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Prečo tento projekt

Cieľom projektu je priniesť prvýkrát tento trend na Slovensko a
zaradiť sa tak, v tomto ohľade, medzi progresívne štáty EU. Na
Slovensku vo verejnom sektore ešte neexistuje systematický
prístup k tejto téme.

Malé zmeny v komunikácii, poradí, v ktorom prezentujeme
informácie, alebo na prvý pohľad zanedbateľné nuansy v
nariadeniach a reguláciách majú väčší vplyv na správanie
občanov, ako pokuty, alebo zákazy.

Súčasťou verejných správ sa stávajú behaviorálne inštitúcie a
oddelenia zamerané na analýzu správania sa ľudí a prijímania
účinných a finančne nenáročných návrhov v rámci verejnej
politiky (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Dánsko, USA).
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9 expertov
analýza
behaviorálna ekonomika/ 
psychológia
verejná politika
IT

20+ expertov v 
spolupracujúcich
inštitúciách

Základné informácie o projekte

Prostredníctvom malých zmien
zefektívniť procesy týkajúce sa
služieb samosprávy, zlepšiť vnímanie
občanov, ktorí majú o procesoch a
službách verejnej správy negatívnu
mienku a ovplyvniť ich správanie,
aby bolo v súlade s cieľmi miestnej
územnej samosprávy.

ČASOVÝ RÁMEC

TÍMCIEĽ

05/2018 07/2020
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Spolupracujúce subjekty

SAMOSPRÁVA

AKADEMICKÝ 
SEKTOR

MIMOVLÁDNY 
SEKTOR
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Cieľové skupiny projektu

Občania Samospráva

- lepšia skúsenosť s úradmi

- participácia na veciach
verejných

- vyššia hodnota za peniaze

- riešenie problémov, ktoré
ich trápia

- zmena prístupu k občanom
a zlepšenie komunikácie

- riešenie problémových
oblastí jednoduchými
nástrojmi

- zvýšenie príjmov a šetrenie
zdrojov
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Hlavné výstupy projektu

Analýza problémových oblastí mesta vo vzťahu k
možným behaviorálnym intervenciám, analýza
elektronických služieb, porovnávacia analýza vo vzťahu k
URBAN Governance Survey

Príklady otestovaných opatrení zavedených v rámci
projektu, spolu s ich výsledkami

Návod pre samosprávu ako zavádzať behaviorálnu
politiku a behaviorálne opatrenia v podmienkach SR,
vrátane školení

Odporúčania a návrhy na zmenu regulácií a metodických
postupov, návrhy a odporúčania aj pre štátnu správu

Nástroj pre participatívny rozpočet
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Príklady dopadov projektu na samosprávu

Zvýšenie výberu daní a poplatkov o 5% - 10%

Zlepšenie prospechu žiakov na školách, ktorých
zriaďovateľom je samospráva o 27%

Zvýšenie online platieb miestnych daní až o 76 %.

Zvýšenie elektronicky podaných formulárov nad 80%
z celkového počtu podaných prihlášok

Zvýšenie separovania o 3,8 % a zároveň zníženie
priemerného množstva odpadu na domácnosť za mesiac
o 1,1 kg

Zníženie odpadu v podobe ohorkov o 70%
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Realizácia behaviorálnych intervencií

§ Správanie občanov, ktoré nie 
je vždy v súlade 
s predpokladmi a pravidlami 
mesta,

§ Procesy a služby, ktoré sú 
často neefektívne a náročné 
na čas,

§ Občania pocit, že 
samospráva nereaguje na ich 
problémy.

Definovanie behaviorálnych
opatrení, ktorými jednoducho 
a efektívne zlepšíme 
„zákaznícku skúsenosť“ 
občanov, zjednodušíme 
a zefektívnime absolvovanie 
procesov.

Monitorovanie a vyhodnotenie 
dopadov jednotlivých opatrení.
Zber dáta a objektívnych 
dôkazov pre návrh 
behaviorálnej politiky mesta 
starajúceho sa o svojich 
občanov, ako aj jej konkrétnych 
opatrení.

Súbor opatrení pre partnerské 
mesto, ktoré budú  pokrývať 
všetky dotknuté oblasti, ktoré 
možno efektívnej riešiť 
aplikovaním behaviorálnych
poznatkov.

