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Hlasovací kôš „Špakovník“

# 1# 1
Cieľová skupina:
Fajčiari v meste Banská Bystrica

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Problematickou oblasťou je znečisťovanie verejných priestranstiev, 
najmä v okolí autobusových zastávok miestnej hromadnej dopravy. 
Znečistenie sa prejavuje vo forme cigaretových ohorkov a žuvačiek 
odhodených na zem.

Opis intervencie
Hlasovací kôš, tzv. „špakovník“ bol osadený na Tajovského ulici, 
neďaleko zastávky MHD – školy. Umiestnenie koša bolo zvolené 
na základe vysokej koncentrácie odhodených ohorkov z cigariet 
a plechovice od nápojov, napriek tomu, že na zastávke MHD je 
trvalo umiestnený smetný kôš. Za mesiac pozastavenia dočisťovania 
uvedenej zastávky s jej okolím zametaním bolo na nej narátaných až 
cca. 350 ks voľne odhodených ohorkov z cigariet.

Aktivita osadenia hlasovacieho koša vychádza z poznatku, že 
jednotlivci, resp. obyvatelia radi vyjadrujú svoj vlastný názor. Na 
zastávke Tajovského školy bol umiestnený hlasovací smetný kôš 
s heslom: „Kto je lepší? Zvolen – Banská Bystrica.”

Vhodením žuvačky či ohorku tak ľudia budú môcť zahlasovať za 
vybranú odpoveď na zvolenú otázku.

Forma intervencie
Fyzický redizajn

Miesto intervencie
Banská Bystrica
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BI koncept / typ intervencie
Intervencia vychádza z poznatku, že jednotlivci (občania) radi 
vyjadrujú svoj vlastný názor a sú radi dotazovaní.

Online link na vyhodnotenie experimentu

Online linky na podobné experimenty

The Hubbub. 2015. Ballot Bin. https://www.hubbub.org.uk/ballot–bin
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Hlasovací kôš “Špakovník”
Zdroj: Nikoleta Jakuš Muthová; EF UMB
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Značenie zostatkov žuvačiek

# 2# 2
Cieľová skupina:
Ľudia žujúci žuvačky v meste Banská Bystrica – lokalita Námestie 
slobody

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Problematickou oblasťou je znečisťovanie verejných priestranstiev, 
najmä v okolí autobusových zastávok miestnej hromadnej dopravy. 
Znečistenie sa prejavuje vo forme cigaretových ohorkov a žuvačiek 
odhodených na zem. Odhodené žuvačky prilepené na chodník sú 
častým problémom najmä na autobusových zastávkach a v okolí 
nákupných centier.

Opis intervencie
Zástupcovia EF UMB spolu so študentmi a študentkami Ekonomickej 
fakulty UMB vo vybranej lokalite na Námestí slobody vyznačili 
žuvačky prilepené na chodník výrazným, no zmývateľným sprejom. 
Vychádzame pritom zo skúseností zo sveta, a tiež z toho, že bežný 
okoloidúci, ktorý sa na takéto žuvačky nezameriava si neuvedomuje 
ich množstvo ani to, ako znečisťujú okolie a znižujú aj jeho estetickú 
funkciu. Cieľom tohto postrčenia je minimalizovanie takéhoto 
odpadu a uvedomenie si, že žuvačky patria do koša, nie na zem.

Forma intervencie
Fyzický redizajn

BI koncept / typ intervencie
Sociálne normy (žuvačka nie je považovaná za klasický odpad)

Miesto intervencie
Banská Bystrica
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Online link na vyhodnotenie experimentu
Pri prvom označovaní bolo narátaných cca 3000 žuvačiek. Druhé 
striekanie sprejom sa konalo o 4 týždne a bolo vyznačených už “len” 
200 ks. Znížila sa frekvencia odhadzovania žuvačiek na zem.

Online linky na podobné experimenty

Kolodko, J., Read, D. and Taj, U., 2016. Using behavioural insights to reduce littering in the UK. WBS, 
Great Britain. https://cleanupbritain.org/WBS–Report–for–CLUB.pdf

Heuvel, C., 2019. Influencing subconscious behaviour to reduce litter in public space in the Northern 
Netherlands (Doctoral dissertation). https://frw.studenttheses.ub.rug.nl/2605/

Koh, M.M., 2017. Nudging. https://econsandsociety.com/volumes/2019/Essays.pdf

Značenie zostatkov žuvačiek
Zdroj: Katarína Vitálišová; EF UMB
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Riešenie problému 
exkrementov psov v parkoch

# 3# 3
Cieľová skupina:
Majitelia psov, ktorí chodia do parku na ulici R. Dilonga v Hlohovci

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Intervencia mala postrčiť majiteľov psov k upratovaniu psích 
exkrementov po psíkoch v parku.

Opis intervencie
Intervencia bola zameraná na zmenu správania majiteľov psov. 
Hlavný cieľ – zmeniť správanie psíčkárov v parku na ulici R. Dilonga 
tak, aby sa počet psích exkrementov ponechaných na verejnom 
priestranstve v parku znížil o 25 %. V rámci experimentu sme 
v danej lokalite počas troch týždňov realizovali dve intervencie. Prvá 
intervencia formou postrčenia spočívala v aplikácii ružového spreja. 
Druhá intervencia bola kombináciou dvoch postrčení – aplikácie 
ružového spreja a aplikácie žltých stôp.

Z výsledkov nášho experimentu vyplýva, že zavedením oboch 
intervencií sa počet nájdených psích exkrementov v parku na ulici R. 
Dilonga znížil o 40,9 % oproti východiskovému stavu.

Forma intervencie
Zvýraznenie nechceného správania – aplikácia ružového spreja na 
exkrementy a zvýraznenie želaného správania – aplikácia žltých 
stôp smerujúcich k odpadkovým košom.

Miesto intervencie
Hlohovec
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BI koncept / typ intervencie
Sociálny súhlas (viditeľnosť exkrementov spôsobuje v ľuďoch 
zahanbenie, šok, či pobúrenie). Zvýraznili sme, že pôvodný stav je 
z morálneho hľadiska neakceptovateľný spoločnosťou, majitelia 
psov, ktorí neupratujú exkrementy, mali byť vystavení hanbe 
pred sebou samým a ostatnými návštevníkmi parku. Táto časť sa 
realizovala formou aplikácie ružového spreja na psie exkrementy.

Navádzanie k želanému správaniu/riešeniu (resp. zvýšenie 
povedomia psíčkárov o dostupnosti odpadkových košov v danej 
lokalite) – žlté stopy k odpadkovým košom.

