Výročná správa
2013-2014

Predslov
Drahí priatelia debaty,
Rok 2013 znamenal pre Slovenskú debatnú asociáciu ďalší krok na ceste k profesionalizácií, aby mohla stále lepšie
plnila svoju spoločenskú úlohu a aby stále viac mladých ľudí bolo vystavených plodom práce našej organizácie.
Uplynulý rok sa niesol v znamení plánovania budúcnosti a tvorbe nových plánov rozvoja. Vďaka svedomitej práci
všetkých dobrovoľníkov máme istotu, že SDA bude plniť všetky svoje úlohy rovnako aj v nasledujúcich rokoch.
Neobávame sa o to, že by neprebiehali turnaje a mladí ľudia nemali možnosť debatovať a obohacovať tak svoje
obzory, brúsiť svoje postoje. S veľkou radosťou môžem povedať, že tieto úlohy budeme vedieť plniť.
Aj Vďaka tomu sme tento rok mohli venovať pohľadu do budúcnosti a stanoviť si víziu na ďalšie roky. Chceme rozvíjať
našich dobrovoľníkov, chceme skvalitňovať našu metodiku, chceme rásť a oslovovať širšiu verejnosť. Chceme ísť
jednoducho ďalej a rok 2013 bol v tomto odhodlaní rozhodným krokom vpred.

Ďakujeme za to všetkým, ktorí k tomu prispeli a podporovali Slovenskú debatnú asociáciu aj v roku 2013.

Martin Burgr
Člen správnej rady SDA
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Čo je SDA
Slovenská debatná asociácia (SDA) je občianske združenie, ktoré sa ako jediné na Slovensku venuje systematickému
rozvoju debatných aktivít a metodiky pre študentov základných, stredných a vysokých škôl.
SDA je od roku 1999 nástupcom debatného programu Nadácie otvorenej spoločnosti. Je zakladajúcim členom
Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie (IDEA) a členom Rady mládeže Slovenska. Patrí medzi prijímateľov
dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určenej na podporu dlhodobej systematickej práce s
mládežou (ADAM1).
V roku 2013 mala SDA viac ako 1000 členov v 53 debatných kluboch. V roku 2012 získala Cenu Rady mládeže
Slovenska a bola jedným z držiteľov Ceny Nadácie Orange za dlhodobý prínos v oblasti vzdelávania.
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Organizačná štruktúra
Debatné kluby
Základnou organizačnou jednotkou SDA sú debatné kluby, Členovia SDA počas roka fungujú v debatných kluboch
na svojich školách. Debatné kluby sú združené do dvoch regiónov – východoslovenského a západoslovenského.

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 príslušných orgánov asociácie a diskutuje o
dôležitých otázkach spojených s fungovaním organizácie. V roku 2013 prebehlo valné zhromaždenie 7. – 8.
septembra v Jasnej.
Členmi valného zhromaždenia s hlasovacím právom sú zástupcovia debatných klubov. Počet hlasov, ktorým daný
klub disponuje, je pomerným vyjadrením počtu jeho členov - čím je klub väčší, tým má viac hlasov. Členmi bez
hlasovacieho práva sú funkcionári, dobrovoľníci a ďalší pozorovatelia. Valné zhromaždenie vedie zástupca dozornej
rady a podklady preň pripravuje správna rada.

Správna rada
Správna rada je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej debatnej 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. Okrem toho taktiež koordinuje aktivity spojené so získavaním finančných prostriedkov.
Správna rada má troch členov, ktorých volí valné zhromaždenie na funkčné obdobie troch rokov. Predsedu správnej
rady volia jej členovia spomedzi seba. V školskom roku 2013/2014 boli členmi správnej rady:




