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MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE  

Na základe mapovania možných problematických oblastí v meste Banská Bystrica vyplynulo, že 

i napriek informačným kampaniam je disciplinovanosť pri triedení a minimalizovaní odpadu nízka. 

V roku 2018 bola úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta v hodnote 55,50 %, čo je 

pomerne dobrá hodnota, ale v súvislosti s prijatím zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie 

odpadov, platným od 1. januára 2019, sa má tento percentuálny zvyšovať, pretože od toho bude 

závisieť sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku 

odpadov. 

Najväčším problémom sa javí byť nedostatočne zminimalizovaný vytriedený komunálny odpad ako je 

najmä papierová lepenka – kartón a plastové fľaše, ale aj iné, v nádobe na ich zber neefektívne zaberajú 

zberovú kapacitu, v dôsledku čoho sa nádoba rýchlo zaplní a ostatný odpad je buď uložený vedľa nádob 

(znečisťovanie verejných priestranstiev) alebo do nádob na zmesový komunálny odpad (uloženie 

odpadu na skládke).   

Druhou 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. 

V rámci dokumentu navrhneme sériu niekoľkých druhov behaviorálnych intervencií, vrátane postupu 

ich realizácie. Zámerom navrhovaných intervencií je zvýšiť podiel separovaného odpadu  a znížiť mieru 

znečistenia verejných priestranstiev.  
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VÝCHODISKOVÝ PROBLÉM / VÝZVA VEREJNEJ POLITIKY 
Na území mesta Banská Bystrica je zabezpečený triedený zber pre plasty, papier a lepenku, sklo, kovy, 

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – tzv. tetrapaky, biologicky rozložiteľné odpady, 

elektroodpady, batérie, komunálne odpady s obsahom škodlivín, odevy a textil a iné druhy 

komunálnych odpadov a to prostredníctvom nádob na zber jednotlivých druhov komunálnych 

odpadov alebo zberného dvora alebo vytriedené komunálne odpady môžu obyvatelia mesta odovzdať 

v zberniach a výkupniach odpadov, resp. odovzdať v rámci mobilného-ambulantného výkupu. 

 V r. 2018 bola úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta v hodnote 55,50 % vrátane 

mobilných zberov a  „kamenných“ zberní na území mesta. 

Najväčším problémom sa javí byť nedostatočne zminimalizovaný vytriedený komunálny odpad ako je 

najmä papierová lepenka – kartón a plastové fľaše, ale aj iné, v nádobe na ich zber neefektívne zaberajú 

zberovú kapacitu, v dôsledku čoho sa nádoba rýchlo zaplní a ostatný odpad je buď uložený vedľa nádob 

(znečisťovanie verejných priestranstiev) alebo do nádob na zmesový komunálny odpad (uloženie 

odpadu na skládke).   

Ďalším problémom môže byť neochota jeho užívania  zberného dvora obyvateľmi, nutnosť použitia 

vozidla. 

Mesto používa v rámci osvety všetky dostupné komunikačné prostriedky - Radničné noviny, 

distribuované 1 x mesačne do každej domácnosti, internetovú stránku mesta, tlačové správy, 

poskytovanie rozhovorov médiám, zapájanie sa do diskusií, distribúcia letákov, účasť na diskusiách 

(Ekotopfilm, rozhlas, miestne TV), podpora envirovzdelávania v oblasti triedenia odpadov v materských 

a základných školách. Snažia sa tak zvýšiť motiváciu občanov triediť odpad. Informačnými aktivitami, 

obnovou a rozširovaním zberovej infraštruktúry vysvetľujú, že triedením odpadu sa znižujú náklady na 

odpadové hospodárstvo. Aj napriek úsiliu samosprávy (informačné kampane) sa javí disciplinovanosť 

obyvateľov pri triedení a minimalizovaní odpadov nízka. 

Druhou 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. 

    

  



PREČO SA HO OPLATÍ RIEŠIŤ? 
Poplatky za skládkovanie komunálneho odpadu (KO) na Slovensku boli do prijatia novej právnej úpravy 

poplatkov príliš nízke a nepredstavovali takmer žiadnu motiváciu pre obce meniť svoju odpadovú 

politiku. Doložka vplyvov ku zákonu č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch tvrdila, že poplatky sú jedny 

z najnižších v EÚ a priemerne sa pohybovali na úrovni 7 Eur za tonu. Výsledkom bolo, že v čase prípravy 

nového zákona o poplatkoch Slovensko skládkovalo takmer 70 % vzniknutých komunálnych odpadov, 

kým priemer EÚ bol okolo 28%. SR ako členský štát je viazaná záväzkami a cieľmi v oblasti odpadového 

hospodárstva (OH). Ciele sú v troch oblastiach: recyklovanie komunálneho odpadu, recyklovanie 

obalov z odpadov, skládkovanie. Od roku 2019 obce musia zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 

triedeného zberu KO a dosiahnuť úrovne vytriedenia v rozsahu cieľov zberu.  Podľa  zákona č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch, ktoré korešpondujú s mechanizmom výpočtu sadzby poplatku za uloženie 

komunálneho odpadu na skládku a uvádzame ich v tabuľke 2, ktorá uvádza mieru recyklácie ako 

hmotnostný podiel komunálneho odpadu. 