Online link na vyhodnotenie experimentu

Zvýraznenie exkrementov
Zdroj: Roman Klimko; NHF EU
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Navádzanie k želanému správaniu
Zdroj: Roman Klimko; NHF EU

Zvýraznenie exkrementov a navádzanie k želanému správaniu
Zdroj: Roman Klimko; NHF EU
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Ohorky v Bratislave 
na Račianskom mýte

# 4# 4
Cieľová skupina:
Fajčiari vo vytipovaných priestoroch Račianskeho mýta

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Znečisťovanie verejného priestranstva, nedbanlivosť.

Opis intervencie
Na vybrané miesto RM sme najprv vodeodolnou farbou pre 
exteriéry nasprejovali šlapaje približne vo veľkosti ľudskej nohy. 
Následne sme na frekventované miesta nechali osadiť nové koše 
špeciálne na špaky.

Forma intervencie
Redizajn fyzického prostredia
 
BI koncept / typ intervencie
Pridanie vizuálnych pomôcok (nasprejovaných šlapají) v smere ku 
košom, pridanie extra košov (upriamenie pozornosti / zvýšenie 
pohodlnosti).

Online link na vyhodnotenie experimentu
Článok bol akceptovaný, ale zatiaľ ešte nebol zverejnený v časopise 
Ekonomika a spoločnosť.

Miesto intervencie
Bratislava
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Kôš na ohorky na Račianskom mýte
Zdroj: ÚVP FSEV UK
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Stopy smerujúce ku košu
Zdroj: ÚVP FSEV UK
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Ohorky v Bratislave 
na Štrkoveckom jazere

# 5# 5
Cieľová skupina:
Fajčiari vo vytipovaných priestoroch Štrkoveckého jazera

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Znečisťovanie verejného priestranstva, nedbanlivosť.

Opis intervencie
Testovanie viacerých behaviorálnych intervencií, ako napríklad 
gamifikácia (nainštalovaný hlasovací kôs na ohorky), upriamenie 
pozornosti (inštalácia: miesto činu), šípky smerujúce k najbližším 
košom, polepy s informáciou o toxickosti cigaretových ohorkov.

Forma intervencie
Redizajn fyzického prostredia
 
BI koncept / typ intervencie
gamifikácia, upriamenie pozornosti, zvyšenie pohodlnosti, zvyšenie 
informovanosti

Miesto intervencie
Bratislava
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Kôš na ohorky
Zdroj: ÚVP FSEV UK
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Zvyšovanie miery platenia 
daní a poplatkov

# 6# 6
Cieľová skupina:
Neplatiči miestnej dane z nehnuteľnosti a iných miestnych poplatkov 
v meste Banská Bystrica

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
V mnohých mestách existuje potreba riešiť problém neplatičov 
miestnych daní, alebo iných miestnych poplatkov. Viaceré 
samosprávy potvrdzujú problém s vymáhaním ich platenia, preto 
bola táto oblasť identifikovaná aj ako oblasť pre behaviorálnu 
intervenciu v rámci tohto projektu. Napriek tomu, že daňovým 
poplatníkom sa spravidla zasielajú upomienky, upozorňujúce ich 
na to, aby miestne dane, alebo poplatky zaplatili, resp. v prípade 
nezaplatenia sa ich prípad postúpi na exekúciu, stále existujú ľudia, 
ktorí si svoju daňovú povinnosť voči obci neplnia.

Riešenie tohto problému je dôležité aj preto, že v dôsledku neplatenia 
daní dochádza v samospráve k výpadkom príjmov v rozpočte, 
a má dopady aj na správanie samotných daňovníkov. Daňovníci, 
ktorí platia dane a poplatky, môžu mať pocit, že znášajú daňové 
bremeno, pričom neplatiči využívajú verejné služby rovnako, ako tí, 
ktorí si tieto povinnosti plnia. To môžu považovať za nespravodlivé 
a môže to negatívne ovplyvniť ich správanie z hľadiska platenia daní 
a poplatkov v budúcnosti.

Neplatenie miestnych daní a poplatkov nie je teda len právnym 
problémom z hľadiska dodržiavania legislatívy, ekonomickým 

Miesto intervencie
Banská Bystrica
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problémom z hľadiska získania odpovedajúcich zdrojov na 
zabezpečenie financovania potrieb obce či mesta, ale aj etickým 
a morálnym problémom vo vzťahu k obyvateľom samosprávy, 
ktorí miestne dane a poplatky platia. Cieľom našej intervencie 
je maximalizovať želané správanie – platenie miestnej dane 
a poplatkov.

Opis intervencie
Navrhovaný randomizovaný kontrolovaný experiment bol 
realizovaný formou letákov zasielaných daňovým poplatníkom 
(miestne dane – daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za 
komunálny odpad) v meste Banská Bystrica. Príjemcovia týchto 
listov boli dlžníci v rámci uvedených miestnych daní a poplatku, 
ktorí boli náhodne rozdelení do jednej z troch intervenčných 
skupín a do jednej kontrolnej skupiny (bez letáku) (podľa daňových 
správkyň v rámci oddelenia daní a poplatkov na MsÚ Banská 
Bystrica). Intervenčný leták im bol zaslaný súčasne s upomienkou 
k zaplateniu daňového nedoplatku. V mesiaci október 2021 v rámci 
intervencie mesto BB poslalo spolu 520 výziev na úhradu daňových 
nedoplatkov. Výzvy boli rozdelené do 4 skupín po 130 daňových 
subjektov.

