
Pravidlá debaty pre I. a II. kategóriu 
 
Debata je formálna výmena názorov. Prebieha najčastejšie medzi dvomi trojčlennými tímami, 
z ktorých jeden obhajuje vopred zadanú tézu a druhý s ňou nesúhlasí. V debate striedavo 
vystúpia všetci členovia tímov podľa pravidlami zadaného poradia, pričom tímy majú 
vyhradené rovnaké množstvo času na predstavenie svojich argumentov. O víťazovi súťažnej 
debaty rozhodujú rozhodcovia hlavne na základe argumentácie tímov, nie rečníckeho prejavu. 
 
1. Počet tímov a debatérov v tíme 
V debate debatujú proti sebe dva tímy, z ktorého jeden súhlasí s tézou (afirmatívny tím) a 
druhý nesúhlasí (negatívny tím). Debatu otvára súhlasný tím. V každom tíme sú práve traja 
debatéri, ktorí ešte pred začatím debaty oznámia, v akom poradí budú  debatovať. 
 
2. Priebeh debaty 
Ako prvý vystúpi prvý rečník afirmatívneho tímu (1A), ktorého úlohou je priniesť argumenty 
vlastného tímu a podporiť tézu. Po jeho prejave nasleduje krížový výsluch, pri ktorom 
vyspovedá prvého rečníka afirmatívneho tímu druhý rečník negatívneho tímu (1N) – 
spovedník. Úlohou spovedníka je klásť otázky rečníkovi opačného tímu, ktorými by ho 
zneistil a vyvrátil argumenty opozitného tímu.  
 
Nasleduje prejav prvého rečníka negatívneho tímu (1N), ktorého úlohou je tiež priniesť 
vlastné argumenty a tézu vyvrátiť. Okrem toho 1N vyvracia argumenty 1A a reaguje na prvý 
krížový výsluch. Po prejave 1N nasleduje krížový výsluch, pri ktorom 1N vyspovedá druhý 
rečník negatívneho tímu (2N), jeho úloha je rovnaká ako pri prvom výsluchu. 
 
Debata pokračuje rečou druhého rečníka afirmatívneho tímu (2A), ktorý vysvetľuje 
argumenty svojho tímu, reaguje na predchádzajúce výpovede, snaží sa podporiť vlastný tím 
a vyvrátiť tvrdenia opačného tímu. Po jeho prejave nasleduje opäť krížový výsluch, pri 
ktorom vyspovedá 2A tretí rečník negatívneho tímu (3N). Cieľ krížového výsluchu je 
rovnaký, ako po prvých rečiach, spovedník reaguje na doposiaľ prezentované výpovede. 
 
Nasleduje prejav druhého rečníka negatívneho tímu (2N). 2N tiež vysvetlí argumenty svojho 
tímu, reaguje na predchádzajúce výpovede, podporuje svoj tím a vyvracia opozitné tvrdenia. 
Po reči 2N prebehne posledný krížový, pri ktorom rečníka  2N vyspovedá tretí rečník 
negatívneho tímu (3A). Jeho úloha je rovnaká ako pri predchádzajúcich. 
 
Debatu ukončujú záverečné prejavy tretích rečníkov (3A) a (3N), v ktorých by mali rečníci 
vysvetliť, prečo by ich tím mal vyhrať, neprinášajú nové argumenty, iba vyvracajú argumenty 
opačného tímu a poukazujú na chyby, ktorých sa v debate opačný tím dopustil. 
 
3. Dĺžka rečí, krížových výsluchov a prípravných časov 
Prví rečníci súhlasnej a nesúhlasnej strany majú k dispozícií 3 minúty. Druhí a tretí rečníci 
súhlasnej a nesúhlasnej strany majú k dispozícii 2 minúty. 
Krížové výsluchy prebiehajú po každej reči a trvajú 1 minútu. Odpovedá prvý a druhý rečník, 
ktorého reč práve skončila.  
 
 
 
 
 



ZA       PROTI 
 
1. rečník      1. rečník 
 
2. rečník      2. rečník 
 
3. rečník       3. rečník 
 
 
Samotná debata trvá 20 minút. Účastníci debaty majú rovnako 20 minút na prípravu. Majú 
k dispozícii internet a pripravujú sa v oddelených miestnostiach. Znenie tézy sa nedozvedia 
vopred, ale na začiatku prípravy.  
Súťažiaci pracujú ako tím, nie jednotlivo, počas debatovania sa správajú slušne a zdvorilo, 
nevyjadrujú sa vulgárne, vedome nepodávajú nepravdivé informácie. 
Medzi jednotlivými rečami sa debatéri v tíme môžu krátko poradiť, nerušia počas rečníckeho 
prejavu a výsluchu. 
 
Úlohou debatných tímov je priniesť čo najviac relevantných argumentov, ktorými by 
podporili vlastné stanovisko, tieto argumenty vysvetliť a podložiť, pohotovo reagovať na 
rečnícke výpovede,  vyvracať argumenty opozitného tímu. O výsledku debaty rozhodujú 
skúsení rozhodcovia, ktorí hodnotia relevantnosť a váhu argumentov, obhajobu či vyvrátenie 
argumentov a splnenie úloh jednotlivých rečníkov. Svoje výsledné hodnotenie rozhodcovia 
súťažiacim odôvodnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