 

Tabuľka 1 Ciele recyklácie z komunálneho odpadu 

 
Cieľový rok 
 

2020 2025 2030 2035 

 
Miera recyklácie % 
 

50 55 60 65 

Prameň: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

Pre splnenie tohto cieľa prijala SR v strategickom dokumente cieľ dosiahnuť v roku 2020 úroveň 

triedenia komunálneho odpadu 60 %, pretože nie všetok vytriedený odpad je kvôli jeho znečisteniu 

ďalej recyklovateľný. 

 

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje 

nasledujúci vzorec: 

 

Ú𝑽𝒌𝒐 =
𝒎.𝒛𝒍𝒐ž𝒌𝒂𝟏+𝒎.𝒛𝒍𝒐ž𝒌𝒂𝟐+𝒎.𝒛𝒍𝒐ž𝒌𝒂 𝒏

𝒎 𝒌𝒐
   X 100 % [1] 

 

Rovnica 1 : Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 

 

 

ÚV Ko je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 

vyjadrená v %.  

m zložka  je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v 

predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov 

zavedeného obcou v súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa osobitného predpisu, 

hmotnosť zložky komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch. 

m ko je celková hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci 

kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu, 

hmotnosť vzniknutých komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch. 

 



Nariadením vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov 

zaraďuje poplatníka (obec) pod jednotlivé položky s určením konkrétnej sadzby. Poplatok je štátom 

regulovanou daňou a nástrojom vlády, aby obce viac triedili odpad. 

 

Tabuľka 2 Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného 
odpadu na skládku odpadov 

Položka Úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu x [%] 

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019 2020 2021 a nasledujúce roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 

Prameň: Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z. 

Cieľom je znevýhodnenie skládkovania odpadov, ktoré je posledné v hierarchii OH, vytvorenie 

motivačného faktora pre triedený zber KO a zvýšenie recyklácie KO. Čím viac bude obec triediť, tým 

menšiu sadzbu za KO bude mať, čo okrem zvýhodnenej sadzby prináša zásadnú úsporu na financovaní 

zberu, odvozu a skládkovania zmesového KO. 

Nový zákon o poplatkoch okrem toho sleduje vytvorenie nových dlhodobých finančných zdrojov pre 
financovanie infraštruktúry OH pre komunálnu sféru tým, že vybrané finančné prostriedky budú 
zdrojom Environmentálneho fondu. Zákon č. 329/2018 Z. z. § 7 odsek 1 definuje mechanizmus 
prerozdeľovania príjmov z poplatkov pre: 

 obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a obec, ktorej územím 
prechádza príjazdová účelová komunikácia, 

 obec, na ktorej území sa nenachádza skládka, nebola jej v posledných troch rokoch uložená 
sankcia za porušenie zákona o odpadoch, v období roka 2019 dosiahla úroveň vytriedenia 30 
%, v roku 2020 úroveň 33 %, ostatné roky úroveň vytriedenia 35 % a doručí žiadosť 
o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka; 

 fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom 
hospodárstve, a obce, 

 fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho výrobného 
procesu znížia produkciu odpadov. 

  
Za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko platí každý poplatník, či ide o uloženie 
komunálnych odpadov alebo priemyselných odpadov. Podľa nového mechanizmu prerozdeľovania 
príjmov Environmentálny fond je subjektom, ktorému prevádzkovateľ skládky odpadov alebo odkaliska 
odvádza všetky príjmy z poplatkov za uloženie odpadov, ktoré následne fond prerozdelí štyrom 
skupinám subjektov, ktoré sme uviedli vyššie. Ide tak o motiváciu pre obce aj podnikateľské subjekty, 
aby získali príspevok alebo dotáciu od Environmentálneho fondu. 

AKÝ JE NÁŠ CIEĽ – ČO CHCEME INTERVENCIOU DOSIAHNUŤ? 
Zámerom navrhovaných intervencií je zvýšiť: 

- podiel separovaného odpadu o 10% 

- minimalizáciu odpadu o 5%. 

- znížiť mieru znečistenia verejných priestranstiev o 10%. 



ANALÝZA PROBLÉMU 
Medzi najčastejšie problémy, s ktorými mnohé slovenské mestá bojujú patrí znečisťovanie verejných 

priestranstiev.  

„Aj napriek snahe aktivačných pracovníkov mesta, zazmluvnených i partnerských spoločností či 

samotných obyvateľov sa stále stretávame so znečistením okolia košov, ciest a chodníkov. Som preto 

rád, že v Banskej Bystrici žijú aktívni ľudia, ktorí v rámci rôznych projektov na túto problematiku 

poukazujú a krok za krokom sa svoje okolie usilujú zlepšovať. Ako samospráva sa vždy radi zapojíme 

a pri takýchto činnostiach budeme nápomocní,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.   