Forma intervencie
Listová pripomienka
 
BI koncept / typ intervencie
Intervenčná skupina 1: Leták s morálnou normou
Intervenčná skupina 2: Leták so sociálnou normou
Intervenčná skupina 3: Leták s intervenciou zameranou na strach zo 
straty

Online link na vyhodnotenie experimentu
Experiment je vo fáze vyhodnocovania ako súčasť diplomovej práce, 
dostupné bude online po obhájení diplomovej práce.
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Online linky na podobné experimenty

Hernandez, M., Jamison, J., Korczyc, E., Mazar, N. and Sormani, R., 2017. Applying Behavioral Insights to 
Improve Tax Collection. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27528

Jamison, J.C., Mazar, N. and Sen, I., 2021. Applying behavioral insights to tax compliance: experimental 
evidence from Latvia. https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/121984/docu-
ment.pdf?sequence=4

Kleven, H.J., Knudsen, M.B., Kreiner, C.T., Pedersen, S. and Saez, E., 2011. Unwilling or unable to cheat? 
Evidence from a tax audit experiment in Denmark. Econometrica, 79(3), pp.651–692. https://onlineli-
brary.wiley.com/doi/abs/10.3982/ECTA9113?casa_token=O3jWaKADECUAAAAA%3A3OAFlrD-
2B7Q6zZ0gQebZCcC8S7czdeOnLLH3md1AiY3hrFDijqngHvix0jznZwEfEb5ZkBTtO9UEkm1e

Lefebvre, M., Pestieau, P., Riedl, A. and Villeval, M.C., 2015. Tax evasion and social information: an 
experiment in Belgium, France, and the Netherlands. International Tax and Public Finance, 22(3), 
pp.401–425. https://link.springer.com/article/10.1007/s10797–014–9318–z

John, P.C.H., 2018. How best to nudge taxpayers?: The impact of message simplification and descrip-
tive social norms on payment rates in a central London local authority. Journal of Behavioral Public 
Administration, 1(1), pp.1–11. https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/files/97476958/10_Manuscript_Sub-
mission_30_2_10_20180221.pdf

Dwenger, N., Kleven, H., Rasul, I. and Rincke, J., 2016. Extrinsic and intrinsic motivations for tax com-
pliance: Evidence from a field experiment in Germany. American Economic Journal: Economic Policy, 
8(3), pp.203–32. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20150083

Coleman, S., 2007. The Minnesota income tax compliance experiment: replication of the social 
norms experiment. Available at SSRN 1393292. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=1393292

Bott, K.M., Cappelen, A.W., Sørensen, E.Ø. and Tungodden, B., 2020. You’ve got mail: A randomized 
field experiment on tax evasion. Management Science, 66(7), pp.2801–2819. https://pubsonline.in-
forms.org/doi/abs/10.1287/mnsc.2019.3390

Rybošová, P., Gábik, R., Priesol, R. and Machlica, G., Písať listy sa oplatí: ako zvýšiť daňové príjmy rýchlo 
a efektívne. https://www.mfsr.sk/files/archiv/49/Komentar.pdf

Ilustrácia experimentu
Zdroj: Mária Murray Svidroňová; EF UMB
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Odrádzanie čiernych pasažierov 
infokampaňou v MHD

# 7# 7
Cieľová skupina:
Cestujúci bratislavskou MHD, ktorí sú ochotní ju využiť aj bez 
platného cestovného lístka

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Využívanie bratislavskej MHD bez platného cestovného lístka.

Opis intervencie
Intervenciou bola informačná kampane vo forme krátkej prezentácie 
s 5 snímkami, ktoré obsahovali stručné, na farebnom pozadí vizuálne 
výrazné textové apely, doplnené jednoduchou infografikou.
Prezentácia sa zobrazovala na digitálnych obrazovkách vo vozidlách 
MHD, na ktorých sa štandardne zobrazujú informácie o aktuálnych 
a nasledujúcich zastávkach, ktoré sa striedajú s krátkymi 
prezentáciami na iné, pre Dopravný podnik BA dôležité témy.

Hlavným cieľom intervencie bolo znížiť mieru využívania 
bratislavskej MHD bez platného cestovného lístku.

Forma intervencie
Informačná kampaň zobrazovaná na digitálnych obrazovkách vo 
vozidlách MHD.
 
BI koncept / typ intervencie
• Obrazovka 1 – efekt pozerajúcich očí, ktorého účelom bolo 

vyvolať dojem, že správanie cestujúcich je transparentné, tzn. 

Miesto intervencie
Bratislava
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pozorované, posudzovateľné a tým pádom postihnuteľné. 
Obrazovka sa primárne pokúšala vytvoriť pocit tlak rovesníkov, 
teda do rozhodovania vniesť sociálne náklady a tým prevážiť 
racionalizáciu cestovania MHD v prospech cestovania s platným 
cestovným lístkom.

• Obrazovka 2 – Upriamovala pozornosť na injuktívnu sociálnu 
normu, že majorita obyvateľov Bratislavy odsudzuje čierne 
pasažierstvo. Existenciu tejto normy overil dotazníkový 
prieskum realizovaný v spolupráci s DPB BA v r.2020.

• Obrazovka 3 – Varovaním pred rizikom nákladov (fiškálne/
sociálne) sa snažila skresliť úsudok cestujúcich. upriamiť 
pozornosť na potencionálnu nevýhodnosť jazdy bez lístka 
na úkor pravdepodobnosti odhalenia, ktoré je v skutočnosti 
relatívne veľmi nízke.

• Obrazovka 4 – Zjednodušené, súhrnné podanie informácií 
o možnosti zaplatenia za jazdu bolo motivované snahou odbúrať 
psychologické náklady, ktoré môžu byť späté s dohľadaním 
a porozumením informácií potrebných pre vykonanie toho–
ktorého správania a ktoré môžu byť prekážkou v rozhodovaní 
sa v prospech želaného správania (Cesty s platným cestovným 
lísktom)

• Obrazovka 5 – Apel na výhody bol motivovaný snahou upriamiť 
pozornosť tak na individuálne, ako aj spoločenské benefity 
vyplývajúce zo želaného správania.
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Obrazovka 1
Zdroj: ÚVP FSEV UK

Obrazovka 2
Zdroj: ÚVP FSEV UK

Obrazovka 3
Zdroj: ÚVP FSEV UK
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Obrazovka 4
Zdroj: ÚVP FSEV UK

Obrazovka 5
Zdroj: ÚVP FSEV UK
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Zvyšovanie miery platenia 
poplatku za komunálny odpad

# 8# 8
Cieľová skupina:
Domácnosti v Hlohovci, ktoré platia poplatok za komunálny odpad

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Využitím behaviorálnej intervencie sme riešili problém s neplatením 
poplatku za komunálny odpad. Zisťovali sme, ako neplatiči 
zareagujú na rôzne formy behaviorálnych postrčení (sociálna 
norma, odstrašenie), ktoré im boli zasielané formou letákov spolu 
s výmerom poplatku za komunálny odpad. Cieľom intervencie 
bolo maximalizovať želané správanie, t.j. znížiť podiel neplatičov 
poplatku za komunálny odpad v Hlohovci.

