, čas a úlohy jej účastníkov a účastníčok. O
víťazstve v súťažnej debate rozhodujú akreditovaní rozhodcovia a rozhodkyne na
základe kvality argumentácie a rečníckeho prejavu.
Debatné tézy sú formulované tak, aby s nimi bolo možné rozumne súhlasiť aj
nesúhlasiť. Týkajú sa rôznych oblastí, napríklad:
→ politiky („Témou politickej kampane pred voľbami do NR SR v roku 2020 by
malo byť riešenie problémov bežných ľudí namiesto korupcie.“)
→ ekonómie („Možnosť používať kreditné karty by mala byť podmienená
príjmom nad priemerom Slovenska.“)
→ ekológie („Štát by mal robiť ekologické opatrenia aj na úkor ekonomickej
stagnácie a politickej nestability.“) • morálky („Milosrdné lži by mali byť
morálne akceptované.“)
→ športu („Kolektívne športy sú lepšie ako individuálne.“)
→ kultúry („Umeniu vytvorenému AI by nemala byť poskytovaná platforma.“)
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Organizačná štruktúra
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie SDA sa schádza raz ročne a predstavuje platformu pre
rokovanie o plánoch organizácie na ďalší rok a o jej dlhodobom smerovaní.
Schvaľuje rozpočet, volí členov a členky ústredných orgánov a diskutuje o
dôležitých otázkach spojených s fungovaním organizácie.
Valné zhromaždenie združuje zástupcov a zástupkyne debatných klubov. Počet
hlasov je daný veľkosťou klubu. Valné zhromaždenie vedie predseda alebo
predsedníčka dozornej rady a podklady preň pripravuje výkonná rada.
Výkonná rada
Výkonná rada je najvyšším výkonným orgánom. Stará sa o chod SDA, finančné toky,
prijíma predpisy a zodpovedá za plnenie stratégie prijatej valným zhromaždením.
Pozostáva z predsedu alebo predsedníčky a troch členov alebo členiek volených
valným zhromaždením na tri roky. Predseda alebo predsedníčka výkonnej rady je
zároveň zamestnaný ako riaditeľ alebo riaditeľka SDA.
V tejto sezóne vo výkonnej rade boli:
→
→
→
→

Ondrej Schütcz (riaditeľ SDA a predseda výkonnej rady)
Filip Šiška
Ján Jursa
Katarína Kandriková

Správna rada
Správna rada kontroluje činnosť výkonnej rady a kancelárie SDA, zriaďuje dozorné
orgány. Ak ju o to požiada výkonná rada, správna rada sa podieľa na tvorbe
strategického plánu a na riešení ďalších otázok. Podporuje výkonnú radu pri plnení
svojich úloh.
Správna rada pozostáva z predsedu alebo predsedníčky a zo šiestich až dvanástich
ďalších členov a členiek, ktorých valné zhromaždenie volí v tajnej voľbe na
trojročné funkčné obdobie. Správna rada sa schádza minimálne štyrikrát ročne.
V tejto sezóne jej členmi a členkami boli:
→ Lenka Iľanovská (predsedníčka), konzultantka a bývalá riaditeľka Fóra
donorov
→ Lucia Pašková, podnikateľka a bývalá riaditeľka CURADEN Slovakia
→ Ján Cifra, manažér a výkonný riaditeľ firmy Websupport
→ Jozef Maruščák, absolvent SDA a spoluzakladateľ a strategický riaditeľ
Sudolabs
→ Marián Zachar, spoluzakladateľ a riaditeľ slovenskej kancelárie
Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
→ Andrea Brazániová, pedagogička a dlhoročná vedúca debatných klubov pri
Gymnáziu Varšavská cesta v Žiline
→ Nicolas Tabačko, zástupca vedúcich debatných klubov a vedúci debatného
klubu Poštová
→ Filip Kužma, zástupca vedúcich debatných klubov a člen debatného klubu
Sučany
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Kancelária
Okrem riaditeľa mala SDA počas sezóny ďalšie úväzky:
→ Ivana Ivanová
→ Patrícia Šebíková (do júla 2021; 0,8 úväzku)
→ Andrea Nina Gašparovičová (od júna 2021; 0,5 úväzku)

