
ÚVOD DO 
BEHAVIORÁLNEJ 
EKONÓMIE
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Behaviorálna ekonómia je veda, ktorá 
sa zaoberá ľudským vnímaním, 

správaním a rozhodovaním. 



7

Mapuje chyby, ktoré robíme v 
rozhodovaní a umožňuje nám ich 

predvídať.



AKO 
BEHAVIORÁLNA 
EKONÓMIA POMÁHA 
V PRIEVIDZI
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ŠKOLSTVO
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Problém
• Rodičia sú niekedy veľmi zaneprázdnení a je pre nich ťažké

sledovať všetky školské povinnosti ich detí.
• Deti často nepovedia, že ich čaká test, a rodičia sa môžu zabudnúť

opýtať.

Cieľ

• Zlepšenie prospechu žiakov na prvom stupni ZŠ zo slovenčiny a
matematiky.

• Podnietiť záujem rodičov o školské povinnosti detí a pomôcť im so
systematickou prípravou na vyučovanie.

• Zlepšenie spolupráce medzi žiakom - rodičom - učiteľom.
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Intervencia

SMS A EMAILOVÉ PRIPOMIENKY PRED TESTAMI

• Education Endowment foundation vo Veľkej Británii testovali
pripomienky pred testami z angličtiny a matematiky. Žiakom sa
zlepšil prospech až o 27 %.

• SMS pripomienky sa ukázali ako obzvlášť účinné, pretože ich
index otvorenosti je 98 % zatiaľ čo pri emailoch je ich index
otvorenosti približne 20 %.

• Email sme pridali najmä preto, že SMS majú rozsah len 160
znakov. Email obsahoval informáciu o tom, čo bude test
obsahovať a prípadne aj pracovný list s cvičeniami.
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Intervencia

SMS pripomienka 
3 dni pred testom 

Email
3 dni pred testom 

SMS pripomienka 
1 deň pred testom 

Príprava rodiča s 
dieťaťom

Test zo slovenčiny a 
matematiky

Vyhodnotenie
• prospech 

• subjektívna pripravenosti 
• odhadovaná úspešnosť

Dobrý
deň,
nezabudni
te, že
máme so
4.C zajtra
test zo SJ.
Prejdite si
spolocne..
.

Dobrý

deň,
nezabudni
te, že
máme so
4.C zajtra
test zo SJ.
Prejdite si
spolocne..
.
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Testovanie

• Projektu sa zúčastnili 3 základné školy v Prievidzi.
• Náhodne sme triedy rozdelili do 2 skupín.

Žiaci 1.stupňa ZŠ
Kontrolná skupina

Experimentálna skupina
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Testy z matematiky
• Výsledky experimentálnej skupiny sa zlepšili o 4,5 - 8 %.
• Experimentálna skupina podhodnocovala svoj výkon - odhadovali, že majú

správne menej odpovedí, ako naozaj mali.
• V tom, ako sa žiaci cítili na testy pripravení, sme nenašli rozdiely medzi

skupinami.

Predbežné výsledky
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Testy zo slovenského jazyka
• Experimentálna skupina dosiahla o 7 - 8 % lepšie výsledky v 2 z 3 testov zo

slovenského jazyka.
• V 2 testoch experimentálna skupina podhodnocovala svoj výkon.
• V prípade druhého testu sa ukázalo, že v experimentálnej skupine sa cítilo

skoro alebo úplne pripravených o 10,5 % viac žiakov ako v kontrolnej
skupine.

Predbežné výsledky
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SEPAROVANÝ ZBER
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Problém
• Podľa štatistiky z roku 2018 až 66 % odpadu na Slovensku končí

na skládkach.
• Slováci síce recyklujú stále viac, ale len 23 % odpadu recyklujeme.
• EÚ chce do roku 2025 recyklovať až 55 % odpadu tak, aby na

skládkach skončilo maximálne 10 %.

Cieľ

• Zvýšiť informovanosť občanov o tom, ako správne separovať.

• Zlepšiť ich postoje a zvýšiť ich motiváciu separovať.