Opis intervencie
Subjekty–domácnosti v Hlohovci, ktoré platia poplatok za komunálny 
odpad.Experimentu sa zúčastnilo viac ako 10000 domácností. Tri 
skupiny domácností (rozdelené podľa názvu ulíc). Prvá skupina – 
kontrolná, domácnosti v tejto skupine nedostali žiaden leták(iba 
výmer poplatku za komunálny odpad). Druhá skupina – intervenčná, 
domácnosti v tejto skupine dostali spolu s výmerom poplatku za 
komunálny odpad leták obsahujúci sociálnu normu. Tretia skupina 
– intervenčná, domácnosti v tejto skupine dostali spolu s výmerom 
poplatku za komunálny odpad leták obsahujúci odstrašenie. 
Intervencia zameraná na sociálnu normu mala štatisticky pozitívny 
vplyv na platenie poplatku za komunálny odpad. Vplyv intervencie 
zameranej na odstrašenie nemal štatisticky významný vplyv na 
zvýšenie podielu platičov poplatku za komunálny odpad.

Miesto intervencie
Hlohovec
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Forma intervencie
Sociálna norma a odstrašenie, listová zásielka
 
BI koncept / typ intervencie
Leták obsahujúci sociálnu normu poukazoval na skutočnosť, že 
väčšina Hlohovčanov platí poplatok za komunálny odpad riadne 
a včas a nabádal subjekt (domácnosť) k tomu, aby sa pridal 
k platiacej väčšine. Leták s odstrašením poukazoval na skutočnosť, že 
neplatenie poplatku za komunálny odpad je ilegálne a zvýrazňoval 
fakt, že neplatenie môže viesť k exekučnému konaniu.

Online link na vyhodnotenie experimentu
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Leták poukazujúci na sociálnu normu
Zdroj: NHF EU
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Leták s odstrašením
Zdroj: NHF EU
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Zvyšovanie miery platenia 
poplatku za komunálny odpad – 1

# 9# 9
Cieľová skupina:
Dlžníci – poplatok za komunálny odpad

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Neplatenie poplatkov, zábudlivosť (odkladanie povinností).

Opis intervencie
Pripomienka o nesplnení povinnosti zaplatenia poplatku 
za komunálny odpad.

Forma intervencie
Pripomienka – leták
 
BI koncept / typ intervencie
A. apel na verejné blaho
B. sociálna norma (injunctive social norms)

Online link na vyhodnotenie experimentu

Miesto intervencie
Prievidza
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Leták A – apel na verejné blaho
Zdroj: ÚVP FSEV UK
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Leták B – sociálna norma
Zdroj: ÚVP FSEV UK



33

Zvyšovanie miery platenia 
poplatku za komunálny odpad – 2

# 10# 10
Cieľová skupina:
Dlžníci – poplatok za komunálny odpad

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Neplatenie daní, zábudlivosť (odkladanie povinností), potenciálne 
nízka zrozumiteľnosť oficiálnej komunikácie.

Opis intervencie
Zjednodušovanie listovej komunikácie na daňových dlžníkov 
a testovanie dvoch variantov – odstrašenia (úroky) a deskriptívna 
sociálna norma.

Forma intervencie
List – štandardná výzva
 
BI koncept / typ intervencie
A. zjednodušenie + odstrašenie (úroky)
B. zjednodušenie + odstrašenie (úroky) + deskriptívna sociálna 

norma
C. nezmenený list

Online link na vyhodnotenie experimentu

Miesto intervencie
Prievidza
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List – typ A (1. strana)
Zdroj: ÚVP FSEV UK

           MESTO PRIEVIDZA  
             
 

                 Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza  
 

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza                                                                 IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.: 046 5179 110, 046 542 69 41                                       IČO: 318442 
www.prievidza.sk                                                                                                                                                                                  e-mail: info@prievidza.sk 

 
Vybavuje: Meno Priezvisko MENO PRIEZVISKO 
Telefonický kontakt Dátum narodenia 1.1.2001 
Číslo konania: HORNÁ 47 
Dátum: 1.1.20XX 971 01 Prievidza   
 

 
Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku 

podľa § 80 zákona č. 563/2009 Z.z. 
 
 

  Mesto Prievidza ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s použitím 
§ 80 citovaného zákona Vás vyzýva na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorý vznikol na 
miestnom poplatku v obdobiach a sumách uvedených v tabuľke. 

 

, 

 
Lehota na zaplatenie 

je 15 dní od doručenia tejto výzvy
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List – typ A (2. strana)
Zdroj: ÚVP FSEV UK

 
 
 

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza                  IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 5179 110, 542 69 41                              IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                                                                                    e-mail:  info@prievidza.sk 

Neriskujte vysoký úrok z omeškania, zaplaťte poplatok za komunálny odpad čo najskôr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Upozorňujeme Vás, že ak nedoplatok nezaplatíte v stanovenej lehote, mesto ako správca 
dane prikročí k vymáhaniu nedoplatku v súlade s § 88 zákona č. 563/2009 Z.z., v platnom 
znení. Zároveň Vás upozorňujeme, že z dôvodu nezaplatenia poplatku v lehote alebo vo výške 
určenej v rozhodnutí, Vám až do zaplatenia nedoplatku plynie úrok z omeškania z dlžnej sumy 
podľa § 156 vyššie citovaného zákona. 
 
Poučenie: 
  Proti tejto výzve možno podľa § 80 zákona č. 563/2009 Z.z. v platnom znení podať 
námietku do 15 dní od jej doručenia písomne u správcu dane - Mesto Prievidza, Mestský úrad 
Prievidza, Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza. Podanie námietky má odkladný účinok. 
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List – typ A
Zdroj: ÚVP FSEV UK

           MESTO PRIEVIDZA  
             
 

                 Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza  
 

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza                                                                 IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.: 046 5179 110, 046 542 69 41                                       IČO: 318442 
www.prievidza.sk                                                                                                                                                                                  e-mail: info@prievidza.sk 

Vybavuje: Meno Priezvisko MENO PRIEZVISKO 
Telefonický kontakt Dátum narodenia 1.1.2001 
Číslo konania:  HORNÁ 47 
Dátum: 1.1.20XX 971 01 Prievidza   
 
 

Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku 
podľa § 80 zákona č. 563/2009 Z.z. 

 
  Mesto Prievidza ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s použitím 
§ 80 citovaného zákona Vás vyzýva na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorý vznikol na 
miestnom poplatku v obdobiach a sumách uvedených v tabuľke. 