Dobrovoľnícke výbory
Chod SDA zabezpečujú z veľkej časti dobrovoľníčky a dobrovoľníci rozdelení do
výborov. Výbory majú na starosti zabezpečovanie aktivít SDA, prípravu debatnej
metodiky či komunikáciu s médiami. Každý výbor má svojho predsedu alebo
predsedníčku, ktorý alebo ktorá koordinuje jeho činnosť v spolupráci s výkonnou
radou. V tejto sezóne sme mali obsadené tieto pozície:
Mediálny výbor
→
→
→
→
→

Zuzana Králiková
Valentín Lužák
Petra Nastasičová
Tobiáš Ondruš
Michaela Petrušková

IT výbor
→ Filip Mardzin
→ David Birošík
→ Branislav Engler

→ Jakub Feik
→ Martin Opatovský
→ Patrik Varhoľák

Stredoškolský debatný program
Západoslovenský región:
→ Michaela Petrušková
Stredoslovenský región:
→ Jakub Feik
→ Petra Nastasičová
Východoslovenský región:
→ Branislav Skrečko
→ Alexandra Treskoňová
Výbor hlavnej rozhodkyne:
→ Jana Babicová
→ Barbora Horehájová
Tézový výbor:
→
→
→
→

Adam Kalivoda
Emma Lujza Barilová
Matej Čerman
Christian Alexander Filt
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Kristián Kottfer
Sonja Nováková
Samuel Nvota
Anna Skuhrová
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Výbor pre mentoringový program:
→ Barbara Bačová
→ Matej Bárta
→ Adam Šarišský
Tréner tímu na Majstrovstvá sveta v debatovaní:
→ Michal Pečeňa
Trénerský tím IPPF:
→ Timofej Kožuchov
→ Samuel Nvota

Základoškolský debatný program:
Západoslovenský región:
→ Dominika Dudášová
→ Timotej Rezník
Stredoslovenský región:
→ Aneta Migátová
→ Ľuboslava Švajková
Východoslovenský región:
→ Simona Kallová
→ Ján Trenčák
Hlavný rozhodca:
→ Jakub Bohuš
Tézový výbor:
→ Jakub Kučerák
→ Richard Tomka
→ Richard Vaško

Kontrolór:
→ Martin Jesenský
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Stredoškolský program
Stredoškolský debatný program je najstarším a najväčším súborom našich aktivít. V
tejto sezóne v ňom bolo zapojených takmer 80 % členskej základne SDA v 30 kluboch
pôsobiacich pri gymnáziách a ďalších stredných školách. Debatné kluby organizujú
debatné tréningy, cvičné debaty a pripravujú sa na debatné turnaje. Skoro všetky
kluby vedú starší stredoškoláci a stredoškoláčky. SDA im poskytuje metodickú
podporu. Najrozsiahlejšou aktivitou stredoškolského programu je Slovenská
debatná liga – celoročná súťaž, pozostávajúca z deviatich regionálnych a
finálového turnaja. SDA stredoškolákov a stredoškoláčky zapája aj do
medzinárodných aktivít, z ktorých najvýznamnejšou sú Stredoškolské majstrovstvá
sveta v debatovaní a medzinárodná debatná esejová súťaž International Public
Policy Forum.
V dôsledku celosvetovej pandémie boli v tejto sezóne všetky podujatia v rámci
stredoškolského programu realizované prostredníctvom online platforiem.

