Postup do celoslovenského finále Debatiády aj Slovenskej debatnej ligy
Slovenská debatná asociácia, ktorá každoročne organizuje súťaže debatérov zo základných
a stredných škôl na Slovensku, sa tiež musela prispôsobiť koronakríze. V našom
stredoslovenskom regióne stihla ešte pred epidémiou zorganizovať dve postupové kolá do
celoslovenského finále pre základoškolskú Debatiádu a stredoškolskú Slovenskú debatnú ligu.
Tretie kolo pre stredoškolákov po vzniku pandémie prešlo do online priestoru a pre
základoškolákov sa SDA rozhodla pripraviť korešpondenčné kolo ako simuláciu
celoslovenského finále s tým, že do účasti na finále sa započítajú výsledky už realizovaných
postupových kôl.
Do korešpondenčného kola sa prihlásili súťažiaci z Gymnázia Varšavská Žilina, Alejová a
Trebišovská Košice, 2 tímy z Gymnázia Novohradská v Bratislave a jeden tím z Gymnázia
Grösslingová v Bratislave. Jeden tím mala aj ZŠ Staničná z Košíc. Základoškolské súťaže sa
týkajú prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií, a tak sa do korešpondenčného kola
prihlásili aj naše dva debatiádne tímy, ktoré sa prezentovali už v dvoch spomínaných
postupových kolách. Išlo o tím Gymlet 1 s Barborou Zuzanou Biringerovou a Biancou
Eugéniou Štrbákovou, druhý tím bol Gymlet 2 v zložení Lukáš Vecel a Samuel Olík. Obidva
tímy mali vypracovať súhlasnú aj nesúhlasnú líniu na tézy Peniaze vo fyzickej forme by mali
byť zrušené a Známky by sa mali dávať podľa snahy, nie podľa výsledkov.
Štyri vypracované línie Gymletu 1 sa dostali k oponentom z dvoch tímov Gymnázia
Novohradská Bratislava, ZŠ Staničná Košice a zmiešaného tímu gymnázií Alejová
a Trebišovská Košice. Rozhodcovia pozorne prečítali argumenty tímov, posúdili stratégiu
a hodnoty v debate a prisúdili nášmu tímu dve víťazstvá, a to nad jedným z tímov Gymnázia
Novohradská Bratislava a tímom ZŠ Staničná v Košiciach, tak v celkovom hodnotení obsadil
tento tím pekné štvrté miesto. Podobne to bolo aj s tímom Gymlet 2. Tu sa jeho štyri
vypracované línie dostali k debatérom zo ZŠ Staničná Košice, k dvom tímom z Gymnázia
Novohradská Bratislava a posledným súperom bol tím Gymnázia na Grösslingovej ulici
v Bratislave. Tu rozhodcovia prisúdili všetky víťazstvá nášmu Gymletu 2, ktorý sa stal
s najväčším ziskom bodov víťazom korešpondenčnej súťaže.
Táto súťaž bola predobrazom celoslovenského finále Debatiády, do ktorého sa na základe
výsledkov už spomínaných postupových kôl Debatiády prebojoval tím Gymlet 2.
Celoslovenské finále korešpondenčnou formou sa uskutoční v dňoch 23.5.2020 - 22.6.2020.
Zúčastní sa ho 10 najlepších debatných tímov z troch slovenských regiónov: západ, stred
a východ. Gratulujeme našim študentom k postupu a držíme našim debatérom palce. Veríme,
že získané skúsenosti zo spomínanej nezvyklej formy súťaže využijú aj v celoslovenskom
finále.
V stredoškolskej súťaži za náš klub debatuje Aneta Migátová v zmiešanom tíme SUGLET,
ktorý s ňou tvoria Mário Válek z Gymnázia zo Sučian a Richard Križan z Gymnázia
A.Kmeťa v B.Štiavnici. Aj tento tím sa prebojoval do Finále Slovenskej debatnej ligy, ktoré
sa zvyklo konať v slovenskom parlamente, kde súťaží 20 tímov z troch slovenských regiónov,
teraz sa však realizuje online. Tímu prajeme úspech a čo najlepšie umiestnenie.

