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Úvod
V posledných rokoch si získavajú behaviorálne vedy stále väčšiu pozornosť. Cieľom
behaviorálnej vedy je vysvetliť vplyv prostredia a okolností na správanie sa ľudí a na
ich rozhodovanie prostredníctvom psychologických motívov. Behaviorálne vedy sú
vedy zaoberajúce sa ľudským správaním, rozhodovaním a nástrojmi, ktorými
dokážeme toto správanie meniť. Ukazuje sa, že veľmi často 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. Behaviorálne vedy sú oblasť, v ktorej sa robí veľké
množstvo výskumu na najlepších univerzitách a výskumných inštitúciách sveta.
Využívané poznatky sú preto spoľahlivé a efektívne a sú v absolútnom súlade s
trendom evidence and science based policy making.
Behaviorálna veda sa venuje štúdiu ľudského správania a definovaniu systematického
vplyvu interných a externých faktorov na výsledok individuálneho rozhodovania a
procesov s tým spojených. Spája poznatky viacerých vedných odborov, ako sú
mikroekonómia, kognitívna psychológia a etika. Na jej poznatky nadväzuje
behaviorálna verejná politika, ktorej význam spočíva v zohľadnení iracionálneho
správania jednotlivcov a hľadaní spôsobov, ako robiť účinnejšie verejné politiky.
Aplikovanie poznatkov behaviorálnej vedy možno využiť pri zvyšovaní efektivity
prijímaných ekonomických a sociálnych opatrení (daňová politika, ochrana
spotrebiteľov, energetická efektívnosť atď.) a pri zvyšovaní kvality verejných služieb,
tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni miestnych samospráv. Prvým, nevyhnutným
krokom v procese implementácie behaviorálnych intervencií je identifikácia
relevantného, behaviorálneho problému a pomenovanie cieľa.
Cieľom projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov, ktorý
realizovalo občianske združenie Civita Center bolo priniesť prvýkrát tento trend na
Slovensko a zaradiť sa tak, v tomto ohľade, medzi progresívne štáty EU. Na Slovensku
vo verejnom sektore v čase realizácie nášho projektu ešte neexistoval systematický
prístup k tejto téme, hoci už bolo do praxe zavedených niekoľko úspešných riešení ako
napríklad zníženie počtu fajčiarov v nefajčiarskych zónach Bratislavskej vlakovej
stanice o 75%. Pritom súkromné spoločnosti už využívajú potenciál tohto prístupu v
značnom rozsahu, predovšetkým na zefektívnenie predaja a na zlepšenie zákazníckej
skúsenosti. Nemáme ešte dostatok expertov v tejto oblasti, ktorí by aktívne pôsobili aj
vo verejnej správe.
Unikátny a skúsený tím expertov na verejnú politiku a behaviorálne vedy navrhol
v rámci projektu pre samosprávu koncepciu behaviorálnej politiky v súlade s ľudskou
kogníciou, ktorej aplikovaním do praxe budú môcť mestá vyriešiť niektoré špecifické
problémy samospráv ako neefektívny výber daní, neprívetivé služby či nedodržiavanie
pravidiel separovania občanmi. Základným princípom navrhnutých opatrení
bevahiorálnej politiky bola ich inovatívnosť a jednoduchosť ich implementácie.
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Konkrétny spôsob overenia politiky v praxi bol špecifikovaný v spolupráci s mestom
Prievidza a mestom Michalovce, kde bolo realizovaných celkom 8 behaviorálnych
intervencií.
Predložený dokument sumarizuje realizované intervencie a ich výsledky, podrobné
správy z jednotlivých intervencií, vrátane ich implikácie je možné nájsť na stránke
www.civitacenter.sk.
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1. Intervencia v oblasti pripomienok dlžníkom na poplatku
za komunálny odpad

Behaviorálna intervencia bola zameraná na zvýšenie miery platenia dlhov na poplatku
za komunálny odpad v meste Prievidza. Výzva týkajúca sa účinnosti výberu miestnej
dane za komunálny odpad bola identifikovaná ako jedna z mnohých problémov mesta.
Na základe dát, ktoré s nami mesto Prievidza zdieľalo vyplynulo, že Prievidza
každoročne získa v priemere 88 % z očakávaných príjmov z výberu miestnej dane za
komunálny odpad, z čoho približne ⅕ je vyzbieraná až pred koncom fiškálneho roka,
po písomnej výzve. Problémom je finančná medzera, teda rozdiel medzi očakávanými
a reálne vyzbieranými príjmami z daní. Finančná medzera čiastočne ohrozuje likviditu
mesta a komplikuje finančné krytie vykonávania miestnych, verejných politík a
zabezpečovanie verejných služieb.
Našim cieľom sa stala podpora predmetnej politiky formou zvýšenia účinnosti nástrojov
nasadených v rámci jej implementácie o minimálne 10%.
Proces tvorby intervencie je možné popísať v siedmich krokoch. Najskôr sme
identifikovali vzorku. Prvotná vzorka obsahovala všetkých dlžníkov na poplatku na
komunálny odpad. Išlo teda o populáciu dlžníkov. Túto vzorku sme v spolupráci s
administratívou mesta očistili o dlžníkov, ktorí podľa mesta nie sú obyvatelia mesta a
opakovane nepreberajú zásielky.
Dizajn intervencie predstavoval intervenčný dizajn, avšak je potrebné upozorniť, že ide
o tzv. kváziexperiment. Pre objektívne dôvody totiž nemohlo dôjsť k náhodnému
rozdeleniu vzorky do troch skupín (A, B, C). Rozdelenie dlžníkov v meste Prievidza
prebehlo na ekonomickom oddelení mesta Prievidza. Dlžníci boli zoradení podľa
abecedy a delení na základe abecedy. Vzhľadom na uvedené sme stanovili dve
kontrolné kritériá (pohlavie a výška dlhu), aby sme zabezpečili podobnosť skupín. To,
kto dostane pripomienku, sme vyriešili nasledovne:
§
§
§

mesto si v priebehu septembra každoročne robí audit, ktorého výstupom (mimo
iné) je zoznam dlžníkov na mestských poplatkoch a daniach.
dlžníkov sme rozdelili do dvoch skupín, jedna z nich pripomienku dostala, druhá
(tzv. kontrolná) nie.
rozdelenie do skupín prebehlo podľa abecedy tak, aby bolo v oboch skupinách
približne rovnaké množstvo ľudí. Listy sa generovali pomocou softvéru, preto aj
rozdelenie muselo prebehnúť v ňom. Dve kontrolné kritéria boli pohlavie a výška
dlhu.

Zoznam dlžníkov vygenerovalo mesto na konci februára 2019, po finančnom audite v
januári 2019. V súvislosti s týmto krokom sme v spolupráci s mestom zabezpečili
technickú merateľnosť a to nasledovne:
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§
§

identifikátorom bol ID jednotlivca, ktoré pridelí jednotlivcovi administratíva mesta.
softvérom na spárovanie je CORAgeo, ktorý po zadaní špecif. príkazov sa
overovala prítomnosť platby vo výpise z učtárne mesta (tí im ho pošlú na
vyžiadanie).

V spolupráci s mestom sme postupne vytvárali dizajn intervencie vo forme listu a
letákov. Pre potreby tejto intervencie bolo vyvinutých celkovo päť rôznych rámcovaní.
V komunikácii s mestom v marci a apríli 2019 došlo k rozhodnutiu a výberu dvoch
rámcovaní - sociálna norma a poďakovanie. Finálne posielanie pripomienok sa
uskutočnilo v máji 2019.

Tabuľka 1: Popis premenných
Premenná

Typ a popis

Zaplatenie dlhu

Nominálna premenná (0 - nezaplatil, 1 zaplatil)
Závisle premenná

Typ intervencie

Nominálna premenná (0 - dlžník nedostal
intervenciu, 1 - dlžník dostal intervenciu)

Nezávisle premenná

Intervencie A - list + sociálna norma
Intervencia B - len list
Intervencia C - list + vďaka
Výška dlhu

Spojitá premenná
Výška dlhu v EUR
Nezávisle premenná

Výška zaplateného
doplatku

Spojitá premenná

Výška doplatku v EUR

Nezávisle premenná
Vek

Ordinálna premenná
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Vekové kategórie (do 35 rokov, od 36-45
rokov, od 46 do 60 rokov, od 61 rokov)

Nezávisle premenná
Pohlavie

Nominálna premenná (0 - muž, 1 - žena)
Nezávisle premenná

Poctivosť

Ordinálna premenná

Kategórie (prvý nedoplatok, druhý
nedoplatok, tretí nedoplatok, viac ako tri
nedoplatky)

Nezávisle premenná
Zdroj: autori

V máji 2019 bola poslaná pripomienka celkovo 2017 domácnostiam v meste Prievidza,
ktoré dlhovali k danému obdobiu za komunálny odpad. Prvou úlohou bolo vyčistenie
datasetu, vzhľadom na to, že do finálnej vzorky môžu byť zaradené domácnosti, ktoré
si list prevzali. Domácnosti, ktoré si list neprevzali, a teda nemohli vidieť intervenciu,
neboli zaradené do finálnej vzorky. Počet doručených výziev bol 712 (35,3 % z celej
vzorky).
Z tabuľky 2 je zrejmé, že intervenciou sa podarilo získať pre mesto Prievidza približne
7 % z celkového objemu dlžôb na poplatku za komunálny odpad. Berúc do úvahy
celkové náklady na realizáciu intervencie (papier, tlač, obálky)1 v objeme 271 EUR, je
prínos intervencie približne 7 000 EUR.
Tabuľka 2: Aký objem financií sa podarilo získať
Celková suma dlhov v EUR (dlžníci, ktorí si prevzali pripomienku)

102 581,70 €

Celková suma zaplatených dlhov v EUR

7 276,60 €

7,09%

Zdroj: autori

1

Cenu práce realizátorov intervencie a úradníčok nezapočítavame, keďže daná agenda je v náplni ich
práce.
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Ako najúčinnejší typ pripomienky môžeme označiť pripomienku A - list + leták so
sociálnou normou. Je účinnejšia o približne 1 p.b. ako pripomienka B - list a o viac
ako 7 p.b. ako pripomienka C - list a “vďaka”. Relatívna účinnosť v tabuľke 3 tak
jednoznačne naznačuje, že intervencia C (poďakovanie) bolo najmenej účinná z
pohľadu želanej reakcie dlžníka - zaplatenie aspoň časti nedoplatku. Následná tabuľka
7 a regresná analýza ukazuje podrobnejšie porovnanie účinnosti dvoch najúčinnejších
pripomienok A a B.

Tabuľka 3: Porovnanie účinnosti jednotlivých typov pripomienky
Typ
pripomienk
y

Počet
zaplatení
dlhu

Počet
doručených
pripomieno
k

Účinnosť

Porovnanie

A

51

227

22,47%

X

-1,10%

-7,28%

B

53

248

21,37%

1,10%

X

-6,18%

C

36

237

15,19%

7,28%

6,18%

X

Zdroj: autori

Dizajn intervencie predpokladal rôznorodú skupinu dlžníkov na poplatku za komunálny
odpad. Preto sme rozlišovali dlžníkov podľa počtu poplatkov, ktoré nezaplatili. Je
prirodzeným predpokladom, že notorickí dlžníci môžu mať iný typ reakcie na
pripomienku o zaplatení dlžnej čiastky. Tento predpoklad môžeme testovať relatívnou
účinnosťou intervencie. Inými slovami, koľko percent dlžníkov, podľa počtu
období/nedoplatkov, zaplatí dlžnú čiastku (tabuľka 4). Výsledky jednoznačne ukazujú,
že pripomienka je najúčinnejšia u dlžníkov, ktorí majú dlh len na jednom nedoplatku
(teda len za jeden rok). Opäť platí, že relatívne najúčinnejšia intervencia je intervencie
pripomienky so sociálnou normou.

Tabuľka 4: Porovnanie účinnosti jednotlivých typov pripomienky podľa počtu období,
ktoré dlžník neplatil poplatok na komunálny odpad
Typ
pripomien
ky

Nový dlžník
- dlhuje prvý
rok

Dlžník, ktorý
dlhuje
poplatky za
dva roky

Dlžník, ktorý
dlhuje
poplatky za
tri roky

Dlžník, ktorý dlhuje
poplatky za štyri a
viac rokov
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A

40,2%

10,0%

13,8%

9,1%

B

30,5%

15,0%

10,7%

13,1%

C

23,9%

14,3%

10,0%

1,7%

Zdroj: autori

Ďalším zaujímavým ukazovateľom a typom reakcie je, či dlžník zaplatí celý dlh v jednej
splátke. Táto stratégie môže byť aj preferenciou mesta, keďže ide o variantu, v ktorej
dostane mesto najrýchlejšie dlžnú čiastku. Opäť platí, že intervencia pripomienky spolu
so sociálnou normou je vysoko účinná pri dlžníkoch pri prvom nedoplatku a
porovnateľne účinná aj pri dlžníkoch s dvoma nedoplatkami za komunálny odpad.
Zaujímavým zistením je, že aj intervencia pripomienky s poďakovaním sa ukazuje ako
vysoko účinná pri dlžníkoch, ktorí dlhujú po prvý raz alebo majú dva nedoplatky. Je
však potrebné upozorniť, že tieto výsledky je potrebné interpretovať veľmi mierne, pre
nízky počet pozorovaní pri rozdelení na veľký počet skupín. Spoľahlivejší odhad
poskytuje regresná analýza.

Tabuľka 5: Tendencia zaplatiť celý dlh naraz podľa typu intervencie
Typ
pripomienk
y

Nový dlžník dlhuje prvý
rok

Dlžník, ktorý
dlhuje
poplatky za
dva roky

Dlžník, ktorý
dlhuje poplatky
za tri roky

Dlžník, ktorý dlhuje
poplatky za štyri a
viac rokov

A

70,3%

80,0%

0,0%

20,0%

B

52,8%

33,3%

66,7%

37,5%

C

88,5%

57,1%

0,0%

0,0%

Zdroj: autori

V neposlednom rade sa môžeme pozrieť aj na vek dlžníkov a účinnosť jednotlivých
intervencií. Zaujímavým zistením je, že všetky intervencie boli relatívne najúčinnejšie
na dlžníkov vo veku 61 rokov a viac. Tento výsledok vyžaduje hlbšiu investigatívu a je
v tomto bode len veľmi ťažko interpretovateľný. Jedným z predpokladov môže byť, že
ľudia vo vyššom veku reagujú na úradné listy (pripomienky) odlišne ako mladšia
populácia. Dáta taktiež naznačujú intervencia pripomienky spolu so sociálnou normou
je najúčinnejšia na dlžníkov vo vekových kategóriách do 45 rokov. Aj tu je však
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potrebné upozorniť, že tieto výsledky (tabuľka 6) je potrebné interpretovať veľmi
mierne, pre nízky počet pozorovaní pri rozdelení na veľký počet skupín. Spoľahlivejší
odhad poskytuje regresná analýza (tabuľka 7).