Andrej Schulcz - riaditeľ SDA a predseda správnej rady
Michal Adam
Martin Burgr

Dozorná rada
Dozorná rada dohliada na činnosť asociácie. Jej hlavnou úlohou je kontrola plnenia úloh SDA a nakladania s
finančnými prostriedkami. Dozorná rada má najmenej troch a najviac piatich členov, ktorí sú volení valným
zhromaždením na funkčné obdobie dvoch rokov. Predsedu a podpredsedu rady volia jej členovia spomedzi seba. V
školskom roku 2013/2014 boli členmi dozornej rady:





Zuzana Vargová
Branislav Fečko
Ľudmila Onoferová
Peter Pavlenko
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Výbory
Fungovanie SDA zabezpečujú z veľkej časti dobrovoľníci, resp. funkcionári, pracujúci v jednotlivých výboroch. 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 so správnou radou. V školskom roku 2013/2014
fungovalo v SDA 11 výborov, v ktorých pracovalo dokopy 30 funkcionárov:

Výbor pre stredoškolský debatný program








Martin Vojtek,
Jakub Kobela,
Jana Babicová,
Juraj Kačur,
Peter Pavlenko,
Michal Števove,
(do februára 2014) Diana Šebestová

Západoslovenská koordinátorka stredoškolského debatného programu


Miroslava Babinčáková

Východoslovenský koordinátor stredoškolského regionálneho programu


Adrián Lukáčik

Hlavný rozhodca Slovenskej debatnej ligy


Matúš Huba

Tréner tímu na majstrovstvá sveta v debatovaní


Ondrej Schűtz

Výbor pre tézy Slovenskej debatnej ligy




Branislav Fečko,
Hana Bútorová,
Matej Kohár

Výbor pre bratislavský anglický turnaj






Zuzana Vargová,
Matúš Huba,
Michal Števove,
Richard Hoda,
Veronika Merjavá

6

Mediálny výbor





Miroslav Nemčok,
Katarína Kiššová,
Zuzana Bobová,
Lukáš Lehotský

Výbor pre základoškolský debatný program






Ľudmila Onoferová,
Katarína Duffeková,
Ján Hoffmann,
Maroš Filčák,
Michaela Šedovič

Projektový výbor






Dominik Burcin,
Juraj Labant,
Michaela Šedovič,
Matúš Ledényi,
Maroš Filčák

Metodický výbor





Matej Kohár,
Matúš Huba,
Ondrej Schűtz,
Branislav Fečko

Koordinátor komunitného debatného programu


Lukáš Lehotský
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Stredoškolský debatný program
Stredoškolský debatný program je najstarším a najväčším súborom našich aktivít. V roku 2013/2014 v ňom bolo
zapojených asi 73% členov SDA združených v 26 kluboch(ich zoznam nájdete v prílohe) pôsobiacich pri gymnáziách
a ďalších stredných školách. Priemerný počet členov klubu je 17, najväčší klub v Sučanoch registruje 48 členov.
Aktivity debatného klubu spočívajú v debatnom tréningu, metodickej príprave na turnaje, organizovaní exhibičných
debát a pod. Kluby najčastejšie vedú stredoškoláci. SDA pomáha vedúcim klubov po metodickej(príprava
materiálov) a organizačnej(trénerský seminár) stránke.
Najrozsiahlejšou aktivitou stredoškolského programu je Slovenská debatná liga - celoročná súťaž, pozostávajúca z
dvanástich regionálnych a jedného finálového turnaja. SDA pre stredoškolákov organizuje aj dva anglické debatné
turnaje a zapája ich do medzinárodných aktivít, z ktorých najväčšie sú Stredoškolské majstrovstvá sveta v
debatovaní a Mládežnícke fórum IDEA.