Odhodené papieriky, ohorky z cigariet a žuvačky prilepené na chodník sú častým problémom najmä na 

autobusových zastávkach a v okolí nákupných centier.  

„Dôvodom je najmä to, že ľudia si dlhé chvíle čakania na autobus skracujú práve fajčením či jedením. 

Pri realizácii jednotlivých aktivít projektu sme sa preto rozhodli vytypovať frekventované lokality, aby 

sme na problémy upozornili čo najviac obyvateľov a návštevníkov,“ hovorí Michal Štúber z Oddelenia 

odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.  

 

VIZUALIZÁCIA KONTEXTU 

 

RIEŠIL UŽ NIEKTO TENTO PROBLÉM? 
Existuje niekoľko riešení, akými je možné eliminovať vznik nelegálnych skládok, znečistenie v okolí 

odpadkových košov, minimalizáciu separovaného odpadu alebo nevyužívanie zberného dvoru.  

V roku 2010 sa osem obcí v Holandsku zapojilo do projektu zameraného na zníženie odpadu v 

bezprostrednom okolí kontajnerov na odpad. Testovali šesť riešení, ktoré monitorovali počas dvoch 

týždňov (OECD, 2017).  

V prvom riešení využili self-correction by self-reflection, tým že vedľa zberných nádob umiestnili 

zrkadlo, aby sa jednotlivci mohli vidieť pri vyhadzovaní odpadkov do zberných nádob. Pri druhom 
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riešení využili spoločenské normy, a to umiestnením obrázka osoby, ktorá hádže vedľa kontajnerov na 

odpadky, spolu so žiadosťou o správne konanie vhadzovaním vriec na odpadky do príslušných 

kontajnerov. V treťom riešení boli využité sociálne normy, a to umiestnením vedľa kontajnerov na 

odpad cedule s textom „Pomôžte, aby to tu bolo čisté: väčšina ľudí v susedstve nehádže odpadky okolo 

kontajnerov“. V štvrtom riešení, cez pokuty, upozorňovali jednotlivcov, že odpad je monitorovaný 

a nesprávna separácia môže viesť k pokute. Piate riešenie podnecovalo ľudí najprv k všeobecnému 

záväzku (jednotlivci sa zaviazali udržiavať okolie čisté) a zároveň im poskytli konkrétny náznak vo forme 

značky „udržujte okolie čisté“. Posledným riešením, je stanovenie noriem, kedy udržiavania čistého 

okolia je výsledkom frekventovanejšieho odvozu odpadu. Výsledky experimentu poukázali na to, že 

mechanizmy založené na monitorovaní a sankciách viedli k zníženiu z 51 % na 29 % a podnietenie k 

záväzkom viedli k zníženiu zo 45 % na 28 %. Pri zostávajúcich zásahoch sa nezistil žiadny štatisticky 

významný účinok. 

K ďalším spôsobom ako možno prispieť k zníženie odpadku nielen v okolí odpadkových košov, ale vo 

všeobecnosti aj na ulici je elimináciou cigaretových ohorkov (Ballot bin). The Hubbub (2015), anglická 

nezisková organizácia, navrhla nasledovný experiment. Namiesto hľadania miesta na vyhodenie 

ohorku a riskovaním, že cigaretový ohorok skončí na ulici, sa môžu jednotlivci zapojiť do tzv.  „buzzing“ 

kvízu. Autori postrčenia vychádzali z poznatku, že jednotlivci sú radi dotazovaní, radi odpovedajú na 

otázky a radi presadzujú svoj názor. Môže ísť o otázky typu „Čo bolo skôr: Sliepka alebo vajce?“ 

Obrázok: Postrčenie zamerané na zníženie množstva odpadu cigariet – odpadová nádoba na hlasovanie, tzv. ballot 

bin

 

Zdroj: The Hubbub, 2020 

V priebehu 6 týždňov, keď projekt prebiehal na Villiers Street v Londýne, došlo k 20 % poklesu 

znečistenia cigaretovými ohorkami.Organizácia ponúka možnosť zakúpenia si prispôsobeného Ballot 

bin v hodnote £230 – £247 + VAT v závislosti od spôsobu zavesenia.  

Ďalším zo spôsobov ako možno zvýšiť separáciu odpadu je dizajn sociálneho experimentu, realizovaný 

Hansenom (2011) v Copenhagen. Podobne ako pri predchádzajúcom prípade aj v tomto prípade 

vychádzal Hansen (2013) z predpokladu, že pre jednotlivca nemusí byť vždy jednoduché nájsť zbernú 

nádobu, pokiaľ sa ponáhľa do práce alebo prechádza cez ulicu. Na základe toho využil Hansen spolu so 

svojím tímom (2013) stopy, ktoré predstavujú akúsi viditeľnú pripomienku pre chodcov, ktorí si nie sú 

plne vedomí, že niečo vyhodili namiesto hrozieb a pokút. Výsledky experimentu znížili množstvo 

odpadu na ulici o 46%. Autori experimentu (Hansen, 2013), pritom využili farebné odlíšenie stôp, kedy 

pre separovanie skla využili modré stopy a zelené stopy využili pre separovanie papiera.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok:  Postrčenie zamerané na redukciu obalov na ulici 

 

Zdroj: Nudge unit Greece, 2020 

K zvýšeniu recyklácie môže okrem iného prispieť aj obrazové znázornenie toho, čo môže byť do danej 

zbernej nádoby umiestnené. Namiesto písomného opisu je tak možné zvoliť výraznejšiu formu 

informovaniu, čím dokážeme upútať pozornosť jednotlivca.  