Tabuľka 6: Miera zaplatenie v závislosti od veku dlžníkov podľa typu intervencie
Typ
pripomienk
y

Do 35

Od 36 do 45

Od 46 do 60

Nad 61

A

28,57%

28,57%

29,21%

39,39%

B

18,33%

14,29%

28,74%

50,00%

C

20,29%

17,57%

31,34%

33,33%

Zdroj: autori

Ďalším zaujímavým zistením je, že intervencia bola viac účinná na mužov ako na ženy.
Hoci vo finálnej (očistenej) vzorke je približne rovnaký počet mužov a žien, ženy
relatívne nemej často reagovali na intervenciu zaplatením nedoplatku (v pomere 1 ku
3). Tento výsledok je však zložité jednoznačne interpretovať. Môže to súvisieť aj s
nerovnosťou príjmov a aj s tým, že domácnosti, ktoré majú tento typ poplatku
evidovaný na ženu, môžu byť relatívne častejšie neúplné rodiny, ktoré môžu mať
sťaženú ekonomickú situáciu.
Pri pohľade na model (tabuľka 7) vidíme, že štatisticky významné sú štyri premenné:
vek nad 61 rokov, pohlavie, dlžník s prvým/jedným dlhom a intervencia A (prihláška so
sociálnou normou). V prvom rade vidíme, že pripomienka funguje na dlžníkov, ktorí
majú prvý resp. jeden nedoplatok. Pri týchto dlžníkoch je trikrát vyššia šanca, že budú
reagovať na pripomienku zaplatením dlhu. Podobne je to s dlžníkmi staršími ako 60
rokov, u ktorých je šanca na reakciu na pripomienku zaplatením dlhu 2,4-krát vyššia.
Zaujímavým je zistenie, že pomer šancí u žien je na úrovni menej ako 1, čo indikuje,
nižšie šance, že ženy budú menej reagovať na pripomienku zaplatením dlhu ako muži.
V kontexte intervencie je jednoznačne najzaujímavejším zistením štatistická
významnosť intervencie A (pripomienka a sociálna norma). Táto intervencia zvýšila o
1,7-krát šancu na zaplatenie aspoň časti nedoplatku. Všetky uvedené zistenia však
vyžadujú ďalšiu investigatívu a až ďalšia replikácia tejto intervencie naznačí, ktoré z
uvedených premenných vysvetľujú reakcie na pripomienku.
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Tabuľka 7: Regresná analýza (logistická regresia) - zaplatenie dlhu ako závislá
premenná
Predictor

Estimate

SE

Z

p

Odds ratio

Intercept

-1.93502

0.32668

-5.923

< .001

0.144

celkový dlh

-0.00141

0.00128

-1.108

0.268

0.999

vek_36_45: 1 – 0

-0.35347

0.26039

-1.357

0.175

0.702

vek_61_+: 1 – 0

0.85430

0.26126

3.270

0.001

2.350

-0.58858

0.20640

-2.852

0.004

0.555

1.12291

0.26531

4.232

< .001

3.074

dlžník s viac ako 4
nedoplatkami: 1 – 0

-0.23376

0.38509

-0.607

0.544

0.792

intervencia A: 1 – 0

0.54172

0.25556

2.120

0.034

1.719

intervencia B: 1 – 0

0.35484

0.25276

1.404

0.160

1.426

pohlavie: 1 – 0
dlžník_prvý_dlh: 1 – 0

Poznámka: Intervencia C je použitá ako referenčná skupina, podobne aj vekové kategórie do 35
rokov, nad 46 a do 60 rokov a dlžníci s počtom opakovaní dlho od 2 do 3.
Zdroj: autori

Hlavným cieľom bolo zistiť, ako vplýva pripomienka formou listu na správanie dlžníkov
v meste Prievidza. Súčasne sme skúmali, ako ďalšie intervencie vo forme letáku s
morálnou normou alebo poďakovaním ovplyvňujú účinnosť pripomienky vo forme listu.
Výsledky intervencie naznačujú, že nástroj pripomienky dlžníkom je účinná forma
intervencie. Pomocou tejto formy intervencie sme boli schopní vyzbierať 7 % z
celkového dlhu na komunálnom odpade2. Výsledky regresnej analýzy ukazujú, že
najúčinnejšia intervencia je pripomienka spolu so sociálnou normou, ktorá zvýšila o
1,7-krát šancu na zaplatenie aspoň časti nedoplatku. Zároveň výsledky naznačujú, že
tento nástroj pripomienky je výraznejšie účinnejší, ak je smerovaný na dlžníkov, ktorí
nie sú notorickými neplatičmi. Dáta ukazujú, že dlžníci s jedným nedoplatkom, reagujú
na pripomienku zaplatením dlhu trikrát častejšie. Preto je jedným z odporúčaní pre
verejnú politiku smerovať intervenciu pripomienky predovšetkým na tento typ dlžníkov.

2

U dlžníkov, ktorým bola doručená výzva a zásielku si prevzali.
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2. Intervencia v oblasti online platenia daní
Mestský úrad v Prievidzi aktuálne v určitých obdobiach zápasí s nadmerným
množstvom občanov, ktorí riešia rôzne životné situácie na úrade osobne. Ak by väčšia
časť občanov platila dane a poplatky online, v kritických obdobiach by sa úrad odľahčil,
takže občania by nemuseli tak dlho čakať v radoch. To by malo za následok nielen
menšie zaťaženie pracovníkov úradu, ale aj lepšiu zákaznícku skúsenosť občanov.
Našim cieľom bolo presmerovanie platcov daní v meste Prievidza na platbu pomocou
internet bankingu.
V rámci intervencie sme sa museli sústrediť na to, či platcovia daní a poplatkov
v Prievidzi vedia, ako ich zaplatiť online – či poznajú správny postup, či majú potrebné
informácie a inštrukcie. Brali sme do úvahy teóriu, že ľudia svoje rozhodnutia
posudzujú práve podľa subjektívnej hodnoty ziskov a strát.
Na základe zistení predchádzajúcich výskumov sme pripravili dve verzie letáku, ktorý
sprevádzal tradičný list o výmere daní. Nebolo možné nijako zasahovať do samotného
listu, keďže listy sú automaticky generované podľa špecializovaného softwaru
Mestského úradu v Prievidzi a zároveň musia spĺňať predpísanú formu. Grafická
podoba a niektoré prvky návrhov sú totožné, v iných sa líšia.
Návrh letáku zarámcovaného ako zisk
V prvom rade sme sa snažili viacerými spôsobmi navodiť pocit jednoduchosti
a kognitívnej ľahkosti. V súlade s výskumom Songa a Schwartza (2008) sme sa snažili
používať len jednoduché formulácie a krátke vety, vynechať cudzie slová a použiť
farby, ktoré sú dostatočne kontrastné, aby uľahčili spracovanie informácií (biele alebo
žlté pozadie a čierny alebo tmavo zelený text). V úvode sme použili veľmi explicitne
formuláciu „Úhrada daní je veľmi jednoduchá.“ Následne sme pre zvýšenie kognitívnej
ľahkosti použili rozdelenie spôsobov platby do 3 odrážok, pričom u každej odrážky sú
zmienené aj informácie, ktoré by platcovia daní mali vedieť, aby predišli
nedorozumeniam a následnej nespokojnosti (napr. „Za prevod na pobočke môžu byť
účtované poplatky.“ ).
Ďalej sme použili farebne odlíšenú časť, s nápisom „Ušetrite čas platbou online.“
Výrazné odlíšenie od ostatného textu je dôležité pre zaujatie pozornosti čitateľa. Čitateľ
by mal po prečítaní nadpisu a textu vo zvýraznenej časti pochopiť, aký je hlavný účel
tohto letáku bez toho, aby musel čítať celý text. Je to dôležité najmä preto, že predtým,
ako určitý text začneme čítať, obvykle ho najskôr „preskenujeme očami“ . Text „Ušetrite
čas platbou online“ a jeho pokračovanie „Najrýchlejší a nepohodlnejší spôsob je
platbou cez internet banking. Ušetrí Vám čas, ktorý by ste strávili cestou a čakaním na
úrade, ktorý je v tomto období preťažený.“ predstavuje zarámcovanie času ako zisku.
Ďalšia časť letáku sa opäť zameriava najmä na pocit jednoduchosti a kognitívnej
ľahkosti. Formulácia „3 jednoduché kroky“ navodzuje ľahkosť explicitne a použitie 3
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krokov v odrážkach skôr implicitne. Celá táto časť poskytuje veľmi jednoduchý návod,
kde nájsť v liste o výmere daní informácie potrebné pre platbu spolu s ilustračným
obrázkom, kde je daná časť farebne vyznačená. Týmto spôsobom sme chceli odstrániť
akékoľvek bariéry, ktoré by platcom daní mohli stáť v ceste pri platbe daní online. Celý
návrh je možné vidieť na obrázku č. 1.

Obrázok č. 1 Návrh letáku zarámcovaného ako zisk času

Zdroj: autori

Návrh letáku zarámcovaného ako strata
Rovnako ako v prípade predchádzajúceho návrhu sme sa najskôr snažili navodiť pocit
jednoduchosti a kognitívnej ľahkosti. Použili sme rovnakú formuláciu „Úhrada daní je
veľmi jednoduchá.“ a následné rozdelenie spôsobov platby do 3 odrážok. Tieto
informácie sme chceli zachovať rovnaké, aby bolo možné porovnať, či dosiahol väčší
efekt návrh zarámcovaný ako zisk alebo ako strata.
Ďalej sme opäť použili výrazne farebne odlíšenú časť, tentokrát však s nápisom
„Nestrácajte čas chodením na úrad“ a upravili sme aj text pod touto časťou na
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„Najrýchlejší a nepohodlnejší 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.“ Tieto formulácie predstavovali zarámcovanie ako strata času.
Ďalšia časť letáku sa rovnako ako pri predchádzajúcom návrhu zameriava najmä na
pocit jednoduchosti a kognitívnej ľahkosti pomocou „3 jednoduchých krokov,“ ako dane
zaplatiť online spolu s rovnaným ilustračným obrázkom.
Celý návrh je možné vidieť na obrázku č. 2 nižšie.

Obrázok č. 2: Návrh letáku zarámcovaného ako strata času

Zdroj: autori

Intervencie sa zúčastnilo 14 255 platcov daní z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz
odpadu v rámci mesta Prievidza. Išlo o všetkých občanov mesta, ktorí dostávajú
poštou list o výmere daní za daný rok. Platcovia daní sú podľa zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady fyzické osoby nad 18 rokov, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt
alebo ktoré majú oprávnenie užívať alebo užívajú nehnuteľnosť.
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Vek participantov v našej vzorke je v rozsahu od 20 do 101 rokov (M = 55,11; SD =
13,97). Pre bližšie rozloženie v rámci vekových kategórií viď tabuľka č. 2a. Našu vzorku
tvorilo 57,9 % mužov (N = 8 249) a 42,1 % žien (N = 6 006).
Tabuľka č. 8: Vekové kategórie
18 - 29 rokov
30 - 49 rokov
50 - 79 rokov
80 - 110 rokov
Celkom

Frekvencia
375
4749
8667
464
14255

Percentá
2,6
33,3
60,8
3,3
100,0

Zdroj: autori

Od všetkých 14 255 platcov daní sme mali informáciu o spôsobe, ktorým zaplatili dane
v roku 2018. Z roku 2019 máme túto informáciu len od 12 238 platcov, takže dáta nám
chýbajú od 2017 platcov, ktorí tvoria 14,1 % vzorky. Ide osoby, ktoré nezaplatili dane
v stanovenom termíne alebo o osoby, ktoré už nespĺňali podmienky dané zákonom
pre platbu daní v meste Prievidza.
Vzorku sme náhodne rozdelili do 3 skupín (2 experimentálne skupiny a 1 kontrolná
skupina) na základe ulice trvalého pobytu. Všetci platcovia daní v danej ulici tak spadali
do rovnakej skupiny. Rozdelenie podľa ulíc sme zvolili najmä kvôli logistike prípravy a
distribúcie listov, ktorá by bola nesmierne náročná v prípade úplne náhodného
rozdelenia podľa identifikačných čísiel občanov.
Prvá skupina obdržala list o výmere daní spolu s letákom, v ktorom bolo použité
zarámcovanie ako strata. Túto skupinu tvorilo 4 664 participantov s vekovým
priemerom 55,01 rokov (SD = 13,82). Druhá skupina o počtu 4 756 participantov
dostala list o výmere daní, ktorý sprevádzal leták zarámcovaný ako zisk času. Vekový
priemer sa veľmi nelíšil od predchádzajúcej skupiny (M = 55,81; SD = 14,34). 4 825
participantov tvorilo kontrolnú skupinu s vekovým priemerom 54,51 (SD = 13,73), ktorá
dostala len tradičný list o výmere daní bez ďalšej komunikácie.
Listy o výmere daní sme nijakým spôsobom nemenili, len sme k nim do obálky priložili
leták navyše. Listy boli adresne distribuované Slovenskou poštou rovnako ako
predchádzajúce roky.
Cieľom bolo zistiť, či existuje medzi skupinami významný rozdiel v počte participantov,
ktorí zaplatili dane online a ktorí zaplatili dane offline priamo v budove Mestského
úradu. Okrem medziskupinového porovnávania pri výbere daní v roku 2019 sme
zisťovali, či existujú aj rozdiely v správaní participantov oproti výberu daní z minulého
roka 2018, keď všetci participanti obdržali len list o výmere daní. Dáta sme dokázali
spárovať na základe identifikačného čísla, ktoré každému platcovi daní pridelil Mestský
úrad v Prievidzi. Kombinujeme tak vnútrosubjektový dizajn s medziskupinovým, aby
sme kontrolovali sezónne aj intraindividuálne faktory.
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Použili sme Shapiro-Wilkov test normality a zistili sme, že rozloženie našej vzorky
nezodpovedá normálnemu rozloženiu v premenný spôsob platby v roku 2018
(D(12238) = .611, p = .000), spôsob platby v roku 2019 (D(12238) = .627, p = .000) a
vek (D(12238) = .989, p = .000). Na vyhodnotenie výsledkov boli preto použité
neparametrické testy.
Pre testovanie hypotézy 1 “Ak platcovia daní v roku 2019 obdržali s listom o výmere
daní aj leták, štatisticky významne viac z nich zaplatí dane z nehnuteľnosti a za odpad
online v roku 2019.” sme využili Pearsonov chi-kvadrát. Zistili sme, že existujú
signifikantné rozdiely počte participantov platiacich online a osobne na úrade medzi
kontrolnou a experimentálnymi skupinami (p = .001; X2 (2) = 13,418). Hypotézu 1 sme
tak potvrdili.
Konkrétne sme zistili, v experimentálnej skupine, ktorá dostala leták formulovaný ako
zisk času, zaplatilo online 41,8 % participantov a v experimentálnej skupine s listom
zarámcovaným ako strata času platilo online 40,8 %. V kontrolnej skupine zaplatilo
online len 38 % participantov (viď graf č. 1). V prípade prvej skupiny ide o relatívny
nárast o 10 % a v prípade druhej experimentálne skupiny o 7,36 %. Týmto sme
zodpovedali otázku č.1 „Bude účinnejšie zarámcovanie času ako zisk alebo ako
strata?“ Zarámcovanie ako zisk času sa v tomto prípade ukázalo o 1 % efektívnejšie
ako zarámcovanie ako strata.

Graf č. 1: Spôsob platby daní v roku 2019 v jednotlivých skupinách

Spôsob platby daní v roku 2019

Počet platcov daní v %

70%

62%

50%
40%

59,20%

58,20%

60%

41,80%

38%

40,80%

30%
20%
10%
0%
Kontrolná skupina

Experimentálna skupina - zisk Experimentálna skupina - strata

Platba na mestskom úrade

Platba online

Zdroj: autori
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Hypotézu 2 „Štatisticky významne väčší počet platcov daní v experimentálnej skupine,
ktorá obdržala list o výmere daní spolu s letákom, zaplatí dane z nehnuteľnosti a za
odpad online v roku 2019 oproti minulému roku 2018.“ sme tiež testovali pomocou
Pearsonovho chi-kvadrátu. Zistili sme, že existuje signifikantný rozdiel v počte
participantov, ktorí zaplatili dane online v roku 2018 a v roku 2019 (p = .000; X2 (1) =
7363,16). Potvrdili sme tak hypotézu 2.
Bližšie rozdiely medzi rokom 2018 a 2019 a medzi jednotlivými skupinami opisuje graf
č. 2. V roku 2018 zaplatilo dane online 36 % platcov daní v Prievidzi. Oproti
experimentálnej skupine, ktorá obdržala leták zarámcovaný ako zisk, je to o 5,8 % viac
platcov. To je relatívny nárast o 16,1 %. V prípade experimentálnej skupiny, ktorej
prišiel list zarámcovaný ako strata času, išlo o nárast o 4,8 % participantov oproti roku
2018. V tomto prípade ide o relatívny nárast o 13,3 %.