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 – pripravované, 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 2013/2014 rozdelená do dvoch regiónov – východoslovenského a
západoslovenského. V každom z nich od októbra do marca konajú 4 dvoj- alebo trojdňové víkendové turnaje. Po
zrátaní bodov zo všetkých regionálnych turnajov postúpia najúspešnejšie tímy na Finále Slovenskej debatnej ligy.
Vrcholom SDL je finálová debata, ktorá sa v apríli 2014 konala v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
V roku 2013/2014 sa do SDL zapojilo 312 stredoškolákov, ktorí debatovali v 91 tímoch na 26 debatných téz (ich
zoznam nájdete v prílohe). Počas celej sezóny prebehlo 472 debát, ktoré rozhodlo 78 rozhodcov. Najväčším
podujatím bol prvý západoslovenský regionálny turnaj v Bratislave so 156 debatérmi v 52 debatných tímoch. Na
Finále Slovenskej debatnej ligy debatovalo 20 najlepších tímov - 14 zo západoslovenského a 6 z východoslovenského
regiónu. Víťazom sa stal tím z debatného klubu GJH v Bratislave v zložení Nikola Illášová, Sandra Martinková a
Richard Hoda.

Anglické debatné turnaje
Košický anglický turnaj
Každoročný jesenný turnaj v Košiciach je určený najmä začínajúcim debatérom, ktorí majú záujem o debatu v
anglickom jazyku. V roku 2013 sa na KSDC stretlo 20 tímov z celého Slovenska a Slovinska. Víťazom sa stal tím z
klubu Poštová v zložení Anton Gromóczki, Dominik Benko a Róbert Schönfeld.

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 2014 prebehol už jeho štvrtý ročník, ktorého sa zúčastnilo viac ako 250 debatérov, rozhodcov a
trénerov z 13 krajín sveta, čo z neho spravilo najväčší medzinárodný stredoškolský debatný turnaj v Európe.
Hlavným rozhodcom bola Geetha Creffield zo Singapuru, víťazom sa stal tím z Rumunska v zložení Victor Negoescu,
Claudiu Toader, Vlad Hernea-Surdea a Lucian Cimpeanu. Turnaj sa konal s podporou Nadácie VÚB.
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Reprezentácia Slovenska
Od roku 1998 SDA každoročne vysiela trénovaný tím stredoškolských debatérov na Stredoškolské majstrovstvá sveta
v debatovaní (World Schools Debating Championships). Ide o jedno z najprestížnejších medzinárodných podujatí,
ktorého sa každoročne zúčastňuje približne 50 krajín sveta.
V roku 2014 sa majstrovstvá sveta konali v thajskom Bangkoku. Slovenskému tímu sa podarilo vyhrať dve debaty z
ôsmich a v konečnom umiestnení skončiť na 35. mieste. Tím tvorili Nikola Illášová, Dávid Nemček, Jakub Chihada,
Martin Sarvaš a Slavomír Sovík, ktorých trénoval Ondrej Schűtz. Matúš Huba ako lektor a

Semináre
Začiatočnícke semináre
Začiatočnícke semináre pomáhajú novovzniknutým klubom rozbehnúť svoju činnosť hlavne v oblasti debatnej
metodiky. Vyškolení lektori učia základy argumentácie, debatného formátu a fungovanie debatného klubu. V
školskom roku 2013/2014 organizovala SDA 4 takéto semináre v Bratislave, Košiciach, Žiari nad Hronom a Žiline,
ktorých sa zúčastnilo takmer 100 začínajúcich debatérov.
Trénerský seminár
Začiatkom každej debatnej sezóny je trénerský seminár. Na kvalitné fungovanie debatného klubov je potrebné
vyškoliť začínajúcich trénerov a skúsenejším neustále pomáhať zlepšovať sa. Počas troch dní je im taktiež hlbšie
predstavená práca a fungovanie SDA. Trénerského semináru v Hoteli Junior Jasná sa v septembri 2013 zúčastnili
zástupcovia debatných klubov a záujemcovia o ich založenie.

