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1. Prehľad oblastí, ktorým sa venuje mesto Prievidza, a
priestoru pre intervencie zamerané na zvýšenie kvality
života v danom meste

1.1. Poznámky k metodológií prípravy predkladanej analýzy
Predkladaný dokument je prvým komplexným výstupom projektu BEHAVIORÁLNA
POLITIKA PRE MESTO STARAJÚCE SA O SVOJICH OBČANOV, ktorý sa venuje
zvýšeniu kvality života v miestnych samosprávach a to konkrétne zavádzaním
behaviorálnych intervencií. Na pilotnú realizáciu behaviorálnych intervencií bolo
vybrané mesto Prievidza.
Prvou analýzou, ktorú bolo nevyhnutné v danom kontexte vykonať, je mapovanie
oblastí, ktorým sa venuje mesto Prievidza, a identifikovanie priestoru pre intervencie
zamerané na zvýšenie kvality života v danom meste. Uvedenému sa venuje tento
dokument, ktorý je rozdelený do nasledovných častí:
● prehľad a popis oblasti záujmu mesta Prievidza
● prehľad organizácie e-služieb a BIG DATA v meste Prievidza
● identifikácia oblastí pre potenciálne intervencie.
Záver prvej časti analýzy je venovaný zhrnutiu tých oblastí mesta Prievidza, v
ktorých je priestor na behaviorálnu intervenciu. Druhá časť analýzy sa zaoberá
prehľadom nástrojov na zvýšenie kvality života v miestnych samosprávach pomocou
behaviorálnych intervencií, informačných technológií a BIG dát.
Pri výskume sme sa opierali o metódy kvalitatívneho výskumu. Najprv sme
uskutočnili analýzu dokumentov dostupných na webových stránkach mesta, čo nám
umožnilo vygenerovať prehľad oblastí, ktorým sa dané mesto venuje. Neskôr sme
uskutočnili rozhovory priamo v meste Prievidza a to s prednostom mesta, právničkou
mesta a vedúcim odboru IT. Uvedené nám umožnilo spresniť rozsah oblasti záujmu
mesta, popísať ich stav a vnímané problémy. Osobná návšteva v priestoroch, v
ktorých dochádza ku fyzickému kontaktu obyvateľov mesta pri riešení rôznych typov
povolení, nám tak isto umožnila lepšie pochopiť stav v analyzovaných oblastiach
záujmu mesta. Na základe týchto vstupných dát sme spracovali prvú verziu analýzy.
Zároveň sme vygenerovali zoznam dodatočných otázok, ktoré boli v dvoch vlnách
zaslané právničke mesta. Odpovede nám umožnili spresniť dané popisy a finalizovať
analýzu.
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2. Prehľad a popis oblasti záujmu mesta Prievidza
Prvá časť analýzy je z hľadiska vecného zamerania aktivít mesta rozdelená do
štyroch častí a to nasledovne:
• Riadenie mestského úradu a administratívne rozhodnutia mestského úradu
• Verejné služby poskytované obyvateľom mesta
• Komunikácia mesta a zapájanie občanov do aktivít mesta - responzívne
mesto
• Bezpečnosť a poriadok v meste.
Celkovo je predmetom analýzy 31 oblastí záujmu mesta Prievidza, ktoré
podrobnejšie uvádzame nasledovných podčastiach. Nad rámec uvedeného sme
spracovali aktuálny stav e-governmentu v meste Prievidza, ktorému sa venuje časť
3.

2.1. Riadenie mestského úradu a administratívne rozhodnutia
mestského úradu
V tejto podkapitole sa venujeme popisu:
- výberu pracovníkov mestského úradu a organizácií, ktoré z hľadiska
kompetencií (originálnych, prenesených) spadajú pod mesto Prievidza
- náboru aktivačných pracovníkov mesta
- poskytovaniu rôznych typov potvrdení v rámci životného cyklu občanov
- výberu daní a poplatkov
- prenájmu bytov
- nakladaniu s majetkom mesta (predaj/prenájom).
2.1.1. Výber a motivácia pracovníkov mestského úradu
Mesto vykonáva výberové konania pri prijímaní do mestského úradu, aj na pozície
referentov1. Informačné kanály, cez ktoré mesto prezentuje hľadanie
zamestnancov2, sú noviny ECHO, Prievidzsko, webové stránky mesta, portál
profesia.sk. Na webovej stránke3 mesta sú zverejnené ponuky práce a zápisnice z
výberového procesu. Práve táto sekcia je relatívne najviac navštevovaná na webovej
stránke mesta (pozri 2.3.1.). Mesto má záujem o zvýšenie počtu potenciálnych
uchádzačov, čo je možná oblasť pre intervenciu.

V ostatnom období robilo mesto výber na miesto referenta pre kultúru, ktorého sa zúčastnilo 13
uchádzačov a z toho 2 splnili podmienky. Ďalšie miesto bol referent pre elektronizáciu, kedy boli 3
uchádzači, jeden splnil podmienky.
2 V meste Prievidza je približne 5 % nezamestnanosť, ktorá však potenciálne môže narásť po
zastavení banskej činnosti v neďalekých baniach.
3 http://www.prievidza.sk/mesto/ponuky-prace/
1
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V prípade výberových konaní sa úkony realizujú väčšinou poštou (zaslanie
pozvánky, oznámenie o úspešnosti/neúspešnosti). Online sa zverejňuje len ponuka
práce/pracovnej pozície a výsledná zápisnica.
Z rozhovorov s prednostnom a právničkou mesta je zrejmé, že počet uchádzačov nie
je jediným problémom. Podľa dát z mesta Prievidza sa na jednu pozíciu v priemere
uchádza 3,5 človeka. Mestský úrad čelí aj pomerne nízkej odbornosti prihlásených
uchádzačov na niektoré pozície, hoci v priemere hodnotia kvalifikovanosť
uchádzačov na pozíciu na úrovni 95 %.
Okrem výberu zamestnancov sa vedenie mesta usiluje o zvýšenie motivácie
zamestnancov. Mesto si uvedomuje, že jedným z hlavných dôvodov, prečo niektorí
zamestnanci a zamestnankyne dobrovoľne opustia pracovnú pozíciu na úrade, je
výška mzdy a postupná strata motivácie. Ku kvalitnejším výkonom ich preto mesto
motivuje formou osobného ohodnotenia, ktoré je na základe návrhov priamych
nadriadených - vedúcich pracovníkov a pracovníčok, prípadne udelením
mimoriadnych odmien za splnenie pracovných úloh nad rámec pracovných
povinností. Podľa vyjadrení mesta Prievidza, nie je častým javom, aby prijatí
zamestnanci a zamestnankyne, krátko po prijatí do zamestnania na Úrade,
odchádzali z pracovnej pozície (fluktuácia zamestnancov).
2.1.2. Nábor aktivačných pracovníkov mesta
V meste Prievidza klesá počet aktivačných pracovníkov (zo 100 na 15), čo zvyšuje
tlak na počty pracovníkov v technických službách mesta. Mesto nemá dáta o tom,
koľko ľudí v meste Prievidza by mohlo potenciálne mať záujem o aktivačné práce,
keďže nemajú dáta z Úradu práce.
Mesto má záujem o zvýšenie počtu potencionálnych uchádzačov o aktivačné práce
a adresné oslovovanie konkrétnych potencionálnych uchádzačov. Získanie dát z
Úradu práce a následné adresné oslovovanie môže zvýšiť počet aktivačných
pracovníkov. ÚPSVaR v Prievidzi však vie poskytnúť len všeobecné štatistické údaje
o počte nezamestnaných, dlhodobo nezamestnaných podľa rôznych kritérií (vek,
vzdelanie, muži/ ženy). Personalizované údaje ako meno a adresu neposkytnú z
dôvodu ochrany osobných údajov4.

4

Z konzultácie mesta Prievidza a ÚPSVaR v Prievidzi (vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu
práce a ESF Ing. Géczyová)
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Poskytovanie rôznych typov potvrdení v rámci životného cyklu
občanov
Mesto vydáva rôzne typy potvrdení, príkladom je potvrdenie prechodného či trvalého
pobytu občana. Časť tejto agendy je presunutá na stránku e-governmentu5, na ktorej
je sekcia “Životné situácie”. V tejto sekcii sú kategórie ako napríklad doklady, dane a
poplatky, informácie, matrika, odpadové hospodárstvo, školstvo, sociálne záležitosti
či zamestnanie. Všetky dokumenty sú vo formáte word alebo pdf. Dokumenty sa
však nedajú vyplniť vo webovom prehliadači a následne odoslať priamo cez webovú
stránku mesta.
2.1.3.

K tejto problematike sú bližšie poskytnuté informácie v kapitole 2, ktorá sa venuje egovernmentu v meste Prievidza.
Podľa dát z mesta Prievidza vieme, že tri najčastejšie úkony, ktoré vykonávajú
občania mesta sú:
- zmeny v daňových veciach (nahlasovanie zmien, žiadosti o úľavy a pod.,
- matrika (nahlasovanie narodenia, úmrtia, svadieb, vydávanie potvrdení),
- overovanie podpisov.
Mesto vidí potenciál na zlepšenie poskytovania služieb Úradu predovšetkým v
nasledovných oblastiach:
- platenie daní - prechod na uhrádzanie daní a poplatkov prostredníctvom
internerbakingu,
- stavebné konanie - skrátenie konaní - aby obyvatelia predkladali všetky
podklady včas,
- vybavovanie podnetov občanov - napr. žiadosti o osadenie lavičky, smetného
koša - pri týchto požiadavkách nie je zákonná lehota, preto ich vybavenie trvá
dlhšie.
2.1.4.
Výber daní a poplatkov
Mesto Prievidza vyberá viaceré druhy daní a poplatkov. Má aj dlžníkov a existuje
zoznam dlžníkov, ktorý je zverejnený na stránke mesta a slúži ako akási tabuľa
hanby. Eviduje daňové nedoplatky6 právnických a fyzických osôb. Tieto dáta majú
potenciál slúžiť ako podklad pre potreby experimentu.
Mesto na stránke oznamuje, že tieto zoznamy neplatičov zverejnili už v roku 2016,
keďže sa toto opatrenie ukázalo ako účinné - dlhodobí neplatiči vrátili mestu desiatky
tisíc eur na nedoplatkoch. Mesto pre sa úspech rozhodlo pokračovať aj v
nasledujúcich rokoch.

5
6

https://egov.prievidza.sk/
u právnickej osoby 1 600 €; u fyzickej osoby – podnikateľa 160 €; u fyzickej osoby 160 €.
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Mesto vníma ako problematický výber poplatkov za psa. Nejde priamo o neplatenie
poplatku, no skôr majú občania tendenciu prihlásiť psa do okolitých dedín, kde je
poplatok aj štyrikrát nižší. V Prievidzi je poplatok za psa 40 eur za kalendárny rok.
Každý kto prihlási psa dostane “štartovací” balíček, v ktorom sú sáčky na
exkrementy a iná malá pozornosť. Masívnejšia kampaň smerovaná na majiteľov
psov sa konala v roku 2012, keď informovali platcov daní za psov o možnosti
vyzdvihnutia vreciek na psie exkrementy zadarmo7. Aktuálne mesto rozdáva len
vrecká, ktoré zostali z kampane z roku 2012 a nová kampaň sa nerobí a ani
neplánuje v najbližšom období.
Inými slovami, podľa mesta Prievidza, je pri poplatkoch za psa problém s účelovým
prehlasovaním do “lacnejších” obcí. Hoci sa mesto snaží motivovať ľudí tzv.
štartovacím balíčkom, nie je to zďaleka dostatočné. Aj táto oblasť je teda potenciálne
zaujímavá pre prípadnú intervenciu na zvýšenie motivácie platiť viac, vo svojom
meste.
Po uplynutí lehoty splatnosti sa nezaplatená daň alebo poplatok stávajú daňovým
nedoplatkom a daňovník daňovým dlžníkom/neplatičom. Daňovým dlžníkom sa
posielajú výzvy na zaplatenie daňových nedoplatkov, prípadne sa zriadi záložné
právo na daňové nedoplatky a následné vymáhanie sa zabezpečuje prostredníctvom
súdnych exekútorov.
Mesto Prievidza má nasledovnú úspešnosť v dodatočnom výbere vo výbere daní a
poplatkov (po intervencii voči neplatičom):
- daň z nehnuteľnosti 94 %,
- daň za psa 88 %,
- daň za nevýherné hracie prístroje 99 %,
- daň za ubytovanie 75 % (skresľuje to jeden daňovník, ostatní 100 %),
- daň za užívanie verejného priestranstva 98 %,
- poplatok za komunálny odpad 88 %.
Podľa evidencie daňových dlžníkov je podľa mesta Prievidza dôvodom neplatenia
poplatku za komunálny odpad najmä ich finančná situácia (prebiehajú súbežne aj
dve exekúcie) a tiež fiktívne doručenie rozhodnutí o vyrubení poplatku – neznáme
miesto pobytu fyzických osôb s trvalým pobytom v meste, čím niektorí obyvatelia
nemajú informáciu o svojich záväzkoch. Pri dani z nehnuteľnosti je dôvodom aj
momentálna finančná situácia daňovníkov, ktorá môže byť spôsobená aj tým, že sa
stavby nevyužívajú.

