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V Bratislave, 18.06.2021
Slovenskí žiaci a žiačky debatujú v nemčine o odstúpení od atómovej energie
V dnešnom finále debatnej súťaže „Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa“ sa stretli žiaci a

žiačky zo všetkých častí Slovenska, aby v nemčine debatovali na veľmi aktuálnu tému. Otázka finálovej

súťaže je v kontexte klimatických zmien čoraz nástojčivejšia:

,,Má sa Slovensko odhodlať k odstúpeniu od civilného využívania jadrovej energie?‘‘
V debate sa najlepšie darilo Alexandre Fáberovej. Štyri debatantky, ktooré sa prebojovali zo školských
kôl cez semifinále až do finále, obsadili v záverečnej debate miesta nasledovne:
1. Alexandra Fáberová, Gymnázium ulica D. Tatarku Poprad
2. Petra Dudašková, Gymnázium ulica D. Tatarku Poprad

3. Diana Mühlbergerová, Gymnázium Metodova Bratislava
4. Ester Doršicová, Gymnázium Bilíkova Bratislava

Prvé dve debatantky sa v septembri zúčastnia medzinárodného finále súťaže v Prahe, kde budú spolu so

žiakmi a žiačkami z 13 krajín strednej, východnej a južnej Európy bojovať o víťazstvo. Tento rok sa súťaž

uskutočnila prevažne v digitálnej podobe. Na úrovni škôl žiaci a žiačky debatovali online. Semifinále a

finále sa uskutočnilo v Bratislave, prvé v Goetheho inštitúte a záverečná súťaž v Pistoriho paláci, pričom
bola aj streamovaná na facebooku Goetheho inštitútu.

O úvodné slovo sa postarala J. E. Barbara Wolf, veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko a Iveta
Sládeková Ondrejková, vedúca jazykového oddelenia Goetheho inštitútu.

O projekte:
Projekt učí mladých ľudí vedieť fundovane a presvedčivo obhajovať svoje názory a stanoviská v cudzom

jazyku. Súťaž prispieva k pozitívnemu vnímaniu debaty ako prostriedku demokratickej výmeny názorov a
podporuje aktívnu viacjazyčnosť v Európe. Predmetom súťaže je debatovanie v nemeckom jazyku na
témy z oblasti každodenného živote v škole, základných a ľudských práv, histórie a Európy. Súťaž

prebieha v Bielorusku, Bulharsku, Česku, Estónsku, Chorvátsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku,
Rumunsku, Rusku, Slovinsku, na Slovensku a na Ukrajine.

Ďalšie informácie o súťaži, tlačové správy a fotografie na stiahnutie nájdete na stránke, www.jugenddebattiert.eu, ale aj na:
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