Rozhodcovský seminár
Udržateľnosť rozhodcovských kapacít je jednou zo strategických priorít SDA. Každoročne preto organizuje
rozhodcovský seminár, ktorý školí skúsenejších debatérov a ďalších záujemcov o rozhodovanie a poskytnúť kvalitnú
spätnú väzbu debatným tímom. Víkendového semináru vo Zvolene sa v októbri 2013 zúčastnilo 20 záujemcov.
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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 roku 2012 vzniklo 6 klubov, z toho tri v Banskej Bystrici,
Prešove, Martine, Žiline a Bratislave. Celkovo fungovalo v školskom roku 2013/2014 19 klubov (ich zoznam nájdete
v prílohe), z ktorých 11 viedli učitelia a 3 stredoškoláci. Jeho najväčšou aktivitou je Debatiáda, čo je základoškolská
obdoba Slovenskej debatnej ligy.

Debatiáda
Debatiáda sa delí na dva regióny, kde debatéri súťažia v dvojčlenných tímoch na jednodňových turnajoch v dvoch
vekových kategóriách. Na bežnom turnaji sa debatujú pripravované aj improvizované tézy(ich zoznam nájdete v
prílohe).
V školskom roku 2013/2014 sme zorganizovali šesť turnajov, ktorých sa zúčastnilo takmer 70 tímov. 20
najúspešnejších sa zúčastnilo finále Debatiády, ktoré sa uskutočnilo v
máji 2014 v Bratislave. Zoznam debatovaných téz nájdete v prílohe.
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Komunitný debatný program
Komunitný debatný program začal svoju históriu písať práve v školskom roku 2012/2013. Administruje ho Lukáš
Lehotský, ktorý je vďaka tomu v SDA zamestnaný na polovičný úväzok. SDA sa prostredníctvom tohto programu snaží
vytvoriť základ pre ďalšie rozvíjanie debatných aktivít v komunitách, v ktorých doteraz nepôsobila a priniesť tak
debatu aj ďalej ako len do prostredia gymnázií, ktoré sa do stredoškolských debatných aktivít v súčasnosti zapájajú
najviac.
Hlavnou aktivitou programu je projekt Debata v komunite – súčasť medzinárodného projektu Debate in
Neighbourhood Europe II. Zdôrazňuje debatu ako nesúťažnú aktivitu a zameriava sa najmú na mladých ľudí v
stredoškolskom veku navštevujúcich komunitné alebo nízkoprahové centrá, školy v menej rozvinutých regiónoch na
Slovensku či mládežníkov žijúcich v detských domovoch. Projekt je podporený z programu Európskej komisie Mládež
v akcii.
Druhou líniou programu je vzdelávanie komunitných lídrov a ich podpora v organizovaní vlastných debát na témy
blízke mládeži. Hlavnou aktivitou tejto dimenzie Komunitného programu bol projekt Od problémov k debate, ktorý
finančne podporila Nadácia Intenda. Cieľom projektu bolo zlepšovať argumentačné schopnosti mladých ľudí, dať im
priestor a možnosť, aby sa medzi sebou rozprávali o témach, ktoré sa ich týkajú, a tiež motivovať mladých lídrov k
ďalšej angažovanosti.
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Letná akadémia Discover
Počas letných prázdnin organizovala SDA spolu s tímom dobrovoľníkov štvrtý ročník Letnej akadémie Discover,
ktorej sa v roku 2014 zúčastnilo 140 stredoškolákov z Česka a Slovenska. Tento ročník bol tak zatiaľ najväčší.
Hodnotami letnej akadémie sú poznanie, rozmanitosť a občianstvo.
Poznanie rozvíja letná akadémia rozmanitou ponukou kurzov a workshopov. Každý účastník si vybral dva z 19 kurzov
vedených skúsenými lektormi, ktorí sú študentmi alebo absolventmi prestížnych svetových univerzít ako Oxford,
Harvard alebo Cambridge. Kurzy účastníci navštevovali každý deň dopoludnia. V poobedňajších hodinách sa konali
rôzne workshopy o vysokoškolskom štúdiu, kariérnych možnostiach a iných témach relevantných pre mladých ľudí.
Rozmanitosť sa snažíme zväčšiť systémom znižovania účastníckych poplatkov v odôvodnených prípadoch. Približne
každý piaty účastník mal poplatok znížený o 25, 50, 75 percent alebo úplne odpustený. Snažíme sa tak zabezpečiť,
aby finančná situácia nebola prekážkou v rozvoji mladých ľudí.
Téme občianstva sme sa rozhodli na tomto ročníku letnej akadémie prispôsobiť ponuku aktivít. Svoju prácu a
hodnoty účastníkom predstavili mnohí externí hostia, napríklad komunálni aktivisti Matěj Hollan a Jakub Mráček,
ľudskoprávni aktivisti Vlado Rafael a Martin Vavrinčík, zakladateľ Demagog.sk Matej Hruška a Ivan Ježek z Voices.
Letná akadémia Discover sa tento rok konala s podporou organizácie LEAF.
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Ďalšie aktivity
Projekt Better
Boli sme súčasťou prierezového projektu Thinking and Speaking a Better World, ktorý predložila slovinská debatná
asociácia Za in proti. Projekt prebiehal od jari 2013 a zameriaval sa na medzinárodné výmeny, aktualizáciu
metodických materiálov a organizáciu verejných diskusií. V roku 2013/2014 zastrešil medzinárodné podujatia v
Záhrebe a Prahe, dva regionálne turnaje a dva okrúhle stoly na Slovensku. Pre nás významnou súčasťou projektu
bola práca na novej príručke pre vedúcich debatných klubov, s ktorou začíname pracovať v roku 2014/2015.