7

http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/psickari-si-mozu-vyzdvihnut-vrecka-su-zadarmo/
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2.1.5.
Prenájom bytov
Mesto vlastní nájomné byty, ktoré dáva za definovaných podmienok do prenájmu.
Alokácia bytov sa uskutočňuje formou losovania. Na webových stránkach8 mesta sa
nachádza formulár k žiadosti o prenájom mestského bytu. Ak dochádza k neplateniu
za prenájom, neplatiči sú deložovaní. Nájomné platia nájomníci vždy na mesiac a v
prípade, ak príde k nezaplateniu nájomného, mesto intervenuje.
2.1.6.
Nakladanie s majetkom mesta
Každý predaj majetku mesta alebo jeho prenájom je uverejnený na webovej stránke 9
mesta. Zároveň je táto oblasť súčasťou e-governmentu mesta Prievidza.

2.2. Verejné služby poskytované obyvateľom mesta
Táto časť analýzy je zameraná na popis nasledovných aktivít mesta Prievidza:
- parkovanie v meste
- zber a odvoz odpadu
- kultúrne aktivity mesta
- športové aktivity mesta
- koordinácia turizmu
- sociálne bývanie
- cintorínske služby.
2.2.1.
Parkovanie v meste
Parkovanie v meste zabezpečuje prostredníctvom mestskej firmy Unipa. Táto firma
poskytuje systém rezidenčného parkovania a parkovanie pre nerezidentov
(spoplatnené parkovanie). Mesto pre parkovaciu politiku zriadilo samostatnú webovú
stránku10, kde sa návštevníci stránky môžu dozvedieť informácie o mestskej firme a
podmienkach parkovania, na webe špecificky o parkovacej politike. Webová stránka
je pomerne prehľadná a všetky informácie o cenách a spoplatnených oblastiach sú
dohľadateľné na spomínanej webovej stránke. Celkovo je mesto rozčlenené na päť
rezidenčných pásiem. Mesto Prievidza postupne buduje aj vlastné parkovacie miesta
z vlastného rozpočtu.11
Spôsob platenia poplatku za parkovanie je pre nepravidelného návštevníka buď
formou SMS, alebo zakúpením parkovacej karty. Mesto spravuje aj väčšie
parkovisko pre 65 áut na ulici A. Hlinku a parkovisko je zabezpečené automatickým
bezobslužným systémom. Obyvatelia mesta majú možnosť si zakúpiť rezidenčnú

8

http://www.smmpd.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=38
http://www.prievidza.sk/predaj-a-prenajom-majetku/
10 http://www.parkovanieprievidza.sk/
11 http://www.teraz.sk/regiony/doprava-samosprava-prievidze-planuje/250413-clanok.html
9
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kartu, na základe ktorej sú oprávnení parkovať. Podobný systém je aj pre
podnikateľov.
Napriek systému rezidenčné parkovania má mesto naďalej problém s
nedisciplinovanými vodičmi, ktorí parkujú na chodníkoch či inak ohrozujú alebo
obmedzujú chodcov a vodičov. Viac o tejto problematike v kapitole 1.4.6.
Starostlivosť o zeleň a verejný priestor.
“Pouličné” parkovanie nemá automatické sčítavanie obsadenosti miest, avšak raz za
5 rokov je vykonávaný prieskum statickej dopravy na území centrálnej mestskej
parkovacej zóny. Celoročný prehľad parkovania (počtu áut) má mesto k dispozícií
iba na parkovacej ploche na ulici A. Hlinku, kde spravuje parkovisko s rampovým
systémom.
Podľa vyjadrení zamestnanca mesta Prievidza je možné na základe miestnej
znalosti a pravidelných obhliadok identifikovať najproblematickejšie miesta, v ktorých
by mohla prebehnúť intervencia/experiment.
2.2.2.
Zber a odvoz odpadu
Zber a odvoz odpadu zabezpečuje súkromná spoločnosť T+T, s.r.o so sídlom v
Žiline a zabezpečuje zber a odvoz odpadu aj v iných mestách12.
V stratégii na roky 2011-2015 (novšia nie je k dispozícii) sa tvrdí, že mesto chce
motivovať ľudí separovať tým, že budú zmenšovať objem nádob a predlžovať
vývozný cyklus. Problém s nedostatočnou separáciou, predovšetkým sklo, plast.
Stratégia ponúka opatrenia opatrenia: zvýšiť počet nádob a zlepšená komunikácia s
občanmi. V dokumente sa nachádza aj grafika na informovanie občanov. Táto
grafika je čiernobiela (len piktogram) - bez veľkej informačnej hodnoty. Podobne
nezáživne a zmätočne môže pôsobiť na obyvateľa mesta aj leták, ktorý má slúžiť na
osvetovú činnosť v oblasti separovania13.
Obyvatelia mesta Prievidza majú možnosť odovzdať svoj nadrozmerný odpad z
domu, či bytu do zberného dvora spoločnosti T+T, a.s. Otváracie doby sú od 8.00 do
16.00 každý pracovný deň, sobota do 13.00 a v nedeľu je zberný dvor zatvorený.
Podľa portálu Odkaz pre starostu majú v Prievidzi problém s odpadom, s čistotou
verejného priestoru a s čiernymi skládkami. Čierna skládky sa spravidla vyskytujú
buď v odľahlých okrajových častiach mesta, alebo na miestach pri hromadných

12
13

http://t-t.sk//12-1/O-nas.tt
http://www.prievidza.sk/obyvatel/zber-odpadu/osvetova-cinnost/
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garážach či na stanovištiach zberných nádob na odpad14. Mesto pravidelne pristaví
veľké zberné nádoby na nadrozmerný odpad (napr. počas jarného upratovania). Aj v
tomto prípade majú obyvatelia majú tendenciu uložiť nadrozmerný odpad mimo
zberných nádob. V prípade tohto nadrozmerného odpadu sa ponúka možnosť
motivovať ľudí odvážať odpad na zberný dvor napríklad prostredníctvom
prijateľnejších otváracích hodín, služby odvozu odpadu a podobne.
Podľa vyjadrení mesta Prievidza, otváracie hodiny zberného dvoru súčasný
prevádzkovateľ (T+T, a. s.) prebral z predchádzajúceho zavedeného systému a
podľa prevádzkovateľa, systém vyhovuje požiadavkám obyvateľov mesta. Štatistiku
o počte návštev mesto neeviduje. Údaje o využívanosti zberného dvora obyvateľmi
mesta možno zistiť z evidencie odovzdaného odpadu, ktorý vedie spoločnosť T+T,
a. s., prípadne z údajov vrátnice zberného dvora, kde službu zabezpečujú
zamestnanci mesta patriaci pod Oddelenie hospodárskej správy.
Mesto Prievidza začalo od mája 2018 s distribúciou nádob 15 na biologicky
rozložiteľný odpad (ďalej len “BRO”) do miestnych domácností v individuálnej bytovej
výstavbe. O pridelenie nádoby však musia požiadať obyvatelia. Zaujímavé však je,
že o pridelenie nádob prišli, podľa vyjadrením mesta, požiadať aj obyvatelia, ktorí v
minulosti nemali záujem a deklarovali, že využívajú vlastné zariadenia na
kompostovanie. Po úspešnej implementácii v individuálnej bytovej výstavbe sa
ponúka možnosť ponúknuť takéto nádoby aj na stojiská pri obytných domoch.
Na všetkých stojiskách pri bytových domoch sú umiestnené kontajnery na oddelene
zbierané zložky komunálneho odpadu v zmysle zákona o odpadoch - plasty, sklo,
papier, kovy + VKM16.
2.2.3.
Kultúrne aktivity mesta
Mesto má viaceré organizácie, ktoré sa venujú kultúrnym aktivitám mesta, prípadne
mesto poskytuje dotácie na viaceré iné kultúrne aktivity. Ide napríklad o Artpoint
alebo Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi.
Artpoint17 je kultúrne stredisko, ktoré prevádzkuje občianske združenie. Priestor
Artpoint plní úlohu galérie či koncertného miesta. Vzniklo ako projekt záchrany
starého kina Baník. Organizujú niekoľko udalostí za týždeň.
Objemný odpad, nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný odpad.
K 30. 6. 2018 bolo odovzdaných 2.081 ks nádob na BRO (biologicky rozložiteľný odpad).
16 V marci 2017 NR SR schválila novelu zákona o odpadoch a obciam pribudla povinnosť zaviesť a
vykonávať triedený zber komunálnych odpadov – okrem už zavedeného papiera, plastov, kovov a
skla – aj pre viacvrstvové kombinované materiály (VKM) na báze lepenky, najmenej v rozsahu
vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov.
17 http://artpoint.sk/
14
15
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Kultúrne a spoločenské stredisko (ďalej len “KaSS”) informuje o kultúrnom programe
v meste prostredníctvom plagátov18, ktoré šíri aj online. Webová stránka KaSS
obsahuje len málo užitočných informácií a zdá sa, že KaSS využíva skôr facebook19
na šírenie informácií o pripravovaných udalostiach, na ktorom majú približne 4-tisíc
followers. Informovanosť občanov mesta zvyšujú predovšetkým súkromné iniciatívy,
ako napríklad stránka Čo dnes20, ktorá informuje predovšetkým o rôznych kultúrnych
podujatiach v Prievidzi a v blízkom okolí. Stránka Čo dnes má na facebooku profil21,
ktorý sleduje viac ako 9,6-tisíc followers. Iniciatíva Čo dnes funguje relatívne dobre,
minimálne čo sa týka výstupov - udalosti sú pridávané na dennej báze.
Podľa vyjadrenie mesta na svojej facebookovej stránke KaSS využíva nástroj
dotazníka/ankety. KaSS napríklad využíva ankety na hlasovanie verejnosti pri
výbere interpretov na kultúrno-spoločenské podujatie Banícky jarmok.
Podľa informácií zo stretnutia v Prievidzi, je problémom relatívne nízka naplnenosť
kultúrnych udalostí, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje mesto. Problémom môže
byť nielen nedostatočná informovanosť, ale aj ekonomické možnosti obyvateľov,
prípadne nedostatočná atraktivita kultúrnych udalostí pre zamýšľanú cieľovú
skupinu. Podľa vyjadrení mesta, KaSS priebežne sleduje spomenuté indikátory a v
prípade, ak niektoré z podujatí nepritiahne návštevníkov, hľadajú dôvody22.
2.2.4.
Športové aktivity mesta a ihriská
Mesto má viaceré športoviská, ktoré sú v správe Technických služieb mesta. Mesto
Prievidza dáva na šport približne 4 % rozpočtu.
Na stránke mesta je mapa športovísk23 - každý užívateľ vie relatívne jednoducho
zistiť, kde sa športovisko alebo ihrisko nachádza. Mapa obsahuje aj všetky ihriská a
vonkajšie plochy na šport či hru. V prípade vonkajších ihrísk slúži mapa len ako
navigácia, neposkytuje žiadne ďalšie informácie, ako napríklad informáciu o
technickom stave a vybavení ihriska.
Mapa teda slúži hlavne ako navigácia pre obyvateľov, no v prípade krytých hál, ktoré
má v správe mesto, je možnosť cez preklik nájsť informácie o priemernej
obsadenosti (rozvrh) a cenníku služieb. Všetky kryté športoviská (plaváreň, zimný
18

KaSS. Kultúra v Prievidzi. Dostupné na:
https://www.kulturavmeste.sk/programy/trenciansky/prievidza/MK-Prievidza.pdf#zoom=pagewidth&view=FitH
19 https://www.facebook.com/KaSS.PD/
20 https://www.codnes.sk/
21 https://www.facebook.com/codnes.sk/
22 Podľa vyjadrení mesta sú vždy úspešnejšie podujatia s mediálne známymi osobami a občerstvením
zdarma
23 http://www.prievidza.sk/obyvatel/sport/
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štadión, futbalový štadión, športová hala) sú na stránke Technických služieb mesta 24
prehľadne popísané, aj s priemernou obsadenosťou a cenníkom služieb. Jedinou
nevýhodou je, že občan sa na stránku Technických služieb mesta vie dostať až cez
niekoľko preklikov. Taktiež neexistuje online systém, ktorý by poskytoval aktuálne
informácie o tom, aká je aktuálna obsadenosť športoviska. Športoviská, ako je
napríklad plaváreň, majú všeobecný plán obsadenosti - rozvrh hodín, teda len
statické dáta.
2.2.5.
Koordinácia turizmu
V meste a jeho okolí existujú viaceré možnosti na realizáciu turistických aktivít.
Existuje tzv. Zlatá prievidzská cesta25, ktorá funguje ako appka – mapa chodenie po
pamätihodnostiach. Je však na pomerne nízkej užívateľskej úrovni a neponúka nič
okrem funkcie tzv. Zlatej prievidzskej cesty. Projekt Zlatá prievidzská cesta
realizovalo mesto Prievidza (referát cestovného ruchu na MsÚ) v minulosti ako
aktivitu v cestovnom ruchu. Vznikla aj webová stránka a propagačné materiály.
Tvorba a následné využitie textov v rámci mobilnej aplikácie bola iniciatíva mesta.
Ďalšou aplikáciou pre mobilné telefóny je Naša Prievidza26, ktorú spravuje
vydavateľstvo Petit Press a ponúka informácie o kultúrnych a športových aktivitách,
všeobecné informácie o dianí v meste a taktiež aj fórum pre užívateľov.
Mnoho firiem ponúka obciam na Slovensku rôzne riešenia aplikácií. Prievidza sa
aktuálne zameriava na webovú stránku a využívanie aplikácie Odkaz pre starostu,
ktorá má funkcionality, ktoré je možné využiť aj na hlasovanie v participatívnom
rozpočte.
2.2.6.
Sociálne bývanie
Ako sme uviedli v časti 2.1.5., mesto vlastní nájomné byty. Vzhľadom na skutočnosť,
že je cena prenájmu mestského bytu v závislosti od rozlohy dva až trojnásobne
nižšia ako je trhová cena, do istej miery môžeme hovoriť o zabezpečovaní
sociálneho bývania cez prenájom mestských bytov.
Zároveň mesto Prievidza poskytuje službu tzv. núdzového bývania. Harmónia, n. o.
je organizácia založená v roku 2004 mestom Prievidza a pôsobí v oblasti všeobecne
prospešných služieb. Na území mesta spravuje a prevádzkuje dve pobytové
zariadenia - Zariadenie núdzového bývania na Košovskej ceste a Útulok pre
bezprístrešných obyvateľov na Košovskej ceste. Celkovo poskytujú obe zariadenia
24