Jedným zo spôsobov, akým je možné motivovať domácnosti k redukcii odpadu a zvýšeniu miery 

separovania uverejnili Milford a kol. (2015). Vo svojom experimente využili vplyv sociálnych noriem na 

rozhodovanie jednotlivcov.  Domácnostiam zaslali listy s informáciami  o celkovom množstve odpadu 

a množstvách odpadu v porovnateľných skupinách. Experiment pozostával z jednej kontrolnej skupiny 

a dvoch testovacích skupín. V prvej testovacej skupine sa experimentátori zamerali na množstvo 

vyprodukovaného odpadu. Zatiaľ čo v druhej skupine sa zamerali na množstvo recyklovaného odpadu 

a mieru separácie domácností. Experimentátori oslovili 6006 domácnosti, ktoré dostali jeden zo 

štyroch listov, zatiaľ čo v kontrolnej skupine nedostali domácnosti žiadny list.  

V prvej testovacej skupine obsahoval prvý list informácie o množstve vyprodukovaného odpadu (kg) v 

roku 2012/2013 a porovnanie s priemerným množstvom odpadu vyprodukovaného domácnosťou v 

inom okrese. List zároveň obsahoval aj motivačné podnety zamerané na zníženie množstva odpadu a 

spôsoby, akými je možné znížiť vyprodukovaný odpad a príklady dobrej praxe. Rozšírená verzia prvého 

listu, smerovaná len pre istú časť domácností, obsahovala dodatočnú stranu s možnými odporúčaniami 

redukcie odpadu a výhodami zníženia tvorby odpadu. Druhý list v prvej testovacej skupine obsahoval 



zmeny  v  množstve vyprodukovaného odpadu od januára do júna 2013 a 2014 a priemerné množstvo 

vyprodukované odpadu v podobnej domácnosti v inom okrese. List obsahoval pozvánku do online 

prieskumu. 

V druhej   testovacej skupine prvý list obsahoval informáciu o množstve separovaného odpadu v roku 

2012/2013 a priemerné množstvo separovaného odpadu domácností v rovnakom okrsku v roku 2013. 

Rozšírená verzia prvého listu, smerovaná len pre istú časť domácností,  obsahovala motivačné podnety 

pre zvýšenie miery separácie odpadu a dodatočné informácie, akými je možné zvýšiť separáciu odpadu 

a príklady recyklačných výhod. Druhý list v recyklačnej skupine obsahoval informácie o vlastnej 

separácii odpadu a porovnanie s priemernou mierou separácie domácnosti v rovnakom okrese v 

období od januára do júna 2013 a od januára do júna 2014. Súčasťou listu bolo pozvanie do online 

prieskumu. 

V tejto štúdii domácnosti dostali informácie o svojich zvykoch v oblasti odpadu: o ich vlastnej 

výkonnosti v priebehu času a ich výkonnosti v porovnaní s okolím. Cieľom bolo zistiť, či tieto informácie 

majú nejaký vplyv na správanie domácností v oblasti odpadu. Štúdia zistila, že keď sa informácie 

zameriavali na stupeň separácie, malo to významný vplyv na recyklačné správanie domácností a podiel 

separácie sa zvýšil o 2 percentuálne body v porovnaní s kontrolnou skupinou. Účinok bol najsilnejší na 

domácnosti s nižšou ako strednou separáciou pred prijatím listu. Účinok listu sa zvýšil poskytnutím 

praktických rád o separácií spolu s porovnateľnou spätnou väzbou. Štúdia ďalej ukázala, že v 

domácnostiach, ktoré dostali recyklačný list, sa množstvo celkového  odpadu znížilo o 1,1 kg za mesiac 

na domácnosť. Keby bol list zaslaný celej experimentálnej populácii (9000 domácností), zníženie by 

bolo 76,5 ton. Zaujímavým poznatkom štúdie bolo zistenie online prieskumu, do akej miery existuje 

nedostatok dôvery v recyklačný systém medzi obyvateľmi a ako to ovplyvňuje množstvo, ktoré 

dodávajú ako triedený odpad. Spolu s posielaním listov so spätnou väzbou zo sociálneho porovnania, 

možno urobiť viac pre zvýšenie separácie a presvedčiť obyvateľov, že ich triedený odpad sa skutočne 

recykluje do nového materiálu a nevyváža sa na skládku. 