Debatný týždeň v Tisovci
SDA každoročne organizuje debatný týždeň v Tisovci určený pre žiakov prvého ročníka Evanjelického gymnázia.
Počas piatich dní vysvetľovali piati lektori začiatočníkom základné debatné techniky a ich využitie v ďalšom štúdiu,
či bežnom živote. Debatný týždeň sa uskutočnil aj vďaka podpore zo strany učiteľov na Evanjelickom gymnáziu.
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Partneri
Ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí v roku 2013/2014 zdieľali naše poslanie a pričinili sa o rozvoj
Slovenskej debatnej asociácie.

Organizácie, ktorých je SDA členom




Medzinárodná debatná vzdelávacia asociácia (IDEA)
Rada mládeže Slovenska
Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní

Veľkí donori







Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Program Európskej únie Mládež v akcii
Program Európskej únie Európa pre občanov
Nadácia VÚB
Nadácia Intenda
Leaf

Partneri a malí donori


















Mayer/McCann Erickson
Centrum pre filantropiu
Za a proti (Slovinsko)
Gymnázium Jura Hronca
Evanjelické gymnázium Tisovec
Divadlo Aréna
Hi-reklama
WebSupport
Pure Water
Mladiinfo
Pre stredoškolákov
Úspešná škola
Izola
This is Locco
Teach for Slovakia
Mesto Martin
ABC knihy
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Podpora od absolventov
Počas debatnej sezóny 2013/2014 sme oslovovali absolventov debatného programu, aby nás finančne podporili cez
stránku Darujme.sk. Príspevky od individuálnych darcov nám pomáhajú udržiavať nezávislosť, dostupnosť a kvalitu
svojich aktivít, napríklad nám pomáhajú v snahe nezvyšovať registračné poplatky či rozširovať základoškolský a
stredoškolský debatný program.
Celkovo sa nám podarilo vyzbierať viac ako 1200 €, teda približne 1 % ročného rozpočtu SDA v roku 2014/2015. Za
každý dar sme úprimne vďační a vnímame ho ako záväzok pokračovať v skvalitňovaní našich aktivít. Menovite
ďakujeme:

Darcom do 500 Eur
Eliška Mamdaniová (Kuteničová)
Matej Sapák
Jeden darca, ktorý si neželá byť menovaný