http://www.tsmpd.sk/struktura/sport-a-relax
Zlatá prievidzská cesta. Viac informácií o projekte:
https://play.google.com/store/search?q=Zlat%C3%A1%20prievidzsk%C3%A1%20cesta&c=apps
26 https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.petitpress.myregiony.prievidza
25
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41 miest. Podľa vyjadrenia vedenia mesta, je možné poskytnúť záujemcom takúto
formu sociálneho bývania na dva roky. V praxi sa však často táto doba predlžuje.
Záujemcovia, ktorí sú vo finančnej núdzi, vnímajú byty ako najdostupnejšie bývanie.
Preto je po zariadeniach relatívne vysoký záujem.
2.2.7.
Cintorínske služby
V meste sa nachádza jeden centrálny cintorín v Necpaloch. Pre tento cintorín je
spravený passport, ktorý je dostupný aj v elektronickej podobe na www.cintoriny.sk.
Mesto má problém s neplatením hrobových miest (čo je pomerne bežný problém aj v
iných mestách). Mesto používa špecializovaný systém na zistenie, kto zaplatil za
hrobové miesto a kto nezaplatil. Mesto následne vyzýva na zaplatenie hrobových
miest, inak budú opäť použité ako hrobové miesto pre iných.
Správa cintorína, ako jedna zložka mestskej spoločnosti prevádzkujúcej cintoríny,
odosiela neplatičom výzvy na úhradu. Upozorňuje ich vo výzve, že im hrozí sankcia
za neplatenie, čo ich spravidla donúti prísť a situáciu riešiť. Systém nálepiek použila
správa cintorína po prvýkrát v roku 201727. Zoznam neplatičov zatiaľ mesto
nezverejňuje. Po prevzatí správy cintorína začiatkom roka 2014, bolo evidovaných
812 neplatičov. Aktuálne je tento stav na úrovni približne 350

2.3. Komunikácia mesta a zapájanie občanov - responzívne mesto
Táto časť analýzy je venovaná komunikácii mesta a zapájaniu občanov do
rozhodovania mesta. Mesto využíva na informovanie občanov mesta viacero
informačných kanálov kanálov. Konkrétne sa venujeme popisu:
- Facebook mesta
- “Infolist mesta Prievidza”
- Noviny ECHO
- webová stránka mesta
- riešenie sťažností
- tvorba verejných politík mesta
- participatívny rozpočet
- stretnutia s obyvateľmi – cez tzv. volebné obvody
- realizácia ankiet spokojnosti občanov mesta
- oceňovanie občanov
- prístupy k podpore komunít.

27

prebrala správu cintorína od 01.01.2014
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2.3.1.
Facebook mesta
Mesto Prievidza informuje o svojich aktivitách na svojom facebookovom oficiálnom
profile mesta s približne 7,5-tisíc followers. Informácie, ktoré sa objavujú na
facebooku sú štruktúrou aj formou takmer identické ako obsah na webovej stránke
mesta. Okrem facebookového profilu mesta je aktívny aj profil primátorky. Oba
profily sú spravované zamestnankyňami úradu primátorky, konkrétne kanceláriou
primátorky mesta.
Facebook môže byť jeden zo spôsobov ako dostať užívateľov na webovú stránku
mesta. Podľa dát priemernej mesačnej návštevnosti z Google analytics je zrejmé, že
približne 9 % zo všetkých návštevníkov stránky mesta (www.prievidza.sk) prichádza
práve z facebookového konta mesta. Podľa analýzy Wolfgang E-commerce
Benchmarks 2016 report28 je podiel prichádzajúcich ľudí na webové stránky z
facebooku približne 3 %. Preto možno hodnotiť pozitívne aktuálny stav príchodov v
prípade mesta Prievidza. Títo užívatelia strávia na stránke menej ako jednu minútu.
Možno preto predpokladať, že po prekliknutí na webovú stránku mesta nevykonajú
okrem prečítania správy žiaden úkon a preto ich približne 80 % okamžite odchádza.
Nástroj ankety/dotazníky zatiaľ mesto na svojom facebookom konte nevyužilo. Podľa
vyjadrenia mesta, využíva tento nástroj na svojej facebookovej stránke príspevková
organizácia mesta Prievidza – Kultúrne a spoločenské stredisko (ďalej len “KaSS”).
KaSS napríklad využíva modul ankety na hlasovanie verejnosti pri výbere interpretov
na kultúrno spoločenské podujatie Banícky jarmok.
2.3.2.
Infolist mesta Prievidza
Jednou z možností, ktorú majú občania mesta je prihlásenie sa na odoberanie
pravidelného newslettera “Infolist z Prievidze”. Infolist mesta Prievidza odoberalo ku
koncu mája 2018 celkovo 607 ľudí. Od zavedenia nových podmienok na ochranu
osobných údajov GDPR sa mesto rozhodlo predmetný infolist nezasielať.
2.3.3.
Noviny ECHO
Ďalším kanálom, prostredníctvom ktorého mesto pravidelne informuje občanov sú
noviny ECHO, v ktorých je sekcia “Radnica informuje”. Prievidzské Echo vychádza v
náklade 35-tisíc kusov v tlačenej podobe a taktiež vychádza aj elektronicky a všetky
čísla sú dostupné na stránke mesta29. Noviny sú distribuované do všetkých
domácností mesta Prievidza bezplatne. Má k nim tak prístup každý obyvateľ mesta.

28

Wolfgang 2016 E-commerce. Wolfgang 2016 E-commerce KPI Benchmarks Study. Dostupné na:
https://www.wolfgangdigital.com/blog/ecommerce-kpi-benchmarks-2016/. [Navštívené 30. júna 2018]
29 http://echo.sme.sk/echo/prievidza/
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2.3.4.
Webová stránka mesta
Úvodná stránka mesta Prievidza slúži ako prehľad noviniek, ktoré sú pridávané na
dennej báze. Stránka mesta Prievidza obsahuje podstránku k tlačivám a formulárom.
Na tejto podstránke sa nachádzajú všetky tlačivá a formuláre v relatívne prehľadnej
forme v jednotlivých sekciách. Všetky tieto dokumenty, by mali byť aj súčasťou e-gov
mesta. Na internetovej stránke mesta je taktiež sekcia k infožiadostiam. Nachádza
sa tu interná smernica a taktiež aj zoznam poskytovaných informácií.
Webovú stránku mesta spravuje kancelária primátorky mesta. Podľa priemerných
mesačných dát návštevnosti stránky mesta je zrejmé, že väčšina užívateľov
prichádza na stránku buď cez cielené alebo náhodné vyhľadávanie v google (66
percent), alebo priamo zadaním webovej adresy mesta (16 percent). Tieto čísla
zodpovedajú priemerom, ktoré namerali analytici Wolfgang E-commerce
Benchmarks 2016 report30. Ďalšia návštevnosť (približne 9 %) je generovaná
predovšetkým facebookom (pozri 2.3.1.). Miera okamžitých odchodov v oboch
prípadoch z webovej stránky mesta Prievidze je približne 50 %, čo znamená, že
každý druhý užívateľ nevykoná po zobrazení stránky žiadnu novú interakciu na
stránke. Relatívne najčastejšie hľadajú užívatelia ponuky práce resp. voľné pracovné
miesta, až 7 % prípadov. Relatívne často hľadajú užívatelia webovej stránky mesta
aj sekciu “kontakty a stránkové dni” (3 % prípadov) a blížiace sa podujatia (3 %
prípadov).
2.3.5.
Riešenie sťažností
Mesto nemá vytvorený špeciálny systém na prijímanie a riešenie podnetov. Hlavným
zdrojom podnetov je preto on-line systém prijímania sťažnosti Odkaz pre starostu
(ďalej len “OPS”). Mesto eviduje podnety predovšetkým prostredníctvom e-mailu,
info@prievidza.sk. Ide o najčastejší zdroj podnetov, ktoré dostáva priamo mesto.
Špeciálne tlačivo/formu na podávanie sťažnosti mesto nemá. Zároveň neeviduje ani
ich štatistiku. Mesto však každoročne zverejňuje Správu o sťažnostiach. V týchto
správach uvádza počet podnetov, ich typ a spôsob ako ich mesto vyriešilo. Zo
správy za rok 201731 je zrejmé, že celkovo mesto evidovalo len 24 sťažností, z toho
až 9 petícií. Najčastejšími podnetmi boli nevyhovujúca infraštruktúra (chodník, cesta)
a verejný priestor, predovšetkým starostlivosť o zeleň (výrub, výsadba).
Na mieste prvého kontaktu sú umiestnené dotazníky o spokojnosti s prácou
mestského úradu. Tie si môžu obyvatelia zobrať, vyplniť a odovzdať. Zároveň tieto
dotazníky boli v mesiacoch apríl/máj 2018 distribuované aj do každej domácnosti.
Podľa tohto zisťovania, považujú obyvatelia mesta Prievidza za hlavné problémy
30

Wolfgang 2016 E-commerce. Wolfgang 2016 E-commerce KPI Benchmarks Study. Dostupné na:
https://www.wolfgangdigital.com/blog/ecommerce-kpi-benchmarks-2016/. [Navštívené 30. júna 2018]
31 Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu za rok 2017.
Prievidza. Dostupné na: goo.gl/nF5XW7. [Navštívené 10. júla 2018]
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problém s bezdomovcami, čistotu verejných priestranstiev a kvalitu miestnych
komunikácií.
2.3.6.
Tvorba verejných politík mesta
Mesto Prievidza vytvára a prijíma verejné politiky a to vo forme Všeobecne
záväzných nariadení (ďalej len “VZN”) a Smerníc. Do tvorby politík mesta sú
zainteresovaní viacerí aktéri: primátorka, odborní zamestnanci mestského úradu,
mestské zastupiteľstvo, komisie a poradné orgány mestského zastupiteľstva a
občania. Tí sa môžu zapojiť napr. pomocou pripomienkovania jednotlivých návrhov:
- návrhy VZN mesta32
- strategické dokumenty (napr. Komunitný plán rozvoja)33
Obe z uvedených je možné pripomienkovať prostredníctvom e-mailu. Inými slovami,
je potrebné zaslať pripomienky prostredníctvom e-mailu. Neexistuje systém
vkladania pripomienok priamo na stránke mesta.
Na hlavnej stránke mesta nie je dostupná “ikonka”/viditeľná sekcia, ktorá by na tieto
možnosti participácie upriamila pozornosť obyvateľov mesta.
2.3.7.
Participatívny rozpočet
Mesto Prievidza má zavedený participatívny rozpočet už dva roky (2017, 2018).
Komunikácia v rámci rozhodovania prebehla cez viaceré kanály, kedy
korešpondenčné lístky boli distribuované cez internet a cez OPS. Motiváciou na
podporu účasti bolo losovanie odmeny.
Okrem fyzického hlasovania bolo umožnené hlasovanie prostredníctvom online
ankety na portáli www.odkazprestarostu.sk. Na základe pripomienok verejnosti bola
tento rok váha elektronického hlasovania vyvážená s anketovými lístkami v pomere
40 ku 40 %. Tretiu možnosť hlasovania predstavovalo verejné zvažovanie –
deliberácia, ktoré malo na celkovom výsledku podiel 20 %. Verejné zvažovanie sa
uskutočnilo 19. apríla 2018. Táto forma hlasovania bola určená pre autorov
jednotlivých projektov. Žiadny autor projektu nemohol hodnotiť vlastný projekt.
V participatívnom rozpočte na rok 201834 hlasovalo 5959 ľudí fyzicky a 201
elektronickým hlasovaním. V participatívnom rozpočte na rok 2017 hlasovalo fyzicky
1757 ľudí a 360 elektronicky. Verejnosť, ktorá sa do hlasovania v participatívnom
rozpočte zapojila nebola motivovanými žiadnymi vecnými cenami.
32