Keď sa informácie v liste zameriavali na zníženie zmesového odpadu, účinok bol menej jasný. V skupine, 

ktorá dostala informácie o ich množstve odpadu, sa množstvo netriedeného zvyškového odpadu 

znížilo, zatiaľ čo  na zložky separovaného  odpadu nemal významný vplyv až na  papierový odpad, ktorý 

sa zvýšil.  List vytvoril podnety na väčšiu recykláciu, v konečnom dôsledku mal ale slabý vplyv na celkové 

množstvo odpadu. Nútiť ľudí, aby znížili svoje množstvo odpadu prostredníctvom informácií a 

porovnávacej sociálnej spätnej väzbe, sa preto javí ťažšie, ako prinútiť ľudí, aby zvyšovali separáciu.  

Vhodným spôsobom postrčenia, ktorým je možné zvýšiť separáciu odpadov u jednotlivcov je rozdielna 

veľkosť zberných nádob. V USA funguje na úrovni miestnej samosprávy systém Pay-as-you-throw, ktorý 

je vhodným príkladom pre implementáciu postrčenia a poskytovanie stimulov pre obyvateľov 

recyklovať. Obyvateľom sa odporúča, aby viac separovali prostredníctvom mestského programu a 

platili za najmenší odpadkový kôš, v ktorom sa bude ukladať ich týždenný odpad. Program umožňuje 

obyvateľom vybrať si veľkosť zbernej nádoby, kedy s objemom 120 litrov je dvojnásobne drahšia ako 

nádoba s objemom 80 litrov. pays 

Rovnako môže množstvo informácií, ktorými jednotlivci disponujú prispieť k zvýšeniu miery recyklácie 

u tých, ktorí doteraz odpad nerecyklovali. Cieľom experimentu realizovaného na University of 

Pittsburgh malo byť zvýšenie miery recyklácie odpadu. Experimentátori na zbernú nádobu počas dvoch 

týždňov umiestnili veľký žltý nápis „Landfill“ a pod neho „Imperial, PA (17.3. Miles)“. V dôsledku 

umiestnenia tejto značky vzrástla miera recyklácie o 29%. Značka informovala jednotlivcov o dvoch 

veciach, t. j. o mieste kde ich odpad skončí a za druhé, aby sa inšpirovala určitá miestna 



spolupatričnosť. Experimentátori dúfali, že označením aktuálnej pozície skládky a tým, že sa nachádza 

v ich blízkosti, môžu byť jednotlivci negatívne obmedzení a tým zvýšia recykláciu svojho odpadu. 

 

VÝBER VHODNÉHO RIEŠENIA 
Minimalizácia odpadov 

V oblasti zvýšenia podielu separovaného odpadu boli navrhnuté dve aktivity: 

Podstatou prvej aktivity je obrazové znázornenie toho, čo môže byť do jednotlivých zberných nádob 

umiestnené. Aktivitu je možné realizovať cez internetovú stránku mesta alebo umiestnením na 

zberných nádobách. Namiesto písomného opisu je tak možné zvoliť výraznejšiu formu informovania, 

čím dokážeme upútať pozornosť jednotlivca. 

 

Alternatívou riešenia je aj naformulovanie vhodné „sloganu“, ktorý bude umiestnený na smetnom koši, 

napr. 

Druhou navrhovanou aktivitou je upozornenie na vzdialenosť skládky. Takéto postrčenie bolo 

realizované na University of Pittsburgh so zámerom zvýšenia miery recyklácie odpadu. Experimentátori 

na zbernú nádobu počas dvoch týždňov umiestnili veľký žltý nápis „Landfill“ a pod neho „Imperial, PA 

(17.3. Miles)“. V dôsledku umiestnenia tejto značky vzrástla miera recyklácie o 29%. Značka 

informovala jednotlivcov o dvoch veciach, t. j. o mieste, kde ich odpad skončí a v akej blízkosti od nich 

sa nachádza. Uvedenú informáciu by bolo možné uviesť na všetky zberné nádoby v meste Banská 

Bystrica, prípadne na vytipované nádoby na základe odporúčania pracovníkov mesta. 



 

 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

Prvá alternatíva vychádza z poznatku, že jednotlivci, resp. občania radi vyjadrujú svoj vlastný názor a sú 

radi dotazovaní. Výhodou navrhovanej alternatívy je možnosť ľubovoľne si meniť text a miesto 

umiestnenia koša. Občania tak majú možnosť hlasovať o problémoch v meste, resp. vyjadrovať svoj 

názor na určitú tému.  

Otázky by mohli byť napr.: Ktoré mesto má lepší hokejový tím: Banská Bystrica vs. Zvolen 

Kto má vždy pravda: Muži vs. Ženy 

Čo bolo skôr: Sliepka vs. vajce 

Náklady na zakúpenie koša sú £230 – £247 + VAT v závislosti od vybraného spôsobu umiestnenia. 

Náklady znáša Univerzita Mateja Bela, pričom odpadkový kôš zostane majetkom mesta Banská 

Bystrica.  