Graf č. 2: Porovnanie spôsobu platby daní v roku 2018 a 2019 v rámci jednotlivých
skupín

Spôsob platby daní v roku 2018 a 2019

Počet participantov v %

70%

64%

62%

58,20%

60%
50%
40%

36%

38%

41,80%

59,20%

40,80%

30%
20%
10%
0%
Všetci participanti roku Kontrolná skupina v roku Experimentálna skupina Experimentálna skupina
2018
2019
- zisk v roku 2019
- strata v roku 2019
Platba na mestskom úrade

Platba online

Zdroj: autori

Zistili sme, že i keď bolo vekové zastúpenie participantov v jednotlivých skupinách
ekvivalentné, existuje signifikantný rozdiel vo vekovom priemere v participantoch, ktorí
zaplatili dane online a ktorí zaplatili priamo na Mestskom úrade (p = .001; X2 (2) =
13,417). Tento rozdiel sme mohli pozorovať vo všetkých skupinách, vrátane kontrolnej
skupiny (viď tabuľka č. 2). V experimentálnej skupine, ktorá obdržala leták
zarámcovaný ako zisky, bol priemerný vek participantov platiacich online 50,63 rokov
(SD = 13,164) a vek participantov platiacich na Mestskom úrade 60,21 rokov (SD =
20

13,842). Podobné výsledky sme pozorovali aj v experimentálnej skupine so
zarámcovaním ako straty, kde bol priemerný vek participantov platiacich online 49,6
rokov (SD = 12,704) a priemerný vek platiacich na úrade bol 59,52 rokov (SD =
13,098). V kontrolnej skupine sme pozorovali podobný rozdiel medzi skupinami –
participanti platiaci online boli priemerne 49,44 rokov starí (SD = 12,513) a participanti
platiaci na úrade 58,04 rokov starí (SD = 13,333).

Tabuľka č. 9: Porovnanie vekového priemeru v skupinách
Platba online
Štandardná
Priemerný vek
odchýlka
Kontrolná
skupina
Experimentálna
skupina - zisk
Experimentálna
skupina - strata

Platba na mestskom úrade
Štandardná
Priemerný vek
odchýlka

49,44

12,513

58,04

13,333

50,63

13,164

60,21

13,842

49,6

12,704

59,52

13,098

Zdroj: autori

Overili sme, ako bola intervencia účinná v jednotlivých vekových skupinách (viď
Tabuľka č. 10). Najúčinnejšou sa naša intervencia ukázali byť v skupine 18 – 29
rokov (p = .011; X2 (2) = 9,068), kde v prípade zarámcovania ako strata času
zaplatilo dane online o 20,7 % viac občanov oproti kontrolnej skupine a v prípade
zarámcovania ako zisk času o 11,6 % viac. Relatívne ide o nárast 41,4 % a 23,2 %
oproti kontrolnej skupine. Aj vo vekovej skupine 30 – 49 rokov sme zaznamenali
štatisticky významné rozdiely medzi skupinami (p = .046; X2 (2) = 6,156).
V experimentálnej skupine so zarámcovaním ako strata času zaplatilo online o 4,5 %
občanov viac a v prípade druhej experimentálnej skupiny o 3,6 % viac. Oproti
kontrolnej skupine tak zaplatilo dane online relatívne o 8,1 % a o 6,4 % viac občanov.
Naša intervencia sa ukázala ako účinná aj v skupine občanov od 50 do 79 rokov (p =
.019; X2 (2) = 7,878). Tiež sme zaznamenali podstatne nižšiu úspešnosť ako v prípade
prvej vekovej skupiny. Zarámcovanie ako strata času sa ukázalo o 1,7 % účinnejšie
a ako zisk času o 3,7 %. Relatívne tak môžeme hovoriť o nárastu počtu občanov, ktorí
dane zaplatili online, o 5,7 % a o 12,5 %. V poslednej vekovej kategórii nad 80 rokov
sme signifikantných výsledkov nedosiahli (p = .517; X2 (2) = 1,320).
Zodpovedali sme tak našu druhú otázku: „Bude na to, či občania zaplatili dane online
vplývať vek občanov?“
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Tabuľka č. 10: Porovnanie výsledkov dosiahnutých v jednotlivých vekových
kategóriách
Spôsob platby v roku
2019
Platba na
mestskom
úrade

Vekové kategórie
18 - 29
rokov

Skupina Kontrolná
skupina

Zarámcovanie
ako zisk

Zarámcovanie
ako strata

Celkom

Počet

61

122

50,0%

50,0%

100,0%

43

69

112

38,4%

61,6%

100,0%

24

58

82

29,3%

70,7%

100,0%

128

188

316

40,5%

59,5%

100,0%

582a

722b

1304

44,6%

55,4%

100,0%

549a

790a

1339

41,0%

59,0%

100,0%

521a

778a

1299

40,1%

59,9%

100,0%

1652

2290

3942

% v rámci
skupiny

41,9%

58,1%

100,0%

Počet

1795a

756b

2551

% v rámci
skupiny

70,4%

29,6%

100,0%

% v rámci
skupiny
Počet
% v rámci
skupiny
Počet
% v rámci
skupiny
Počet

Skupina Kontrolná
skupina

Zarámcovanie
ako zisk

Zarámcovanie
ako strata

Celkom

50 - 79
rokov

Skupina Kontrolná
skupina

Celkom

61

% v rámci
skupiny
30 - 49
rokov

Platba
online

Počet
% v rámci
skupiny
Počet
% v rámci
skupiny
Počet
% v rámci
skupiny
Počet
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Zarámcovanie
ako zisk

Zarámcovanie
ako strata

Celkom

Count

1677a

837b

2514

% v rámci
skupiny

66,7%

33,3%

100,0%

Počet

1717a

783a

2500

% v rámci
skupiny

68,7%

31,3%

100,0%

5189

2376

7565

68,6%

31,4%

100,0%

107a

19a

126

84,9%

15,1%

100,0%

132a

28a

160

82,5%

17,5%

100,0%

111a

16a

127

87,4%

12,6%

100,0%

350

63

413

84,7%

15,3%

100,0%

Počet
% v rámci
skupiny

viac ako 80 Skupina Kontrolná
rokov
skupina

Zarámcovanie
ako zisk

Zarámcovanie
ako strata

Celkom

Počet
% v rámci
skupiny
Počet
% v rámci
skupiny
Počet
% v rámci
skupiny
Počet
% v rámci
skupiny

Zdroj: autori

Podarilo sa nám potvrdiť našu hypotézu a zistili sme, že v roku 2019 zaplatil dane
a poplatky online významne vyšší počet platcov daní v meste Prievidza. Obe verzie
letáku, ktoré sprevádzali tradičný list o výmere daní, nech už išlo o zarámcovanie ako
stratu alebo ako zisk času, sa ukázali ako efektívnejšie než kontrolná skupina, ktorá
obdržala len tradičnú komunikáciu. Môžeme tak povedať, že navodenie pocitu
jednoduchosti (Dixon, Toman & Delisi, 2013; Jacoby et al., 1989; Messner
a Wänkeová, 2011) pomocou štruktúrovania informácií (Kintsch, 1968; Konikova,
2013; Reber & Schwarz, 1999; Song & Schwarz, 2008) s podaním jasných inštrukcií
k platbe daní online (Michie, van Stralen, & West, 2011) malo významný vplyv na
zvolený spôsob platby. Toto zistenie je v súlade s viacerými predchádzajúcimi
výskumami (eg. Bettinger et al., 2012; The Behavioral Insights Team, 2014).
Naším cieľom bolo aj zistiť, či je v prípade presmerovania platcov daní na online platbu
účinnejšie zarámcovať čas ako zisk alebo stratu. Efektívnejšie sa ukázalo
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zarámcovanie ako zisk času, pri ktorom sme zaznamenali relatívny nárast počte online
platieb o 10 % oproti kontrolnej skupine. V prípade zarámcovania ako strata času došlo
k relatívnemu nárastu o 7,36 %. V kontexte platby daní online a rámcovania času sa
tak potvrdzujú zistenia Rothmana et al. (2006), ktorí zistili, že zarámcovanie ako strata
nemusí byť v niektorých kontextoch tak účinné. Je však pravda, že zarámcovanie ako
strata sa tiež ukázalo významne účinnejšie ako v prípade kontrolnej skupiny, čo
podporuje zistenia The Behavioral Insight Teamu (2014), ktorému sa pomocou
zarámcovania ako straty podarilo, aby až o 76 % viac podnikateľov v Denveri zaplatilo
dane online.
Vďaka návrhu experimentálneho dizajnu, ktorý kombinoval vnútro-subjektový a medziskupinový dizajn, sa nám podarilo overiť, či v roku 2019 zaplatilo dane signifikantne
viac občanov Prievidze ako v roku 2018. V roku 2018 zaplatilo dane online len 36 %
občanov. V prípade občanov, ktorí obdržali list zarámcovaný ako zisk času, išlo až
o 16,1 % nárast v roku 2019. Zarámcovanie ako strata tiež zvýšilo počet občanov
platiacich dane online – konkrétne išlo o 13,3 % nárast v roku 2019.
Naprieč skupinami sa nám potvrdilo, že vekový priemer občanov, ktorí zaplatili dane
online, je podstatne nižší oproti občanov, ktorí platili na Mestskom úrade v Prievidzi.
Konkrétne sa vekový priemer občanov platiacich online pohyboval od 49 do 50 rokov
a vekový priemer ľudí, ktorí zaplatili na úrade, sa nachádzal v rozmedzí 58 – 60 rokov.
Z týchto výsledkov môžeme odvodiť, že starší občania Prievidze majú skôr tendenciu
zaplatiť osobne na úrade. Jedným z možných dôvodov môže byť to, že ľudia nad 58
rokov nevyužívajú aktívne internetové bankovníctvo, čo je v súlade so správou SITA
Slovenskej tlačovej agentúry a. s. z roku 2018, ktorá zistila, že len 51 % Slovákov
využíva internetové bankovníctvo aktívne. Vieme tak čiastočne vysvetliť, prečo sa nám
nepodali dosiahnuť, aby online zaplatilo viac ako 50 % platcov daní v Prievidzi.
Keďže platba daní jedného občana na Mestskom úrade v Prievidzi trvá minimálne 60
sekúnd (väčšinou však o niečo dlhšie), podarilo sa nám v roku 2019 ušetriť úradníkom
Mestského úradu v Prievidzi až 676 minút v prípade letáku so zarámcovaním ako zisk
času a 738 minút v prípade letáku zarámcovaného ako strata času. Dokopy sme tak
ušetrili necelých 24 hodín, ktoré mohli úradníci využiť inak. Ak by sme efektívnejší leták
rozposlali v roku 2019 všetkým platcom daní v Prievidzi, až 5 115 občanov by zaplatilo
dane online a ušetrili by sme tak pracovníkom Mestského úradu až 86 hodín, ktoré by
mohli využiť na iné úkony. Vzhľadom na stanovenie 60 sekúnd ako minimálneho
trvania jednej úhrady, je však prínos platby daní on-line potenciálne vyšší ako 86
hodín.
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3. Intervencia v oblasti zlepšenie procesov a elektronizácie
organizácie trhov

Behaviorálna intervencia bola zameraná na zvýšenie miery komunikácie občanov s
mestom Prievidza v agende organizácie trhov. V roku 2018 bola približne každá štvrtá
žiadosť na prevádzkovanie stánku na príležitostných miestnych trhoch doručená
poštou a nie e-mailom. Neelektronická komunikácia s mestom je časovo menej
efektívne v porovnaní s elektronickou komunikáciou. Našim cieľom bolo zvýšiť mieru
elektronickej komunikácie s mestom Prievidza v agende organizovania trhov nad
rámec trendu a postupný prechod trhovníkov na elektronickú komunikáciu. Cieľom
bola zmena na úrovni o približne 20 % oproti predchádzajúcemu roku. Dosiahnutie
tohto cieľa by pre mesto znamenalo zníženie administratívnych nákladov spojených s
procesovaním listinných žiadostí.
Za účelom presmerovania potencionálnych trhovníkov na online prihlasovanie sme
intervenovali na podstránke venovanej tejto agende na portáli mesta. Intervenovali
sme pridaním banneru, redizajnom elektronického formulára a pridaním
videonávodu, ako daný formulár právoplatne podať elektronicky.
Ako uvádzame vyššie, z pohľadu behaviorálnych vied je intervencia v organizácii trhov
v meste Prievidza postrčením a dôrazom na zatraktívnenie služby a upriamenie
pozornosti na fakt, že vybaviť miesto na trhu ide aj online. Zatraktívnenie možnosti
podávania žiadosti online je kľúčovým aspektom dizajnu intervencie.
Druhým aspektom intervencie je čiastočné zjednodušenie pochopenia procesu
prihlásenie sa na trhy digitálnou cestou a to prostredníctvom poskytnutia
zrozumiteľných a intuitívnych informácií v predmetnom online prostredia.
Prvým krokom bolo vytvorenie banneru na stránku mesta Prievidza (pozri obrázok 1).
Úlohou banneru bolo upriamiť možnosť na podávanie žiadosti online. Druhým krokom
bolo vytvorenie aktívneho pdf formuláru, ktorý bude spĺňať princípy uvedené vyššie.
Finálna podoba banneru pracuje s niekoľkými konceptmi s preukázateľným vplyvom
na správanie. Prvý z nich je efekt rámcovania - tendencia reagovať na tú istú
informáciu rozlične na základe spôsobu, akým je nám podaná. Pri rámcovaní výhody
získanej z online komunikácie (rýchlejšia odpoveď mesta) sme reflektovali našu
tendencie iracionálne prihliadať na spoločenské normy.
V rámci intervenovania bannerom do neho zakomponovali deskriptívnu sociálnu
normu "8 z 10 žiadateľov o povolenie na prevádzkovanie stánku vybavíme skôr,
pretože s nami komunikujú elektronicky - posielajú žiadosť e-mailom”. Použitá sociálna
norma je deskriptívnou, pretože v porovnaní s induktívnou formou nezahŕňa referenciu
na spoločensky (ne)akceptovateľné správania, ale len opisnú informáciu o spôsobe
správania okolia vychádzajúcu z informácií poskytnutých pracovníkmi miesta
Prievidza. Želané správanie - komunikácia elektronicky - bola navyše farebne
odlíšená, upozorniť, aké správanie sa od potencionálnych trhovníkov sa očakáva.
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Obrázok 3: Intervencia vo forme banneru pre portál mesta Prievidza

Zdroj: autori

Spolu so sociálnou normou banner obsahoval krátky, zrozumiteľný návod, ako sa v 5
“krokoch” na trhy prihlásiť, ako aj e-mailovú adresu, kam môžu prihlášku elektronicky
zasielať. Ďalšou intervenciou bol redizajn elektronického formuláru, vyplnenie a
doručenie ktorého je nevyhnutné pre prihlásenie sa na trhy. Z vizuálneho hľadiska
nové prevedenie zohľadnilo grafické komponenty a štandardy ustanovené Jednotným
dizajn manuálom elektronických služieb. Dopyt po informáciách nevyhnutných pre
prihlásenie bol rozložený rovnomerne do niekoľkých strán s cieľom znížiť kognitívne
zaťaženie. Prvou informáciou, ktorú navyše po otvorení nového formuláru
potencionálny trhovník uvidel, bol sumár prerekvizít (aj s prelinkami, ak to bolo
relevantné) pre správne podanie prihlášky.
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Obrázok 4: Nová podoba úvodnej strany elektronickej prihlášky

Zdroj: autori

Z pohľadu behaviorálnych vied ide o tzv. postrčenie. Postrčenia sú spravidla malé,
nízkonákladové zmeny v existujúcich nástrojoch, procesoch či prostredí, s ktorými
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predmetná skupina jednotlivcov alebo inštitúcií prichádza do kontaktu, alebo aj nové,
dosiaľ nerealizované riešenia, ktoré obohatia predmetnú interakciu.
Charakteristickou črtou postrčení je vytváranie opatrení za predpokladu, že predmetná
skupina jednotlivcov alebo inštitúcií sú kognitívnymi lakomcami. Inými slovami,
využívame poznatky o našich systematických limitoch pri uvažovaní a rozhodovaní
už v procese návrhu behaviorálneho riešenia - postrčenia. Príčiny našich
behaviorálnych zlyhaní sa jednoducho povedané snažia využiť v náš prospech.
Hoci vzhľadom na množstvo premenných a obmedzenia v práci s mestom nie je možné
štatisticky jednoznačne preukázať kauzálnu súvislosť s intervenciou a zvýšeným
podielom trhovníkov, ktorí podali žiadosť online, je zrejmé, že intervencia mala výrazný
efekt na zníženie počtu žiadostí podaných poštou. Pokles podielu žiadostí podaných
poštou bol oproti roku 2018 nižší o 48 percent (pokles z 88 na 48). Je však potrebné
dodať, je v roku 2019 sa znížil celkový počet žiadostí poštou a e-mailom o 14 %.