http://www.prievidza.sk/samosprava/vzn/vzn-v-pripomienkovom-konani
http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/obyvatelia-mozu-pripomienkovat-komunitny-plan-socialnychsluzieb/
34 http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/napinave-hlasovanie-rozhodlo-o-vitazoch-participativnehorozpoctu/
33
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Z vyššie uvedeného je zrejmé, že výrazne dominuje hlasovanie korešpondenčnými
lístkami. Môžeme preto konštatovať, že popularizáciou elektronického hlasovania
(prostredníctvom OPS) môže výrazne zvýšiť účasť na hlasovaní v participatívnom
rozpočte.
2.3.8.
Stretnutia s obyvateľmi
Zástupcovia mesta sa zvyknú stretávať s obyvateľmi mesta cez systém tzv.
volebných obvodov. Predstavitelia mesta sa teda stretávajú s občanmi podľa
jednotlivých volebných obvodov - teda v menších skupinách. Tieto stretnutia sa
realizujú dvakrát za rok. Uvedené stretnutia slúžia aj na identifikáciu agendy, ktorú
považujú občania za kľúčovú. Na druhej strane má mesto spätnú väzbu od občanov
a taktiež možnosť odprezentovať svoju prácu.
Obyvatelia môžu verejne adresovať svoje otázky a podnety na zlepšenie života v
meste prostredníctvom webu35. Na otázky verejnosti odpovedá primátorka a
zodpovední zamestnanci, pokiaľ je to možné, ešte na stretnutí. Ak nestihnú, tak
odpovedia aspoň online. Okrem toho sú na stretnutí obyvatelia informovaní o
všetkých krokoch mesta v oblasti investícií, rozvojových programov, rozhodnutí
samosprávy a financovania potrieb základných funkcií mesta. Jednotlivé termíny
stretnutí oznamuje mesto na svojej webovej stránke.
2.3.9.
Realizácia ankiet spokojnosti občanov
Mesto uskutočňuje ankety spokojnosti prostredníctvom cez tlačený anketový lístok,
ktoré sú distribuované do všetkých domácností mesta Prievidza. Návratnosť tejto
ankety v roku 2018 bola relatívne nízka, keďže z 18 500 distribuovaných kusov
anketových lístkov sa mestu vrátilo len 316, teda návratnosť na úrovni (1,7 %).
Spokojnosť zisťovalo mesto aj v roku 2017, kedy do toho istého počtu domácností
rozposlali anketové lístky, vrátilo sa vyplnených len 223 (1,2 %).
Ankety boli výlučne distribuované do domácností a nebol umožnený preklik na
sociálne siete či OPS. Mesto uvádza, že prostredníctvom ankety realizovanej cez
sociálnu sieť by nevedeli vyselektovať dáta od obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v
meste Prievidza a nerezidentov a rovnako by nevedeli zabrániť duplicitnému
hlasovaniu. Mesto taktiež nemotivovalo aktívnych občanov, ktorí vyplnia formulár,
súťažou o hodnotné ceny (napr. formou losovania vyplnených lístkov).
2.3.10. Oceňovanie občanov
Mesto pravidelne oceňuje občanov za výnimočnú aktivitu, ide o cenu Prievidzský
anjel36.
35
36

http://www.prievidza.sk/samosprava/stretnutia-obyvatelov-s-primatorkou
http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/prievidzsky-anjel-2018-zoznam-ocenenych/
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2.3.11. Podpora komunít
Mesto má záujem podporiť komunitný život v meste, v súčasnosti podporuje hlavne
deti ich mimo časové aktivity. Zatiaľ sa nevenuje tzv. komunitným záhradám či inou
podporou komunitných projektov.

2.4. Bezpečnosť a poriadok v meste
Štvrtá
sa tu:
-

podkapitola Správy sa sústredí na bezpečnosť a poriadok v meste. Venujeme
mestskej polícií
bezdomovectvu v meste
prechodom pre chodcov // púšťanie chodcov
vandalizmu
regulácií psov v meste
starostlivosti o zeleň a verejný priestor
dobrovoľníctvu.

2.4.1.
Mestská polícia
O bezpečnosť v meste sa stará mestská polícia (ďalej aj “MsP”), ktorá na svojej
internetovej stránke uvádza okrem štatistík výberu blokových pokút, napríklad aj
rozmiestnenie kamier. Stránka MsP obsahuje aj podkapitolu “prevencia”, v ktorej
radí ako sa zachovať napríklad v situácií, v ktorej sa niekto snaží žiadať úplatok
(veľmi neaktuálne spracovanie materiálu), šikany (samostatná webová stránka),
domáceho násilia (len paragrafové znenie), prevenciou pred krádežami a pod. Vo
výročnej správe o činnosti má MsP dáta o počte priestupkov podľa § zákona o
priestupkoch.
Okradnutie (trestné činy lúpeže a pod.) rieši štátna polícia. MsP najčastejšie rieši
priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v statickej doprave. Na
základe programu, ktorý využíva mestská polícia v rámci ISS, viem MsP v prípade
potreby presnejšie identifikovať typ priestupkov.
V meste neexistujú systémy rýchleho alarmu 37 (tzv. emergency box). V prípade
ohrozenie zdravia, života a majetku obyvatelia využívajú mobilné telefóny, prípadne
polícia
reaguje
na
základe
záznamu
z
videokamier.
2.4.2.
Bezdomovectvo v meste
V súvislosti s bezpečnosťou v meste Prievidza bola identifikovaná jedna konkrétna
problematická oblasť. Obyvatelia mesta sa sťažujú, že na frekventovaných miestach

37

Police and Fire emergency call box. NYC. Dostupné na: goo.gl/J2PGE9. [Navštívené 17. júla 2018]
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sú bezdomovci a obťažujú ľudí. Konkrétne ide o tri miesta - okolie hotela Magura,
ulica Mišíka a sídlisko sever pri Terne.
V meste žije niekoľko bezdomovcov, ktorí zvyčajne prespávajú v zariadeniach
Katolíckej charity. Počas dňa sa zdržiavajú v centre mesta, v okolí OD Tesco.
Problémy (incidenty) s vznikajú denno-denne, nakoľko niektorí bezdomovci obťažujú
ľudí pýtaním peňazí pred obchodnými prevádzkami, užívajú alkoholické nápoje na
verejných priestranstvách, následne znečisťujú verejné priestranstvá, vyvolávajú
hádky, tak medzi sebou, ako aj s okoloidúcimi ľuďmi, znášajú odpad na miesta, kde
prespávajú resp. zdržiavajú sa. Bežne prespávajú predovšetkým v opustených a
nezabezpečených budovách, pod prístreškami rôzneho druhu, v hustých a
neprehľadných kríkoch.
V júni 2018 bol na zasadnutí MsZ bod rokovania - hlasovanie o materiáli Komunitný
plán sociálnych služieb na roky 2018 až 202238, ktorý zahŕňa aj prácu s
bezdomovcami. Tento dokument napríklad definuje, čo bude mesto považovať za
útulok a nocľaháreň. Komunitný plán sa však prioritne venuje starostlivosti o rodinu a
seniorov.
2.4.3.
Priechody pre chodcov // púšťanie chodcov
V meste existujú časti, ktoré si vyžadujú väčšiu opatrnosť vodičov voči chodcom.
Príkladom sú školské zóny. Tieto priechody pre chodcov v blízkosti ZŠ sú počas dní
vyučovania monitorované mestskými policajtmi, ktorí v ranných hodinách, kedy deti
idú na vyučovanie, dohliadajú na ich bezpečnosť.
Podľa vyjadrení mesta Prievidza sa mesto vo všeobecnosti sa snaží zlepšovať
predovšetkým infraštruktúru priechodov pre chodcov. Ide predovšetkým o
osvetľovanie priechodov samostatnými svetelnými bodmi, optické zvýraznenie
pomocou aktívnych, resp. pasívnych dopravných gombíkov, zvislé dopravné
značenie mesto Prievidza nahrádza značením s reflexným okrajom, klasické
striekané vodorovné dopravné značenie je postupne nahrádzané technológiou
studených plastov, čo sa mestu osvedčilo - sú trvácnejšie a vydržia aj zimný údržbu
vozovky.
2.4.4.
Vandalizmus
Sprejeri nie sú vážnejším problémom v meste Prievidza. Mesto sa usiluje znížiť
intenzitu tohto problému preventívnym vyčlenením plôch, ktoré sú určené pre
sprejerov na umelecký účel.
38

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/OBYVATEL/socianla%20pomoc/KPSS.pdf

21

2.4.5.
Regulácia psov v meste
Mesto vyvinulo snahu o zákaz voľného pohybu psov v meste. Vzhľadom na
legislatívu by však muselo každé miesto, kde by bol zákaz voľného pohybu psov, byť
označené tabuľkou. Takéto riešenie nie je technicky možné.
Dôvodom pokusu o takéto riešenie bola snaha vymedziť čo najviac miest, na ktorých
bude voľný pohyb psa zakázaný, predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť
obyvateľov a čistotu mesta. Voľný pohyb chcelo mesto povoliť len na miestach na to
vhodných - väčšie trávnaté plochy, ktoré sú vybavené smetnými košmi.
V meste sa nachádza celkovo desať výbehov pre psov, ktoré sa však nachádzajú
prevažne v okrajových častiach mesta a sú označené tabuľkami. Na stránke mesta
je uvedený aj rozpis, kde sa tieto výbehy nachádzajú39.
Všetkým platcom dane za psa40 v meste Prievidza, dáva mesto tzv. štartovací
balíček - sadu vreciek na psie exkrementy.
Podľa dát z mesta Prievidza, ku koncu roka 2017 evidovali 2 595 prihlásených psov,
pričom je medziročne zaznamenaný pokles počtu evidovaných psov. Mesto nemá
odhad o počte neprihlásených psov. Ročný výnos z dane za psa je približne 57-tisíc
eur.
2.4.6.
Starostlivosť o zeleň a verejný priestor
Od roku 2012 sa Technické služby mesta Prievidza s.r.o. zaoberajú údržbou verejnej
zelene na území mesta. Hlavnou agendou Technických služieb mesta sú kosenie,
opiľovanie drevín, úprava zelene, zber lístia, správa detských ihrísk, športovísk,
pieskovísk a lavičiek. Práve v oblasti čistoty verejného priestoru a technického stavu
mestského mobiliáru je množstvo sťažností podaných prostredníctvom portálu
Odkazprestarostu.sk.
Veľmi častým problémom je neporiadok a nedostatočná čistota verejného priestoru.
Väčšinu týchto problémov mesto operatívne rieši v spolupráci s
Odkazprestarostu.sk. Porovnateľne častým problémom je aj vandalizmus na
mestskom majetku, predovšetkým lavičky, detské ihriská a odpadkové koše. Aj na
tieto podnety sa usiluje mesto odpovedať, no vzhľadom na potrebné investície do
opravy, miera vyriešených podnetov v čase je nižšia ako pri bežnom znečistení
verejného priestoru. Vandalizmus na mestskom majetku je taktiež jednou z
potenciálne zaujímavých oblastí na intervenciu.

39
40

http://www.prievidza.sk/obyvatel/psy-v-meste/vybehy-pre-psov/
Pre viac informácií o dani za psa pozri 1.1.4. Výber daní a poplatkov.
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Hlavnými problémovými oblasťami sú Lesopark - park, ktorý má v nájme súkromná
obchodná spoločnosť. Po víkende je problém aj s čistotou verejného priestoru v
oblasti diskoték (333, Jantár).
Jedným z najčastejších podnetov na stránke Odkazprestarostu.sk sú sťažnosti na
bezohľadné parkovanie osobných áut, ktoré ohrozujú alebo obmedzujú chodcov. Z
týchto podnetov je vyriešená len približne polovica podnetov. Sťažnosti sa netýkajú
len nepojazdných vrakov. Slabá miera riešenia podnetov naznačuje, že mesto nie je
schopné v krátkom čase riešiť odtiahnutie nepojazdných vrakov a zároveň
preventívne pôsobiť, aby vodiči neparkovali na chodníkoch, pred prechodmi či v
zákrutách. Práve oblasť preventívneho pôsobenia, by mohla byť potenciálnou
oblasťou pre intervenciu/experiment.
2.4.7.
Dobrovoľníctvo
Od roku 2012 sa realizuje akcia zameraná na upratovanie mesta, počas vybraných
sobôt. Nie je to masová akcia, ale ľudia prídu. Ide o jednodňovú aktivitu 41 a
technickú stránku zabezpečujú Technické služby. Do jarného upratovania sa
zapájajú stabilne komunity obyvateľov v niektorých častiach mesta. Zapojenie
podnikateľov prakticky neexistuje, hoci mesto by takúto spoluprácu privítalo. Podľa
vyjadrení mesta Prievidza, by si mesto želalo vyššiu účasť obyvateľov na tejto
dobrovoľníckej akcii. Dôvodom nízkej účasti môže byť nedostatočná motivácia či
chýbajúca osveta a informovanie o tejto udalosti.