• Zvýšiť množstvo a frekvenciu separovania odpadu.
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Intervencia

MODEL COM-B
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Intervencia

SOCIÁLNE SCHVÁLENIE

• Ľudia majú tendenciu
napodobňovať správanie a
názory iných

• Ľudia kopírujú najmä tých,
ktorí sú im podobní

• Je potrebné ukázať nielen čo
robí veľa ostatných, ale čo
robí väčšina
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Intervencia

Informačný leták - Krátky sprievodca separovaním

Prvotné
zaujatie, ktoré 

vzbudzuje v 
čitateľovi 

pozitívne emócie

Motivácia - Konkrétny 
negatívny dôsledok

Motivácia - Konkrétny 
pozitívny dôsledok
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Intervencia

Informačný leták - Krátky sprievodca separovaním

Schopnosť -
Jednoduchý návod

Schopnosť - Dôraz 
na problematické 

odpadky, ktoré ľudia 
často nesprávne 

separujú



22

Intervencia

Informačný leták - Krátky sprievodca separovaním

Dôraz na 
jednoduchosť

separovania

Príležitosť -
Jednoduchý návod, 
ako je možné začať 

separovať bez 
zbytočných nákladov

Schopnosť -
Jednoduché tipy, ako 

znížiť množstvo 
produkovaného 

odpadu

Leták je navrhnutý 
tak, aby sa dal 

pripnúť na 
chladničku a slúžiť 
ako pripomienka
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Intervencia

Oficiálny list od pani primátorky

Pani primátorke sme dali odporúčania k 
napísaní osobného listu, ktorý bude 
sprevádzať leták.

Veľmi konkrétne opisuje dôsledky
neseparovania odpadu v Prievidzi a 
zároveň ako separovanie Prievidzi 
pomohlo. 

Používa sociálne schválenie, aby 
motivovala viac ľudí k separovaniu. 

Dáva jednoduché rady, ako môže 
každý pomôcť už dnes. 
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Testovanie

• Obyvateľov Prievidze rozdelíme náhodne do 3 skupín.
• Po obdržaní komunikácie budeme telefonicky zisťovať sebavýpoveď o

separovaniu, postoje voči separovaniu a vedomosti o separovaní.

Obyvatelia Prievidze

Žiadna komunikácia

Informačný leták

Informačný leták + oficiálny list
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VEREJNÉ 
PRIESTRANSTVÁ
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Problém
• 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 množstvo cigaretových ohorkov na zemi v okolí
autobusových zastávok.
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Intervencia

NUDGE (po slovensky „postrčenie“)
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Intervencia

Ktorý basketbalový tím je najlepší?
Prievidza alebo Handlová 

https://ballotbin.co.uk/wp-content/uploads/Blurry-Love-Island.jpg
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Testovanie

Koľko je na zastávke 
cigaretových ohorkov 

teraz?

Vyčistíme zastávku
Koľko je na zastávke 

cigaretových ohorkov po 
2 týždňoch? 

Vyčistíme zastávku a 
nainštalujeme BallotBin

Koľko je na zastávke 
cigaretových ohorkov po 

2 týždňoch?

Vyhodnotenie
Aký je rozdiel v množstve 

ohorkov po inštalácii BallotBinu?
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DANE A POPLATKY
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Problém 1
• V období platby daní z nehnuteľnosti a za odpad je Mestský úrad v

Prievidzi niekedy preťažený množstvom občanov.
• Tvoria sa dlhé rady, občania aj zamestnanci úradu sú nespokojní.
• Len 36 % občanov platilo v roku 2018 dane online.

Cieľ

• Zvýšiť počet občanov, ktorí budú platiť dane z nehnuteľnosti a za
odpad online.
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Intervencia

2 verzie letáku sprevádzajúceho list o výmere daní 

Zarámcovanie ako 
strata

Zarámcovanie ako 
zisk

Pocit 
jednoduchosti

Štruktúrované 
informácie o postupu 

online platby
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Testovanie

• Obyvateľov Prievidze sme náhodne rozdelili do 3 skupín.
• Po obdržaní komunikácie sme zisťovali, aký je rozdiel v spôsobe

platby medzi skupinami.