Tabuľka 11: Počet žiadostí zaslaných trhovníkmi na Banícky jarmok v rokoch 20152019
Žiadosť
zaslaná
poštou

Pošta %

Žiadosť zaslaná emailom/formulárom

e-mail %

2015

199

66%

102

34%

2016

209

62%

127

38%

2017

126

33%

259

67%

2018

88

26%

256

74%

2019

48

16%

249

84%

Zdroj: autori na základe dát z mesta Prievidza

Intervencia bola implementovaná postupne. Pre potreby postupnej prípravy finálnej
podoby aktívneho pdf formulára, prebehla intervencie postrčenia trhovníkov
prostredníctvom banneru s výzvou na podávanie prihlášok e-mailom prostredníctvom
pôvodných formulárov. Nižšie uvádzame porovnanie týchto dvoch trhov. Ako je možno
vidieť Veľkonočné trhy sú špecifické a podiel žiadostí podaných prostredníctvom emailu je výrazne nižší ako je v prípade Baníckej jarmoku a Vianočných trhov. Jedným
z dôvodov môže byť, že Veľkonočné trhy sú predovšetkým o remeslách a žiadosti
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podávajú iba remeselníci. Pri ostatných trhoch sú aj predajcovia, ktorí môžu mať väčšie
skúsenosti s online komunikáciou.

Tabuľka 12: Počet žiadostí zaslaných trhovníkmi na Veľkonočné trhy v rokoch 20182019
Žiadosť
zaslaná
poštou

Pošta %

Žiadosť
zaslaná emailom

e-mail %

2018

28

65%

15

35%

2019

17

52%

16

48%

Zdroj: autori na základe dát z mesta Prievidza

Tabuľka 13: Počet žiadostí zaslaných trhovníkmi na Vianočné trhy v rokoch 20182019
Žiadosť
zaslaná
poštou

Pošta %

Žiadosť
zaslaná emailom

e-mail %

2018

11

38%

18

62%

2019

9

24%

28

76%

Zdroj: autori na základe dát z mesta Prievidza

Intervencia v meste Prievidza ukázala, že postrčenie trhovníkov, aby uprednostnili
poslanie žiadosti online (e-mail alebo elektronický podpis) a nie poštou, môže byť
v účinná nad rámec trendu postupného prechodu trhovníkov na online komunikáciu.
Od roku 2019, majú živnostníci povinnosť podávať daňové priznania elektronicky.
Uvedené vytvára príležitosť na inovácie v agende organizácie trhov, ktorá je
smerovaná na trhovníkov, ktorí sú živnostníci. Účinnosť intervencie závisí od mnohých
faktorov. Jedným z nich je východiskový stav - úroveň elektronických služieb v danom
meste. Zvyšovanie miery elektronickej komunikácie s mestom má potenciál nielen
šetriť časť užívateľom/žiadateľom, ale ja pracovníkom a pracovníčkam obcí a miest.
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4. Intervencia v oblasti separovania odpadu
Slovensko podľa štatistík Eurostatu z roku 2018 recykluje len 36,3 %
z vyprodukovaného odpadu a až 66 % odpadu skončí na skládkach. Mesto Prievidza
začalo podnikať kroky, ktorými sa snaží občanov k separovaniu motivovať (napr.
zmenšili objem nádob na komunálny odpad a predĺžili vývozný cyklus). Spoločne so
zástupcami mesta sme sa rozhodli pomôcť dosiahnuť vytýčených cieľov pomocou
poznatkov behaviorálnej ekonómie a to zvýšenie množstva separovaného odpadu
v domácnostiach a odstrániť nesprávne separovanie týchto zložiek odpadu, čo
komplikuje nasledovné spracovanie separovaného odpadu.
V rámci intervencie sme pripravili leták a oficiálny list od primátorky mesta Prievidza.
Leták aj list by mali podať občanom informácie o tom, ako správne separovať,
motivovať ich k separovaniu a pomôcť im prekonať prekážky, ktoré im v separovaní
teraz môžu brániť.
Zvolili sme formu letáku, pretože aj Mesto Prievidza pravidelne posielalo informácie
o tom, ako správne separovať, touto formou. Išlo o leták, ktorý bolo možné rozložiť na
3 časti.
Hlavným cieľom titulnej strany letáku (viď Obrázok č. 5) bolo zaujať občanov natoľko,
aby si letáčik otvorili a nezahodili ho bez prečítania. V tomto prípade sme sa rozhodli
pre pozitívnu motiváciu, pretože negatívna motivácia strachom by v tomto prípade
mohla viesť práve k zahodeniu letáčika. Zvolili sme preto rozkošného psa, ktorý drží
v ústach stlačenú fľašu.
Nadpis „Krátky sprievodca separovaním“ bol zvolený preto, aby v občanoch vyvolať
pocit jednoduchosti. Pokiaľ totiž budú mať občania pocit, že letáčik je krátky, budú mať
dojem, že je jednoduché si ho prečítať a zvyšujeme tak šancu, že tak naozaj urobia.
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Obrázok č. 5 Návrh titulnej strany informačného letáku

Zdroj: autori

Pri návrhu 2 strany letáku sme sa rozhodli využiť pozitívnu aj negatívnu motiváciu, aby
sme v niektorých ľuďoch nevzbudili prílišný strach, ktorý môže pôsobiť paralyzujúco.
Ako pozitívnu motiváciu sme ukázali občanom veľmi konkrétne dôsledky separovania,
ktoré môžu vidieť práve vo svojom meste – lavičky zo separovaného odpadu. Návrh
je možné vidieť na Obrázku č. 6.
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Obrázok č. 6 Návrh informačného letáku – strana 2

Zdroj: autori

Aby, sme posilnili schopnosti občanov separovať odpad, pripravili sme krátky
a štruktúrovaný prehľad s konkrétnymi príkladmi odpadkov, ktoré je možné separovať.
Zoznam bol doplnený o obrázky zmienených odpadkov, ktoré boli vybrané tak, aby išlo
o predmety v znehodnotenom stave (napr. pokrčený papier, rozbité sklo, stlačená
fľaša). Vybrali sme tieto obrázky najmä kvôli výskumu Trudela, ktorý zistil, že pri
separovaní sa vyskytuje tzv. skreslenie znehodnotením. V jeho experimente sa totiž
ukázalo, že pokiaľ sú odpadky akýmkoľvek spôsobom znehodnotené, je menšia
šanca, že ich ľudia budú separovať. Pridali sme aj špeciálne sekcie, ktoré zodpovedajú
niektoré z otázok týkajúce sa problematických odpadkov a spôsobu, akým je vhodné
ich separovať. Vychádzali sme z oficiálnych odporúčaní spoločnosti T+T, ktorá
zabezpečuje vývoz a spracovanie odpadu v Prievidzi. Návrh celej informačnej časti je
možné vidieť na obrázku č. 7.
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Obrázok č. 7 Návrh informačného letáku – strana 3 a 4

Zdroj: autori

V súlade s modelom COM-B (Michie, van Stralen, & West, 2011) sme sa rozhodli
pripraviť aj časť s tipmi, ako môžu občania začať separovať doma bez toho, aby museli
investovať prostriedky do nových odpadkových košov na separovaný odpad. Týmto
spôsobom sme sa snažili uľahčiť im separovanie a zvýšiť tak ich príležitosť vykonať
želané správanie. Okrem toho sme občanov priamo vyzvali, aby umiestnili leták napr.
na chladničku (alebo iné viditeľné miesto), kde môže slúžiť ako pripomienka a zároveň
ako zdroj prehľadných informácií tam, kde to potrebujú – u nich doma. Často sa totiž
občania stretávajú s infografikami, ako správne separovať až na spoločných smetných
košoch, keď už nemajú často možnosť odpad vyseparovať zo spoločného vreca na
odpad. Týmto spôsobom sme sa snažili podporiť ich rozhodnutie v správnom čase. Na
záver sme pridali aj pár typov na celkové zníženie množstva odpadu produkovaného
domácnosťami. Toto však nebol primárny cieľ našej intervencie. Návrh posledných
dvoch strán je možné vidieť na obrázku č. 8.
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Obrázok č. 8 Návrh informačného letáku – strana 5 a 6

Zdroj: autori

V spolupráci s kanceláriou primátorky mesta Prievidza sme navrhli v súlade
s princípom autority oficiálny list písaný v mene pani primátorky. List sa sústreďuje
najmä na konkrétne dôsledky neseparovania odpadu v Prievidzi a zároveň na to, ako
separovanie Prievidzi pomohlo. Okrem toho list opäť využíva princíp jednoduchosti
a poskytuje občanom jednoduché rady, ako môžu začať so separovaním už dnes.
Okrem týchto princípov bolo v liste využité aj sociálne schválenie, ktoré nám hovorí,
že ľudia majú tendenciu nasledovať správanie iných. Týmto spôsobom sme chceli
občanov viac motivovať k separovaniu. Celý návrh listu je možné vidieť na obrázku č.
9.
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Obrázok č. 9 Návrh oficiálneho listu

Zdroj: autori

Komunikáciu obdržalo 12 000 občanov Prievidze nad 18 rokov. Do telefonického
prieskumu bolo náhodne vybraných 300 občanov v pomernom zastúpení zo všetkých
častí mesta. Po overení, akú komunikáciu občania skutočne obdržali, sme zistili, že
zastúpenie v jednotlivých skupinách sa zmenilo oproti očakávaniam. 48 občanov, ktorí
mali obdržať komunikáciu, vypovedali, že ju nedostali do svojich schránok. Boli tak
zaradení do kontrolnej skupiny. Upravené rozloženie jednotlivých skupín je možné
vidieť v tabuľke č. 14.
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Tabuľka č. 14: Rozdelenie do skupín po overení obdržanej komunikácie
Frekvenci Percent
a
á
Valid

Kontrolná skupina

Kumulatívne
percentá

148

49,3

49,3

Experimentálna sk. 1 - Leták

65

21,7

71,0

Experimentálna sk. 2 - Leták
+ List

87

29,0

100,0

300

100,0

Total
Zdroj: autori

Až 53 % participantov v našej vzorke bolo vo vekovej skupine medzi 41 – 65 rokov.
Najmenej zastúpená bola skupina od 18 do 25 rokov, ktorá predstavovala len 1,7 %
vzorky. Pre bližšie rozloženie v rámci vekových kategórií viď tabuľka č. 2. Našu vzorku
tvorilo 43 % mužov (N = 129) a 57 % žien (N = 171).

Tabuľka č. 15: Vekové kategórie
Frekvencia

Percentá

18 - 25 rokov

5

1,7

26 - 40 rokov

47

15,7

41 - 65 rokov

159

53,0

Viac ako 65 rokov

89

29,7

Celkom

300

100,0

Zdroj: autori

Overovali sme aj, či občania bývajú v rodinnom dome alebo byte, nakoľko tento fakt
môže ovplyvniť ich prístup ku košom na separovanie a náročnosť separovania medzi
skupinami sa tak mohla líšiť. Tento faktor zohľadníme v nasledujúcej analýze
výsledkov. Rozloženie občanov podľa bydliska v rámci jednotlivých skupín je možné
vidieť v tabuľke č. 16.
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Tabuľka č. 16: Bydlisko občanov v jednotlivých skupinách
Frekvenci
a
Percentá

Zaradenie do skupiny
Kontrolná skupina žiadna komunikácia

Valid

Byt

130

87,8

87,8

18

12,2

100,0

148

100,0

Byt

45

69,2

69,2

Rodinný
dom

20

30,8

100,0

Total

65

100,0

Byt

55

63,2

63,2

Rodinný
dom

32

36,8

100,0

Total

87

100,0

Rodinný
dom
Total

Experimentálna sk. 1 Valid
- Leták

Experimentálna sk. 2 Valid
- Leták + List

Kumulatívne
percentá

Zdroj: autori

Ďalej sme overovali, či majú vôbec občania možnosť odpad separovať. Pýtali sme sa,
či majú v blízkosti bydliska kontajnery na separovanie. Tieto údaje taktiež zohľadníme
v nasledujúcej analýze výsledkov najmä pri odpovediach na dôkladnosť a frekvenciu
separovania, ktorá môže byť v prípade týchto občanov nižšia. Rozloženie občanov
podľa toho, či majú v blízkosti bydliska kontajnery na separovaný odpad v rámci
jednotlivých skupín je možné vidieť v tabuľke č. 17. Je možné si všimnúť, že najmä
v experimentálnej skupine 2, ktorá obdržala leták aj list o separovaní prekročil počet
občanov bez možnosti separovať 10 % a je možné, že tento fakt skreslí dosiahnuté
výsledky v tejto skupine.
Tabuľka č. 17: Možnosť separovať v blízkosti bydliska podľa skupín
Zaradenie do skupiny
Kontrolná skupina žiadna komunikácia

Frekvencia
Valid

Valid

Percentá Kumulatívne percentá

Nie

10

6,8

6,8

Áno

138

93,2

100,0

Total

148

100,0

6

9,2

Nie

9,2
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Experimentálna sk. 1 Leták
Experimentálna sk. 2 Leták + List