41

TASR. 2017. Prievidza: jarné upratovanie. Dostupné na: http://www.teraz.sk/regiony/prievidzajarne-upratovanie/317172-clanok.html. [Navštívené 7. júla 2018]
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3. Organizácia e-služieb v meste Prievidza
Mesto Prievidza rieši mnohé agendy životného cyklu občanov. Obyvatelia mesta ich
s mestským úradom môžu riešiť:
● použitím e-prístupu. E-prístup je v tomto prípade dvojaký - e-governance a
tlačivá z webu/email.
● príchodom na úrad a komunikáciou s úradníkom počas stránkových hodín.
Elektronické verzie tlačív sú zverejnené na stránke na jednej podstránke. Mesto má
informácie na stránke mesta v kategóriách, ktoré sú uvedené aj v e-governmente
(ďalej len “e-gov”) mesta. Ide napríklad o tlačivá a formuláre, ktoré sú umiestnené v
jednej sekcii na webovej stránke42 mesta. Nie všetky dokumenty, ktoré sú na
webovej stránke sa ale nenachádzajú na e-gov. Od júna 2018 spustilo mesto eformuláre pre dane a poplatky. Ostatné oddelenia naďalej používajú všeobecný
formulár. Pečate a certifikáty už mesto využíva, prevádza e-gov mesta je teda po
technickej stránke plne funkčná. Mesto rieši systém e-gov v spolupráci s firmou
CORA GEO43.
Hlavné problémy e-gov by sme mohli zhrnúť nasledovne:
● technické problémy – kvalita siete. Servery budú končiť svoju životnosť, čo
vytvára potrebu na ďalšie investície. Hardvér mesta Prievidza je v dostatočnej
kvalite (rozhovor, 9. máj 2018)
● nejednoznačnosť zákona o e-governmente, kedy nie je jasné, kto podpisuje
dokumenty – pečať vs. certifikát
● nedôvera obyvateľov k elektronickým službám44, potreba použitia e-OP,
keďže e-gov funguje na rovnakom princípe ako napr. slovensko.sk
● Vzhľadom na nízky počet reálnych užívateľov e-gov mesta Prievidza,
problémom je aj nízka informovanosť verejnosti
● nedostatočný počet obyvateľov mesta, ktorí majú e-OP. Údaje o počte
Prievidžanov, ktorí majú e-OP, však nie je dostupný ani pre mesto. Obyvatelia
sú teda odkázaní na formuláre na webových stránkach mesta, prípadne
formuláre priamo na úrade. Niektoré z tlačív môžu po vyplnení posielať na
úrad prostredníctvom e-mailu
● V sekcii životné situácie - oblasť, ktoré je pre používateľov potenciálne
najužitočnejšia, je aj po spustení e-gov, stále prázdna, nenachádzajú sa tu
žiadne formuláre či iné informácie
E-prístup tak nie je používaný dostatočne. Príkladom je hlasovanie v participatívnom
rozpočte mesta, kde len menej ako 5 % hlasujúcich využilo elektronickú platformu.
42

http://www.prievidza.sk/obyvatel/tlaciva-a-formulare/
http://www.corageo.sk/
44 Mesto nevedelo poskytnúť informáciu o počte individuálnych privátnych užívateľoch e-gov
43
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Podľa zamestnancov mesta (rozhovor z 9. mája 2018) hlavným problémom môže
byť nedôvera v elektronické platformy. Podľa vyjadrením mesta z júna 2018 a zo
začiatku augusta 2018, mesto zatiaľ neplánuje osvetovú/informačnú kampaň k egovernmentu, no v krátkej budúcnosti takúto aktivitu nevylučuje. Aktuálne sa mesto
skôr sústreďuje na vylaďovanie technických nedostatkov v živej prevádzke.
Obyvatelia mesta Prievidza preferujú osobný kontakt s úradom a tlačivá si vypýtajú
priamo na úrade, kde mnohí očakávajú pomoc zamestnancov úradu pri ich vypĺňaní.
Aj preto sa na úrade tvoria dlhé rady ľudí. Dopytovaní predstavitelia mesta tvrdia
(august 2018), že starší ľudia odmietajú prejsť na bezhotovostné úhrady daní a preto
sa vytvárajú rady v pokladni mestského úradu. V období platenia daní je MsÚ
otvorený aj soboty dopoludnia. Tento problém nie je, podľa mesta Prievidza, možné
riešiť časenkami.
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4. Identifikácia oblastí pre intervencie
V tejto časti analýzy predstavujeme návrh konkrétnych oblastí, v ktorých je potenciál
pre behaviorálnu intervenciu v rámci projektu BEHAVIORÁLNA POLITIKA PRE
MESTO STARAJÚCE SA O SVOJICH OBČANOV. Najprv predstavíme pohľady
predstaviteľov mesta Prievidza a následne odporúčania vyplývajúce z
predchádzajúcej analýzy.

4.1. Preferencie predstaviteľov mesta Prievidza - vnímané problémy
a možnosť na spoločný postup:
●

Riešenie posilnenia motivácie zamestnancov úradu - časť 2.1.1. bola
venovaná výberu a motivácií zamestnancov Mestského úradu mesta Prievidza.
Podľa prednostu by pre zamestnancov bolo vhodné uskutočniť ďalšie
vzdelávanie a školenia, ktorých cieľom by malo byť prebudiť záujem o kvalitnú
prácu a väčší pracovný výkon.

●

Riešenie poskytovania rôznych typov potvrdení v rámci životného cyklu
občanov – v časti 2.1.3. sme popísali možnosti, ktoré majú obyvatelia mesta
Prievidza, ak chcú získať rôzne potvrdenia (buď prísť na úrad a komunikovať s
úradníkom počas stránkových hodín, alebo využívať e-prístup. E-prístup je v
tomto prípade dvojaký: e-governance a interaktívne tlačivá z webu. E-prístup je
využívaný minimálne, tak ako to ukazujeme v kapitole 2).
Mesto Prievidza preto uvažuje v tejto oblasti o:
- posilniť internetovú gramotnosť vybraných cieľových skupín v meste
- zlepšiť nastavenia e-governmentu tak, aby boli viac “user friendly”
- zvýšiť povedomie o e-službách medzi obyvateľmi

●

Riešenie starostlivosti o verejný priestor – v časti 2.4.6 sme naznačili, že
jedným z vnímaných problémov mesta je znečisťovanie verejného priestoru.
Sem patria problémy ako odpadky na zemi, čierne skládky, nedostatočné
separovanie odpadov, vandalizmus detských ihrísk, psie exkrementy na
uliciach a pod. Mesto vníma potrebu venovať sa tejto agende, napr. v podobe:
- zvýšenej osvety recyklovania,
- zvýšenia používania zberného dvoru45 a pod.

Jedným z možným problémov nedostatočného využívania zberného dvora môže byť nedostatočná
informovanosť občanov o tejto možnosti, nevyhovujúce otváracie hodiny, chýbajúce služby - napr.
odvoz nadrozmerného odpadu.
45

26

4.2.

Návrh ďalších oblastí, ktoré by mohli byť predmetom
intervencií

Na základe analýzy oblastí, ktorým sa mesto Prievidza venuje, a ktoré sme popísali
v časti 2, odporúčame uskutočniť konkrétne intervencie v nasledovných oblastiach:
● Výber zamestnancov (2.1.1). Tu je možné uskutočniť intervenciu pri
komunikácií výberu na uvoľnené alebo nové pracovné miesto, prihlasovanie
a/alebo dizajn/proces výberu.
● Poskytovanie rôznych typov potvrdení v rámci životného cyklu občanov
(2.1.3). V rámci tejto oblasti je možné uskutočniť viaceré typy intervencií príkladom je štruktúra jednotlivých formulárov, manuály na ich vypĺňanie,
návody v rámci web stránky mesta a facebooku, a pod. Špecificou oblasťou je
vybavovanie vecí na úrade. Intervencia by mala smerovať na tzv. offline
proces v situáciách, ktoré občania vybavujú najčastejšie, napríklad merať
spokojnosť zákazníkov.
● Výber daní a poplatkov (2.1.4). Ide o oblasť, v ktorej je najvýraznejší
priestor na intervenciu a experimenty. V tejto oblasti (nedoplatky na daniach a
poplatkoch) je možné uskutočniť intervenciu pri formovaní štruktúry
jednotlivých formulárov, intervencie spojené s komunikáciou s občanmi
ohľadne danej agendy, ďalej pri príprave manuálov/návodov na ich vypĺňanie,
upozornenia v rámci web stránky mesta a facebooku a pod. Špecificky ide
predovšetkým o výber daní:
○ daň za psa - ľudia majú tendenciu nahlasovať psov do okolitých obcí,
hoci žijú v Prievidzi
○ daň za komunálny odpad - relatívne najčastejší problém s neplatením
○ poplatok za hrobové miesta - vytvára aj problém s kapacitou cintorínov
● Prechody pre chodcov - pred školami (2.4.3). V rámci tejto oblasti je
možné uskutočniť intervenciu vo forme vizuálov na ceste a pri ceste, či
odmeňovaním/trestaním vodičov. Aktuálne to mesto rieši nasadením hliadok
mestskej polície v ranných hodinách.
● Separovanie odpadu (2.2.2.) - aj táto oblasť má potenciál na behaviorálnu
intervenciu a malý experiment. Aktuálne mesto poskytuje skôr technické
možnosti obyvateľom mesta na separovanie (kontajnery, zberný dvor a pod.),
bez ďalšej motivácie separovať.
● Neporiadok na verejnom priestore (2.4.6.) - podobne ako v prípade
separovania odpadu, je táto oblasť uchopiteľná formou experimentu v teréne
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aplikáciou nudge (pošťuchnutia). Aktuálne mesto bojuje proti znečisteniu
verejného priestoru údržbou smetných košov a upratovacou službou.
V predchádzajúcich kapitolách sme sa venovali popisu vybraných oblasti záujmu
mesta Prievidza, ktoré ovplyvňujú kvalitu života v uvedenom meste. Jej cieľom bolo
identifikovať tie oblasti, pri ktorých je vhodné uskutočniť behaviorálnu intervenciu
zameranú na zvýšenie ich kvality. Behaviorálna intervencia môže mať rôzne podoby
- od poštuchnutia (z ang. nudge) k cielenému správaniu obyvateľov, po aktívne
poskytovanie informácií tak, aby obyvatelia robili lepšie rozhodnutia v meste
Prievidza. Návrh konkrétnych intervencií v identifikovaných oblastiach bude
predmetom ďalších častí projektu BEHAVIORÁLNA POLITIKA PRE MESTO
STARAJÚCE SA O SVOJICH OBČANOV. V nasledujúcich kapitolách bude
predstavený prehľad nástrojov, ktoré už boli použité v iných organizáciách na
Slovensku alebo v zahraničí, a majú potenciál zvýšiť kvalitu života v slovenských
obciach a mestách. Konkrétne sme sa zamerali na behaviorálne intervencie, prácu s
informačnými technológiami a s BIG dátami.
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5. Prehľad nástrojov na zvýšenie kvality života v
miestnych samosprávach pomocou behaviorálnych
intervencií, informačných technológií a BIG dát
5.1. Prehľad nástrojov zameraných na zvýšenie kvality v
samosprávach v oblasti personálneho riadenia mestského
úradu
V oblasti výberu zamestnancov bolo vykonaných viacero experimentov a v tejto časti
popisujeme viacero inovatívnych prístupov zameraných na zlepšenie výstupov
rozhodovania v tejto agende.
Nízky počet hlásiacich sa kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie sa dá riešiť pri
publikovaní inzerátu o otvorených pozíciách. Jedným zo spôsobov je neuvádzať
príliš veľa požiadaviek na potenciálneho uchádzača už v inzeráte. Pocit
nekvalifikovanosti odrádza najmä potencionálne kandidátky. Evidencia ukazuje, že
zatiaľ čo muži sa hlásia na pozície, pokiaľ majú pocit, že spĺňajú aspoň 60% z
daných kritérií, ženy musia mať pocit takmer 100% splnenia predpokladov 46.
Zaujať viac kvalifikovaných uchádzačov možno aj poskytnutím informácie navyše.
Behaviorálne výskumy ukazujú, že ľudia sú sociálne bytosti, ktoré sa inšpirujú
správaním ich okolia. Potrebujú zapadať resp. mať pocit, že ich rozhodnutie nie je v
ich komunite nezvyčajné (tzv. social proof fenomén)47. Na to, či na ponuku
zamestnania zareagujú alebo nie môže mať pozitívny vplyv napríklad aj to, ak im
poviete, koľko iných ľudí má o ponuku záujem48 49.
Dôležité v tomto prípade nie je len to, že potencionálnemu uchádzačovi podávate
extra informáciu, ale aj to, ako im ju podáte. Poskytnutá informácia by napríklad
nemala uniknúť našej pozornosti. V online prostredí to môže byť dosiahnuté
napríklad vyskakovacím oknom, ktoré sa návštevníkovi webu zobrazí buď
automaticky, alebo pri pokuse odísť zo stránky bez reagovania na ponuku. Takéto
MOHR, T.S. (2014) Why women don’t apply for jobs unless they’re 100% qualified.
Harvard Business Review; Dostupné na: https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobsunless-theyre-100-qualified, [Naposledy navštívené 14. augusta 2018]
47 TAJFEL, H. (1979) Individuals and groups in social psychology. British Journal of Social and
Clinical Psychology. Vol 18, No 2. pp. 183–190.
48 GEE, L.K. (2015). The more you know: information effects in job application rates by gender in a
large field experiment [online].Medford, MA: Tufts University. Department of Economics. Dostupné na:
http://EconPapers.repec.org/RePEc:tuf:tuftec:0780 [Naposledy navštívené 14. augusta 2018].
49 Mindworx (2018). Ako sme zvýšili šancu, že uchádzač o zamestnanie pošle životopis o 113%.
Dostupné na https://mindworx.net/sk/ako-sme-zvysili-sancu-ze-uchadzac-o-zamestnanie-poslezivotopis-o-113, [Naposledy navštívené 14. augusta 2018]
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upriamenie pozornosti Dánsku umožnilo efektívnejšie aktualizovať údaje o tamojších
podnikateľoch50.
Odradiť môže aj rámcovanie ponuky práce 51 . Ponuka využívajúca maskulínne
výrazy zdôrazňujúce napr. náročnosť, výzvy či zámer urobiť potencionálneho
zamestnanca hrdým na svoju prácu vo výskume stimulovala nižší záujem u žien ako
u mužov. Naopak, ponuka zvýrazňujúca budovanie záväzku k práci, či starostlivosť a
podporu zamestnancov stimulovala nižší záujem u mužov, ako u žien.
Správne rámcovanie však môže k prihláseniu aj motivovať52. Výskum britského
behaviorálneho tímu ukázal, že personalizovanie pozvánky na pohovor môže
niekoľkonásobne zvýšiť pravdepodobnosť, že sa uchádzač ukáže. V experimente
firme pomohli strojnásobiť počet potencionálnych kandidátov, ktorí sa ukázali na ich
náborovom dni tým, že kandidátov v sms-správe oslovili krstným menom a zároveň
im dali na vedomie, že im v daný deň na výberovom podujatí zarezervovali miesto. V
ďalšom experimente sa ako efektívne ukázalo posielanie pozývacieho e-mailu
reálnym zamestnancom spoločnosti.
Pri nábore zdravotníckych pracovníkov v Zambii výskum ukázal, že zdôraznenie
možnosti kariérneho rozvoja dokáže prilákať viac kvalifikovaných a kvalitných
kandidátov ako ponuka zdôrazňujúca spoločenskú prospešnosť zamestnania 53.
Pre zvýšenie záujmu o pracovné pozície kvalifikovanými uchádzačmi sa rozhodne
odporúča využívať hneď niekoľko behaviorálnych princípov simultánne. Firma
MINDWORX napríklad skombinovala upriamenie pozornosti spolu so špeciálne
zarámcovaným textom, aby zvýšila celkový počet reakcií na ponuky práce54. Pri
rámcovaní sa snažili stimulovať našu intuitívnu averziu k stratám, či našu intuitívnu
50