Dizajn behaviorálnych
intervencií

Behaviorálna politika pre 
mesto a jej zavedenie do 

praxe

Testovanie intervencií

Mapovanie problémov
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NAŠE BEHAVIORÁLNE 
INTERVENCIE
V SKRATKE
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Oblasti behaviorálnych intervencií

PARTICIPATÍVNY 
ROZPOČET

SEPAROVANÝ 
ZBER

VEREJNÉ 
PRIESTRANSTVÁ

DANE A POPLATKY

ŠKOLSTVO

SLUŽBY OBČANOM
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Intervencie v oblasti miestnych daní 
a poplatkov

Dlh na poplatku za komunálne odpady
- v pilotnom meste výber daní a poplatkov bol na úrovni 74% (daňová medzera

26%)
- po uplatnení štandardných nástrojov výber stúpol na 89% (daňová medzera

11% - 292 500 EUR)

2 intervencie – pripomienka (01/2019) a štandardná výzva (09/2019)

Cieľ – znížiť daňovú medzeru
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Intervencie v oblasti miestnych daní 
a poplatkov

MORAL 
SUASION (apel 

na morálku) frame

Sociálne normy + 
apel na morálku

QR obsahujúci platobné 
údaje spoločné pre 
všetkých dĺžnikov

Call to action
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Intervencie v oblasti miestnych daní 
a poplatkov

PUBLIC GOOD 
(prečo je dobré 
zaplatiť) frame

Poďakovanie + 
čo všetko mesto 

spravilo

QR obsahujúci platobné 
údaje spoločné pre 
všetkých dĺžnikov

Call to action
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Častým problémom nie je, že by rodičia nemali záujem o vzdelanie svojho 
dieťaťa, ale jednoducho zabudnú, sú roztržití, či zaneprázdnení a nenapadne im 
sa dieťaťa opýtať, či sa do školy pripravilo.

Prospech a záujem rodičov o úlohy detí v škole 

SMS sme si vybrali preto, že ich index otvorenosti je 98 % zatiaľ čo pri emailoch 
je ich index otvorenosti približne 20 %. 

Celkovo 4 základné školy, prejavený záujem od ďalších

Intervencia – Rodičia žiakov 2. a 4. ročníka obdržia SMS pripomienku od 
triedneho učiteľa 3 a 1 jeden deň pred testom z matematiky a 

slovenčiny 

Cieľ – zlepšiť prospech žiakov, podnietiť záujem rodičov o úlohy detí v 
škole, systematické pripravovanie žiakov na hodiny, podnecovanie 

spolupráce rodičov – školy - žiakov.

Intervencia v oblasti školstva 
- komunikácia s rodičmi
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Intervencia v oblasti školstva 
- komunikácia s rodičmi

Príprava intervencie
Príprava aplikácie na odoslanie
sms, vytvorenie skupín pre
triedy, návrh mailov a sms

Odoslanie SMS

Dobrý deň,
nezabudnite,
že máme so
4.C zajtra
test zo SJ.
Prejdite si
spoločne
učivo a
opýtajte sa
vášho
dieťaťa, či sa
cíti
pripravené.
Držím palce.

Dobrý deň, nezabudnite, že máme so 4.C
zajtra test zo SJ. Prejdite si spoločne učivo
a opýtajte sa vášho dieťaťa, či sa cíti
pripravené. Držím palce. Triedna učiteľka

Doručenie sms
rodičom a jej
prečítanie

Spoločná príprava
rodiča a dieťaťa

Testovanie
Lepší prospech
Lepšia komunikácia
Lepšie sebahodnotenie
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Intervencie v oblasti poskytovania 
služieb občanom

Veľký podiel obyvateľov stále preferuje offline komunikáciu a to buď
prostredníctvom listinných podaní alebo osobnou návštevou úradu (zvyk,
elektronicky nič nevybavíme, je to ťažké), dôsledkom je nízka miera efektivity a
strata času

3 intervencie:

1) Framing – zvýšiť podiel e-mailových žiadosti, prostredníctvom zmeny
komunikácie - znížiť čas úradníkov na prípravu a vydanie rozhodnutia
2) E-Formulár a eID – vďaka upravenej komunikácii a novému formuláru,
vrátane možnosti podpisu eID umožniť rýchlejšiu komunikácia a šetrenie času
3) Online platby – zvýšiť podiel obyvateľov platiacich dane a poplatky online

Cieľ – Zvýšiť online komunikáciu a využívanie elektronických služieb, 
zvýšiť efektivitu práce úradníkov
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Intervencie v oblasti poskytovania 
služieb občanom - Framing

“Rather,	by	offering a	particular perspective,	frames organize —
or	better,	reorganize —information that citizens already have in	
mind.	Frames suggest how politics should be thought about,	
encouraging citizens to	understand events and	issues in	
particular ways”	(Kinder,	2003)
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Intervencie v oblasti poskytovania 
služieb občanom – e-form + eID

Zjednodušený 
formulár

Využitý jednotný 
manuál elektronických 

služieb

Logickejšie 
usporiadanie prvkov

Dostupný návod a 
videonávod



19

Intervencie v oblasti poskytovania 
služieb občanom – online platby

AKO UHRADIŤ 
DANE?