Valid

Áno

59

90,8

100,0

Total

65

100,0

Nie

12

13,8

13,8

Áno

75

86,2

100,0

Total

87

100,0

Zdroj: autori

Použili sme Shapiro-Wilkov test normality a zistili sme, že rozloženie našej vzorky
nezodpovedá normálnemu rozloženiu vo všetkých premenných okrem premennej
znalosti o separovaní v experimentálne skupine 1. Na vyhodnotenie výsledkov boli
preto použité neparametrické testy.
Pre testovanie hypotézy 1 A „Štatisticky významne väčší počet občanov v
experimentálnej skupine, ktorá obdržala informačný leták spolu s oficiálnym listom,
bude informovanejší o tom, ako separovať oproti kontrolnej skupine a experimentálnej
skupine, ktorá obdržala len informačný leták.“ a 2 A „Štatisticky významne väčší počet
občanov v experimentálnej skupine, ktorá obdržala len informačný leták, bude
informovanejší o tom, ako separovať oproti kontrolnej skupine.“ sme využili KruskalWallisov test. Zistili sme, že neexistujú signifikantné rozdiely medzi kontrolnou a
experimentálnymi skupinami. Aj keď stredné hodnoty sú podobné, skóre
v experimentálnych skupinách sa nachádza skôr nad priemerom v danej skupine
a nulové skóre predstavuje outlierov. Tento trend tak môže naznačovať obmedzené
pôsobenie našej intervencie v experimentálnych skupinách, ktoré však pri danom
počte participantov nedosiahlo štatistickú signifikanciu.
Hypotézu 1 B „Štatisticky významne väčší počet občanov v experimentálnej skupine,
ktorá obdržala informačný leták spolu s oficiálnym listom, bude mať pozitívnejší postoj
k separovaniu oproti kontrolnej skupine a experimentálnej skupine, ktorá obdržala len
informačný leták.“ a 2 B „Štatisticky významne väčší počet občanov v experimentálnej
skupine, ktorá obdržala len informačný leták, bude mať pozitívnejší postoj k
separovaniu oproti kontrolnej skupine.“ sme tiež testovali pomocou Kruskal-Wallisovho
testu. Zistili sme, že neexistuje signifikantný rozdiel medzi kontrolnou
a experimentálnymi skupinami.
Pre testovanie hypotézy 1 C „Štatisticky významne väčší počet občanov v
experimentálnej skupine, ktorá obdržala informačný leták spolu s oficiálnym listom,
bude deklarovať dôkladnejšie a/alebo frekventovanejšie separovanie oproti kontrolnej
skupine a experimentálnej skupine, ktorá obdržala len informačný leták.“ a 2 C
„Štatisticky významne väčší počet občanov v experimentálnej skupine, ktorá obdržala
len informačný leták, bude deklarovať dôkladnejšie a/alebo frekventovanejšie
separovanie oproti kontrolnej skupine.“ sme využili Pearsonov chi-kvadrát. Zistili sme,
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že neexistujú signifikantné rozdiely medzi kontrolnou a experimentálnymi skupinami
v tom, či separujú. Až 99 % našich respondentov totiž uviedlo, že odpad separuje.
V prípade hypotéz týkajúcich sa postojov občanov k separovaniu sme našli trend, ktorý
naznačoval, že v experimentálnych skupinách mal väčšie percentuálne zastúpenie
občanov pozitívnejšie postoje voči separovaniu. Tento trend je bol v súlade s našou
hypotézou, že občania, ktorí obdržali komunikáciu týkajúcu sa separovania, budú mať
pozitívnejšie postoje. Na druhej strane v prípade informovanosti o separovaní sme
žiadny podobný trend nepozorovali. V prípade deklarovanej dôkladnosti separovania
a frekvencie separovania sa nám podarilo nájsť jeden významný vzťah medzi
frekvenciou separovania skla a jednotlivými skupinami. V tomto prípade však išlo
o výsledok, ktorý bol v rozpore s našou hypotézou – občania dokonca separovali sklo
častejšie v kontrolnej skupine, ktorá žiadnu komunikáciu od mesta neobdržala.
Zisťovali sme, či naše výsledky neovplyvnili iné premenné ako pohlavie, vek, možnosť
separovať v blízkosti bydliska alebo bývanie v rodinnom dome, či byte. Len v prípade
postojov voči separovaniu sa ukázalo, že pohlavie a vek má vplyv na naše výsledky.
Ženy v Prievidzi mali pozitívnejšie postoje voči separovaniu ako muži a pozitívnejšie
postoje mali aj občania vo veku 26 až 40 rokov.
Celkovo tak nevieme jednoznačne potvrdiť efektívnosť informačného letáku
a oficiálneho listu, ktoré boli navrhnuté s využitím princípov behaviorálnej ekonómie.
Ukázalo sa, že limity intervencie mali významný vplyv na celkové výsledky, najmä
pokiaľ ide nadhodnocovanie správanie obyvateľov a obmedzenia vo vzťahu k vzorke
obyvateľov, ktorá bola oslovená v rámci dotazníkového prieskumu.
Rozhodli sme sa využiť tzv. layer on layer prístup k návrhom komunikácie. Tento
prístup kombinuje viacero behaviorálnych princípov v rámci jednej intervencie.
V našom prípade išlo o kombináciu dodania informácií, návodu ako vytvoriť príležitosť
separovať priamo v bydlisku občanov a viaceré spôsoby motivácie občanov
k separovaniu ako bolo napr. využitie konkrétneho dôsledku separovania alebo
princípu autority. Tento prístup má tú výhodu, že umožňuje dosiahnuť pomocou
vrstvenia intervencií väčší celkový efekt. Nevýhodou je na druhej strane nemožnosť
oddeliť efekty jednotlivých behaviorálnych princípov. Nevieme tak presne určiť, ako
efektívny by bol leták alebo list s využitím jediného behaviorálneho princípu.
Ďalším limitom bol obmedzený počet občanov v Prievidzi, ktorí sa zúčastnili
telefonického prieskumu. Pri vyššom počte participantov by mohlo byť možné namerať
aspoň malý ale štatisticky významný efekt. Problémom tiež mohlo byť finálne
rozdelenie občanov do jednotlivých skupín, pretože kontrolná skupina bola nepomerne
väčšia ako obe experimentálne skupiny z dôvodu deklarovaného nedoručenia
komunikácie občanom. Nevieme teraz presne určiť, prečo k tomuto problému
s distribúciou došlo. Domnievame sa, že jednou z príčin môže byť doručenie
komunikácie do domácností, kde ju videl len jeden člen domácnosti a nepodelil sa o ňu
s ostatnými. Títo potom nemali možnosť komunikáciu vidieť, takže keď boli telefonicky
oslovení, vypovedali, že komunikáciu nedostali.
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Posledným limitom mohlo byť samotné deklaratívne meranie pomocou dotazníka.
Občania sa mohli snažiť javiť v lepšom svetle, a preto nadhodnocovali svoje správanie.
Problematické sa ukazuje najmä deklarovaná dôkladnosť a frekvencia separovania,
nakoľko pre toto meranie sme museli vyvinúť vlastnú metódu. Do budúcnosti
odporúčame merať množstvo, dôkladnosť a frekvenciu separovania pomocou dát
o reálnom správaní občanov – t. j. ideálne vážiť a analyzovať obsah smetných
košov. Pokiaľ to technické a finančné možnosti dovoľujú, je potrebné testovať na
dostatočne veľkej vzorke, aby bolo možné zmerať aj menší efekt. Pri testovaní je
potrebné merať konkrétne správanie (v tomto prípade, ako veľmi a ako dôkladne
občania separujú). Deklarované odpovedi participantov môžu byť totiž skreslené.
Keďže sa ukázalo, že intervencia z pohľadu letákovej kampane má významné
obmedzenia, pokiaľ ide o možnosti merania jej účinnosti v budúcnosti odporúčame
realizovať ďalšie behaviorálne intervencie podporujúce separovanie, ktoré však
vyžadujú meranie konkrétneho správania občanov.
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5. Intervencia v oblasti školstva
Cieľom našej intervencie bolo skúmanie vplyvu SMS a emailových pripomienok na
prospech žiakov základných škôl v Prievidzi a Michalovciach v testoch z matematiky
a slovenského jazyka a na ich vnímanú seba-účinnosť. Týmto experimentom sme
chceli prispieť k zlepšeniu prospechu žiakov jednoduchými intervenciami a tak
zlepšovať aj celkové hodnotenie kvality školy.
Rodičia žiakov v experimentálnej skupine dostávali SMS pripomienku a email 3 a 1
deň pred písaním testu, ktoré ich nabádali, aby sa s dieťaťom pripravovali. Pravidelná
príprava s rodičmi na vyučovanie sa opakovane ukazuje ako veľmi podstatná pre
akademický výkon dieťaťa. Porovnali sme experimentálnu skupinu s kontrolnou
skupinou a zároveň s dátami o prospechu žiakov v predchádzajúcom polroku
(kombinácia medzi-skupinového a vnútro-subjektového dizajnu).
Intervencie sa zúčastnilo 604 žiakov zo 4 základných škôl. Išlo o 3 školy z mesta
Prievidza a 1 školu z Michaloviec. Školy boli vybrané príležitostným výberom.
Zástupcovia mesta oslovili viacero škôl, pričom tieto školy sa rozhodli dobrovoľne
spolupracovať na projekte. Nejde tak o reprezentatívnu vzorku základných škôl na
Slovensku. Podľa portálu o základných školách INEKO majú jednotlivé školy rozdielne
hodnotenie, ku ktorému prihliadame pri interpretácii výsledkov. Hodnotenie je
vytvorené podľa INEKO nasledujúcim spôsobom: „Celkové hodnotenie školy vzniká
ako vážený priemer hodnotení za vybrané oblasti, pričom pri rôznych typoch škôl
(základné školy vs. stredné školy) sa berú do úvahy rôzne oblasti. Pri základných
školách a špeciálnych základných školách vstupujú do výpočtu celkového hodnotenia
školy ukazovatele z oblastí "Testovanie 5", "Testovanie 9" a "Mimoriadne výsledky",
pri stredných odborných školách, špeciálnych stredných školách a gymnáziách sú to
ukazovatele z oblastí "Maturity", "Mimoriadne výsledky" a "Nezamestnanosť
absolventov". Portál počíta hodnotenie aj za ostatné oblasti, avšak toto hodnotenie
nevstupuje do celkového hodnotenia školy, keďže nemusí dostatočne vypovedať o
dosiahnutých výsledkoch žiakov.“ Konkrétne ide o nasledujúce školy s hodnotením
podľa INEKO:
•
•
•
•

ZŠ Ulica energetikov v Prievidzi – 26. miesto v trenčianskom kraji s hodnotením
7,3 z 10
ZŠ Malonecpalská v Prievidzi – 44. miesto v trenčianskom kraji s hodnotením
6,6 z 10
ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi – 79. miesto v trenčianskom kraji s hodnotením
5,7 z 10
ZŠ Jána Švermu v Michalovciach – 15. miesto v košickom kraji s hodnotením
7,6
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Z jednotlivých škôl sa na testovaní zúčastnil rozdielny počet žiakov, čo záviselo najmä
od veľkosti školy (viď. Tabuľka č. 18).

Tabuľka č. 18: Počet participujúcich žiakov z jednotlivých škôl

Valid

Frekvencia

Percent

Valid
Percent

Kumulatívne
percentá

ZŠ Malonecpalská

63

10,4

10,4

10,4

ZŠ Energetikov

304

50,3

50,3

60,8

ZŠ Sama Chalupku

165

27,3

27,3

88,1

ZŠ Jána Švermu

72

11,9

11,9

100,0

Total

604

100,0

100,0

Zdroj: autori

Projektu sa zúčastnili žiaci od 1. do 6. ročníka základnej školy. Na ZŠ Malonecpalská
a ZŠ Sama Chalupku sa zapojil 2. a 4. ročník. Na ZŠ Jána Švermu sa zapojil 3. a 4.
ročník. Na týchto školách totiž iné ročníky nemali v rámci ročníku 2 triedy alebo ich
daný predmet učili rozdielni učitelia. Na ZŠ Energetikov sa zapojili všetky ročníky od
1. po 6. Rozloženie počtu žiakov pre jednotlivé ročníky je možné vidieť v Tabuľke č.
19.

Tabuľka č. 19: Rozloženie počtu žiakov pre jednotlivé ročníky
Ročník

Valid

Frekvencia

Percent

Valid Percent

Kumulatívne
percentá

1.ročník

41

6,8

6,8

6,8

2.ročník

169

28,0

28,0

34,8

3.ročník

91

15,1

15,1

49,8

4.ročník

197

32,6

32,6

82,5

5.ročník

50

8,3

8,3

90,7

6.ročník

56

9,3

9,3

100,0

Total

604

100,0

100,0

Zdroj: autori
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Zistili sme, že aktuálna komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi sa na jednotlivých
školách podstatne líšila. Na ZŠ Malonecpalská doteraz existovala len neformálna
pravidelná komunikácia medzi učiteľom a rodičmi žiakov, pričom vedenie školy
konštatovalo, že pri využívaní elektronických žiackych knižiek rodičmi existovali
výrazné rozdiely (t. j. niektorí rodičia ich sledovali pravidelne, iní vôbec). Na ZŠ
Energetikov a ZŠ Sama Chalupku už prebiehala pravidelnejšia komunikácia medzi
učiteľmi a rodičmi. Učitelia občas posielali rodičom emaily s učivom, ktoré by si žiaci
mali pred testom zopakovať. Nevieme však, nakoľko bola táto prax rozšírená medzi
učiteľmi. ZŠ Jána Švermu v Michalovciach mala nastavený systém komunikácie
s rodičmi na skoro dennej báze, kedy rodičom posielali upozornenia o úlohách
a výkone žiaka a kontrolovali, či si rodičia emaily a elektronické žiacke knižky pozerajú.
Pri interpretácii výsledkov tak musíme prihliadať aj na tieto skutočnosti.
Vzorku nebolo možné úplne náhodne rozdeliť do experimentálnej a kontrolnej skupiny,
pretože by tak existovali rozdiely medzi žiakmi v jednotlivých triedach. Vzhľadom
k informácii o tom, že rodičia žiakov v rámci jednej triedy spolu pravidelne komunikujú,
výsledky by mohli byť skreslené tým, že rodičia, ktorí pripomienku o nadchádzajúcom
teste dostali, by mohli túto informáciu poskytnúť ostatným rodičom. Preto sme sa
rozhodli náhodne rozdeliť do experimentálnej a kontrolnej skupiny jednotlivé triedy.
Riaditelia škôl a učitelia nám potvrdili, že rozdelenie žiakov do tried bolo náhodné
a neprebehlo na základe študijných výsledkov žiakov. Jedinou výnimkou bol 5. a 6.
ročník na ŽS Energetikov, kde dochádza k prerozdeleniu žiakov do jazykových,
športových a nevyhranených tried. V tomto prípade sme výsledky kontrolovali pre túto
špecializáciu a triedy boli rozdelené do experimentálnej a kontrolnej skupiny
nasledovne:
•

•

5. ročník:
o experimentálna sk.: jazyková trieda
o kontrolná sk.: športová a nevyhranená trieda
6. ročník:
o experimentálna sk.: športová trieda
o kontrolná sk.: jazyková a nevyhranená trieda