 

, 

 
Lehota na zaplatenie 

je 15 dní od doručenia tejto výzvy 
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List – typ B
Zdroj: ÚVP FSEV UK

 
 
 

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza                  IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 5179 110, 542 69 41                              IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                                                                                    e-mail:  info@prievidza.sk 

Tisícky Prievidžanov poplatok za komunálny odpad už zaplatili.  
Nestrácajte zbytočne kvôli možnému úroku a zaplaťte ho čo najskôr aj vy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Upozorňujeme Vás, že ak nedoplatok nezaplatíte v stanovenej lehote, mesto ako 
správca dane prikročí k vymáhaniu nedoplatku v súlade s § 88 zákona č. 563/2009 Z.z., v 
platnom znení. Zároveň Vás upozorňujeme, že z dôvodu nezaplatenia poplatku v lehote 
alebo vo výške určenej v rozhodnutí, Vám až do zaplatenia nedoplatku plynie úrok z 
omeškania z dlžnej sumy podľa § 156 vyššie citovaného zákona. 
 
Poučenie: 
  Proti tejto výzve možno podľa § 80 zákona č. 563/2009 Z.z. v platnom znení podať 
námietku do 15 dní od jej doručenia písomne u správcu dane - Mesto Prievidza, Mestský 
úrad Prievidza, Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza. Podanie námietky má odkladný 
účinok. 
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Rámcovanie komunikácie 
s daňovníkmi pri dani 
z nehnuteľnosti – 1

# 11# 11

Cieľová skupina:
Všetci občania s povinnosťou platiť daň z nehnuteľnosti

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Neplatenie daní, zábudlivosť (odkladanie povinností), potenciálne 
nízka zrozumiteľnosť oficiálnej komunikácie, platenie dane na jednu 
splátku.

Opis intervencie
Zjednodušovanie listovej komunikácie na daňových dlžníkov 
a testovanie dvoch variantov – odstrašenia (úroky) a deskriptívna 
sociálna norma.

Forma intervencie
List – výmer dane
 
BI koncept / typ intervencie
A. zjednodušenie
B. zjednodušenie + deskriptívna sociálna norma
C. zjednodušenie + odstrašenie
D. zjednodušenie + apel na verejné blaho
E. nezmenený list

Miesto intervencie
Bratislava
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List A – zjednodušenie
Zdroj: ÚVP FSEV UK
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List B – zjednodušenie + deskriptívna sociálna norma
Zdroj: ÚVP FSEV UK
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List C – zjednodušenie + odstrašenie
Zdroj: ÚVP FSEV UK
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List D – zjednodušenie + apel na verejné blaho
Zdroj: ÚVP FSEV UK
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Rámcovanie komunikácie 
s daňovníkmi pri dani 
z nehnuteľnosti – 2

# 12# 12

Cieľová skupina:
Dlžníci – daň z nehnuteľnosti

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Neplatenie daní, zábudlivosť (odkladanie povinností), potenciálne 
nízka zrozumiteľnosť oficiálnej komunikácie, platenie dane na jednu 
splátku.

Opis intervencie
Zjednodušovanie listovej komunikácie na daňových dlžníkov 
a testovanie dvoch.

Forma intervencie
List – štandardná výzva
 
BI koncept / typ intervencie
A. zjednodušenie
B. zjednodušenie + odstrašenie
C. nezmenený list

Miesto intervencie
Bratislava
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List – zjednodušenie
Zdroj: ÚVP FSEV UK

Váš variabilný symbol: 

<<upomienka_vs>> 

Konštantný symbol: 8147

V prípade otázok 

kontaktujte vašu správkyňu.

AKO?

Číslo účtu - Slovenská sporiteľňa  

SK75 0900 0000 0053 5353 5353

SØ×ÖÕÔÒ×Ñ: í×ÒÐSKÒã 

Číslo účtu - ČS�# 

SK31 7500 0000 0000 �574 7.53 

SØ×ÖÕÔÒ×Ñ: Ñ6K�SKÒã  

alebo

Zaplaťte váš daňový nedoplatok na 

dani z nehnuteľnosti za rok 

<<upomienka_rok>> vo výške 

.

�<<suma_mena>> m

ČO?

Nedoplatok prosím zaplaťte do 

15 dní od doručenia tejto výzvy.

Zaplatiť celú sumu 

týmto QR kódom
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List – zjednodušenie + odstrašenie
Zdroj: ÚVP FSEV UK

AKO?

Váš variabilný symbol: <<upomienka_vs>> 

Konštantný symbol: 8147

Číslo účtu - Slovenská sporiteľňa  

SK75 0900 0000 0053 5353 5353

S´²±°¯®²: È²®¬SK®¿ 

Číslo účtu - ČS�	 

SK31 7500 0000 0000 æ574 7�53 

S´²±°¯®²: �KéSK®¿  

Zaplaťte váš daňový nedoplatok na 

dani z nehnuteľnosti za rok 

<<upomienka_rok>> vo výške 

.

�<<suma_mena>> M

ČO?

alebo

Vyhnite sa vysokým 

úrokom za každý deň 

omeškania úhrady 

daňovej povinnosti.

V prípade otázok kontaktujte 

vašu správkyňu.

Nedoplatok prosím zaplaťte do  

15 dní od doručenia tejto výzvy.

Zaplatiť celú sumu 

týmto QR kódom
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Podávanie daňového 
priznania z nehnuteľnosti

# 13# 13
Cieľová skupina:
Majitelia nehnuteľností v Bratislave

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Podanie daňové priznania z nehnuteľností je povinnosťou každého 
majiteľa a majiteľky nehnuteľností na Slovensku. Na jeho vyplnenie 
potrebujete nielen veľa trpezlivosti, ale aj detailné informácie 
o nehnuteľnosti a celkom slušné zručnosti v matematike. Ide 
o častokrát neprekonateľnú bariéru a preto nie je prekvapením, 
že väčšina ľudí musí navštíviť úrad a spoľahnúť sa na expertízu 
úradníčiek.

Spolu s Bratislavou sme sa rozhodli zjednodušiť proces podávania 
daňového priznania. Cieľom bolo na jednej strane znížiť náročnosť 
pre občanov a tým nepriamo znížiť tlak na úrad a ušetriť cenný čas 
úradníček, ktorý môžu využiť na ďalšie zlepšovanie služieb.

Opis intervencie
Keďže mesto nevie zjednodušiť tlačivo – jeho podobu reguluje 
MF SR, v spolupráci s mestom Bratislava sme vyvinuli návod, 
ktorý prevedie občanov náročný tlačivom. Cieľom bolo znížiť 
administratívnu bariéru pomocou behaviorálnej podpory. Návodu 
samozrejme predchádzalo precízne zmapovanie procesu podávania 
daňového priznania, najčastejších chýb a prípadov a logiky výpočtu 
plochy nehnuteľnosti.