OECD (2017). Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World. Str. 381383. Dostupné na https://people.kth.se/~gryne/papers/OECD_2017.pdf, [Naposledy navštívené 14.
augusta 2018]
51 GAUCHER, D., FRIESEN, J. and KAY,A.C. (2011). Evidence that gendered wording in job
advertisement sexists and sustains gender inequality. Journal of Personality and Social
Psychology.Vol 101, No 1.str. 109–128.
52 SANDERS, M. and KIRKMAN, E. (2014). I’ve booked you a place.Good luck: a field experiment
applying behavioural science to improve attendance at high-impact recruitment events [online].
Working Paper No 14/334. Bristol: University of Bristol. Centre for Market and Public Organisation.
Dostupné
na:
http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/cmpo/documents/WebVersion.pdf,
[Naposledy navštívené 14. augusta 2018].
53 ASHRAF, N., BANDIERA, O. and LEE, S. (2015). Do-gooders and ladder-climbers: career
incentives,selection, and performance in public service delivery [online].Cambridge, MA:
Massachusetts Institute of Technology. Economics Department: Poverty Action Lab. Dostupné na:
http://www.povertyactionlab.org/publication/do-gooders-and-go-getters-career-incentives-selectionand-performance-public-service-del , [Naposledy navštívené 14. augusta 2018].
54 MINDWORX (2018), Ako sme zvýšili šancu, že uchádzač o zamestnanie pošle životopis o 113%.
Dostupné na https://mindworx.net/sk/ako-sme-zvysili-sancu-ze-uchadzac-o-zamestnanie-poslezivotopis-o-113,
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tendenciu ísť cestou najnižšej námahy tým, že jednoduchým a krátkym textom
stratenú príležitosť/jednoduchosť zareagovania zvýraznili. Návštevníkovi portálu s
pracovnými ponukami sa po niekoľkých sekundách zjavilo na stránke špeciálne okno
s krátkym textom, ktorý zdôrazňoval aké jednoduché je zareagovať na túto
príležitosť, či nech si nenechajú újsť túto skvelú príležitosť nezaslaním životopisu.
Podobných ľudských tendencií, ktoré môžu mať vplyv na reakciu uchádzačov o
prácu je niekoľko desiatok. Odborníci preto určite odporúčajú pri kreovaní obsahu
inzerátu vytvorenie niekoľkých variantov, behaviorálnymi vedami inšpirovaných
ponúk, a ich efektivitu testovať. Test môžete uskutočniť tak, že spolu s originálom
ponuky, ktorú publikujete, vždy simultánne publikujete aj viacero upravených verzii
vždy len s jednou hlavnou zmenou od originálu. Následne stačí monitorovať, koľko
záujemcov zareaguje na konkrétnu verziu. Po uzavretí výberového procesu vám
štatistická analýza umožní porovnať medzi sebou účinnosť jednotlivých verzií
inzerátu, ako aj overiť štatistickú významnosť možných rozdielov.
Nezanedbateľný vplyv na úspešnosť výberového procesu má určite aj schopnosť
zamestnávateľa osloviť správnych ľudí. Súčasný technologický pokrok sociálnych
sieti ako je Facebook a LinkedIn dovoľuje pomerne presne a účinne cieliť inzerát
týkajúci sa otvorenej pozície. Stačí na to len niekoľko klikov a stereotyp cieľovej
skupiny, v ktorej sa môže potencionálny zamestnanec nachádzať. Sociálna sieť už
spraví zvyšok, vašu ponuku zobrazí skupine ľudí, ktorá zodpovedá vášmu opisu.
Rovnako podstatná môže byť aj zložitosť procesu reagovania na otvorenú pozíciu.
Reagovať na otvorenú pozíciu by malo byť čo najjednoduchšie. Ak inzerát napríklad
zverejňujete na svojej webovej stránke, odporúča sa spraviť ho viditeľným už na
prvej, hlavnej stránke. Reakcia na ponuku v ideálnom príklade vyžaduje minimum
kliknutí a teda času a námahy. Ak už na prihlasovanie používate formulár, oplatí sa
ho koncipovať tak, aby si uchádzač vyberal z preddefinovaného intervalu možností
(ak to okolností dovoľujú, t.j. ak sú na niektoré otázky pravidelne rovnaké odpovede)
namiesto toho, aby informáciu museli vpisovať manuálne. Nezníži sa tým len
pravdepodobnosť omylu55, ale i mentálna námaha, ktorú uchádzač musí vynaložiť.

5.2. Prehľad nástrojov zameraných na zvýšenie kvality v
samosprávach
v
oblasti
prijímania
administratívnych
rozhodnutí mestského úradu
Informačné technológie a e-government v tejto oblasti vytvorili priestor pre viaceré
inovácie. Jednou z nich je možnosť sledovať (trackovať) riešenie požiadavky
55

Behavioral Insights Team [BIT]. (2016). Update report 2013-2015 [online]. Dostupné na
http://www.behaviouralinsights.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/BIT_Update-Report-Final-20132015.pdf
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predloženej na úrad v reálnom čase. Ide o informácie napr. o tom, kto danú žiadosť v
danom čase posudzuje, koľko to trvá a pod. Umožňuje to elektronická registratúra
predložených žiadosti. Uvedený systém je zavedený napr. v meste Seoul v Južnej
Kórei56.
Užitočnosť e-govementových prvkov sa vo všeobecne dá zvýšiť zavedením
behaviorálneho modelu EAST57. Ten radí, že pre efektívne dosahovanie účelu
služby alebo produktu máme daný účel alebo správanie vedúce k jeho dosiahnutiu,
spraviť čo najjednoduchšie dosiahnuteľným (Make it Easy), atraktívnym (Make it
Attractive), spoločenským (Make it Social) a dobre načasovaným (Make it Timely).
Príkladom zjednodušovania je odbúravanie nadbytočných kliknutí pri hľadaní
informácie alebo pri podávaní žiadosti online. Odbúraním jedného nepotrebného
kliknutia pre podávanie online žiadostí na stránke príjmovej a colnej agentúry sa
napríklad vo Veľkej Británii podarilo zvýšiť počet online podaných žiadostí o 22 %58.
Ďalším príklad zjednodušovania je predvoľba možností. Mnohí ľudia majú tendenciu
ísť cestou najnižšieho odporu či námahy. Ak im nejaké správanie predvolíte
namiesto toho, aby ste nechali rozhodnutie na nich, predvolenú možnosť spravíte
pomerne nenáročnejšou v porovnaní s jej alternatívami. Tento krok odporúča aj
Britský manuál pre efektívne riadenie verejných služieb, ktorý si nechal poradiť
tamojším behaviorálnym tímom. Pri využívaní formulárov radí využívať v maximálnej
možnej miere predvolené možnosti namiesto manuálneho zadávanie informácií. Pre
používateľa je to, podľa ich skúseností, jednoduchšie ako informáciu zadávať
manuálne59. Ba čo viac, ak je zámerom znížiť vyťaženosť úradov, ľudí možno
efektívne presmerovať z offline do online prostredia práve inštitucionalizovaním
procedúry, v ktorej by bolo od ľudí vyžadované, aby v prvom rade navštívili web
úradu a až potom samotný úrad (Make it Simple).
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SEONGCHEOL, K., KEUNHEE, CH. (2005). Achieving Administrative Transparency Through
Information Systems: A Case Study in the Seoul Metropolitan Government [online]. EGOV 2005:
Electronic Government, pp. 113-123. Dostupné na:
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F11545156_11, [Naposledy navštívené 21. augusta
2018].
57 Behavioral Insights Team (2014). EAST: Four simple ways to apply behavioral insights. Dostupné
na https://38r8om2xjhhl25mw24492dir-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/BITPublication-EAST_FA_WEB.pdf, [Naposledy navštívené 14. augusta 2018].
58 Behavioral Insights Team (2016). Behavioral insights for cities. Dostupné na
http://38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2016/10/Behavioral-Insights-for-Cities-2.pdf, [Naposledy navštívené 14. augusta
2018].
59 GOV.uk service manual (2016). Encouraging people to use your digital service. Dostupné na
https://www.gov.uk/service-manual/helping-people-to-use-your-service/encouraging-people-to-useyour-digital-service#increase-digital-take-up. [Naposledy navštívené 14. augusta 2018].
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Zvýšiť efektivitu e-governmentu sa dá aj upriamením pozornosti na fakt, že “vybaviť
to” ide aj online. V americkom štáte Ontário chceli zvýšiť počet obnovení licencie
auta online spôsobom60. Využili na to tzv. efekt upriamenia pozornosti spolu so
špecifickým rámcovaním (Make it Attractive). Majiteľom áut, ktorým sa končila
licencia, odoslali list s jednoducho a jasne (Make it Simple) napísanými inštrukciami
kde a ako obnovia licenciu online. Text listu dával zároveň jasne najavo, čo tým
môžu získať resp. stratiť, čím stimuloval ich intuitívnu averziu k stratám. List zvýšil
využitie online platformy na registráciu licencii o takmer 8 %.
Riešenie niektorých životných situácií môže vyžadovať od občana viacero
súvisiacich úkonov. Môže ísť napríklad o navštívenie viacerých inštitúcií v
konkrétnom poradí a čase. Výskumy v psychológii však poukázali na fakt, že i keď
sme si vedomí o nevyhnutnosti týchto krokov a sme motivovaní ich vykonať,
častokrát v procese ich vykonávania zlyháme. Tento fenomén sa nazýva
implementačná medzera (the action-intention gap). Jedným z riešení, ktoré môže
zvyšovať pravdepodobnosť vykonania úkonu, je vytvorenie a zvýraznenie záväzku
vykonať daný úkon61. The Behavioral Insights Team62 napríklad na ľuďoch
hľadajúcich si zamestnanie testoval efektívnosť vytvorenia záväzku voči svojmu
poradcovi (Make it Social). Uchádzači si mali sami určiť konkrétny dátum, kedy v
prípade pretrvávajúcej nezamestnanosti zopakujú svoju snahu a znova rozpošlú
životopisy, príp. sa pripomenú už kontaktovaným zamestnávateľom.
Ten istý tím vo Veľkej Británii v kontexte platenia daní na základe svojho výskumu
tvrdí, že na prekonanie implementačnej medzery môže stačiť zvýraznenie záväzku v
komunikácii. Spolu s Britskou príjmovou a colnou agentúrou63 v komunikácii na
platcov daní opakovaným použitím záväzok-evokujúcich slov a zvýraznením
určeného hraničného termínu, dosiahli u testovanej skupiny niekoľko percentné
navýšenie vyzbieraných daní64.
Pravdepodobnosť zrealizovania stanovených cieľov v mnohých prípadoch pomáha
riešiť vytvorenie konkrétnych podmienkových plánov (“ak sa stane x, tak spravím
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Behavioral Insights Unit (2018). Behavioral insights in Ontario: update report 2018. Dostupné na
https://files.ontario.ca/biu_progress_report_2018.pdf, [Naposled navštívené 14. augusta 2018].
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Dec. Making, 20: 81–102. Dostupné na
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62 Behavioral Insights Team (2014). EAST: Four simple ways to apply behavioral insights. Dostupné
na https://38r8om2xjhhl25mw24492dir-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/BITPublication-EAST_FA_WEB.pdf, [Naposledy navštívené 14. augusta 2018].
63 z ang. Her Majesty´s Revenue and Customs
64 Tamtiež, str. 34
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y”65. Výskumy ukazujú, že vytvorenie podmienkového plánu pomáha ľuďom
napríklad lepšie brať lieky, nepremeškať užitočné príležitosti či prekonávať
prokrastináciu66.

