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Markéta Poulíková z Českej republiky vyhrala XVI. 

medzinárodné finále súťaže „Jugend debattiert v 

strednej, východnej a južnej Európe“ 

 
Budapest. Markéta Poulíková z Čiech vyhrala finále nemeckojazyčnej 

súťaže „Jugend debattiert v strednej, východnej a južnej Európe“. 

V Budapešti presvedčila porotu vo štvrtok,  29. Septembra vynikajúcim 

výkonom.  

Diskusná otázka znela: „Má Rada EÚ rozhodovať iba prevahou hlasov?“. 

Debatantky zo Slovenska sa do finále nedostali.  

 

Medzinárodné finále sa, ako každoročný highlight debatnej súťaže, konal, po 

roku 2013 a 2019, po tretí raz v hlavnom meste Maďarska. Na finálovom 

týždni sa zúčastnili vždy dvaja najlepší debatanti z každej z 11                      

krajín: Bulharska, Chorvátska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, 

Slovenska, Česka, Ukrajiny a Maďarska 

 

Štyria finalisti a finalistky sa prepojovali kvalifikačnými kolami a semifinálovým 

kolom do finále. V záverečnej debate sa umiestnili nasledovne: 

 

1. Markéta Poulíková, (Nemecká škola Praha, ČR) 

2. Šárka Dusová (Arcibiskupské gymnázium, Praha, ČR) 

3. Triin Erala (Nemecké gymnázium Tallinn, Estónsko) 

4. Selen Ali (Cudzojazyčné gymnázium Stara Zagora, Bulharsko) 

 

 

 

 

„Hlasitosť pri reči nie je nevyhnutne cool, možno v hudbe áno, ale možno ani 

tam nie; komunikácia naproti tomu je veľmi dôležitá […]. Samozrejme má 

človek rôzne názory, rozdielne skúsenosti; dôležité pri tom je to, že ich človek 

zdieľa a príliš nekritizuje, alebo nereaguje príliš emocionálne, avšak 

argumente druhých akceptuje, vypočuje si ich a druhým načúva.“ 

 

Ferenc Snétberger 
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XVI. medzinárodné finále sa koná pod taktovkou maďarského skladateľa 

a džezového gitaristu Ferenca Snétbergra. V budapeštianskom Music Centre 

venoval úvodné slovo účastníkom a účastníčkam ako aj približne 200 hosťom 

v publiku. Uvodné slovo ďalej povedala aj veľvyslankyňa Nemecka 

v Maďarsku, pani Julia Gross – v spoločnom príhovore v zastúpení troch 

partnerov projektu – Ansgar Kemmann (Gemeinnützige Hertie-Stiftung), 

Annegrit Hendrischk-Seewald (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) a 

Dr. Knuth Noke (Goethe-Institut). 

 

Finále súťaže bolo aj naživo premietané a je možné stiahnuť na YouTube-

Video abrufbar. 

 

O projekte 

„Jugend debattiert v strednej, východnej a južnej Európe“ je od roku 2005 

debatná súťaž pre žiakov a žiačky, ktorí sa učia nemčinu ako cudzí jazyk. 

Prispieva k tomu, aby mladí ľudia vedeli prezentovať svoje názory a zaujať 

stanovisko v cudzom jazyku, v nemčine, presvedčiovo a vedeli sa za svoj 

názor postaviť. Projekt posilňuje diskusiu ako prostriedok demokratického 

diskurzu a podporuje aktívnu viacjazycnosť v Európe. Debatuje sa o témach 

z oblasti školstva, základných ľudských práv alebo o Európe. 

 

„Jugend debattiert v strednej, východnej a južnej Európe“ je projektom 

Goetheho inštitútu, Nadácie Hertie-Stiftung a Centrály pre zahraničné 

školstvo, tzv. Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA). V minulom 

školskom roku sa súťaže zúčastnilo približne 4.000 žiakov a žiačok z viac ako 

350 škôl. 
 

Ďalšie informácie k súťaži, tlačové správy a fotografie je možné stiahnúť na 

www.jugend-debattiert.eu 

 

https://youtu.be/rBayJcNz6Fw
http://www.jugend-debattiert.eu/