Darcom do 100 Eur
Martin Dubéci
Tomáš Urban

Darcom do 50 Eur
Andrej Schulcz
Kubo Mačák
Michal Kačerík,
Silvia Hudačková
Tamara Bobáková
Tomáš Kovařík
Viktória Mailan Doanová
Zuzana Hanzelová
Dvaja darcovia, ktorí si neželali byť menovaní
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Finančná časť
Zdroje v sezóne 2013/2014
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 aktivty začali zvyšovať
poplatky za účasť na nich. V tejto sezóne sme dosiahli, že viac ako polovica našich zdrojov pochádza z účastníckych
poplatkov, ktoré tak pokrývajú veľkú časť nákladov na stravu a ubytovanie. Umožňuje nám to využívať granty na
dofinancovanie aktivít, ich rozvoj a inštitucionálne zabezpečenie. Z verejných zdrojov (štátna dotácia, programy
Európskej únie a podiel dane z príjmu) sme čerpali asi tretinu rozpočtu.

Členovia a účastníci

72136,9

Účastnícke poplatky

71140,9

Členské poplatky

996

Ministerstvo školstva

28035,27

Programy Európskej únie

15561,2

Mládež v akcii

12553,7

Európa pre občanov

3007,5

Nadácie

3721,99

Nadácia Intenda

2221,99

Nadácia VÚB

1500

Podiel dane z príjmu

2635,82

Iné

4679,45

Leaf

4000

Mesto Martin

300

Medzinárodná debatná vzdelávacia asociácia

249,93

Holandská ambasáda

75

Individuálni darcovia

50

Úroky

4,52

Spolu

126 770,63
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3%

2%

4%

12%

57%
22%

Členovia a účastníci

Ministerstvo školstva

Programy Európskej únie

Nadácie

Podiel dane z príjmu

Iné
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Náklady v sezóne 2013/2014
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 2013/2014. 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.

Aktivity

99 198,17 €

Stredoškolská debata

64 627,56 €

Slovenská debatná liga

28 098,82 €

Anglické turnaje

21 765,17 €

Reprezentácia Slovenska

11 823,51 €

Semináre a metodika

2 579,76 €

Stredoškolský debatný fond

360,30 €

Základoškolská debata

2 033,50 €

Komunitný debatný program

8 142,43 €

Letná akadémia Discover

24 234,75 €

Iné

159,93 €

Organizačné

25 693,93 €

Valné zhromaždenie a semináre pre dobrovoľníkov SDA

4 943,30 €

Fondy

388,82 €

Kancelária

20 361,81 €

Spolu

124 892,10 €
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16%
23%

4%

19%

17%

7%

2% 2%

10%

SDP Slovenská debatná liga

SDP Anglické turnaje

SDP Reprezentácia Slovenska

SDP Fond, semináre a metodika

Základoškolská debata

Komunitný debatný program

Letná akadémia Discover

Valné zhromaždenie a semináre

Kancelária
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Príjmy a výdavky 2013
Ostatné údaje o hospodárení SDA v tejto výročnej správe sú organizované podľa sezón. V tejto časti ponúkame krátku
analýzu príjmov a výdavkov vo fiškálnom roku 2013. V tomto roku sme mali zamestnancov na 1,5 úväzku: riaditeľa a
projektového koordinátora v komunitnom debatnom programe. Prijali sme druhú splátku grantu Debate@Europe
(za aktivity v roku 2012) a prvú splátku projektu Debata v komunite (realizované najmä v roku 2014), ktoré vysvetľujú,
prečo sme hospodárili s pozitívnym výsledkom.
Naše príjmy v roku 2013 boli vo výške 150 200 eur a výdavky vo výške 119 873 eur. Najväčšiu časť výdavkov
predstavovali strava a ubytovanie, ktoré sme poskytovali účastníkom našich podujatí. Podrobnejšie údaje sú v nižšie
uvedenom grafe a na našej webstránke v časti o hospodárení.