Do experimentálnej skupiny bolo zaradených 303 žiakov a do kontrolnej 306 žiakov.
Rodičia žiakov v experimentálnej skupine boli vopred upozornení na to, že učitelia
budú pred nadchádzajúcimi testami z väčších tematických celkov dostávať SMS
a emailové pripomienky. SMS pripomienky nielen na základe vyššie opísaných
výskumov, ale najmä kvôli tomu, že prieskum spoločnosti Gartner z roku 2016 ukázal,
že SMS majú až 98 % otvorenosť oproti emailom, ktoré majú tradične otvorenosť
medzi 6 – 20 %.
SMS boli rozosielané pomocou externého systému SMS brány
s názvom Bulk SMS. Táto SMS brána bola zvolená preto, že v súčasnosti neexistuje
podobná možnosť v rámci elektronických systémov, ktoré školy už využívajú. Školám
sme pomohli SMS bránu nainštalovať a vypracovali sme podrobný manuál pre jej
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obsluhu, aby učitelia nemali problémy s jej používaním. SMS boli obmedzené na 160
znakov.
Prvá SMS pripomienka bola rodičom odoslaná 3 dni pred testami z matematiky a zo
slovenčiny. Tieto predmety boli zvolené najmä preto, že aj v predchádzajúcich
experimentoch boli vybrané matematické a jazykové schopnosti, a tiež preto, že žiaci
môžu prirodzene preferovať a byť tak úspešnejší v matematických alebo jazykových
schopnostiach. Rodičia pripomienky dostali v rozmedzí pol roka pred 1 – 4 testami.
Počet testov závisel od učiteľov. Text tejto SMS znel nasledovne:
„Dobrý deň,
so (názov triedy) máme (dátum) test zo (predmet). V emaily nájdete bližšie
informácie o preberanej látke, aby ste sa mohli pripraviť.
Pekný večer
(Podpis učiteľa)“
V rovnaký deň rodičom prišiel aj email, ktorý bližšie opisoval, na čo bude test zameraný
a z akých materiálov sa má žiak pripravovať. Znenie emailu sme nechali v rukách
učiteľov, pretože okrem jednej školy už mali pripravenú tradičnú formuláciu tohto
emailu.
Pripomienky v predchádzajúcich experimentoch boli obvykle posielané len raz tesne
pred testom. My sme sa však domnievali, že pokiaľ ide o test z väčšieho tematického
celku, žiaci sa môžu pripravovať aj viacero dní. Práve preto sme sa rozhodli poslať
pripomienku už 3 dni pred testom a poskytnúť tak žiakom viac času na prípravu.
Podobne ako v predchádzajúcich experimentoch sme však poslali aj SMS 1 deň pred
testom. Znenie SMS bolo nasledovné:
„Dobrý deň,
nezabudnite, že máme so (trieda) zajtra test zo (predmet). Prejdite si spoločne
učivo a opýtajte sa Vášho dieťaťa, či sa cíti pripravené.
Držím palce
(Podpis učiteľa)“
Cieľom intervencie bolo zistiť, či existuje medzi skupinami významný rozdiel
v úspešnosti v teste z matematiky a zo slovenského jazyka medzi experimentálnou
a kontrolnou skupinou. Úspešnosť bola meraná nielen pomocou známky, ale aj
pomocou dosiahnutých percent v teste, nakoľko toto meranie je senzitívnejšie na
zmeny vo výkone žiakov. Testy v kontrolnej a experimentálnej skupine v rámci jedného
ročníka na danej škole boli vždy rovnaké a boli bodované na rovnakej stupnici.
Okrem toho boli na záver všetkých testov, ktoré žiaci absolvovali, pridané otázky na
pripravenosť a subjektívny odhad správnych odpovedí v teste. Pripravenosť bola
hodnotená na základe odpovede na otázku „Ako si sa cítil/a pripravený/á na test?“ na
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škále 1 – 5 (1 = vôbec som sa necítil/a pripravený/á; 5 = cítil/a som sa úplne
pripravený/á). Pre 1. ročník boli použité miesto čísiel „smajlíky.“ Subjektívny odhad
bol meraný na základe odpovedí na otázku „Koľko odpovedí si myslíš, že si mal/a
správne (napr. 7 z 10 odpovedí)?“ Toto číslo bolo následne prevedené na percentá
správnych odpovedí oproti celkovému počtu otázok. Za realistický odhad správnych
odpovedí sme považovali odpovede od –10 % až +10 % s tým, že 0 % predstavovala
presnú zhodu odhadu a reálneho počtu správnych odpovedí v teste.
Okrem medzi-skupinového porovnávania experimentálnej a kontrolnej skupiny sme sa
rozhodli porovnať výsledky žiakov v matematike a v slovenskom jazyku s ich
priemernou známkou za predchádzajúci polrok. Kombinujeme tak vnútro-subjektový
dizajn s medzi-skupinovým, aby sme kontrolovali sezónne aj intraindividuálne faktory.
Pre testovanie hypotézy 1 “ Žiaci v experimentálnej skupine, ktorá dostávala SMS a
emailové pripomienky, dosiahnu štatisticky významne lepší výsledok v testoch oproti
kontrolnej skupine.” sme využili One-way Multivariate Analysis of Variance (One-way
MANOVA) pre premennú známky z testu a úspešnosti v percentách.
Pre testovanie hypotézy 2 „Žiaci v experimentálnej skupine, ktorá dostávala SMS
a emailové pripomienky, dosiahnu štatisticky významne lepšie výsledky oproti
priemernej známke získanej v predchádzajúcim polroku oproti žiakom
v experimentálnej skupine.“ sme zvolili tzv. Split-Plot alebo inak Mixed Multivariate
Analysis of Variance (Mixed MANOVA), ktorý nám umožnil posúdiť vnútro-subjektový
výkon žiakov v čase v rámci experimentálnej a kontrolnej skupiny.
Odpoveď na otázku 1 „Budú sa žiaci v experimentálnej skupine, ktorá dostávala SMS
a emailové pripomienky, cítiť signifikantne pripravenejší na test oproti kontrolnej
skupine?“ sme použili neparametrický Mann-Whitneyho U test. Pre zodpovedanie
otázky 2 „Ako budú žiaci v experimentálnej a kontrolnej skupine odhadovať vlastnú
úspešnosť v teste?“ sme použili Pearsonov Chi-kvadrát.
Výsledky sú ďalej rozdelené podľa jednotlivých škôl.
ZŠ Malonecpalská
Na ZŠ Malonecpalská boli realizované 4 testy z matematiky a 4 testy zo slovenského
jazyka.
Matematika
V prípade prvého testu z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach medzi
skupinami neboli signifikantné (F(1)=2,816; p = .099). V prípade úspešnosti
v percentách sme dosiahli signifikantný výsledok (F(1)=4,364; p = .041; eta = .069).
V tomto prípade však zistili, že kontrolná skupina dosiahla lepšie výsledky
experimentálna. Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Nezistili sme ani žiadny
signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=386,5; p = .239). Zistili sme však, že
v experimentálnej skupine signifikantne väčší počet žiakov nadhodnocoval svoj výkon
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(48,4%) oproti kontrolnej skupine (17,2%) (X2 (2) = 7,123; p = .028; Cramer’s V =
0,345), pričom išlo o stredne veľký efekt.
V prípade druhého testu z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,120;
p = .731), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné
(F(1)=1,387; p = .244). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Nezistili sme ani
žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=427,5; p = .579). Zistili sme však,
že v experimentálnej skupine viac žiakov hodnotilo svoj výkon realisticky (68,8%)
oproti kontrolnej skupine (55,2%)(X2(2) = 7,397; p = .025; Cramer’s V = 0,384), pričom
išlo o stredne veľký efekt.
V treťom teste z matematiky sme opäť zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,058; p =
.811), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné (F(1)=0,078;
p = .782). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Nezistili sme ani žiadny
signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U= 388,5; p = .354) ani pre subjektívny
odhad správnych odpovedí X2 (2) = 0,145 ; p = .930.
V prípade štvrtého testu z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach medzi
skupinami neboli signifikantné (F(1)=3,938; p = .052). V prípade úspešnosti
v percentách sme dosiahli signifikantný výsledok (F(1)=4,551; p = .037; eta = .074).
V tomto prípade sme však zistili, že kontrolná skupina dosiahla lepšie výsledky
experimentálna. Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Nezistili sme ani žiadny
signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=278; p = .187), ani v subjektívnom
odhade správnych odpovedí (X2 (2) = 2,194; p = .334).
Hypotéza 1 sa celkovo pre testy z matematiky na ZŠ Malonecpalská nepotvrdili.
Výsledky naznačovali skôr opačný trend – kontrolná skupina dosahovala lepšie
výsledky v porovnaní s experimentálnou. Aby sme vylúčili, že kontrolná skupina
dosahovala lepšie výsledky už pred experimentom, testovali sme hypotézu 2. Výsledky
tiež naznačujú, že experimentálna skupina sa v 2 zo 4 testov nadhodnocovala
a nenašli sme žiadne rozdiely vo vnímanej pripravenosti žiakov.
Zistili sme, že interakcia skupiny a výkone žiakov v čase spolu signifikantne súvisia
(F(1)=10,252; P = .002). Hlavné efekty času (F(1)=0,053; P = .315) a skupiny
(F(1)=0,442; p = .509) však nedosiahli signifikanciu. Ide o tzv. krížovú interakciu. Efekt
závislej premennej známky v čase je opačný v závislosti na nezávislú premennú
skupiny (viď Graf č.1). Hypotéza 2 sa tak v prípade priemerných známok z matematiky
nepotvrdila.
Slovenský jazyk
V prvom teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,005;
p = .941), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné
(F(1)=0,006; p = .941). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Nezistili sme ani
žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U= 466; p = .854). Rovnako ako
pri prvom teste z matematiky sme však zistili, že v experimentálnej skupine
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signifikantne väčší počet žiakov nadhodnocoval svoj výkon (31,3 %) oproti kontrolnej
skupine (6,9 %) (X2 (1) = 6,517; p = .038;Cramer’s V = 0,327), pričom išlo o stredne
veľký efekt.
V prípade druhého testu zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach
(F(1)=1,283; p = .262), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli
signifikantné (F(1)=0,118; p = .733). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Priemery
však naznačujú trend predpokladaný našou hypotézou. Nezistili sme ani žiadny
signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U= 458,50; p = .598) ani pre subjektívny
odhad správnych odpovedí (X2 (2) 1,420; p = .492).
V treťom teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=2,234;
p = .141), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné
(F(1)=0,805; p = .373). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Opäť je možné
pozorovať, že priemery naznačujú trend predpokladaný našou hypotézou. Zistili sme
tiež, že existoval signifikantný rozdiel vo vnímanej pripravenosti medzi skupinami (U=
289,00; p = .007). Experimentálna sa cítila pripravenejšia (M = 4,156; SD = 0,156) než
kontrolná (M = 3,413; SD = 0,219). V subjektívnom odhade počtu správnych odpovedí
sme nezaznamenali žiadne rozdiely medzi skupinami (X2 (2) = 1,563; p = .458).
V poslednom teste zo slovenského jazyka sme opäť zistili, že rozdiely v známkach
(F(1)=0,053; p = .819), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli
signifikantné (F(1)= 0,572; p = .452). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Opäť
sme však zistili, že existoval signifikantný rozdiel vo vnímanej pripravenosti medzi
skupinami (U= 302; p = .023). Experimentálna sa cítila pripravenejšia (M = 4,000; SD
= 0,217) než kontrolná (M = 3,3793; SD = 0,218). V subjektívnom odhade počtu
správnych odpovedí sme nezaznamenali žiadne rozdiely medzi skupinami (X2 (2) =
0,846; p = .655).
Hypotéza 1 sa celkovo pre testy zo slovenského jazyka na ZŠ Malonecpalská
nepotvrdili. Výsledky však v 2 zo 4 testov sledovali trend predpokladaný hypotézou 1
– experimentálna skupina dosahovala lepšie výsledky ako. Výsledky tiež naznačujú,
že experimentálna skupina sa opäť v jednom z testov nadhodnocovala viac ako
v prípade matematiky. V prípade testov zo slovenčiny sa až v 2 zo 4 testov cítila
experimentálna skupina pripravenejšia ako kontrolná.
Zistili sme, že interakcia skupiny a výkonu žiakov v čase spolu štatisticky významne
nesúvisia (F(1)=9,166; p = .685). Hlavné efekty času (F(1)=2,476; p = .121),
ani skupiny (F(1)=0,002 p = .967) tiež nedosiahli signifikanciu. Hypotéza 2 sa tak
v prípade priemerných známok zo slovenského jazyka nepotvrdila. Obe skupiny sa
v čase zlepšili, experimentálna skupina však začínala s horším priemerom a po
intervencii mala lepší priemer než kontrolná skupina.
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ZŠ Energetikov
Na ZŠ Energetikov boli realizované 2 testy z matematiky a 2 testy zo slovenského
jazyka.
Matematika
V prvom teste z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,670; p =
0,414), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné
(F(1)=0,007; p = 0,934). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Zistili sme však, že
existoval signifikantný rozdiel vo vnímanej pripravenosti medzi skupinami (U=7570; p
= .000). Experimentálna sa cítila pripravenejšia (M = 1,8511; SD = 0,081) než kontrolná
(M = 31,446; SD = 0,054). Zistili sme tiež, že v experimentálnej skupine signifikantne
väčší počet žiakov podhodnocoval svoj výkon (25,5 %) a v kontrolnej skupine väčší
počet žiakov nadhodnocoval svoj výkon (35,3 %) (X2 (2) = 8,719 ; p = .013).
V druhom teste z matematiky sme opäť zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,009; p
= 0,923), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné
(F(1)=0,111; p = 0,740). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Nezistili sme ani
žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=8794; p = .056) ani pre
subjektívny odhad správnych odpovedí (X2 (2) = 1,943 ; p = .379).
Hypotéza 1 sa celkovo pre testy z matematiky na ZŠ Energetikov nepotvrdila. Výsledky
však v 2 zo 4 testov sledovali trend predpokladaný hypotézou 1 – experimentálna
skupina dosahovala lepšie výsledky ako kontrolná. V 1 z 2 testov sa však
experimentálna skupina cítila pripravenejšia a na rozdiel od ZŠ Malonecpalská sme
zistili, že experimentálna skupina skôr podhodnocovala svoj výkon. Zistili sme, že
interakcia skupiny a výkonu žiakov v čase spolu štatisticky významne súvisia
(F(1)=4,964; p = .027). Hlavný efekt času tiež dosiahol signifikancie (F(1)= 15,505; p
= .000). Hypotéza 2 sa tak v prípade priemerných známok zo slovenského jazyka
potvrdila. Obe skupiny sa oproti predchádzajúcemu polroku zhoršili. Experimentálna
skupina sa však nezhoršila natoľko ako kontrolná skupina, i keď začínala s o niečo
horším priemerom.
Slovenský jazyk
V prvom teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,209;
p = .684), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné
(F(1)=0,645; p = .423). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Rovnako ako v prvom
teste z matematiky sme však zistili, že existoval signifikantný rozdiel vo
vnímanej pripravenosti medzi skupinami (U=6856,00; p = .001). Experimentálna sa
cítila pripravenejšia (M = 1,822; SD = 0,433) než kontrolná (M = 1,528; SD = 0,067).
Zistili sme tiež, že v experimentálnej skupine signifikantne väčší počet žiakov hodnotil
svoj výkon realisticky (59,6 %) a v kontrolnej skupine väčší počet žiakov
nadhodnocoval svoj výkon (46,3 %) (X2 (2) = 20,549 ; p = .000; Cramer’s V = 0,279).
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V druhom teste zo slovenského jazyka sme opäť zistili, že rozdiely v známkach
(F(1)=2,613; p = .107), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli
signifikantné (F(1)=2,816; p = .092). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Opäť
sme však zistili, že existoval signifikantný rozdiel vo vnímanej pripravenosti medzi
skupinami (U= 6708; p = .000). Experimentálna sa cítila pripravenejšia (M = 1,867; SD
= 0,070) než kontrolná (M = 1,5366; SD = 0,0741). V subjektívnom odhade počtu
správnych odpovedí sme nezaznamenali žiadne rozdiely medzi skupinami (X2 (2)
5,116; p = .077). Hypotéza 1 sa celkovo pre testy zo slovenského jazyka na ZŠ
Energetikov nepotvrdila. V oboch testoch sa však experimentálna skupina cítila
pripravenejšia a na rozdiel od testov z matematiky sme zistili, že experimentálna
skupina skôr odhadovala svoj výkon realisticky.
Zistili sme, že interakcia skupiny a výkonu žiakov v čase spolu štatisticky významne
súvisia (F(1)=6,022; p = .015). Hlavný efekt času tiež dosiahol signifikancie (F(1)=
8,363; p = .000). Hypotéza 2 sa tak v prípade priemerných známok zo slovenského
jazyka potvrdila. Podobne ako v prípade matematiky, obe skupiny sa oproti
predchádzajúcemu polroku zhoršili. Experimentálna skupina sa však nezhoršila
natoľko ako kontrolná skupina, i keď začínala s o niečo horším priemerom.
ZŠ Sama Chalupku
Na ZŠ Sama Chalupku boli realizované 3 testy z matematiky a 3 testy zo slovenského
jazyka.
Matematika
V prvom teste z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=11,135; p =
0,001), aj v úspešnosti v percentách medzi skupinami boli signifikantné (F(1)= 11,785;
p = 0,001). Hypotéza 1 sa pre tento test potvrdila. Experimentálna dosiahla lepšie
známky aj vyššiu úspešnosť v percentách. Nezistili sme žiadny signifikantný rozdiel
v pripravenosti žiakov (U=2991,5; p = .858) ani pre subjektívny odhad správnych
odpovedí (X2 (2) = 4,582; p = .101).
V druhom teste z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=2,059; p =