Úhrada daní je veľmi jednoduchá. 
 

Daň z nehnuteľnosti, ako aj poplatok za odpad môžete uhradiť 3 spôsobmi:

       1. platbou cez internet banking,

       2. prevodom vo Vašej banke,

          (Pozor: Za prevod na pobočke môžu byť účtované poplatky)
       3. alebo v pokladni Mestského úradu v Prievidzi.

          (Pozor: Na úrade môžete platiť iba do 300 eur.)
 

 

 

 

 

Najrýchlejší a najobľúbenejší spôsob je platbou cez internet banking. 
 

Nemusíte tak strácať čas, ktorý by ste strávili cestou a čakaním na úrade, ktorý je v tomto 

období preťažený.

3 jednoduché kroky:
1. V rozhodnutiach nájdete po vyčíslení 

finálnej čiastky (na poslednej strane) 

číslo účtu, konštantný, variabilný 

a špecifický symbol.

 

2. Vpíšte tieto údaje do internet bankingu 

alebo mobilnej aplikácie Vašej banky.

 

3. Odošlite platbu

NESTRÁCAJTE ČAS CHODENÍM NA ÚRAD

AKO UHRADIŤ 
DANE?

Úhrada daní je veľmi jednoduchá. 
 

Daň z nehnuteľnosti, ako aj poplatok za odpad môžete uhradiť 3 spôsobmi:

          1. platbou cez internet banking,

          2. prevodom vo Vašej banke,

             (Pozor: Za prevod na pobočke môžu byť účtované poplatky)
          3. alebo v pokladni Mestského úradu v Prievidzi. 

              (Pozor: Na úrade môžete platiť iba do 300 eur.)
 

 

 

 

 

Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob je platbou cez internet banking. 
 

Ušetrí Vám čas, ktorý by ste strávili cestou a čakaním na úrade, ktorý je v tomto období 

preťažený.

UŠETRITE ČAS PLATBOU ONLINE

3 jednoduché kroky:
1. V rozhodnutiach nájdete po vyčíslení 

finálnej čiastky (na poslednej strane) 

číslo účtu, konštantný, variabilný 

a špecifický symbol.

 

2. Vpíšte tieto údaje do internet bankingu 

alebo mobilnej aplikácie Vašej banky.

 

3. Odošlite platbu

Loss Frame

Gain Frame

3 kroky namiesto 
návštevy 

úradu/banky
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Intervencia v oblasti znečistenia
verejných priestranstiev

Cigaretové ohorky sú veľkým environmentálnym, estetickým ale aj finančným
problémom, s ktorým bojujú mestá. V niektorých prípadoch odpad z tabakových
výrobkov predstavuje 80% odpadov v uliciach miest.

Cieľ – Znížiť počet cigaretových ohorkov odhodených na zem v okolí
autobusových zastávok

Intervencia: Špeciálna nádoba na odhadzovanie cigaretových ohorkov,
ktorá umožňuje ohorkom hlasovať o tom, či je lepší basketbalový tím z Prievidze
alebo Handlovej.
Následne porovnáme výsledky pre a post testu a vyhodnotíme efektívnosť
intervencie.
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Slovensko v roku 2016 recyklovalo 23 percent komunálneho odpadu (PD 26%).
V roku 2015 to bolo len necelých 15 percent. Europoslanci tvrdia, že treba zlepšiť
prácu s verejnosťou, spoluprácu so samosprávami a manažment bioodpadu.

Cieľ – Zvýšiť vedomosti a motiváciu občanov k separovaniu odpadu a 
zmeniť ich postoje a voči separovaniu

Intervencia: Výzva na separovanie odpadu obsahujúca informácie o správnom
a nesprávnom triedení spolu s využitím behaviorálnych princípov pre zvýšenie
motivácie a presvedčivosti.
Meranie informovanosti, motivácie, postojov a sebavýpovedi o množstve
separovaného odpadu prebehne pred a po zaslaní letáku formou dotazníku.
Následne porovnáme výsledky pre a post testu a vyhodnotíme efektívnosť
intervencie.

Intervencia v oblasti separovania
odpadu
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Participatívny rozpočet

Riešenie pre malé 
obce

Riešenie pre 
mestá

Participatívny rozpočet je časť rozpočtu mesta/obce vyčlenená na financovanie
projektov navrhnutých samotnou obcou alebo občanmi. O výbere projektov
rozhodujú formou online hlasovania občania. 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