Na základe skúsenosti zo zahraničia a zo Slovenska (využilo napr. mesto Prievidza a Bratislava) prispelo 

dané postrčenie v priebehu 6 týždňov k zníženiu množstva ohorkov o 20 %. Uvedené postrčenie môže 

prispieť k motivovaniu fajčiarov prestať fajčiť a rovnako ma pozitívny vplyv na čistotu verejných 

priestranstiev.  

Návrh umiestnenia v Banskej Bystrici 

Prvé navrhované miesto je umiestnenie na zastávke MHD Tajovského, školy – najmä z dôvodu vysokej 

koncentrácie žiakov stredných škôl, ktorí na tejto zastávke fajčia a tak znečisťujú okolie zastávky MHD. 



 

Druhé navrhované miesto je na MHD zastávke Nám. Slobody. Ide o lokalitu, v ktorej dochádza ku veľkej 

koncentrácii ľudí vzhľadom na počet autobusových spojení premávajúcich práve cez túto lokalitu. 

 



 

Tretie miesto umiestnenia je na frekventovaných MHD zastávkach ako je Štefánikove nábrežie 

a Národná. 

Riešenie ostatkov žuvačiek na chodníkoch  

Postrčenie by v tomto prípade bolo realizované na minimalizovanie počtu žuvačiek na ulici. Kvôli 

upútaniu pozornosti jednotlivcov by boli jednotlivé žuvačky zvýraznené dočasným značkovacím 

kriedovým sprejom, čím by nedošlo k znehodnoteniu miesta striekania. Uvedené postrčenie prispeje 

k zníženiu množstva žuvačiek na ulici.  

Postrčenie bolo realizované v meste Salisbury, pričom realizátori dúfali, že zvýraznenie množstva 

žuvačiek na ulici ľudí postrčí radšej vyhodiť žuvačku do koša ako na zem. Ďalším prínosom postrčenia 

je uvedomenie si, že je nevhodné pokiaľ ľudia vyhadzujú svoje žuvačky na zem a zároveň aj ako veľa 

ľudí to tak skutočne urobí.  

 
 

Vhodným miestom na realizáciu postrčenia je ulica Horná a Kukučínova pri obchodnom centre Prior. 

https://www.bbc.com/news/uk-england-wiltshire-51854098


 
Ďalším vhodným miestom na realizáciu postrčenia je Kapitulská ulica až po podchod smerom k Hronu. 

 
Alternatívnym miestom realizácie postrčenia by mohli byť aj frekventované zastávky mestskej 

autobusovej dopravy, napr. zastáva Tajovského školy, Námestie slobody, Strieborné námestie, 

Železničná stanica. 

 

Časový rámec na navrhované postrčenie je závislý od vhodného počasie. Predpokladáme možný 

začiatok realizácie postrčenia v apríli 2021. Priestor na realizáciu vidíme napr. aj počas Radvanského 

jarmoku, kedy dochádza k vysokému znečisteniu verejných priestranstiev. Uvedená intervencia by 

mohla vplývať práve na zníženie znečisťovania verejných priestranstiev. Podľa pilotného experimentu 

sa môže intervencia opakovať aj na iných miestach. Vzhľadom na dočasné trvanie postreku by 

intervencia mohla byť pravidelne opakovaná cca v 2 až 3 mesačných intervaloch, v závislosti od trvania 

postreku.  



 

Výhodou prvej navrhovanej alternatívy zabezpečujúcej čistotu verejných priestranstiev je možnosť 

celoročného použitia v dôsledku využitia zmeny umiestnenia odpadkového koša podľa aktuálnej 

potreby.  

Vyhadzovanie odpadu  

Daná alternatíva môže byť uplatnená na vyhadzovanie rôznych druhov odpadov napr. ohorky, psie 

exkrementy, separovaný odpad, ale aj komunálny odpad. Alternatíva pozostáva zo stupají 

nastriekaných farbou na chodník vedúcich ku existujúcim košom v problémových lokalitách mesta. 

V tomto prípade ľudí podvedome týmito stopami navedieme ku smetnému košu, aby tam napr. svoj 

cigaretový ohorok odhodili doň a neznečisťovali verejné priestranstvo. 

 



 

Výsledky experimentu realizovaného v meste Copenhagen znížili množstvo odpadu na ulici o 46%. 

Autori experimentu (Hansen, 2013), pritom využili farebné odlíšenie stôp, kedy pre separovanie skla 

využili modré stopy a zelené stopy využili pre separovanie papiera.  

Vhodným miestom na realizáciu postrčenia je okolie železničnej a autobusovej stanice, prípadne 

okolie zastávok MHD alebo mestských parkov. 

 

 

 

 

FORMULÁCIA HYPOTÉZ 
Navrhované intervencie spôsobia nárast podielu triedeného odpadu, ako aj vyššiu mieru minimalizácie 

odpadov. 

Hypotéza č. 1: Zvolená intervencia alebo súbor intervencií zvýši podiel separovaného odpadu. 

Hypotéza č. 2: Zvolena intervencia alebo súbor intervencií zvýši mieru minimalizácie odpadu. 