Debaty v Slovenskej debatnej lige prebiehajú v debatnom formáte, kde proti sebe
debatujú dva trojčlenné tímy, z ktorých jeden obhajuje vopred zadanú tézu a druhý
s ňou nesúhlasí. Tieto pozície sú tímom priradené náhodne. V SDL sú debatované
dva typy téz – pripravované, kde majú tímy mesiac na prípravu a improvizované,
ktoré sa dozvedia minút pred debatou. Debaty rozhodujú na základe formálnych
kritérií vyškolení a akreditovaní rozhodcovia a rozhodkyne.
Slovenská debatná liga je rozdelená do troch regiónov – východoslovenského,
stredoslovenského a západoslovenského. Po zrátaní bodov z regionálnych turnajov
najúspešnejšie tímy postúpia na Finále Slovenskej debatnej ligy (FSDL).
Na finálovom turnaji debatovalo 20 tímov – 6 zo západoslovenského, 8 zo
stredoslovenského a 6 z východoslovenského regiónu. Finálovú debatu na tézu „V
EÚ by mala byť zavedená daň z majetku.“ vyhral tím Sučany 1 v zložení Šimon Pekar,
Branislav Faktor a Filip Chobor.

Celoslovenské začiatočnícke a pokročilé turnaje
Okrem turnajov v rámci Slovenskej debatnej ligy počas roka organizujeme aj
samostatné mimoligové debatné podujatia. Cieľom týchto celoslovenských
začiatočníckych a pokročilých debatných turnajov je vytváranie inkluzívnejšieho
prostredia pre nových debatérov a debatérky v úvode školského roka. Takto vzniká
čas pre postupné učenie sa a priestor pre praktické odskúšanie si debatných
zručností na turnajoch s primeranou úrovňou pre nových debatérov a debatérky.
Na jeseň 2020 sme zrealizovali 3 celoslovenské neligové turnaje – 1 začiatočnícky
a 2 pre pokročilých debatérov a debatérky. V apríli 2021 sme pridali debatné
podujatie, v rámci ktorého si proti sebe zadebatovali finalisti SDL a absolventi
debatného programu.
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Reprezentácia Slovenska
Od roku 1998 SDA každoročne vysiela tím na Stredoškolské majstrovstvá sveta v
debatovaní (World Schools Debating Championship). V roku 2021 sa majstrovstvá
sveta v dôsledku celosvetovej pandémie nekonali v Macau, ako bolo plánové, ale
online. Slovenský tím si zo šiestich kôl odniesol štiry výhry vo ôsmych kolách a
mnoho cenných skúseností. V tíme boli Šimon Pekár, Tereza Okálová, Anfisa
Kryvtsun, Soňa Koniarová a Jakub Andrej Filčák.
V sezóne 2020/2021 sa SDA zapojila aj do jednej z najprestížnejších svetových
korešpondenčných debatných súťaží International Public Policy Forum. Táto súťaž
pozostáva z kvalifikačného kola, z ktorého postúpi 64 tímov do vyraďovacej časti
súťaže. V tej sa postupne v 4 kolách proti sebe postavia dva tímy, z ktorých ten
úspešnejší postúpi do ďalšieho kola. Štyri najlepšie tímy z celého sveta sa stretnú
pred odbornou vo finále, ktoré sa v bežnom roku koná v New Yorku. V tomto
pandemickom roku, prebehlo aj finále IPPF online, ale pre nás skončilo veľkým
úspechom, keď v ňom tím SDA zvíťazil.