0,153) nedosiahli úroveň signifikancie, ale v úspešnosti v percentách medzi skupinami
boli výsledky signifikantné (F(1)=4,844 p = 0,029). Hypotéza 1 sa pre tento test
potvrdila. Experimentálna skupina dosiahla vyššiu úspešnosť v percentách. Nezistili
sme však žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=2603; p = .136). Zistili
sme tiež, že v experimentálnej skupine signifikantne väčší počet žiakov hodnotil svoj
výkon realisticky (52,5 %) oproti kontrolnej skupine (41,7 %) (X2 (2) = 9,208 ; p = .010;
Cramer’s V = 0,244).
V poslednom teste z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=1,829; p =
.178) opäť nedosiahli úroveň signifikancie, ale v úspešnosti v percentách medzi
skupinami boli výsledky signifikantné (F(1)=4,522; p = .035). Hypotéza 1 sa pre tento
test potvrdila. Experimentálna skupina dosiahla vyššiu úspešnosť v percentách. Opäť
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sme nezistili sme žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U= 2448,5; p =
.115). Zistili sme tiež, že v experimentálnej skupine signifikantne väčší počet žiakov
hodnotil svoj výkon realisticky (59,5 %) oproti kontrolnej skupine (44,2%) (X2 (2) =
8,580 ; p = .014; Cramer’s V = 0,244).
Hypotéza 1 sa celkovo pre testy z matematiky na ZŠ Sama Chalupku potvrdila. Vo
všetkých testoch bola v úspešnosti v percentách experimentálna skupina lepšia ako
kontrolná. V tomto prípade sme nenašli žiadny vzťah medzi našou intervenciou
a pripravenosťou. V 2 z 3 testov však hodnotilo viac žiakov v experimentálnej skupine
svoj výkon realisticky.
Zistili sme, že interakcia skupiny a výkonu žiakov v čase spolu štatisticky významne
súvisia (F(1)=12,647; p = .001). Hlavný efekt času tiež dosiahol signifikanciu (F(1)=
28,708; p = .000) a rovnako aj hlavný efekt skupiny (F(1)= 6,860; p = .010). Hypotéza
2 sa tak v prípade priemerných známok z matematiky potvrdila. Experimentálna
skupina mala na začiatku o niečo lepší priemer ako kontrolná. Obe skupiny sa
následne o niečo zhoršili. Experimentálna si však udržala podobný priemer ako na
začiatku oproti kontrolnej, ktorá sa výrazne zhoršila.
Slovenský jazyk
V prvom teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=10,058;
p = .002), aj v úspešnosti v percentách medzi skupinami boli signifikantné (F(1)=
12,348; p = .001). Hypotéza 1 sa pre tento test potvrdila. Experimentálna dosiahla
lepšie známky aj vyššiu úspešnosť v percentách. Nezistili sme ani žiadny signifikantný
rozdiel v pripravenosti žiakov (U=2791,50; p = .233). Zistili sme však, že
v experimentálnej skupine sa signifikantne väčší počet žiakov podhodnocoval (46,8 %)
oproti kontrolnej skupine (30,9 %) (X2 (2) = 13,593 ; p = .001; Cramer’s V = 0,293).
V druhom teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,566;
p = .453), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné
(F(1)=0,852; p = .357). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Je však možné
pozorovať, že priemery naznačujú trend predpokladaný našou hypotézou. Nezistili
sme ani žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U= 2927,00; p = .215), ani
v subjektívnom odhade správnych odpovedí (X2 (2) = 0,435; p = .805).
V poslednom teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach
(F(1)=8,719 p = .004), aj v úspešnosti v percentách medzi skupinami boli signifikantné
(F(1)=11,683; p = .001). Hypotéza 1 sa pre tento test potvrdila. Experimentálna
skupina dosiahla lepšie výsledky. Nezistili sme však žiadny signifikantný rozdiel
v pripravenosti žiakov (U= 2708,00; p = .131), ani v subjektívnom odhade správnych
odpovedí (X2 (2) = 3,913; p = .141).
Hypotéza 1 sa tak potvrdila pre 1. a 3. test zo slovenského jazyka na ZŠ Sama
Chalupku. Podobne ako v prípade matematiky, ani v tomto prípade sme nenašli žiadny
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vzťah medzi našou intervenciou a pripravenosťou. V druhom teste sme však zistili, že
sa žiaci v experimentálnej skupina podhodnocovali.
Zistili sme, že interakcia skupiny a výkonu žiakov v čase spolu štatisticky významne
nesúvisia (F(1)=2,757; p = .099). Hypotéza 2 sa tak v prípade priemerných známok
zo slovenského jazyka nepotvrdila.
ZŠ Jána Švermu
Na ZŠ Jána Švermu bol realizovaný len 1 test z matematiky a 1 test zo slovenského
jazyka. Zistili sme tiež, že v prípade jedného z testov došlo k administratívnemu
pochybeniu pri posielaní SMS, ktorá odišla neskôr, ako mala. Výsledky tam môžu byť
skreslené týmto pochybením a skutočnosťou, že išlo len o jeden test.
Matematika
V prvom teste z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)= 2,273; p =
0,136), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné (F(1)=
0,617; p = 0,435). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Je však možné pozorovať,
že priemery naznačujú trend predpokladaný našou hypotézou. Nezistili sme ani žiadny
signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=246,5; p = .187) ani pre subjektívny
odhad správnych odpovedí (X2 (2) = 3,144; p = .208).
Zistili sme, že interakcia skupiny a výkonu žiakov v čase spolu signifikantne súvisia
(F(1)=19,461; p = .000). Hlavné efekty času a skupiny však nedosiahli signifikanciu.
Ide opäť o tzv. krížovú interakciu. Efekt závislej premennej známky v čase je opačný
v závislosti na nezávislú premennú skupiny (viď Graf č.6). Hypotéza 2 sa tak v prípade
priemerných známok z matematiky nepotvrdila.
Slovenský jazyk
V teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach medzi skupinami
boli signifikantné (F(1)= 10,058; p = .050). Rozdiely v úspešnosti v percentách však
nedosiahli hranice signifikancie (F(1)= 12,348; p = .060). Hypotéza 1 sa pre tento test
potvrdila. Experimentálna skupina dosiahla lepšie známky ako kontrolná. Nezistili sme
ani žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=298; p = .744), ani pre
subjektívny odhad správnych odpovedí (X2 (2) = 4,789; p = .091).
Zistili sme, že interakcia skupiny a výkone žiakov v čase spolu signifikantne súvisia
(F(1)=25,814; p = .000). Hlavné efekty času a skupiny však nedosiahli signifikanciu.
Ide opäť o tzv. krížovú interakciu. Efekt závislej premennej známky v čase je opačný
v závislosti na nezávislú premennú skupiny. Hypotéza 2 sa tak v prípade priemerných
známok zo slovenského jazyka nepotvrdila.
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Výsledky intervencie sa zdajú byť ovplyvnené prostredím školy, na ktorej boli dáta
namerané. Na ZŠ Malonecpalská sa nám podarilo dosiahnuť signifikantné výsledky
len v jednom z testov, kde kontrolná skupina dosiahla lepšie výsledky ako
experimentálna. V ďalších testoch sme signifikantné výsledky nedosiahli.
Domnievame sa, že to mohlo byť zapríčinené nízkym počtov žiakov v triedach oproti
ostatným školám (v jednej triede bolo len 13 žiakov). V prípade slovenského jazyka
však bolo možné pozorovať aspoň trend, ktorý bol v súlade s našou hypotézou, že
experimentálna skupina dosiahne lepšie výsledky oproti kontrolnej. Nepodarilo sa nám
na tejto škole potvrdiť, druhú hypotézu, že žiaci v experimentálnej skupine dosiahnu
po intervencii lepšiu priemernú známku ako v predchádzajúcom polroku. Efekt nebol
signifikantný. V niektorých triedach sme však mohli pozorovať, že sa žiaci
v experimentálnej skupine cítili signifikantne pripravenejší oproti svojim spolužiakom
v kontrolnej skupine. Môžeme tak povedať, že i keď sa známky žiakov nezlepšili, cítili
pravdepodobne menej stresu pri teste vďaka príprave s rodičmi, čo je v súlade
s výskumami Schunka a Zimmermana (2007) a Weinberga, Groova a Jacksona
(1992).
Na ZŠ Energetikov sa nám tiež vo väčšine prípadov nepodarilo dosiahnuť signifikantné
výsledky. V tomto prípade sa domnievame, že je to kvôli už tak vysokému hodnoteniu
školy podľa INEKO na 26. mieste v trenčianskom kraji, čo bolo najvyššie hodnotenie
pre školy zapojené do projektu v Prievidzi. Pri škole s takto dobrými výsledkami
nemusela mať intervencia s pripomienkami taký efekt, ako na školách s nižším
hodnotením. Podobne ako v prípade ZŠ Malonecpalská sme však našli signifikantné
rozdiely v pocite pripravenosti žiakov v experimentálnej skupine oproti kontrolnej.
Tento významný rozdiel sme zistili v 3 zo 4 testov. V prípade tejto školy sme zistili, že
žiaci sa oproti predchádzajúcemu roku štatisticky významne zhoršili. Toto zistenie
vysvetľujeme najmä tým, že aj učivo sa v priebehu roka postupuje od jednoduchšieho
ku komplexnejšiemu a učivo z druhom polroku nadväzuje na znalosti, ktoré si mali žiaci
osvojiť v predchádzajúcom polroku. Zaujímavé však je zistenie, že žiaci
v experimentálnej skupine sa nezhoršili tak, ako žiaci v kontrolnej skupine.
Pripomienky tak pomohli zmierniť túto krivku zhoršenia.
Výsledky, ktoré výrazne podporujú naše hypotézy sme mohli pozorovať na ZŠ Sama
Chalupku v Prievidzi. Skoro vo všetkých testoch z matematiky a zo slovenčiny dosiahla
experimentálna skupina štatisticky významne lepšie výsledky ako kontrolná skupina.
Pokiaľ sme nedosiahli signifikantné výsledky, mohli sme pozorovať aspoň väčší pocit
pripravenosti u experimentálnej skupiny. Domnievame sa, že na tejto škole bola
intervencia natoľko účinná najmä preto, že hodnotenie školy je podľa INEKO 5,7 z 10.
Práve pre školy, ktoré sa pohybujú okolo stredu hodnotenia by tak mohli byť
pripomienky najviac prospešné, aby sa tieto školy postupne dostali na úroveň
ostatných. Tieto výsledky tak podporujú minulé výskumy ohľadom využívania
pripomienok v školstve (Belli et al., 1998 in Damgaard & Nielsen, 2018; Hume et al.,
2018; Education Endowment Foundation, 2017; The Behavioral Insigths Team; 2018).
Žiadny z týchto výskumov však nezistil, že by pri aplikácii tejto intervencie záležalo na
kvalite a dosiahnutých výsledkoch určitej školy. Tieto výsledky však zvyčajne pracovali
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len s jednou školou alebo vyhodnocovali výsledky pre všetky školy dokopy, čo mohlo
viesť k určitému skresleniu.
V prípade ZŠ Jána Švermu v Michalovciach sme v prípade jedného testu, pri ktorom
nedošlo k narušeniu administrácie intervencie, získali signifikantný výsledok. V druhom
teste však mohol byť výsledok práve týmto ovplyvnený. Aj vzhľadom k nízkemu počtu
testov nemôžeme jednoznačne usudzovať na efektívnosť pripomienok na tejto škole.
Na otázku ohľadom odhadu správnych odpovedí nemôžeme jednoznačne odpovedať
a jej preskúmanie si bude vyžadovať ďalší výskum. V prípade ZŠ Sama Chalupku, kde
experimentálna skupina dosiahla lepšie výsledky v testoch sme však mohli pozorovať,
že žiaci zároveň odhadovali svoj výkon v teste realistickejšie. Toto zistenie by tak bolo
v súlade s predchádzajúcimi výskumami (Bandura, 1989; Chandler & Heffer, 2009;
Chemers et al., 2001; Pajares, 1996), ktoré spojovali vysokú seba-účinnosť
s akademickým výkonom.
Okrem kvantitatívnych dát sme zisťovali aj ako behaviorálnu intervenciu vnímali
učitelia a rodičia. Najmä u žiakov zo škôl, kde predtým nebola komunikácia učiteľ-žiak
nastavená na pravidelnej báze, rodičia veľmi pozitívne hodnotili SMS pripomienky. Na
školách, kde učitelia s rodičmi komunikovali najmä prostredníctvom emailov alebo sa
očakávalo, že budú pravidelne kontrolovať elektronickú žiacku knižku, ocenili rodičia
to, že SMS si vždy všimli. Medzi množstvom emailov totiž informácie od učiteľov často
zapadli. Učitelia hodnotili intervenciu pozitívne, ale mali výhrady najmä k zložitosti
systému a tomu, že „je to opäť ďalší systém navyše.“ Situáciu komplikovalo aj to, že
systém bol len v angličtine, čo niektorým učiteľom spôsobovalo problémy
s používaním. Do budúcnosti by tak podobná intervencia mala byť naviazaná na
existujúce systémy ako je napr. elektronická žiacka knižka. Nešlo by tak o ďalší systém
a ďalšiu vec, na ktorú musia často preťažení učitelia myslieť. Ak by bol systém
automatizovaný natoľko, aby stačilo, aby učiteľ zadal dátum testu a vložil materiály,
z ktorých sa majú žiaci pripravovať, učitelia by nemuseli vnímať posielanie pripomienok
ako prácu navyše.
Naša intervencia mala viacero limitov, ktoré by budúce intervencie mali zohľadniť. Prvý
limit súvisí najmä so spôsobom výberu škôl. Školy sa k projektu prihlásili na základe
dobrovoľnosti a nešlo tak reprezentatívnu vzorku škôl na Slovensku. Ďalej nebola
možná úplná randomizácia výberu do kontrolnej a experimentálnej skupiny kvôli
komunikácii rodičov medzi sebou v rámci tried. Rozhodli sme sa však, že za účelom
eliminácie efektu tejto komunikácie rodičov na výsledky, nebudú žiaci do
experimentálnej a kontrolnej skupiny rozdelení úplne náhodne, ale len na základe
tried. Vieme však, že aj príslušnosť žiakov do určitej triedy má svoje špecifiká ako je
napr. kultúra triedy a vzťahy v nej, ktorá môže mať vplyv na výkon žiakov v testoch.
Ďalší limit predstavovala nízka kontrola realizátorov intervencie nad administráciou
intervencie, nakoľko posielanie SMS a emailov bolo priamo v rukách učiteľov. Nemohli
sme tak kontrolovať, či boli SMS a emaily posielané v dohodnutý čas alebo došlo
k nejakému pochybeniu. Keďže sme potrebovali pomoc učiteľov pri administrácii
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a museli sme ich tak oboznámiť s cieľom intervencie, mohla aj táto skutočnosť
ovplyvniť správanie učiteľov k žiakom v jednotlivých triedach a skresliť výsledky.
Problém predstavoval tiež systém SMS brány, ktorá nebola primárne navrhnutá na
tento účel a zároveň učiteľom sťažovalo prácu anglické rozhranie. Tieto problémy
mohli mať vplyv na postoj učiteľov voči experimentu a nepriamo tak ovplyvniť
vyučovanie v tomto období.
Na výsledky experimentu tiež mohli mať vplyv premenné mimo našej kontroly. Išlo
najmä o premenné na strane školy ako napr. štýl výučby učiteľov, prostredie školy,
aktuálny stav komunikácie učiteľ-rodič alebo kvalita školy. Samozrejme výsledky mohli
ovplyvniť aj faktory na strane žiakov a ich rodičov, ktoré boli zmienené vyššie. Budúce
intervencie by sa tak mali snažiť kontrolovať pre čo najviac z týchto faktorov.
Posielanie pripomienok sa opakovane ukazuje ako účinné nielen pre zlepšenie
výsledkov žiakov, ale aj pre zvýšenie dochádzky alebo pre väčší pocit pripravenosti
žiakov, ako sme zistil prostredníctvom našej intervencie. V prípade integrovaného
systému pre posielanie SMS, ktorý by bol pre učiteľov užívateľsky príjemný, ide o veľmi
jednoduchú intervenciu, ktorá nezaberá veľa času a integrovaná do existujúceho
systému by nemusela predstavovať ani zvýšenie nákladov pre školy. Obzvlášť účinná
sa intervencia ukazuje na školy s priemerným hodnotením, kde je veľký priestor na
zlepšenie žiakov a ich prípravy na testy s rodičmi. Ako ukázali iné výskumy zapájanie
rodičov do školských povinností dieťaťa môže mať významný vplyv nielen na ich
aktuálne výsledky, ale aj na úroveň vzdelania, ktorú v živote dosiahnu. Práve preto je
väčšie zapájanie rodičov a posilňovanie komunikácie učiteľ – rodič – žiak tak dôležité.
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6. Intervencia v oblasti znečistenia verejných priestranstiev
Starostlivosť o čistotu verejných priestranstiev bola označená za jeden z problémov,
ktorému mesto Prievidza čelí, a na ktorý občania dlhodobo upozorňujú. Cieľom
experimentu bolo zníženie počtu cigaretových ohorkov odhodených na zem na
verejných priestranstvách pomocou využitia behaviorálnych intervencií. Spoločne so
zástupcami Mestského úradu v Prievidzi sme identifikovali miesto, ktoré je pravidelne
silno znečistené cigaretovými ohorkami a mohlo by najviac benefitovať z našej
intervencie. V našom prípade tak bolo želaným správaním odhadzovanie cigaretových
ohorkov do rekreačných odpadkových košov a naopak neželaným správaním bolo ich
odhadzovanie na zem na verejných priestranstvách.
Na základe predchádzajúcich výskumov a analýzy problému sme sa rozhodli využiť
špeciálny hlasovací kôš, ktorý využíva efekt nápadnosti, prvky herného dizajnu
a princíp sociálneho schválenia. Aby bol tento kôš účinný, musí občanov motivovať
pomocou relevantnej otázky pre daný kontext, ktorá bude vyvolávať pocit súťaživosti.
Po konzultácii so zástupcami Mestského úradu v Prievidzi sme sa rozhodli využiť pre
vzbudenie pocitu súťaživosti už existujúcu rivalitu medzi fanúšikmi prievidzského
basketbalového tímu a tímu z blízkej obce Handlová. Otázka, za ktorú občania mohli
zahlasovať pomocou cigaretového ohorku, tak znela: „Ktorý basketbalový tím je
lepší?“ Fajčiari následne mohli zvoliť, či vhodia ohorok do nádoby označenej ako
„Prievidza“ alebo „Handlová“.
Tento kôš bol následne nainštalovaný pred obchodným domom Prior v blízkosti
pôvodného rekreačného smetného koša. Kôš bol pripevnený na stĺp existujúceho
pouličného osvetlenia ako je možné vidieť na Obrázku č. 10.
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Obrázok č. 10: Hlasovací kôš využitý v Prievidzi

