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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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Oblasti behaviorálnych intervencií

PARTICIPATÍVNY 
ROZPOČET

SEPAROVANÝ 
ZBER

VEREJNÉ 
PRIESTRANSTVÁ

DANE A POPLATKY

ŠKOLSTVO

SLUŽBY OBČANOM



POWERPOINT PREZENTÁCIE

TITULNÁ STRANAAKO 
BEHAVIORÁLNA 
EKONÓMIA 
POMÁHA V 
PRIEVIDZI



7



8

Nie všetko, čo dáva zmysel 
funguje a nie všetko čo 
funguje dáva zmysel.
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90 % rozhodnutí sa udeje
podvedome.
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„Problém s prieskumom
trhu je, že ľudia si
nemyslia čo cítia, 

nehovoria čo si myslia a 
nerobia čo hovoria.“ 

David Ogilvy
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Behaviorálna ekonómia je 
veda, ktorá sa zaoberá
ľudským vnímaním, 

správaním a 
rozhodovaním. 
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Dáva nám nástroje, ako
porozumieť, predvídať a 

meniť správanie ľudí.
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ŠKOLSTVO
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Intervencia

SMS pripomienka 
3 dni pred testom 

Email
3 dni pred testom 

SMS pripomienka 
1 deň pred testom 

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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Predbežné výsledky
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Predbežné výsledky
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VEREJNÉ 
PRIESTRANSTVÁ
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Intervencia

Ktorý basketbalový tím je najlepší?
Prievidza alebo Handlová 
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Testovanie

Koľko je na miesto 
cigaretových ohorkov 

teraz?
Vyčistili sme miesto 

realizácie

Koľko je na mieste 
cigaretových ohorkov po 

1 týždni? 
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Výsledky
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DANE A POPLATKY
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Intervencia

2 verzie letáku sprevádzajúceho list o výmere daní 

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

Zarámcovanie ako 
strata

Zarámcovanie ako 
zisk

Pocit 
jednoduchosti

Štruktúrované 
informácie o postupu 

online platby
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Výsledky

36%

38%

41,80%

40,80%

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



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