 



TESTOVANIE 
Osadenie hlasovacieho koša Ballot Bin 

 Hlasovací kôš, tzv. „špakovník“ bol osadený na Tajovského ul. neďaleko zastávky MHD – školy, 
konkrétne neďaleko schodíkov vedúcich do 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. 

 Uvedená aktivita bude následne po mesiaci vyhodnotená. 
 

 



Po prvom mesiaci od osadenia bolo v koši cca 300 cigaretových ohorkov, miera znečistenia priestorov 
bola nižšia. Mestu bolo odporúčané zmeniť otázku, aby ľudia mali aj naďalej záujem vhadzovať ohorky 
do tohto koša. Experiment je naďalej monitorovaný. 
 
Značenie zostatkov žuvačiek 

Zástupcovia 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. 
 

 
 
 



 
 

 



Na jar 2022 bol zahájený posledný experiment v tejto oblasti, kde sa zameriame na odpadky v 
Parku pod Pamätníkom SNP, kde vyznačíme výrazné stopy vedúce priamo k existujúcim 
košom, aby ľudí upútali a vyhodili smeti radšej do nádoby ako na zem. Stopy už boli vylepené, 
intervencia je monitorovaná. 
 

 

  



VÝSLEDKY & FORMULÁCIA ZÁVEROV, PONAUČENÍ A ODPORÚČANÍ 

PRE PRAX 
 

Cieľom realizovania prvej behaviorálnej intervencie v oblasti minimalizácie znečistenia vybranej 

lokality bolo znížiť počet na zem vyhodených cigaretových ohorkov. Realizácia tejto behaviorálnej 

intervencie vychádza z poznatku, že ľudia radi hlasujú, resp. vyjadrujú svoj názor. Preto vhodením 

žuvačky či ohorku do špakovníka môžu zahlasovať za svoju odpoveď a prospieť tak životnému 

prostrediu a nespôsobovať znečistenie verejných priestranstiev.   

Koncom októbra roku 2021 bol osadený špakovník na vybranej lokalite, na Tajovského ulici, neďaleko 

zastávky MHD -  Tajovského školy.  Špakovník sa osadil neďaleko schodíkov vedúcich do školy. Na 

týchto miestach žiaci najčastejšie fajčia a vzniká tam najväčšie znečistenie (Príloha 1). Na tomto mieste 

sa nenachádza len mnoho vyhodených cigaretových ohorkov, ale aj rôzny iný odpad ako cigaretové 

obaly, plechovky a iné. 

Prvé sledované obdobie, počas ktorého sme vyhodnocovali priebeh experimentu trvalo počas mesiaca 

november v roku 2021. Pred osadením špakovníka sme v tejto lokalite, konkrétne od zastávky MHD -

Tajovského školy až po schody vedúce do školy narátali viac ako 350 cigaretových ohorkov.  

V nasledujúcej Tabuľke 3 vidíme, ako sa vyvíjal experiment a teda koľko cigaretových ohorkov sa po 

osadení špakovníka vyhodilo na zem.  

Tabuľka 3  Vývoj experimentu 

Zdroj: autorky 

 

Prvá zvolená otázka, v ktorej mohli žiaci, resp. okoloidúci hlasovať, bola konkurenčná a jej zámerom 

bolo zabaviť fajčiarov. Otázka znela :  „Kto je lepší?  s možnými odpoveďami Zvolen – Banská Bystrica.  

Po prvom mesiaci od osadenia sme sledovali výrazne zníženie znečistenia priestranstva od 

cigaretových ohorkov. V koši sa nachádzalo približne 300 ohorkov.  Aj v porovnaní s naplnenosťou 

špakovníka a znečistenia chodníka vieme vyhodnotiť, že takáto intervencia bola účinná a jej realizácia 

napomohla k zníženiu znečistenia tejto lokality. Môžeme tiež vyhodnotiť že fajčiarov takáto anketa 

zaujala. Najčastejšie si fajčiari vyberali možnosť odpovede – Banská Bystrica  (Príloha 2) . V prílohe 2 

môžeme taktiež vidieť aj ako sa v priebehu sledovaného obdobia plnil špakovník podľa vybraných 

odpovedí.  

Po druhom sledovanom období danej behaviorálnej intervencie sme sa rozhodli prísť s pár obmenami. 

Záujem o behaviorálnu intervenciu sa môže časom strácať a intervencia sa tak môže stať neúčinná. 

