Košické vyvrcholenie základoškolskej debaty
Debata učí mladých ľudí kriticky myslieť, argumentovať, nezamieňať názorovú nezhodu za
nepriateľstvo. Slovenská debatná asociácia (ďalej SDA) organizuje pre základné školy a
žiakov nižších ročníkov osemročných gymnázií debatnú súťaž Debatiádu.
V tomto školskom roku sa z našej školy súťaže v 2. kategórii žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ a 3.
a 4. ročníka osemročných gymnázií zúčastnili 3 tímy, a to Gymlet 1 ml., kde súťažili Barbora
Zuzana Biringerová a Bianca Eugénia Štrbáková, Gymlet 2 ml., v ktorom debatovali Samuel
Olík s Lukášom Vecelom, tiež Gymlet 3 ml., ktorý tvorili Dorota Lučanová a Lenka Zigová.
Celkový počet bojujúcich tímov na Slovensku bol 29, podľa regiónov súperilo 10 tímov z
východu, v strede 11 a na západe 8 tímov. Po troch vyraďovacích kolách v jednotlivých
regiónoch splnilo kritériá 22 tímov, z nich podľa výsledkov sa na finále do Košíc dostalo 10
tímov. Medzi desiatimi najlepšími slovenskými tímami mali miesto aj dievčatá z Gymletu 1.
Debatérky sa takto zúčastnili celoslovenského Finále na pôde Filozofickej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 17. júna 2019.
Súťaž sa začala improvizovanou tézou a debatéri sa majú na ňu pripraviť v priebehu 15
minút: Ľudia s kriminálnou minulosťou by nemali zastávať verejné funkcie. Súperom našich
dievčat bola Škola pre mimoriadne nadané deti z Bratislavy. Náš tím bol lepší a zvíťazil.
Podobne sa situácia zopakovala pri druhej pripravovanej debate Referendá by sa nemali
používať, kde opäť vyhrali. V tretej debate utrpel náš tím porážku od jedného zo žilinských
tímov, vo štvrtej debate naše debatérky opäť zvíťazili nad tímom ZŠ Krosnianska ul. z Košíc.
Zo štyroch debát tri vyhrali, jednu prehrali, svoje diplomy získali hneď po dvoch tímoch,
ktoré bojovali o víťazstvo, teda skončili na 3. mieste a zaslúžia si gratuláciu.
Podobne si uznanie zaslúži aj Aneta Migátová z nášho DK Gymlet za organizáciu
základoškolskej debaty v stredoslovenskom regióne. Ako stredoslovenská koordinátorka sa
postarala o bezproblémový priebeh turnajov na strednom Slovensku v uplynulej debatnej
sezóne. Poďakovanie patrí aj p. Poliačikovej, vedúcej debatného klubu.