5.3. Prehľad nástrojov zameraných na zvýšenie
samosprávach v oblasti výberu daní a poplatkov

kvality

v

V oblasti výberu daní a poplatkov bolo testovaných viacero inovatívnych prístupov
na ich vylepšenie.
Prvým je zjednodušenie spôsobu platby za verejné služby poskytované miestnou
samosprávou. Platby cez mobil za verejné služby sú zavádzané napr. v Číne, v USA
a v škandinávskych krajinách. Napríklad vo Švédsku67 je okolo 80 % transakcií
realizovaných bezhotovostne.
Často testovaným je vplyv rôznych formulácii či dizajnov štandardnej komunikácie
voči dlžníkov. Behaviorálny výskum odporúča listy zjednodušovať použitím krátkych
a jasných viet, odporúčajú ich personalizovať (osloviť dlžníka krstným meno),
prípadne rámcovať neplatičstvo do sociálnej roviny zdôraznením, že neplatičov je v
susedstve minimum68 69.
Podobný prístup sa testoval napríklad v Poľsku70, kde v rámci štandardného procesu
komunikácie na neplatičov simultánne testovali hneď deväť variant textu oficiálne
posielaného listu neplatičom. Úspešnosť upravených listov oproti štandardu bola od
3 do takmer 9 %. Upravené verzie list testovali vplyv:
● jednoduchého a jasného jazyka,
● spoločenských noriem (x z 10 obyvateľov vo vašom susedstve…),
● zdôraznenia spoločenského prínosu (z vašich peňazí staviame škôlky,
opravujeme cesty…),
Viď zoznam použitej literatúry na konci dokumentu: Gollwitzer, (1999, 2014); Gollwitzer & Sheeran,
2006, 2009)
66 Sheeran & Webb, (2016). The intention-behavior gap, p.509. [online]. Dostupné na
https://www.researchgate.net/publication/307857321_The_Intention-Behavior_Gap
67
BROWN, A. (2016). Mobile payments help Sweden's move to a cashless society. Dostupné na:
https://www.mobilepaymentstoday.com/articles/mobile-payments-help-swedens-move-to-a-cashlesssociety/, [Naposledy navštívené 21. augusta 2018].
68 IRS. (2016). Behavioral Insights Toolkit. Dostupné na: https://www.irs.gov/pub/irssoi/17rpirsbehavioralinsights.pdf, [Naposledy navštívené 21. augusta 2018]
69 Behavioral Insights Team (2012). Applying behavioural insights to reduce fraud, error and debt.
Dostupné na: http://38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2015/07/BIT_FraudErrorDebt_accessible.pdf, [Naposledy navštívené 21. augusta
2018].
70 World Bank. (2017). Applying Behavioral Insights to Improve Tax Collection. Dostupné na:
http://pubdocs.worldbank.org/en/693361497392827604/Tax-report-EN-05-www.pdf, [Naposledy
navštívené 21. augusta 2018].
65

34

● zdôraznenia spoločenskej škody (nemôžeme financovať škôlky, opraviť
chodníky…),
● zastrašovania (čakajú vás takéto následky…),
● zastrašovania s priloženým príkladom exekučného listu
● implikáciou, že za dlh môže zabudnutie + zdôraznenie osobnej
zodpovednosti (mysleli sme, že ste zabudli, no teraz je zrejmé, že to
bolo naschvál...)
● implikáciou, že za dlh môže zabudnutie + zastrašenie
● implikáciou, že za dlh môže zabudnutie (asi ste na to zabudli, nevadí,
teraz spravte …)
V kanadskom Ontáriu sa taktiež pokúsili špeciálne rámcovanou komunikáciou na
dlžníkov posilniť ich zámer zaplatiť nedoplatok71. V liste neplatičovi povedali
jednoducho a jasne kde, kedy a ako môže nedoplatok zaplatiť. V experimente
porovnávali efekt štandardného a upraveného listu na to, či a ako rýchlo po odoslaní
upraveného listu neplatiči zaplatili. O 4 % až 6 % viac neplatičov dlžobu zaplatilo po
obdŕžaní upraveného listu.
Ďalší z experimentov72 taktiež pracoval s listami, ktoré oznamovali neplatičom, že
ľudia z ich okolia svoj dlh už zaplatili a pripomenul im, prečo je platenie daní
potrebné. Upravený list bol odoslaný vzorke 140 000 neplatičov s hodnotou
nedoplatkov takmer 300 miliónov libier. Skupina neplatičov, ktorá dostala list s
uplatnením sociálnej normy (ľudia v okolí zaplatili) a informáciou o dôležitosti
platenia daní, doplatili nedoplatok častejšie ako (tzv. kontrolná) skupina neplatičov,
ktorá upravený list nedostala (rozdiel 15 percentuálnych bodov).
SMS správy sú modernou verziou listov. Vedci73 zo Veľkej Británie sa nimi pokúšali
pomôcť ľuďom nezabudnúť na dohodnuté lekárske kontroly. Výsledky boli
podľa očakávania pozitívne. Skupina ľudí, ktorá bola upozornená SMS na
dôležitú prehliadku, sa na ňu dostavila častejšie ako tá, ktorá SMS nedostala.
Prínosy z účasti ľudí na prehliadke prevýšili náklady na SMS. Podobnú logiku

71

OECD (2017). Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World. Str. 332334. Dostupné na https://people.kth.se/~gryne/papers/OECD_2017.pdf, [Naposledy navštívené 14.
augusta 2018]
72 HALLSWORTH, M., LIST, J., A., METCALFE, R., D., VLAEV, I. The Behavioralist as Tax Collector:
Using Natural Field Experiments to Enhance Tax Compliance. Journal of Public Economics, Volume
148, Issue null, Pages 14-31 (2017). Viac informácií o experimente aj na:
http://tenudge.eu/project/letter-nudge/
73 HALLSWORTH, M., BERRY, D., SANDERS, M., SALLIS, A., KING, D., VLAEV, I., et al. (2015).
Stating Appointment Costs in SMS Reminders Reduces Missed Hospital Appointments: Findings from
Two Randomised Controlled Trials. PLoS ONE 10(9): e0137306. doi:10.1371/journal.pone.0137306.
Viac informácií o experimente aj napríklad na: http://tenudge.eu/project/stating-appointment-costs-insms-reminders-reduces-missed-hospital-appointments/
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možno využiť aj v prípade platenia miestnych daní a poplatkov - pripomenutie
termínov.

5.4. Prehľad nástrojov zameraných na zvýšenie kvality v
samosprávach v oblasti prenájmu bytov a sociálneho bývania
Mnohé mestá sa usilujú obmedziť priestor na korupciu v oblasti prenájmu mestských
bytov. Jedným z možných opatrení je zavedenie systému losovania bytov z
uchádzačov, ktorí sú oprávnení žiadať o byt. Losovanie, respektíve žrebovanie,
predstavuje náhodný výber bez možnosti zásahu niekoho z komisie do poradia
uchádzačov a neopodstatnené uprednostňovanie vybraných záujemcov.
Jednou z možných bariér pre ľudí v čerpaní sociálnych benefitov môže byť aj
nevedomosť o možnostiach sociálneho systému, nízka transparentnosť a
stigmatizácia. Tieto bariéry je možné znížiť proaktívnym informovaním o sociálnych
benefitoch pre ekonomicky slabšie sociálne skupiny obyvateľov. New York City pre
tieto účely zriadilo webovú platformu Access NY74, ktorá informuje možnostiach
potravinovej pomoci, finančných transferov, dotácie na dopravu starostlivosti o deti,
pracovných ponúk v meste či pomoci pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Táto
webová platforma nielenže informuje o možnostiach, ale formou krátkeho
interaktívneho dotazníka, do ktorého užívatelia zadajú informácie (vek, počet členov
v rodine, príjem a pod.), stránka okamžite vyhodnotí, či má užívateľ nárok na túto
službu či pomoc. Táto platforma teda nielen poskytuje aktuálne informácie o
možnostiach rôznych sociálnych benefitov a zvyšuje transparentnosť, ale má
tendenciu znižovať zaťaženie administratívnych pracovníkov na úrade a aj
stigmatizáciu sociálnych benefitov.

5.5. Prehľad nástrojov zameraných na zvýšenie kvality verejných
služieb poskytovaných obyvateľom miestnej samosprávy
V rámci tejto časti sa venujeme popisu nástrojov zameraných na zvýšenie kvality
zabezpečovaných verejných služieb a to konkrétne:
•
parkovanie v meste
•
zber a odvoz odpadu
•
kultúrne aktivity mesta
•
športové aktivity mesta, ihriská a turizmus

Access NYC. New York City. Dostupné na: https://access.nyc.gov/. [Naposledy navštívené 2.
augusta 2018]
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5.5.1.

Parkovanie v meste

Jedným z možných riešení, ako znížiť počet parkujúcich automobilov v meste a
zároveň aj zvýšiť priechodnosť ciest, je podpora bicyklovej dopravy. Mnohé mestá v
tejto
oblasti
vytvárajú
verejno-súkromné
partnerstvá
so
súkromnými
75
spoločnosťami . Iné mestá podporujú lokálne iniciatívy, ako napríklad Zelený
bicykel76, ktorý pilotne spustil prevádzku zdieľaných bicyklov v meste Prievidza77 v
roku 2016, neskôr bol projekt spustený aj v meste Bojnice. Technicky funguje
požičiavanie bicyklov podobne ako pri iných projektoch, užívatelia si predplatia počet
minút, prípadne môžu zaplatiť len jednu jazdu. Podobne ako pri smart parkingu, aj
požičiavanie bicyklov je možné koordinovať pomocou snímačov. Príkladom sú
iniciatívy v Holandsku.
Ďalším prístupom je práca s otvorenými dátami a podpora koordinácie v tejto oblasti
cez smart parking. Ide o prácu so senzormi na parkovacích miestach, ktoré sa
využívajú už vo viacerých mestách78, príkladom je smart parkovanie v meste Split 79.
Parkovanie v meste Split funguje na princípe senzorov, ktoré spolu komunikujú. To
umožňuje v reálnom čase vidieť, kde sú voľné parkovacie miesta. Senzory teda
ponúkajú informáciu nielen pre užívateľov - informácie kde zaparkovať, ale aj pre
mesto - kde je obsadené parkovacie miesto, za ktoré nebolo zaplatené. To
umožňuje efektívnejšiu kontrolu pri nižších transakčných nákladoch. Na základe
osobného interview (20.6. 2018) s tvorcom aplikácie, mesto do služby investovalo
približne jeden milión eur, pričom návratnosť investície očakávajú, vzhľadom na
vyššie výnosy z parkovného, už o dva až tri roky. Tvorca služby aktuálne uvažuje o
inováciách, napríklad o možnosti rezervovať si cez aplikáciu konkrétne parkovacie
miesto.
Podobnú technológiu využiteľnú pre parkovaciu politiku vyvíja aj slovenský start-up
Go Space. Parkovacie senzory fungujú na technológii Internet of Things čo
umožňuje lepší zber dát, lepšiu výdrž senzorov a ich rôznorodé využitie. Podľa
riaditeľa organizácie Go Space80 Pala Turčinu (interview 14.8. 2018), výroba a
dodanie jedného senzora aktuálne stojí 100 euro, pričom fixné náklady na
prevádzku senzora sú približne jedno euro. Tieto parkovacie senzory vedia zbierať
Napríklad mesto Nitra so spoločnosťou Arriva alebo mesto Bratislava so spoločnosťou Slovnaft.
Zelený bicykel - pravý slovenský bikesharing. Dostupné na: https://zelenybicykel.sk/
77 TASR. (2017). V Prievidzi sa opäť požičiavajú zelené bicykle. Je to ľahšie ako vlani. Dostupné na:
http://www.teraz.sk/regiony/prievidza-zelene-bicykle-projekt/277696-clanok.html. [Naposledy
navštívené 21. augusta 2018]
78 CHAN, B. (2017). Smart Parking Solutions – It’s Not About The Parking. Dostupné na:
https://www.iotforall.com/innovation-in-smart-parking-solutions/. [Naposledy navštívené 15. augusta
2018]
79 Split Parking. Profico. Dostupné na:
https://play.google.com/store/apps/details?id=profico.splitparking&hl=en_US. [Naposledy navštívené
1. augusta 2018]
80 Go Space. Viac informácií o projekte: https://www.gospace.sk/
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rôzne dáta a zároveň sa dajú použiť nielen na informovanie o dostupnosti
parkovacích miest, ale aj monitorovanie miest, kde je parkovanie vozidiel zakázané.
Viaceré technologické firmy pôsobiace na Slovensku ponúkajú technológie pre
samosprávy. Príkladom je firma Antik81, ktorá sa zameriava na optické siete v
menších obciach a technológiu Smart City, ktorá vychádza z ich komerčného
produktu Smart domácnosť. Ďalšou firmou je Asseco82, ktoré sa zameriava aj na
softvérové riešenia pre samosprávu - Smart City. Ide napríklad o softvérové riešenia
pre správu majetku, online riešení dopravy, územné plánovanie, open data, webové
portály. Firma taktiež vyvíja produkty na báze Internet of Things, teda hardvér a
softvér, ktorý dokáže spolu efektívne komunikovať prostredníctvom internetu, zbierať
dáta.
Slovenské technologické firmy spustili v lete 2018 iniciatívu Chcem smart mesto 83.
Okrem riešení dopravy (Sygic) a parkovacej politiky (Go Space), sú v iniciatíve aj
firmy špecializujúce sa na inteligentné riešenia osvetlenia (SEAK), odpadové
hospodárstvo (Sensoneo), integráciu smart systémov (INVIPO), zber senzorových
dát (Mycroft Mind).
Ďalším zo spôsobov, ako je možné adresovať bezohľadné parkovanie sú tzv.
vizuálne pomôcky pre vodičov. V Štokholme84 na frekventovanej ulici nakreslili
namiesto klasických parkovacích boxov jeden veľký obdĺžnik označujúci celý
priestor, na ktorom je dovolené parkovať. Táto vizuálna pomôcka tamojších vodičov
motivovala k ohľaduplnejšie parkovaniu, vodiči zaberali menej parkovacieho miesta.
Ak je bezohľadné parkovanie problémom na mieste bez akéhokoľvek vizuálne
označenia, nakreslenie parkovacích boxov ako takých vodičom vizuálne naznačí,
ako parkovať ohľaduplne.
K ohľaduplnejšiemu parkovaniu možno aj motivovať, napríklad umožnením prenájmu
parkovacích miest v súkromnom vlastníctve. Startup JustPark 85 vyvinul aplikáciu,
cez ktorú vlastník parkovacieho miesta (akéhokoľvek typu) môže toto miesto dať na
krátkodobý prenájom za ľubovoľnú cenu.

81

Pre viac informácií pozri: https://www.antik.sk/samospravy
Pre viac informácií pozri: https://ce.asseco.com/riesenia/samosprava/obecna-sprava/
83 Chcem smart mesto. Viac informácií o iniciatíve na: https://www.chcemsmartmesto.sk/
84 Nudge blog. Parking choice architecture in Europe. Dostupné na: http://nudges.org/tag/parking/.
[Naposledy navštívené 15. augusta 2018]
85 JustPark. Viac informácií o projekte na: https://www.justpark.com/about/how-it-works/
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5.5.2.