Miesto intervencie
Bratislava



47

Výsledky experimentálneho merania účinnosti návodu na 
podávanie DPzN naznačujú niekoľko zaujímavých záverov nielen 
z pohľadu samotnej účinnosti, ale aj nápadov na digitálnu verziu 
tlačiva. Dáta ukazujú, že respondenti, ktorí pracovali s návodom 
spravili o polovicu menej chýb ako tí, ktorí pracovali s poučením, 
ktoré poskytuje Ministerstvo financií SR. Výsledky zároveň ukazujú, 
že návod bol obzvlášť účinný v oddiele IV (údaje o nehnuteľnosti), 
kde respondenti s poučením urobili až 2,5× viac chýb ako tí 
s našim návodom. Naopak, nevidíme štatisticky významný rozdiel 
v presnosti vyplnenia úvodnej časti tlačiva medzi skupinami – 
poučenie funguje podobne dobre ako návod.

Napriek tomu, že návod štatisticky významne znížil mieru 
chybovosti zadaných údajov v tlačive DPzN, návod nepomohol pri 
komplikovanejšom počítaní v oddiele II. Príčiny chybovosti v tejto 
časti návodu by sa zrejme podarilo vyriešiť zavedením online 
kalkulačky v rámci elektronického vyplnenia daňového priznania. 
Práve ďalším cieľom v zjednodušovaní podania tohto tlačiva je 
navrhnutie digitálneho riešenia, ktorého súčasťou bude aj takáto 
kalkulačka.

Tento návod je univerzálny, dostupný a využiteľný pre každého 
občana, bez ohľadu na to, v ktorom meste býva.

Forma intervencie
Návod

Online link na návod:

Ideme ďalej, v roku 2022 budú mať Bratislavčania a Bratislavčanky 
k dispozícií múdre digitálne tlačivo, ktoré ešte výraznejšie uľahčí 
vypĺňanie a do veľkej miery zníži chybovosť.
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Foto: Brainstorming projektového tímu
Zdroj: ÚVP FSEV UK
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Návod – strana 3
Zdroj: ÚVP FSEV UK

Návod – strana 2
Zdroj: ÚVP FSEV UK
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Návod – strana 12
Zdroj: ÚVP FSEV UK

Návod – strana 9
Zdroj: ÚVP FSEV UK



ADMINISTRATÍVA 
A PARTICIPÁCIA
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Obsah:

#14 Získavanie a výber kvalifikovaných zamestnancov Mestského úradu 
na voľné pracovné miesta
#15 Aktivizácia ľudí vrámci mechanizmu participatívneho rozpočtu
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Získavanie a výber 
kvalifikovaných zamestnancov 
Mestského úradu 
na voľné pracovné miesta

# 14# 14

Cieľová skupina:
Potenciálni uchádzači o zamestnanie

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Behaviorálnou intervenciou sme riešili problém nedostatočného 
záujmu o prácu na Mestskom úrade v Hlohovci, najmä zo strany 
kvalifikovaných uchádzačov. Cieľom bolo zvýšiť počet záujemcov 
o voľné pracovné miesta na MsÚ. Skúmali sme, či úprava pracovných 
ponúk, tak ako sme ju navrhli a realizovali, povedie k zvýšeniu počtu 
záujemcov o prácu.

Opis intervencie
Intervenciu sme realizovali formou úpravy pracovných inzerátov 
a súvisiacej dokumnetácie, ktoré mesto zverejňuje. Pracovné 
ponuky boli následne zverejňované na dvoch rôznych informačných 
kanáloch, pričom na jednom z nich bola vždy zverejnená pôvodná 
verzia pracovného inzerátu a na druhom upravená verzia pracovného 
inzerátu s prelinkovaním na ďalšie súvisiace a upravené dokumenty. 
Na základe tejto skutočnosti sme mohli vyhodnotiť, na ktorú formu 
pracovnej ponuky uchádzač reagoval.

 

Miesto intervencie
Hlohovec
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Forma intervencie
Zmeny znenia pracovných inzerátov, ktoré mesto zverejňuje, 
príprava súvisiacich dokumentov.
 
BI koncept / typ intervencie
Črty navrhnutej behaviorálnej intervencie možno zhrnúť 
nasledovne:

1. Zjednodušenie. Zjednodušenie v navrhnutej intervencii 
využívame v dvoch smeroch:
b. Zjednodušenie znenia inzerátu – odstránili sme nepotrebné 

a nadbytočné informácie, zamerali sme sa na odstránenie 
duplicitných informácií v pracovných inzerátoch, ktoré boli 
eliminované. Okrem toho sme zvýraznili informácie, ktoré 
sú pre uchádzača najpodstatnejšie.

c. Zjednodušenie prístupu k povinným prílohám k žiadosti 
o zamestnanie – pôvodná verzia pracovných inzerátov 
obsahovala zoznam povinných príloh, ktoré musí uchádzač 
o pracovné miesto predložiť, ak sa chce zúčastniť 
výberového konania, napr. Žiadosť o účasť vo výberovom 
konaní, Súhlas so spracovaním osobných údajov a Čestné 
vyhlásenie o bezúhonnosti. Vzor ani konkrétny formulár 
týchto dokumentov však Mestský úrad neposkytoval, preto 
si uchádzač musel sám vyhľadať, akú štruktúru má mať daný 
dokument a sám ho spracovať. V rámci intervencie sme 
vytvorili vzory všetkých doplňujúcich dokumentov, ktoré 
sme zjednodušili a uchádzač musí len doplniť svoje osobné 
údaje. Zároveň sme zabezpečili, aby mal uchádzač k dispozícii 
vzory dokumentov po kliknutí na odkaz v pracovnej ponuke 
(v prípade, ak je pracovná ponuka zverejnená online). 

2. Personalizácia – Personalizáciu sme zapracovali do pracovných 
inzerátov zmenou spôsobu oslovenia potenciálnych uchádzačov. 
Namiesto formálneho oslovenia bez personalizácie, sme hneď 
v úvode pracovných ponúk doplnili výzvy ako „Neváhajte 
a pridajte sa k nám!“ alebo „Staňte sa súčasťou nášho kolektívu!“ 
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Okrem toho, sme personalizáciu využili tiež pri zozname 
pracovných činností a benefitov, ktoré sme v pracovných 
inzerátoch uviedli preformulovali ako, Čo bude súčasťou/
náplňou Vašej práce?“ a „Na čo sa môžete u nás tešiť?“. 