Osadený špakovník na ulici Tajovského, SOŠ IT 

Sledované obdobie (r. 2021) Počet ohorkov na zemi 

Pred osadením 19. 10. >350 ohorkov 

28.10. - 07. 11. 161 ohorkov 

07.11. - 15. 11. 123 ohorkov 

15.11. - 27.11. 136 ohorkov 



Preto sme mestu Banská Bystrica navrhli zmeniť otázku a taktiež aj osadenie špakovníka. Špakovník 

bude osadený naďalej na ulici Tajovského, ale tentokrát bol presunutý bližšie ku schodom vedúcim ku 

strednej škole. To znamená, že špakovník bude osadený pre žiakov ešte bližšie ako bol v prvom 

sledovanom období. V prvom sledovanom období sa hlavne žiaci za špakovníkom museli vybrať, čo 

mohli mnohí odignorovať a nevyužiť tak svoju možnosť hlasovať, čo môžeme vyhodnotiť aj na základe 

množstva odhodených ohorkov na zemi z prvého sledovaného obdobia (Tabuľka 3). Preto sme sa 

rozhodli špakovník osadiť na nové miesto, podľa sledovania situácie, kde sa študenti najčastejšie 

stretávajú vo väčších skupinkách. Spolu so zmenou miesta osadenia, zmeníme aj otázku. Otázka tento 

krát bude aktuálna v rámci diania a táto otázka sa bude zameriavať čisto len na skupinu žiakov a 

študentov, zatiaľ čo v prvá otázka bola zameraná aj na verejnosť. Otázka : „Ktorá výučba sa vám páči 

viac?“  s odpoveďami Dištančná a Prezenčná. 

Zmenou miesta osadenia aj zmenou otázky očakávame, že sa študenti začnú znova aktívne zapájať do 

hlasovania a nebudú tak znečisťovať chodníky a okolie škôl. Druhé sledované obdobie je vo fáze 

vyhodnocovania. 

Intervencie je potrebné po čase meniť a dávať do pozornosti ich zmenu, aby na nich ľudia nezabúdali. 

Zmena by teda mohla priniesť znova vzbudenie záujmu u žiakov/študentov a tým udržiavať intervenciu 

účinnú a aktuálnu.  

 

Druhou intervenciou v oblasti minimalizácie znečisťovania verejných priestranstiev bolo označovanie 

zostatkov žuvačiek na chodníkoch a teda minimalizovanie počtu odhodených žuvačiek na chodníkoch, 

z ktorých vznikajú škvrny. V tomto prípade bol využitý faktor význačnosť, t. j.  jednotlivé žuvačky budú 

zvýraznené dočasným značkovacím kriedovým sprejom. Faktor význačnosti slúži na upútanie 

pozornosti jednotlivca (Dolan et al., 2010). Zvýraznenie každej vyhodenej žuvačky na chodníku 

poukazuje na množstvo žuvačiek vyhodených na chodníkoch. Takéto postrčenie by malo v ľuďoch 

vyvolať uvedomenie si svojho iracionálneho konania, pokiaľ vyhadzujú žuvačky na zem. 

Intervencia bola naplánovaná na dve striekania - zvýrazňovania žuvačiek sprejom. Cieľom bolo zistiť, či 

ľudia pochopili postrčenie a či nastane zmena v ich správaní. Pri prvom striekaní sa používal žltý sprej 

a pri druhom ružový sprej.  Časový odstup medzi prvým a druhým striekaním boli štyri týždne. Vybraná 

lokalita, v ktorej sa realizovala intervencia bolo Námestie Slobody v Banskej Bystrici. Táto lokalita je 

vhodnou voľbou, nakoľko je to veľmi frekventovaná zastávka mestskej hromadnej dopravy. Intervencia 

bola realizovaná zástupcami Ekonomickej fakulty UMB spolu so študentmi a študentkami Ekonomickej 

fakulty UMB. Zúčastnení manuálne vyznačovali výrazne žltým sprejom každú žuvačku, ktorá ostala po 

vyhodení prilepená na chodníku. Bežný okoloidúci si žuvačky na zemi nevšíma, tzn. neuvedomuje si ani 

ich množstvo ani dopad na znečisťovanie okolia. Práve táto intervencia mala poukázať na ich množstvo, 

keďže každá žuvačka bola označená sprejom.  

Ako sme spomínali cieľom intervencie je minimalizovať odpad zo zostatkov žuvačiek na chodníkoch a 

taktiež poukázanie na ich množstvo, čím ľudia prehodnotia svoje iracionálne správanie a uvedomia si, 

že žuvačka patrí do koša a nie na zem.  

Pri prvom značení žuvačiek zúčastnení vyznačili žltým sprejom cca 3000 kusov zostatkov zo žuvačiek, 

resp. samotné žuvačky, ktoré ostali po vyhodení na chodníku. Druhé zvýrazňovanie, tentokrát ružovým 

sprejom, ktoré sa konalo po štyroch týždňoch, prinieslo približne 200 nových označených žuvačiek. 

Môžeme na základe tohto zistenia vyhodnotiť, že frekvencia odhadzovania žuvačiek na zem sa znížila.  

Takáto forma využívania behaviorálnych intervencií je v porovnaní s odstraňovaním samotných 

žuvačiek oveľa menej nákladnejšia, keďže pri realizácii intervencie vznikajú náklady iba na nákup 



sprejov. Môžu vzniknúť aj náklady na odmenu kompetentných, ktorí žuvačky budú vyznačovať, ale tiež 

prichádza do úvahy alternatíva oslovenia dobrovoľníkov, pri ktorej nevzniká náklad na odmenu.  
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