Obyvatelia Prievidze

Len list o výmere daní

List + leták zarámcovaný ako strata

List + leták zarámcovaný ako zisk
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Výsledky

30% 32% 34% 36% 38% 40% 42%

Všetci občania Prievidze v minulom roku 2018

Kontrolná skupina v roku 2019

Skupina, ktorá dostala v roku 2019 leták zarámcovaný ako
zisk

Skupina, ktorá dostala v roku 2019 leták zarámcovaný ako
stratu

Percento občanov platiacich dane online

• O 12 - 13 % viac občanov ako v roku 2018 zaplatilo dane online
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Problém 2 
• Neplatiči poplatku za komunálny odpad dlhujú mestu nemalú

čiastku (takmer 200 000 EUR).
• Mesto preto pravidelne musí alokovať extra čiastku na vykrývanie

nedoplatkov za odvoz odpadu.
• Väčšina dlžníkov pritom dlhuje relatívne nízke čiastky do 80 EUR.

Cieľ

• Zvyšovanie účinnosti výberu poplatku za komunálny odpad.

• Znížiť počet dlžníkov za poplatok za komunálny odpad resp.
priniesť do rozpočtu mesta zdroje, ktoré dlhujú obyvatelia mesta.
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Intervencia

• Mesto v máji 2019 poslalo pripomienku o nedoplatku na 
komunálnom odpade (nikdy predtým pripomienku počas roka 
neposielalo). 

• List o výmere dlhu a úradnú pripomienku poslali celkovo 2017 
dlžníkom.

• Pripojenie 2 letákov v úradná pripomienka
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Intervencia

Morálna 
norma 

Výzva na 
akciu

QR kód –
uľahčenie 

platby

Vyjadrenie 
vďaky –
verejné 
dobro
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Testovanie

Obyvatelia Prievidze 
s nedoplatkom na 

komunálnom odpade

List – pripomienka upozorňujúca 
na dlh

List - pripomienka + leták „sociálna 
norma“

List – pripomienka + leták 
„poďakovanie“
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Výsledky

• Celkovo prevzatých 712 zásielok z 2017 rozoslaných listov.
• Celkový prínos pre mesto 7 276 EUR, približne 7 % z celkovej 

dlžnej čiastky.

Intervencia
Počet 
zaplatených 

Počet 
prevzatých 
zásielok

Účinnosť

Pripomienka + leták morálna 
norma

51 227 22,47%

Len pripomienka bez letáku 53 248 21,37%

Pripomienka + leták 
"Ďakujeme"

36 237 15,19%
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ONLINE SLUŽBY
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Problém 1
• Približne každá štvrtá prihláška na prevádzkovanie stánku je

posielaná výhradne formou poštovej zásielky.
• To zvyšuje časové náklady pri spracovávaní offline žiadostí do

systému.

Cieľ

• Zvýšiť počet trhovníkov, ktorí budú podávať žiadosť o
prevádzkovanie trhu online prostredníctvom e-mailu
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Intervencia
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Testovanie a očakávané výsledky

• Prihlasovanie na Banícky Jarmok (6.9 – 8.9)
• Porovnáme matematický odhad klesajúceho počtu trhovníkov, ktorí

sa prihlasujú online, s reálnym počtom online prihlásení.
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Prihláška poštou Prihláška online
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Problém 2
• Aj v prípade podania žiadosti prostredníctvom e-mailu, zostáva

povinnosť vytlačenú žiadosť podpísať a poslať poštou.
• Kvôli tomu pretrváva problém s vyššími časovými nákladmi pri

spracovávaní žiadostí.

Cieľ

• Vytvoriť alternatívu – skutočne elektronické podanie žiadosti
prostredníctvom aktívneho pdf formulára.

• Zvýšiť počet trhovníkov, ktorí budú podávať žiadosť o
prevádzkovanie trhu online prostredníctvom aktívneho pdf
formulára.
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Intervencia

Umiestnenie banneru a videonávodu na webovú stránku + alternatívy 
skutočne elektronického podania

Prehľadnosť 
a jasnosť 
informácií

Checklist

Jednoduchosť
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Testovanie

• Vyhodnotenie účinnosti intervencie ako podielu podaných
prihlášok online formou prostredníctvom aktívneho pdf formulátu
a ostatných foriem podania.

• Primárne testovanie na Vianočných trhoch (13.12. – 23.12)
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Ďakujeme za pozornosť