Zdroj: autori

Našou závislou premennou (t.j. premennou, ktorej zmenu sme sledovali) bol počet
ohorkov odhodených na zemi pred obchodným domom Prior. Konkrétne išlo o plochu
cca 1,5 m x 1,5 m v okolí pôvodného rekreačného smetného koša, ku ktoré mu sme
následne nainštalovali nový hlasovací kôš. Počet ohorkov, ktoré boli odhodené
správne do pôvodného smetného koša nebolo možné odmerať vzhľadom
na frekventovanejšie vynášanie tohto koša, keď sa naplnil aj inými odpadkami.
Efekt hlasovacieho koša na cigaretové ohorky sme sa rozhodli otestovať pomocou pretestu a post-testu. Vybrané miesto bolo najskôr vyčistené a následne sme sledovali
počet cigaretových ohorkov, ktoré pribudli na zemi za jeden týždeň. Toto meranie bolo
kontrolné a umožnilo nám zistiť, aký je východiskový stav pred zavedením intervencie
(tzv. baseline). Po opätovnom vyčistení miesta bol nainštalovaný hlasovací kôš
na cigaretové ohorky. Meranie opäť prebiehalo jeden týždeň a následne sme
vyhodnotili počet ohorkov na zemi. Vzhľadom na to, že meranie prebiehalo v mesiaci
október, do niekoľkých dní v tomto meraní zasiahla neobvyklá udalosť – trhy pred
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Sviatkom všetkých svätých. Keďže pri tejto udalosti sa v blízkosti miesta merania
pohybuje vyššia frekvencia občanov, namerané výsledky mohli byť skreslené.
Rozhodli sme sa preto pre druhé meranie trvajúce jeden týždeň v rámci post-testu,
keď do merania žiadna podobná udalosť nezasiahla. Pred týmto meraním bolo miesto
v okolí koša opäť vyčistené. Celý experiment tak prebiehal 3 týždne. Po ukončení
experimentu bol hlasovací kôš z miesta odinštalovaný.
Pre testovanie hypotézy „Štatisticky významne nižší počet cigaretových ohorkov bude
odhodených v okolí smetného koša po inštalácii hlasovacieho smetného koša oproti
počtu pred jeho inštaláciou.“ sme využili t-test. Zistili sme, že existujú signifikantné
rozdiely v počte ohorkov, ktoré boli odhodené na zem medzi meraním pred inštaláciou
smetného koša a po jeho inštalácia a to v prípade prvého aj druhého post-testu (p <
.05). Hypotézu 1 sme tak potvrdili.
Konkrétne sme zistili, že v pre-test sa na zemi nachádzalo až 124 cigaretových
ohorkov (viď Graf č. 1). Po inštalácii hlasovacieho koša sme po prvom týždni merania
našli na zemi len 24 ohorkov. Znížili sme tak počet ohorkov na zemi o 80,6 %.
Po druhom týždni merania sme zistili, že na zemi sa nachádzalo 26 cigaretových
ohorkov, pričom išlo o 79,03 % zníženie. Trhy spojené so Sviatkom všetkých svätých
tak výrazne neovplyvnili naše meranie v prvom týždni po inštalácii nového koša.

Graf č. 3: Počet cigaretových ohorkov odhodených na zem v okolí koša pred a po
inštalácii hlasovacieho koša
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Zdroj: autori
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Podarilo sa nám potvrdiť našu hypotézu, ktorá predpokladala, že nainštalovanie
špeciálneho hlasovacieho koša, ktorý využíva prvky gamifikácie a princíp sociálneho
schválenia, povedie k zmene správania fajčiarov. Po nainštalovaní hlasovacieho koša
na problematické miesto pred obchodným domov Prior sa nám podarilo znížiť počet
cigaretových ohorkov odhodených na zem až o 79,03 – 80,06 %. Ukázalo sa tak, že
zmena tzv. architektúry voľby pomocou „postrčenia“ vo forme tohto hlasovacieho koša
môže byť účinnejšia pre zmenu správania občanov než pokuty. Pokutovanie občanov
za fajčenie je tiež problematické, pretože príslušníci polície by museli neustále
hliadkovať na problematických miestach na to, aby bolo možné pokuty udeliť a aby ich
tak občania vnímali ako jasný dôsledok znečisťovania verejných priestranstiev. Pri
použití alternatívy vo forme behaviorálnych intervencií (ako je napr. hlasovací kôš)
dosiahneme požadované správanie občanov bez zvyšovania ich externej kontroly
príslušníkmi polície a bez použitia trestov.
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7. Intervencia Štandardný list dlžníkom na poplatku za
komunálny odpad
Na základe dát, ktoré s nami predstavitelia prievidzskej verejnej administratívy zdieľali
vyplynulo, že Prievidza každoročne získa v priemere 88 % z očakávaných príjmov z
výberu miestnej dane za komunálny odpad, z čoho približne ⅕ je vyzbieraná až pred
koncom fiškálneho roka, po písomnej výzve. Testovali sme preto behaviorálnu
intervenciu zameranú na zvýšenie miery platenia dlhov na poplatku za komunálny
odpad.
Proces tvorby intervencie je možné popísať v siedmich krokoch. Najskôr sme
identifikovali vzorku. Prvotná vzorka obsahovala všetkých dlžníkov na poplatku na
komunálny odpad. Išlo teda o populáciu dlžníkov. Túto vzorku sme v spolupráci s
administratívou mesta očistili o dlžníkov, ktorí podľa mesta nie sú obyvatelia mesta a
opakovane nepreberajú zásielky.
Tento dizajn je intervenčný dizajn, avšak je potrebné upozorniť, že ide o tzv.
kváziexperiment. Pre objektívne dôvody totiž nemohlo dôjsť k náhodnému rozdeleniu
vzorky do troch skupín (A, B, C) a rozdelenie dlžníkov v meste Prievidza prebehlo na
ekonomickom oddelení mesta Prievidza. Dlžníci boli zoradení podľa abecedy a delení
na základe abecedy. Vzhľadom na uvedené sme stanovili dve kontrolné kritériá
(pohlavie a výška dlhu), aby sme zabezpečili podobnosť skupín. To, kto dostane
pripomienku, sme vyriešili nasledovne:
§
§

§

mesto si v priebehu septembra každoročne robí audit, ktorého výstupom (mimo
iné) je zoznam dlžníkov na mestských poplatkoch a daniach.
dlžníkov sme rozdelili do troch skupín, prvá (tzv. kontrolná) z nich dostala
štandardnú pripomienku, druhá dostala sprehľadnenú pripomienku spolu so
zdôraznením rizika, tretia so sociálnou normou a varovaním pred stratou.
rozdelenie do skupín prebehlo podľa abecedy tak, aby bolo v oboch skupinách
približne rovnaké množstvo ľudí. Listy sa generovali pomocou softvéru, preto aj
rozdelenie muselo prebehnúť v ňom. Dve kontrolné kritéria boli pohlavie a výška
dlhu.

Zoznam dlžníkov vygenerovalo mesto na konci septembra 2019, krátko po hraničnom
termíne na zaplatenie predmetnej dane (august 2019).
Intervencie:
§
§
§

Intervencia A: Štandardná výzva (nezmenená),
Intervencia B: Štandardná výzva - zjednodušenie a dôraz na riziko straty,
Intervencia C: Štandardná výzva - zjednodušenie, dôraz na riziko straty a
sociálna norma.
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V súvislosti s týmto krokom sme v spolupráci s mestom zabezpečili technickú
merateľnosť a to nasledovne:
§
§

identifikátorom bol ID jednotlivca, ktoré pridelí jednotlivcovi administratíva
mesta.
softvérom na spárovanie je CORAgeo, ktorý po zadaní špecif. príkazov sa
overovala prítomnosť platby vo výpise z učtárne mesta (tí im ho pošlú na
vyžiadanie).

V spolupráci s mestom sme postupne vytvárali dizajn intervencie upravovaním
štandardnej pripomienky. V komunikácii s mestom v auguste a septembri 2019 došlo
k rozhodnutiu a výberu už menovaných intervencií. Rozposielanie pripomienok sa
uskutočnilo v priebehu októbra 2019.

Tabuľka 20: Popis premenných
Premenná

Typ a popis

Zaplatenie dlhu

Nominálna premenná (0 - nezaplatil, 1
- zaplatil)
Závisle premenná

Typ intervencie

Nominálna premenná (0 - dlžník
nedostal intervenciu, 1 - dlžník dostal
intervenciu)

Nezávisle premenná

Intervencie A - štandardný list
Intervencia B - zjednodušený list +
zdôraznenie rizika strát
Intervencia C - zjednodušený list +
zdôraznenie rizika strát - deskriptívna
soc. norma
Výška dlhu

Spojitá premenná

Výška dlhu v EUR

60

Nezávisle premenná
Výška zaplateného
doplatku

Spojitá premenná

Výška doplatku v EUR

Nezávisle premenná
Vek

Ordinálna premenná

Vekové kategórie (do 35 rokov, od 3645 rokov, od 46 do 60 rokov, od 61
rokov)

Nezávisle premenná
Pohlavie

Nominálna premenná (0 - muž, 1 žena)

Nezávisle premenná
Poctivosť

Ordinálna premenná

Kategórie (prvý nedoplatok, druhý
nedoplatok, tretí nedoplatok, viac ako
tri nedoplatky)

Nezávisle premenná
Zdroj: autori

Celková suma vyzbieraných dlhov v rámci experimentu predstavuje 76 439 EUR.
Pripomienky dlžníkom spoločne preukázali 16,8 % účinnosť dodatočného zbierania
poplatku za komunálny odpad (pozri tabuľku 22).

V tomto momente však nevieme povedať, ktorý z troch verzii výzvy na zaplatenie bol
najúčinnejší a ani to, či niektorá z verzii výzvy bola významne účinnejšia než jej
alternatívy.
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Predstavitelia mesta za účelom vyhodnotenia účinnosti totižto nedodali dáta ku
kľúčovej nezávislej premennej, označujúcej prevzatie/neprevzatie výzvy. Na základe
poskytnutých dát s istotou nevieme, či daňovníci označení ako “neplatiči” nimi sú aj
napriek výzve, alebo jednoducho len preto, že si výzvu neprevzali.
Samotné výzvy mesto Prievidza distribuuje priamo prostredníctvom svojich
zamestnancov. Tí v danej časti roka osobne nosia výzvy na adresy ich určenia. V
prípade, že obyvateľov nezastihnú doma, im výzvu zanechajú na najbližšej pošte.
Obyvateľ Prievidze si ju môže následne na základe “žltého lístka”, ktorý mu je
ponechaný v schránke prevziať. Takto nastavený proces má právny základ: mesto
potrebuje potvrdenie pre potreby potencionálneho vymáhania dlhu, že občanovi
oznámilo jeho práva a povinnosti. To získa buď prebratím samotnej výzvy v momente
jej doručenia zamestnancom Prievidze, alebo prevzatím výzvy ponechanej na pošte.
Náš experiment sa absolútne logisticky prispôsobil štandardnému procesu. Prievidza
postupovala pri výbere dlho spôsobom, akým by postupovala aj keby sa žiaden
experiment nekonal. Jediným rozdielom pre Prievidzu bolo, že v procese prípravy
distribúcie výziev museli tlačiť tri namiesto jednej verzie výzvy a zároveň že jednotlivé
verzie museli priradiť k vopred kvázi-náhodne vybranej ⅓ cieľovej skupiny. Takto
dizajnovaný experiment sa aj dnes javí byť logisticky aj metodologicky najbližšie k
ideálu. Dizajn reflektoval možnosti a obmedzenia, ktorý špecifický kontext Prievidze
poskytoval.
Hoci údaj o (ne)prevzatí Prievidza bežne eviduje, z organizačných dôvodov, ktoré si
neštandardná situácia okolo pandémie Covid-19 vyžiadala, nebol tento rok predmetný
údaj evidovaný v digitálnej forme. Z hygienických dôvodov ho bude možné dodatočne
zdigitalizovať najskôr v lete 2020. Z tohto dôvodu vykazujeme len agregované čísla
(pozri tabuľku 22 a 23).

Tabuľka 21: Agregované výsledky z experimentu
Spolu
Celkový dlh

454 236,1 EUR

Úhrada

76 439,26 EUR

Percento z celkového dlhu 16,8 %
Zdroj: autori

Ako môžeme vidieť v tabuľke 3, najvyššiu sumu a zároveň aj najvyšší podiel dlžníkov,
ktorí zaplatili dlh na poplatku za komunálny odpad je v intervenčnej skupine
Štandardná výzva - zjednodušenie a dôraz na riziko straty. Táto intervencia je zdanlivo
najúčinnejšia a podstatne účinnejšia ako v prípade Štandardnej výzvy bez zmeny.
Výsledky intervencie naznačujú, že upravené štandardné výzvy môžu mať vyššiu
účinnosť ako bežná komunikácia mesta. Upozorňujeme však, že vzhľadom na vyššie
spomínané obmedzenie - prevzatie výzvy dlžníkom - nie je možné očistiť dataset o
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dlžníkov, ktorí neprevzali výzvu a preto ani nemohla ovplyvniť ich správanie. Taktiež
upozorňujeme, že dlžníci mohli vykonať platbu aj bez prevzatia výzvy. Napríklad v
dôvodu, že účelovo platia poplatok za komunálny odpad na konci roka. Uvedené
výsledky preto nemusia správne naznačovať účinnosť intervencie.

Tabuľka 22: Rozdelenie dlžníkov podľa intervencií
Intervencia

Počet
dlžníkov
celkovo

Celková
dlžná
čiastka

Mediánový
dlh

Počet
dlžníkov,
ktorí zaplatili

Podiel
dlžníkov,
ktorí zaplatili

Zaplatená
suma

Štandardná
výzva
(nezmenená)

1 127

155 859,9
EUR

80,5 EUR

326

28,9 %

16 104,5
EUR

1 279

143 287,5
EUR

80,5 EUR

553

43,2 %

27 950,5
EUR

1 293

155 088,7
EUR

80,5 EUR

513

39,7 %

26 732,1
EUR

Intervencia A
Štandardná
výzva zjednodušenie
a dôraz na
riziko straty
Intervencia B
Štandardná
výzva zjednodušenie
, dôraz na
riziko straty a
sociálna
norma.
Intervencia C
Zdroj: autori

Výsledky intervencie naznačujú, že upravené štandardné výzvy môžu mať vyššiu
účinnosť ako bežná komunikácia mesta. Vzhľadom na vyššie spomínané obmedzenie
nie je možné výsledky očistiť o dlžníkov, ktorí neprevzali výzvu a preto ani nemohla
ovplyvniť ich správanie. Taktiež treba brať do úvahy, že niektorí dlžníci mohli vykonať
platbu aj bez prevzatia výzvy. Napríklad v dôvodu, že účelovo platia poplatok za
komunálny odpad na konci roka. Uvedené výsledky preto nemusia správne
naznačovať účinnosť intervencie.
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