Metodická podpora
Mentorský program
Od roku 2018 sa snažíme v SDA podporovať vedúcich a vedúce debatných
klubov prostredníctvom mentorského programu SDA. Po pozitívnych
skúsenostiach s programom SDA buddies z predchádzajúcej sezóny sme sa
rozhodli, že do mentorského programu zavedieme niektoré prvky buddies.
Preto sme tento rok miesto mentorských dvojíc zaviedli mentorksé skupiny,
kde jeden mentor alebo mentorka má v skupine viacero vedúcich klubov.
Tento prvok podporuje väčšie odovzdávanie si skúseností medzi klubmi,
väčší komunitný prvok a motiváciu pracovať na sebe aj svojom klube. Na
výzvu do mentoringového programu sa nám prihlásilo 21 vedúcich, ktorým
mentorov a mentorky robili deviati absolventi a absolventky.
Trénerské semináre
Neoddeliteľnou súčasťou každej debatnej sezóny sú trénerské semináre.
Každý rok majú niektoré debatné kluby nových vedúcich alebo vedúce,
väčšinou stredoškolákov a stredoškoláčky. Na kvalitný chod klubov tak
potrebujeme školiť začínajúcich trénerov a trénerky a skúsenejším sa
snažíme pomáhať zlepšovať sa. V tejto sezóne sme organizovali pre
pandémiu iba jeden seminár pre trénerov a trénerky a to v septembri.
Zúčastnilo sa ho 10 záujemcov a záujemkýň o založenie debatných klubov.
Metodické webináre
Na podporu práce v kluboch v období lockdownu a pandémie sme
zorganizovali sériu webinárov. Na jeseň 2020 sme usporiadali 7 webinárov na
témy: Argumentácia 2.0, Od prečítania tézy k výhre v debate, Geopolitika
a debata, Ako z príkladu urobiť dôkaz, Stavba argumentačnej línie, Refutácia
a nakoniec Stratégia v debate.
Rozhodcovské vzdelávanie
Rozhodovanie je základ férovosti a vzdelávacieho prínosu debatných
turnajov. Rozhodcovia a rozhodkyne nie len rozhodujú debaty, ale kľúčovo
ponúkajú spätnú väzbu, individuálne metodické rady a feedbacky. Aby sme
zabezpečili ich kvalitu, máme trojúrovňový akreditačný systém a rozhodcom
a rozhodkyniam umožňujeme účasť na rozhodcovských seminároch a
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debriefingoch, na ktorých sa učia o legitímnych rozhodcovských kritériách,
podávaní spätnej väzby či riešení neštandardných situácií.
Na začiatkom októbra 2020 a koncom januára 2021 se zorganizovali 2
dňového online rozhodcovské semináre pre 28 a 26 účastníkov a účastníčok.
Na jar 2021 sme ďalej zorganizovali dva rozhodcovské online večery, ktorých
účelom bolo trénovať a zjednocovať metodické prístupy akreditovaných
rozhodcov a rozhodkýň na zložitejšie metodické otázky. Cieľom takýchto
kratších formátov je pomáhať zlepšovať metodické a školiteľské zručnosti aj
pokročilejších rozhodcov a rozhodkýň.
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Základoškolský program
Debatný program pre žiakov a žiačky základných škôl a nižších ročníkov gymnázií
funguje od roku 2010. Prvé kluby vznikli v Košiciach, odkiaľ sa postupne rozšírili
smerom na západ. Najväčšou aktivitou programu je Juniorská debatná liga, ktorá
nahradila starší formát ligovej súťaže pre základné školy Debatiádu.

