
Správa SOŠ obchodu služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 

Trenčín 

Študenti na Jilemáku sami rozhodli o investícii 1000 € z rozpočtu TSK. 

Projekt participatívnych rozpočtov na stredných školách, ktorý spustila Trenčianska župa v 

spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, sa na 

Jilemáku dostal do realizačnej fázy.  

Víťazným projektom sa stal projekt Prístrešok na bicykle vrátane stojanov. 

 

Celý proces participatívneho rozhodovania prebiehal pod metodický usmernením 

odborníkov a pomocou aplikácie decision 21.org  

Hlasovanie študentov prebiehalo v dňoch 16. 05. 2022 - 31. 05. 2022  on-line, ale aj 

hlasovacími lístkami do školskej schránky tak, aby všetci žiaci dostali možnosť prideliť svoje 

hlasy najlepším projektom podľa vlastného výberu.  

Hlasovanie skončilo  nasledovne: 

1. Prístrešok na bicykle vrátane stojanov / 120 hlasov 

2. Wifi pre Jilemák 2/ 88 hlasov 

3. Altánok v areáli školy/ 74 hlasov 

4. Ples Jilemák/ 54 hlasov 

 

Pridelené finančné prostriedky budú použité na zakúpenie stojanov na bicykle ako súčasť 

projektu Prístrešok na bicykle, ktorý je realizovaný  Združením pedagogických pracovníkov, 

rodičov a priateľov školy, Jilemák.  Po jeho vybudovaní budú stojany osadené v priestoroch 

prístrešku a následne plne funkčný prístrešok môžu  využívať všetci žiaci, zamestnanci aj 

návštevníci školy, ktorí jazdia na bicykli, motorke či kolobežke.  

Projekt participatívneho rozpočtu poskytol žiakom šancu vyjadriť svoj názor na problematiku 

fungovania školy, naučil ich tímovo spolupracovať, korektne prezentovať svoj názor, aktívne 



počúvať druhých a zaujímať sa o verejné veci. Na druhej strane sa vedenie školy dozvedelo, 

kde sú slabé miesta v chode školy a flexibilne ich zaradilo do svojho rozpočtu a plánu úloh. 

Silné stránky 
- Prehľadná a účelná aplikácia D21 
- Profesionálne vedenie koordinátorov 

projektu 
- Využitie potenciálu mladých ľudí 
- Pomoc vedeniu školy identifikovať 

slabé miesta v chode školy 
- Podpora a rozvoj pozitívnych 

manažérskych schopností  žiakov 
 

Slabé stránky 
- Žiaci majú problém pracovať v tíme 
- Slabší záujem žiakov o verejné dianie 
- Minimálna ochota žiakov pracovať 

pre školu mimo vyučovacích hodín 

Príležitosti 
- Vedenie školy získalo prehľad 

o problémoch žiakov 
- Vedenie školy mnohé nápady žiakov 

zakomponovalo do svojich 
rozpočtových plánov 

- Podporila sa tímová práca žiakov 
- Žiaci si overili svoju kreativitu, 

asertivitu, a empatiu 
- Účastníci sa naučili aktívne počúvať  
- Mladí ľudia získali sebavedomie 

a uspokojenie z toho, že dospelých 
zaujíma ich názor 

Hrozby     
- Účastníci sa zameriavajú na 

negatívne javy v chode školy 
- Silní a dominantní žiaci môžu presadiť 

svoje návrhy 
- Problém s realizáciou víťazného 

projektu   bol v našom prípade 
prenesený na vedenie školy             

 

Ďakujeme Trenčianskej župe za príležitosť participovať na rozpočte a tešíme sa na ďalšiu 

spoluprácu.  

Koordinátorka Projektu participatívny rozpočet Ing. Ivica Košutová 

                

Práca na návrhoch projektov        Hlasovanie o najlepšom návrh projektu     Víťazný projekt 

 