3%

2% 3%

3%
4%
4%

6%

59%
16%

strava a ubytovanie

mzdové náklady

cestovné zahraničné

cestovné SR a ČR

potreby

účastnícke poplatky

nájomné

prenájom priestorov

iné
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Príloha 1 - Zoznam debatných klubov
Stredoškolský debatný program (26)
Alejová, Košice
CSL, Bratislava
Dneperská, Košice
Dubnica
EGMT, Martin
GAGLS, Humenné
Gamča, Bratislava
GBZA, Žilina
GES
GJH, Bratislava
Gvarza, Žilina
Gymlet, Martin
Gypy, Piešťany
Lacák, Košice
Malacky
Metodova, Bratislava
OAPB, Považská Bystrica
Poštová, Košice
Svätého Augustína, Bratislava
Stropgym
Sučany
Šrobárova, Košice
Tilgnerova, Bratislava
Tisovec
Trebišovská, Košice
Vazka, Bratislava

21

Základoškolský debatný program (22)
Alejová ml., Košice
Bernolákova, Košice
Bidovce
Big Apple
Buko, Košice
Dneperská ml., Košice
EKG ml., Prešov
Fabko, Košice
Grösslingová, Bratislava
Gvarza juniori, Žilina
Human, Košice
Jenisejská, Košice
K4, Košice
Kvačany
Lacák ml., Košice
Narnia, Bratislava
Novohradská
Požiarnická, Košice
Sibírska, Prešov
Stan, Košice
Trebišovská ml., Košice
U Filipa, Banská Bystrica
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Príloha 2 - Tézy debatované v sezóne 2013/2014
Prípravné tézy v stredoškolskom debatnom programe:
Regionálne turnaje Slovenskej debatnej ligy
Európska únia mala poskytnúť politický azyl Edwardovi Snowdenovi.
Ruská federácia by nemala mať právo organizovať zimné olympíjske hry 2014 z dôvodu porušovania práv LGBTQ
osôb.
Na Slovensku by mala byť vytvorená druhá komora parlamentu volená mládežou výlučne z kandidátov mladších ako
30 rokov.
Štandardné politické strany v krajinách EU by mali vylúčiť spoluprácu s radikálnymi politickými hnutiami aj za cenu
straty miesta vo vlade.
Finále Slovenskej debatnej ligy
Európska únia by mala finančne podporovať prípadné separatistické skupiny bojujúce proti ruskej okupácii na
Kryme.
Košický anglický turnaj
THW rather award the Nobel Peace Prize to Malala Yousafzai than to The Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons.
Bratislavský anglický turnaj
THBT stable autocracy rather than weak democracy is better for Egypt.
THW criminalise scientifically unfounded claims against the overall benefits of vaccination.

Improvizované tézy v stredoškolskom debatnom programe:
Regionálne turnaje Slovenskej debatnej ligy
Prevadzkovatelia stranok propagujucich poruchy prijmu potravy ako zdravy zivotny styl by mali byt trestne stihany.
Udelenie práva voliť by malo byť podmienené zložením skúšky občianskej spôsobilosti.
Prevadzkovatelia stranok pokytujucich rady ako spachat samovrazdu by mali byt trestne stihany za zabitie.
Vo voľbách by malo byť umožnené predať svoj hlas inej osobe.
Štát by mal garantovať každej domácnosti bezplatný prístup k Internetu.
Na Slovensku by sa malo vo výuke dávať väčší dôraz na matematiku, aj na úkor výuky humanitných vied.
Predaj umeleckých diel s vysokou kultúrnou a historickou hodnotou do súkromných rúk by mal byť zakázaný.
3D tlačiarne by mali byť dostupné len s povolením podobným zbrojnému pasu.
Maturita ako forma záverečného preskúšania by mala byť nahradená priebežným hodnotením počas celej dĺžky
štúdia.
23

Učebnice dejepisu by mali byť prepisané tak, aby obsahovali väčší podiel venujúci sa menšinám.
Prevádzkovatelia kasín by mali mať povinnosť prispievať do fondu na liečenie závislosti od hazardných hier
Učebnice dejepisu by mali byť prepisané tak, aby obsahovali rovnaký podiel venujuci sa mužom aj ženám.
Prevádzkovatelia hazardných hier by mali mať povinnosť umožniť účasť na hazardných hrách iba osobám s príjmom
nad 1610 Eur na mesiac. (dvojnasobok priemernej mzdy v SR)
Demonštrácie, pri ktorých je použité násilie zo strany demonštrujúcich, automaticky strácajú morálnu autoritu.
Matkám by malo byť umožnené vychovávať deti vo väzení počas výkonu trestu.
Použitie násilia je legitímne za účelom dosiahnutia mieru.
Adopcie detí do zahraničia by mali byť zakázané.