3. Dôraz na jednotlivca – do prvej časti pracovného 
inzerátu boli umiestnené požiadavky na jednotlivca, 
ktoré sme formulovali v zmysle záverov behaviorálnej 
vedy. Namiesto pôvodnej formulácie, Požiadavky na 
pracovnú pozíciu“ sme využili formuláciu, Ste ten koho 
hľadáme, ak…“ a následne sme v zjednodušenej forme 
popísali, aké požiadavky sú kladené na uchádzača. 

4. Externá motivácia a možnosť budovania dlhodobej kariéry –
bližšie sme vyšpecifikovali platové ohodnotenie uchádzača, 
umiestnili sme do pracovného inzerátu aspoň rozmedzie 
ponúkaného mzdového ohodnotenia a zdôraznili sme možnosť 
získania osobného ohodnotenia. Zoznam benefitov, na ktoré 
by mal uchádzač ako zamestnanec nárok nad rámec mzdy 
a Zákonníka práce, sme umiestnili v prvej časti pracovnej ponuky. 
V inzerátoch sme zvýraznili a zamerali sme sa aj na zdôraznenie, 
že pracovná pozícia sa obsadzuje na dobru neurčitú, prípadne 
na dlhšie obdobie podporiť vnímanie pozície ako perspektívnej.

Online link na vyhodnotenie experimentu:
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Pôvodný inzerát – strana 1
Zdroj: Eva Sirakovová; NHF EU

 

MESTO HLOHOVEC 
zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom 

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste 

na Odbore spoločenských služieb a 

VYHLASUJE POHOVOR 

na obsadenie pracovnej pozície 

OOPPAATTRROOVVAATTEEĽĽ  //  OOPPAATTRROOVVAATTEEĽĽKKAA  VV  DDOOMMÁÁCCNNOOSSTTII  
 

Pracovná náplň: 

• Vykonávanie pracovných úkonov v rámci opatrovateľskej služby v domácnosti, ktoré sú súčasťou 
starostlivosti o mobilných občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby 
pri zabezpečovaní úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych 
aktivitách. 

• Vykonávanie seba obslužných úkonov predstavuje bežné úkony osobnej hygieny, vrátane holenia, 
kúpanie vrátane umytia vlasov, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka, 
na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití toalety, starostlivosť nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie. 

• Vykonávanie úkonov starostlivosti o domácnosť predstavuje nákup potravín a iného drobného 
spotrebného tovaru, prípravu jedla, zohrievanie jedla, donáška obeda alebo iného jedla do domu, pomoc 
pri podávaní jedla a pri pití, ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s   prevádzkou   a   udržiavaním   
domácnosti   ako   bežné upratovanie v domácnosti, umytie riadu, vynášanie drobného odpadu do 
zbernej smetnej nádoby, umytie sociálneho zariadenia a pod. 

• Vykonávanie základných sociálnych aktivít ako je sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných 
záležitostí, sprievod na kultúrne podujatia, telovýchovné a iné verejné podujatia, predčítanie pre 
nevidiacich najmä pri vybavovaní úradných záležitostí a nakupovaní. 

• Vykonávanie dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri 
vykonávaní základných sociálnych aktivít. 

• Vykonávanie ďalších činností a plnenie úloh podľa príkazov alebo pokynov priameho nadriadeného, 
prednostu alebo primátora, ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi. 

 
 
Podmienky účasti: 
 

• minimálne požadované vzdelanie: akreditovaný kurz opatrovania najmenej 
v rozsahu 220 hodín, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 

• pozícií vyhovuje aj uchádzač so vzdelaním:
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o  nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie 

alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
o úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie 

alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
o  vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie 

alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
• bezúhonnosť 
• zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
• plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu 

 
Osobnostné predpoklady: 

• príjemné vystupovanie, 
• empatia, 
• organizačné schopnosti, 
• flexibilita voči individuálnym potrebám klientov, 
• asertívne správanie, 
• komunikatívnosť, 
• odolnosť voči psychickej aj fyzickej záťaži 
• administratívne zručnosti. 

 
Platové podmienky: 

• funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme 

 
Zamestnanecké benefity: 

• odmeny, príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie 
• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona 
• príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy 
• pravidelné školenia 

 
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so: 

• štruktúrovaným životopisom (s uvedeným platným telefonickým a emailovým kontaktom) 
• čestným vyhlásením o bezúhonnosti 
• fotokópiou dokladu o vzdelaní (maturitné vysvedčenie alebo výučný list) 
• fotokópiou dokladu o absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania ľudí (rozsah 220 hodín)  
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (formulár je 
súčasťou inzerátu zverejneného na webovej stránke mesta Hlohovec v časti Kariéra, Voľné pracovné 
miesta). 

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača. 
 

je potrebné do  31. 08. 2021 do 11.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť 
poštou na adresu: 
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MESTO HLOHOVEC 
zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom 

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o 
voľnom pracovnom mieste na Odbore spoločenských služieb a vyhlasuje pohovor na obsadenie pracovnej pozície 

Opatrovateľ/Opatrovateľka v domácnosti 
 
 

Radi podávate pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú a starostlivosť 
o človeka vám nerobí problém? Pridajte sa k nám! 

 
V rámci Odboru spoločenských služieb v Hlohovci  hľadáme šikovného kolegu/kolegyňu na pozíciu 

 
Opatrovateľ/opatrovateľka v domácnosti. 

 
Čo bude náplňou vašej práce?  

• Starostlivosť o mobilných občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú 
pomoc inej osoby (zabezpečovanie úkonov sebaobsluhy, starostlivosť o domácnosť, 
sociálne aktivity)  

• Pomoc s úkonmi osobnej hygieny  (holenie, kúpanie, umývanie vlasov, použitie toalety, 
prezliekanie) 

• Starostlivosť o domácnosť – nákup predmetov dennej potreby, príprava/donáška  jedla, 
pomoc pri podávaní jedla a nápojov, bežné domáce práce.  

• Sociálne aktivity – sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, 
na kultúrne, telovýchovné a iné podujatia, predčítanie pre nevidiacich (najmä v 
úradných veciach a pri nakupovaní)  

• Plnenie ďalších činností podľa usmernenia nadriadeného v súlade s právnymi predpismi  
 
Na čo sa môžete u nás tešiť?  