Je rozdelená do dvoch vekových kategórií. V prvej kategórii súťažia jednotlivci –
žiaci a žiačky prím a sekúnd osemročných gymnázií a 6. a 7. ročníkov základných
škôl. Druhá kategória je určená dvojčlenným tímom z tercií a kvárt a 8. a 9. ročníkov.
JDL pozostáva z dvoch korešpondenčných kôl, v ktorých účastníci a účastníčky
vypracujú argumentačné eseje, a z dvoch turnajových kôl. V rámci turnaja prvej
kategórie každý debatér a debatérka prednesie argumentačnú reč za a proti
vopred zadanej téze. V druhej kategórii tímy debatujú proti sebe navzájom. Na
bežnom turnaji sa debatujú pripravované aj improvizované tézy. Vzhľadom na
epidemiologickú situáciu sme v tejto sezóne zorganizovali všetky turnaje online.
Finále Juniorskej debatnej ligy sa uskutočnilo online počas víkendu od 11. do 13.
júna. V piatok a sobotu svoje argumentačné reči na tézu „Rodič by mal mať prístup
na všetky sociálne siete svojho dieťaťa a pravidelne ich kontrolovať“ predstavili
finalisti a finalistky 1. kategórie, teda žiaci a žiačky prím osemročných gymnázií a
piatych a šiestych ročníkov základných škôl. Do nedeľného finále postúpili Nina
Dedinská a Lívia Huberová z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine a Jakub Gubiš z
Gymnázia Varšavská cesta 1 v Žiline. Vo finále na tézu „Pri uvoľňovaní pandemických
opatrení by mali mať školy absolútnu prednosť pred inými zariadeniami
(reštaurácie, fitness centrá..)“ sa najviac darilo práve Jakubovi Gubišovi, ktorý sa
tak stal víťazom Juniorskej debatnej ligy v 1. kategórii. V 2. kategórii sa v základných
kolách debatovalo na pripravovanú tézu „Turizmus prináša viac škody ako úžitku“ a
improvizované tézy „Rodičia by nemali niesť zodpovednosť za trestné činy svojich
detí“ a “Prijímacie skúšky na SŠ by mali byť od roku 2022 zrušené a nahradené
známkovým priemerom“. Do finále sa prebojovali dva tímy zo Spojenej školy
Novohradská v Bratislave. Po tesnej debate, ktorá skončila pomerom hlasov 3:2 sa
víťazmi v 2. kategórii Juniorskej debatnej ligy 2020/2021 stal tím DKN 1 v zložení Milo
Hasala a Matej Balogh. Milo sa stal zároveň najlepším rečníkom finálového turnaja.
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Program verejnej diskusie
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. SDA sa týmto programom snaží prispievať ku
kultivácii verejného diskurzu aj mimo svojej práce v debatných kluboch.
Verejné debaty
Projekt Mladí debatujú o transparentnosti, ktorý podporil Fond pre transparentné
Slovensko Nadácie Pontis, vyvrcholil 26. novembra online debatou odborníkov na
tému „Whistlebloweri by mali byť právne chránení, aj keď porušia súkromie a práva
osôb, ktoré obviňujú“. Za súhlasnú stranu debatoval Gabriel Šípoš z Transparency
International Slovensko, oponentami mu boli Kristián Čechmánek zo Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Tomáš Jacko z Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Debatu si na facebooku pozrelo viac než 3000 ľudí.
Videá pre verejnosť
SDA s podporou Ministerstva spravodlivosti SR a v spolupráci so Sandrou
Svitekovou z populárneho YouTube kanála Dejepis inak vytvorila sériu šiestich videí,
ktoré by mali objektívnym a korektným spôsobom priblížiť kontroverzné témy v
našej spoločnosti. Témy videí sú platová nerovnosť medzi mužmi a ženami,
prijímanie utečencov, pracovná migrácia, duševné zdravie, segregácia vo
vzdelávaní rómskych detí a transrodovosť. Budeme radi, ak si ich pozriete aj vy a, ak
sa vám páčia, pošlete / nazdieľate ich aj svojim známym.
Školenia pre verejnosť
V sezóne 2020/2021 sme poskytli školenia kritického myslenia, mediálnej
gramotnosti a argumentácie pracovným kolekktívom viacerých neziskových
organizácií a firiem. Kratšie školenia a semináre sme poskytli organizáciám ako
Inštitú pre aktívne občianstvo, Hospodárske noviny, Neuropeum a Get Clients.
Firemné debatné kluby
Pre záujemcov o dlhodobejšie vzdelávanie sme spustili program Firemných
debatných klubov, v rámci ktorých ponúkame kolektívom sériu desiatich 90
minútových stretnutí, v rámci ktorých si osvoja techniky efektívnej argumentácie,
prezentačné zručnosti, schopnosť konštruktívne diskutovať a zároveň diskutujú
s kolegami a kolegyňami o zaujímavých témach. Týmto programom si v sezóne
2020/2021 prešli kolektívy z firiem Orange, JOJ, Curaden a Folk a Milk.