Finále Slovenskej debatnej ligy
Sťahovanie pirátskych kópií umeleckej tvorby by malo byť legálne.
Rodiny obetí násilných trestných činov by mali mať právo podieľať sa na určení výšky trestu.
Politické kampane, ktoré sa zameriavajú na sexualitu, etnickú príslušnosť alebo náboženstvo by mali byt zakázané.
Veritelia by mali niesť právnu zodpovednosť za prípadné finančné straty nízko-príjmových klientov, ktorým nebolo
poskytnuté nezávislé právne poradenstvo, predtým než si vezmú pôžičku.

Košický anglický turnaj
This House would ban violent sports.
This House believes that priests have a moral duty to report any crimes they become aware of during confession.
This House would cease government funding of scientific research.

Bratislavský anglický turnaj
This House believes that it is in the interest of religious groups to accept gay marriages.
This House would require that elected politicians use state-run services while in office in instances where they are in
need of medical treatment.
This House would ban quick loan online sites.
This House believes that the EU should embargo all trade with Russia, until it returns Crimea to Ukraine.
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Pripravované tézy v základoškolskom debatnom programe:
Regionálne turnaje
Na Slovensku by malo byť povolené domáce vyučovanie ako rovnocenná forma vzdelávania.
Ľudstvo by sa malo živiť vegetariánskou stravou.
Na Slovensku by 15 roční ľudia mali mať možnosť urobiť si vodičský preukaz

Finále Debatiády
Interpretom, ktorí vytvárajú hudbu oslavujúcu násilie páchané na ženách, by mala byť zakázaná činnosť.

Improvizované tézy v základoškolskom debatnom programe:
Regionálne turnaje
Dovolenka pri mori je lepšia ako dovolenka v horách.
Televízne reklamy na sezónne udalosti by sa mali vysielať maximálne mesiac vopred.
Poznávacia dovolenka je lepšia ako relaxačná dovolenka.
Sezónne výzdoby v obchodoch by mali byť maximálne mesiac vopred.
Alkoholové a cigaretové výrobky by sa mali predávať v špeciálnych obchodoch.
Predaj energetických nápojov osobám mladším ako 18 rokov by mal byť zakázaný.
V každom meste by mali byt vybudovane cyklistické chodníky.
Žiaci druhého stupňa na ZS by mali navštevovať pamätné miesta našej histórie (pamätníky SNP, pamätníky z druhej
svetovej vojny).
V každej dedine by mal pôsobiť vyškolený zdravotník.
Predaj kávy by mal byť zakázaný osobám mladším ako 18 rokov.
Samoobslužné pokladne sú lepšie ako pokladne s predavačkami.
V školských jedálňach na ZŠ by malo byť strava ponúkaná 3 denne (raňajky, desiata, obed).
Mamičky, ktorým sa narodí dieťa, by mali povinne ísť na materskú dovolenku aspoň na rok a pol.
Všetci žiaci starší ako 15 rokov, by mali v čase letných prázdnin povinne chodiť na brigády alebo stáže.
Každý študent by mal povinne navštevovať minimálne jeden popoludňajší športový krúžok.
Pokladne s predavačkami by mali byť úplne nahradené samoobslužnými pokladňami.
Finále Debatiády
Slovenská republika by mala investovať finančné prostriedky do obnovenia poľnohospodárskych družstiev namiesto
výstavby diaľnice z Bratislavy do Košíc.
Na školách by malo byť free wifi pripojenie.
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