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Gymnazisti dostali možnosť rozhodnúť, kam investovať peniaze z participatívneho 

rozpočtu 

Pilotný projekt Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj 

občianskej spoločnosti a Trenčianskeho samosprávneho kraja uviedol do života prvú dotačnú 

schému na zavádzanie participatívnych rozpočtov v prostredí župných stredných škôl. 

Vďaka rýchlemu a včasnému prihláseniu našej školy riaditeľkou RNDr. Elenou 

Kacvinskou sa i naše gymnázium mohlo do tohto projektu zapojiť. Pomocou neho žiaci mohli 

pocítiť, že aj na ich názore záleží. Žiaci si sami navrhli projekty, ktoré by chceli na svojej 

škole zrealizovať.  

Dňa 25.3.2019 sa na našej škole uskutočnil workshop, kde žiaci odprezentovali 

pripravené projekty. Po schválení boli všetky projekty posunuté do tajného hlasovania, kde 

žiaci spolu s vedením školy v dňoch 15. – 17.4. hlasovali za svojich favoritov. Víťazné 

projekty budú zafinancované z participatívneho rozpočtu vo výške 1000 €. Vďaka 

sponzorom, ktorí sa rozhodli prispieť, budú zrealizované nielen 2, ale až 4 projekty. 

Primátorka mesta Bánovce nad Bebravou PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná prispela sumou 

255 €, firma Eterna sumou 150 € a riaditeľka gymnázia taktiež vyčlenila sumu 220 € z 

rozpočtu školy.  

Víťaznými projektmi sú: 

1. Cíťme sa na našej škole lepšie: Zakúpenie dávkovačov na servítky, dávkovačov na 

mydlá, stojanov na toaletné papiere a zrkadiel na všetky toalety. 

 



2. Vonkajšia oddychová zóna: Vytvorenie príjemného posedenia pre žiakov vo 

vonkajších priestoroch školy v podobe lavičiek, stolov a vysadených kvetov. Okolo 

spomínaných lavičiek bude osadený plot, na ktorý si môžu triedy, zaľúbenci alebo 

kamaráti zamknúť svoje zámky. 

 

3. Školské mikiny: Vypracovanie návrhu na školské mikiny s naším novým logom, 

ktoré dostanú vybraní žiaci za odmenu a ostatní si ju budú môcť zakúpiť. 

 

4. Školské dresy: Zakúpenie 15 nových dresov vo farbe našej školy, ktoré budú študenti 

využívať pri reprezentovaní našej školy v športových súťažiach. 

V najbližších dňoch začína posledná fáza participatívneho zozpočtu, ktorou je samotná   

realizácia projektov. Projekty budú zrealizované do konca školského roka a od septembra si 

žiaci môžu už len užívať zmeny, ktoré vďaka participatívnemu rozpočtu sami navrhli a 

zrealizovali. Participatívny rozpočet na našej škole úspešne prebieha vďaka koordinátorke, 

ktorou je PaedDr. Magdaléna Dobiašová a jej organizačnému výboru zloženého zo študentov. 

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bolo naše gymnázium v rámci stredných škôl medzi 

prvými, ktoré v zmysle princípov otvoreného vládnutia túto možnosť dostalo. 
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