Ventúrska 5, 811 01 Bratislava - sda@sda.sk

sda.sk

12

Letná akadémia Discover
Po zavedení prísnych protiepidemiologických opatrení (nižšie počty účastníkov a
účastníčok, rúška, meranie teploty, bezinfekčnosť, pravidelná sanitácia, testovanie
atď.) zorganizoval tím dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v spolupráci s SDA počas
letných prázdnin 11. ročník letnej akadémie Discover.
Tento rok sa v troch areáloch v Česku a na Slovensku uskutočnilo rekordných 5
týždňových turnusov letnej akadémie. Účastníci a účastníčky si vybrali po dvoch
kurzoch, ktoré navštevovali každý deň dopoludnia. V poobedňajších hodinách mali
ponuku workshopov napríklad o vysokoškolskom štúdiu, kariérnych možnostiach a
iných témach relevantných pre mladých motivovaných ľudí v stredoškolskom veku.
Rozmanitosť sa snažíme zväčšiť systémom znižovania účastníckych poplatkov v
odôvodnených prípadoch. Chceme tak zabezpečiť, aby finančná situácia nebola
prekážkou v rozvoji mladých ľudí. Príspevky darcov a darkýň umožnili znížiť poplatky
účastníčok a účastníkov letnej akadémie, ktorí si nemohli dovoliť zaplatiť plnú cenu.
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Hospodárenie
Náklady v sezóne
Celosvetová pandémia a jej priebeh na Slovensku zásadne ovplyvnili aj rozpočet
SDA. Vzhľadom k protipandemickým opatreniam sme počas sezóny 2020/2021 boli
nútení presunúť všetky debatné turnaje stredoškolského a základoškolského
debatného programu do online prostredia, čím sa oproti minulým sezónam znížil aj
ich podiel na nákladovej časti rozpočtu SDA.

Stredoškolský debatný program

21 604,00 €

Základoškolský debatný program

13 835,21 €

Program verejnej diskusie

8 231,44 €

Letná akadémia Discover

94 000,00 €

Komunikácia

4 205,65 €

Valné zhromaždenie a dobrovoľnícke semináre

8 540,34 €

Kancelária

50 003,80 €

Štruktúra výdavkov v sezóne 2020/2021
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.

Strava a ubytovanie
Cestovné
Potreby
Expertné služby
Mzdové náklady
Komunikácia a fundraising
Kancelárske priestory
Administratíva
Iné
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5 433,98 €
1 765,22 €
9 330,00 €
68 170,51 €
3 691,91 €
12 126,00 €
4 816,04 €
1 581,60 €
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Zdroje v sezóne 2020/2021
Dlhodobo sa snažíme o financovanie z rôznych typov zdrojov. Po prvých rokoch
existencie SDA, keď sme boli financovaní prevažne Nadáciou otvorenej
spoločnosti, sme spolu so znižovaním nákladov na aktivity začali zvyšovať poplatky
za účasť na nich. Aj v tejto sezóne polovicu zdrojov SDA pochádzala z účastníckych
poplatkov, ktoré pokrývajú veľkú časť nákladov na stravu a ubytovanie. Granty
využívame na dofinancovanie aktivít, ich rozvoj a inštitucionálne zabezpečenie.

Účastnícke poplatky
Dotácie
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo spravodlivosti
Medzivládne organizácie
Programy Európskej únie
Active Citizens Fund
International Visegrad Fund
Firmy
Martinus
Websupport
SwissRE
Darcovia a darkyne
Podiel dane z príjmu
Neziskový sektor
Členské
Spolu

90 247 €
44 558 €
38 573 €
5 985 €
22 363 €
12 649 €
5 259 €
910 €
3 545 €
2 724 €
521 €
300 €
14 134 €
6 223 €
7 062 €
957 €
189 089 €

Partnerstvá
Ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa v tejto debatnej sezóne
pričinili o rozvoj Slovenskej debatnej asociácie.
Organizácie, ktorých je SDA členom
• Medzinárodná debatná vzdelávacia asociácia (International Debate Education
Association)
• Rada mládeže Slovenska
• Iniciatíva za občianske vzdelávanie
• Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní (World Schools Debating
Championships)
Grantové a dotačné programy, ktoré spolufinancovali aktivity SDA
• Programy pre mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky
• Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
• Program Európskej únie Erasmus+
• Program Európskej únie Európa pre občanov
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• Active Citizens Fund – Slovakia
• Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových
• Institut H21
Firmy, ktoré finančne alebo nefinančne podporili SDA
• Martinus
• Websupport
• Lucron
• SwissRe
• Akadémia kritického myslenia
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