• Profesijný rast, školenia a semináre, ktoré vám pomôžu lepšie robiť svoju prácu 
a odborne napredovať 

• Príspevok na dôchodkové sporenie do III. piliera, na rekreáciu a na sociálny fond 
• Týždeň dovolenky naviac nad rámec Zákonníka práce  

 
Ste ten/tá, koho hľadáme ak:  

• Máte akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín, v zmysle zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

• Máte nižšie stredné odborné/úplné stredné odborné/vyššie odborné vzdelanie získané 
v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti  

• Ste bezúhonný/á, máte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ste zdravotne 
spôsobilý/á vykonávať túto prácu  

• Ste nadšený/á pre túto prácu, flexibilný/á, empatický/á, komunikatívny/a a schopný/á 
znášať psychickú a fyzickú záťaž pri práci  

 
Platové podmienky  
Funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme.  
 
Na tejto pozícii máme voľné dve pracovné miesta!  
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Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhaj a doruč nám nasledovné dokumenty: 
• Žiadosť o prijatie do zamestnania, formulár je tu:  

plus prílohy: 
• Štruktúrovaný životopis 
• Fotokópiu dokladu o vzdelaní (diplom) 
• Fotokópiou dokladu o absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania ľudí (rozsah 220 

hodín)  
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, formulár tu. 
• Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, formulár je tu 

 
Všetky dokumenty je potrebné doručiť osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci, alebo poštou 
na adresu: 
 
Mesto Hlohovec 
M. R. Štefánika č. 1  
920 01 Hlohovec 
 
najneskôr do  ............. 
 
Uzatvorenú obálku označte heslom ,, „Opatrovateľ/ka v domácnosti“  – neotvárať.“ 
 
Na pracovný pohovor budú uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky a doručia kompletnú dokumentáciu, pozvaní 
telefonicky. Pracovný pohovor bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru.  
 
Pre posúdenie dodržania lehoty doručenia prihlášky je rozhodujúci dátum jej doručenia do podateľne Mestského 
úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových 
služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudeme akceptovať. Vyhradzujeme si právo pohovor bez 
udania dôvodu zrušiť.  
 
Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte a obráťte sa na našu kolegyňu: 
XXX, telefónne číslo:  XXX.  
 
Tešíme sa na Vás!  
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Aktivizácia ľudí v rámci mecha-
nizmu participatívneho rozpočtu

# 15# 15
Cieľová skupina:
Obyvatelia mesta Hlohovec

Behaviorálny problém, ktorý bol riešený
Nedostatočné zapájanie sa občanov do participatívneho rozpočtu, 
a to v rámci predkladania projektov, ako aj následného hlasovania 
o ich realizácii.

Opis intervencie
Intervencia je zameraná na všetkých obyvateľov mesta s cieľom 
zvýšiť ich účasť v procesoch a zapojenie do všetkých fáz 
participatívneho rozpočtu v meste Hlohovec. Dva plagáty (výzva 
na predkladanie návrhov v rámci participatívneho rozpočtu a výzva 
na hlasovanie o návrhoch) boli upravené v súlade s poznatkami 
behaviorálnej vedy. Dôraz bol kladený na prípravu plagátov po 
vizuálnej i obsahovej stránke, predovšetkým sloganov. Tieto budú 
občanom komunikované prostredníctvom rôznych kanálov počas 
jednotlivých fáz procesu participatívneho rozpočtu počas roka 
2022, vrátane stretnutí s občanmi a prezentácií zo strany zástupcov 
mesta Hlohovec.

Forma intervencie
Redizajn propagačných plagátov.
 
BI koncept / typ intervencie
Boli vytvorené dva redizajnované plagáty. Koncept prvého plagátu 

Miesto intervencie
Hlohovec
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sa snaží postrčiť obyvateľov mesta Hlohovec k aktívnejšiemu 
zapájaniu sa do procesov participatívneho rozpočtu v rámci 
predkladania vlastných návrhov projektov. Bol vytvorený slogan: 
„Ako by si minul 60 000 EUR z rozpočtu Hlohovca?“ Koncept 
druhého plagátu, zameraného na zvýšenie počtu hlasujúcich 
obyvateľov, sa snaží postrčiť obyvateľov mesta Hlohovec sloganom: 
„Klikaj – hlasuj – rozhodni ešte dnes“ a tiež úpravou plagátu v súlade 
s poznatkami behaviorálnej vedy.

Online link na vyhodnotenie experimentu:
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Pôvodný leták
Zdroj: Mesto Hlohovec
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Pôvodný leták
Zdroj: Mesto Hlohovec
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Návrh nového letáku
Zdroj: Anetta Čaplánová, Roman Klimko, Eva Sirakovová; NHF EU

ROZHODNI 
  AKÝ PROJEKT V MESTE PODPORIŤ! 

Hlasovanie verejnosti 
 

Mesto Hlohovec spúšťa hlasovanie  
o návrhoch Hlohovčanov predložených na financovanie z 

participatívneho rozpočtu. 

 
KLIKAJ – HLASUJ – ROZHODNI 

EŠTE DNES  
 

Prehľad návrhov a hlasovanie dostupné na: 
 
 

 
Hlasovanie prebieha  

 
od 25. októbra 2022 do 7. novembra 2022 

 
 

Nepremeškaj túto jedinečnú príležitosť 
rozhodnúť ako zlepšiť život v našom meste! 

 

 
 
 

www.hlohovec.hlasobcanov.sk 
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Návrh nového letáku
Zdroj: Anetta Čaplánová, Roman Klimko, Eva Sirakovová; NHF EU

AKO BY SI MINUL 60 000 EUR Z ROZPOČTU 
HLOHOVCA? 

 
MÁŠ SKVELÝ NÁPAD AKO ZLEPŠIŤ KVALITU ŽIVOTA V NAŠOM MESTE?  

 
PRIHLÁS SA DO VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV  

V RÁMCI  
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU! 

 
Svoje nápady predlož čím skôr v kategóriách: 

 
OBČIANSKE PROJEKTY 

Nízko-nákladové projekty  
do 5000 € (realizujú občania) 
Napr. úprava verejného priestoru, organizácia 

podujatia, poskytovanie verejnej služby 

 
 

ZADANIA PRE MESTO 
Vysoko-nákladové projekty  

do 40 000 € (realizuje mesto) 
Napr. skvalitnenie verejného života a priestorov 

v meste s dopadom na väčšinu obyvateľov 

     
Návrhy možno podávať  

od 4. apríla 2022 do 1. júla 2022. 
 

 
 
Svoj nápad môžeš podať TU 
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