Zber a odvoz odpadu

Snímače v zberných nádobách sú nástrojom na optimalizáciu zvozu odpadu. To
znamená, že namiesto prednastaveného, pravidelného zberu je vykonávaný zber
vtedy, keď je to potrebné. Zároveň namiesto paušálneho poplatku je pri uvedenom
prístupe možnosť zaviesť poplatok za skutočne odvedenú službu (Antal, M., 2018).
Pri odpadovom hospodárstve je kľúčová motivácia občanov, príkladom môže byť
španielsky projekt Tropaverde86. Zámerom projektu je zvýšiť povedomie o
recyklovaní a mieru recyklovania. Projekt bol pôvodne spustený v meste Santiago de
Compostela, no už bol aplikovaný vo viacerých iných španielskych mestách. Idea
projektu je postavená na webovej platforme, ktorá je hrou založenou na výmene
bodov (recyclying points) za ceny. Body získavajú užívatelia za recyklovanie odpadu
na licencovaných miestach. Odmeny darujú do hry súkromné a verejné firmy a ide
predovšetkým o vouchery, zľavy, outdoorové aktivity a podobne. Vďaka tejto hre sa
do recyklovania zapojilo viac ako 2400 študentov a študentiek, približne rovnaký
počet obyvateľov mesta a 115 miestnych podnikateľov, čo vo výsledku prinieslo
pozitívne výsledky v recyklovaní oleja, plastov, elektroniky a pod.
Zber a separácia odpadu záleží do veľkej miery od správania jednotlivcov a ich
mikro-rozhodnutí: či správny odpad vhodíme do správnej zbernej nádoby a či ho
vôbec zahodíme do koša alebo mimo neho. Ako však behaviorálne vedy dokazujú,
naše mikro-rozhodnutia sú do veľkej miery ovplyvnené tzv. architektúrou voľby dizajnom nášho prostredia, v ktorom rozhodnutie robíme. Premysleným
upravovaním prostredia možno v mnohých prípadoch naše mikrorozhodnutia postrčiť
napríklad spoločensky prospešným smerom.
Obrázok č. 1: Príklad odpadkového koša - osvetlenie

Zdroj: https://www.trendhunter.com/trends/fwbm-public-lighting

86

Tropa Verde. Viac infomácií na: https://www.tropaverde.org/
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Dánska konzultačná firma87 preto navrhuje zmeniť farbu odpadkových košov na
krikľavý odtieň, ktorý len tak neprehliadneme. Súvisí to s ľudskou tendenciou
prokrastinovať. I keď si môžeme myslieť, že zber a separácia odpadu je správna
vec, kontext v ktorom máme odpadky vyhadzovať a separovať - napríklad
vzdialenosť najbližšieho odpadkového koša či jeho nevýrazná farba - by nám mal
daný úkon čo najviac uľahčiť. Krikľavá farba koša by mala zaujať naše zmysli,
všadeprítomnosť košov zníži vzdialenosť nevyhnutnú pre jeho využitie. Riešiť
problém s odpadkami na ulici chceli upriamením pozornosti v Kodani aj nakreslením
ľudských stôp88 smerujúcim k blízkym odpadkovým košom.
Obrázok č. 2: Príklad triedenia odpadu - hra

Zdroj: https://www.trendhunter.com/trends/garbage-bin

Zvýšiť účinnosť systému zberu alebo triedenia odpadu môžeme aj premenou tejto
aktivity na hru, či zážitok. Príkladov zo sveta je mnoho. Koše a popolníky na
verejných priestranstvách boli prerobené tak, aby pri vhodení odpadku hrali hudbu
alebo poďakovali, aby navonok imitovali padajúcu kocku z hry Tetris, či aby boli
premenené na ľudové hlasovanie. Iné koncepty odpadkových košov sa snažia na
ľudí pôsobiť lákavo tým, že na nich nájdu zaujímavé resp. praktické informácie akými
sú odchody autobusov, aktuálne počasie či správy.

HANSEN, P., G. Why Littering Bins Shouldn’t Be Green – But Orange! Dostupné na:
https://inudgeyou.com/en/why-littering-bins-shouldnt-be-green-but-orange/. [Naposledy navštívené
22. augusta 2018]
88 JESPERSEN, S., Green Nudge: Nudging Litter Into The Bin. M. Dostupné na:
https://inudgeyou.com/en/green-nudge-nudging-litter-into-the-bin/. [Naposledy navštívené 22. augusta
2018]
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Obrázok č. 3: Príklad odpadkového koša - Tetris

Zdroj: https://www.trendhunter.com/trends/augmented-reality-trash-can

V Nórsku sa k problému recyklácie postavili skôr informatívne. Tamojší inštitút pre
agrokultúrno-ekonomický výskum89 testoval, aký vplyv na separáciu odpadu môže
mať personalizovaná komunikácia a informovanie o ich triediacich návykoch v
porovnaní so správaní ľudí v susedstve. Takto koncipovaným listom kontaktovali
občanov a dokázali zvýšiť podiel recyklovaného odpadu o 2 %.
Zamerať sa na kontext nášho správania vedúcemu k zberu a separácii odpadu
odporúča aj združenie severských krajín - organizácia Nordická spolupráca. V jej
metodologickej publikácii90 špeciálne o prírode-prospešných behaviorálnych
riešeniach na základe niekoľkých prípadových štúdií zdôraznila, že užitočnými sú
najmä jasné a zrozumiteľne poskytnuté extra informácie, pravidelná spätná väzba
spolu s využitím spoločenských noriem, predvolené možnosti, ale najmä zmeny vo
fyzickom prostredí.
Príkladom využitia spoločenské noriem k postrčeniu k želanému správaniu je aj
Cape Town 91, kde ľuďom spolu s účtom za spotrebovanú vodu prišla pochvala, ak s
vodou pracovali zodpovedne. Experimentovali však so spoločenskými normami aj v
negatívnom nastavení. Ako súčasť experimentu testovali vplyv tzv. zoznamu hanby,
v ktorom sa nachádzalo 100 osôb s najnezodpovednejšou spotrebou vody. Takýmto
riešením dokázali znížiť v prvej fáze experimentu spotrebu vody o 2 %.

89

MILFORD, A., B., ØVRUM, A., HLEGESEN, H. (2015). Nudges to increase recycling
and reduce waste. Dostupné na: http://nilf.no/publikasjoner/Discussion_Papers/2015/dp-2015-01.pdf.
[Naposledy navštívené 23. augusta 2018]
90 NIELSEN, A., S., E., SAND, H., SØRENSEN, P., et al. (2016). Nudging and pro-environmental
behaviour. Dostupné na: https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1065958/FULLTEXT01.pdf.
[Naposledy navštívené 23. augusta 2018]
91 DEMARTINO, S., VISSER, M., BRICK, K. (2017). Public praise drives water-wise behaviour: A
lesson for city managers. Dostupné na: https://mg.co.za/article/2017-04-13-public-praise-drives-waterwise-behaviour-a-lesson-for-city-managers. [Naposledy navštívené 10. augusta 2018]
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V prípade nelegálnych skládok môžu pomôcť technológie a inteligentné telefóny.
Príkladom je nahlasovanie nelegálnych skládok pomocou už mobilnej aplikácie
TrashOut92. Ak o skládke vedia obyvatelia mesta, vďaka takejto aplikácii o nej
jednoducho a rýchlo bude vedieť aj mesto93. Výhodou tejto aplikácie je, že funguje
globálne, a teda aj cudzinci môžu bez problémov nahlásiť skládku v niektorej zo
slovenských obcí. Zároveň o jej funkčnosti hovorí aj fakt, že aktuálne je len na
Slovensku nahlásených v tejto aplikácií viac ako päť tisíc čiernych skládok.
Mestá a obce ako prevádzkovatelia školských zariadení (ŽS a MŠ) môžu pôsobiť aj
v oblasti znižovania odpadu produkovaného stravovacími zariadeniami. Príkladom je
dánsky experiment, ktorý na vzorke 220 ľudí ukázal, že ľudia, ktorí dostanú rovnaké
množstvo jedla, avšak jedia z menšieho taniera, nechajú až o 26 % menej zvyškov
jedla na tanieri. Experiment94 naznačuje, že zmenou veľkosti taniera, pri zachovaní
množstva jedla, môže výrazne znížiť množstvo odpadu.
5.5.3.

Kultúrne aktivity mesta

Mestá a obce majú často problém vyhodnotiť kvalitu služieb keďže im chýba
priebežná spätná väzba od občanov. Projekt Grade.DC.gov 95 umožňuje v
americkom meste Washington D.C. posielať pripomienky okresným agentúram.
Aplikácia taktiež umožňuje hodnotiť výkon verejných inštitúcií (knižnice, polícia,
agentúry na sprostredkovanie práce a pod.) a následne vidieť, ako sú jednotlivé
inštitúcie hodnotené obyvateľmi od známky A+ po F. Cieľom programu je pomôcť
inštitúciám verejného sektora zlepšiť kvalitu svojich služieb. Dopad programu je
zvýšenie participácie a informovanosti. Občania majú lepší prehľad ako fungujú dané
inštitúcie a zároveň takéto hodnotenie vytvára tlak na zlepšenie kvality služieb
poskytovaných organizáciami.
Pre samotného užívateľa je prirodzene najlepšie, ak všetky potrebné informácie o
mestských službách a možnostiach voľnočasových aktivít nájde na jednom mieste.
Zaujímavou inšpiráciou je napríklad Smart App City96, firma, ktorá ponúka mestám
koordináciu viacerých aplikácií, napríklad rezervačného systému športovísk,
parkovania a bike sharingu, turizmu a city guide a iných.
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Trashout. Good Request. Viac informácií o projekte: https://www.trashout.ngo/?hl=sk
šetri.sk. (2014). Nelegálne skládky pomôže odstrániť mobilná aplikácia. Dostupné na:
https://www.setri.sk/nelegalne-skladky-pomoze-odstranit-mobilna-aplikacia/. [Naposledy navštívené
16. augusta 2018]
94 HANSEN, P., G., JESPERSEN, A., M., SKOV, L., R. (2015). Size matter! A choice architectural
field experiment in reducing food waste. Journal of Food and Hospitality Research vol. 4. Viac
informácií o experimente aj na: http://tenudge.eu/project/size-matter-a-field-experiment-in-reducingfood-waste/
95 Grade.DC.Gov. Viac informácií o projekte na: https://grade.dc.gov/
96 Smart App City. Viac informácií o projekte na: http://smartappcity.com/en/
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5.5.4.

Športové aktivity mesta, ihriská a turizmus

Obyvatelia mesta v mnohých prípadoch nevedia, v ktorých hodinách je pre nich,
vzhľadom na kapacitu, najlepšie prísť na úrad, plaváreň či ihrisko. V mnohých
prípadoch pri pritom pomohla informácia a najsilnejšom dopyte po službe počas dňa.
Takúto jednoduchú grafiku s vysokou informačnou hodnotou využíva napríklad
Google.
Obrázok č. 4: Obrázok o obsadenosti plavárne v meste Prievidza, ktorú eviduje Google

Zdroj: goo.gl/Dtfuk5

5.6. Prehľad nástrojov zameraných na zlepšenie komunikácie
mesta a zvýšenie participácie občanov
V šiestej časti sa bližšie pozeráme na nástroje podporujúce účinnejšiu komunikáciu
mesta s obyvateľmi. Konkrétne sa sústredíme na:
•
poskytovanie otvorených dát
•
Facebook mesta
•
webová stránka mesta
•
riešenie sťažností
•
tvorba verejných politík mesta
•
participatívny rozpočet
•
podpora komunít
5.6.1.
Poskytovanie otvorených dát
Poskytovanie otvorených dát môže byť jednou z dôležitých ciest k inováciám a
lepším rozhodnutiam v mestách v budúcnosti. Otvorené dáta, ktoré sú prístupné pre
developerov a aktivistov, môžu slúžiť ako dáta pre novú službu či lepšiu
informovanosť obyvateľov. Ukážkovým príkladom zverejňovania dát sú portáli
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data.gov97, ktoré sú inšpirované federálnym projektom USA. Prvotne data.gov
združoval federálne dáta, nefederálne dáta (jednotlivých štátov), lokálne dáta množstvo dát miestnych orgánov. Výhodou bolo, že tieto dáta sú prístupné z
jedného miesta a prioritne sa týkajú informácií súvisiacich s verejnou správou.
Otvorené dáta, informácie prístupné pre kohokoľvek využiteľné na akýkoľvek účel napr. vývoj webových a mobilných aplikácií, vizualizácia dát.
Zbierať a zverejňovať otvorené dáta sa dá aj na úrovni miest a obcí. Príkladom je
Chicago data portal98. Ide o webový portál, ktorý združuje informácie o meste,
susedných mestách, okolí a ponúka možnosť vizualizácie dát formou grafov, máp či
tabuliek. Opäť platí, že tieto dáta môže využívať ktokoľvek aj na tvorbu rôznych
aplikácií a webových platforiem. Medzi užitočnými informáciami sú napríklad dáta o
držiteľoch taxi licencií (otázka bezpečnosti a kvality) a automobiloch používaných na
taxi službu, informácie o zaznamenanej kriminálnej činnosti, kvalite škôl a podobne.
Pracuje sa aj s výsledkami inšpekcií vykonaných v reštauráciách (otázka zdravia),
kedy sa dáta o výsledkoch kontroly hygieny transformujú do zrozumiteľnej podoby vo
forme známky a toto hodnotenie je vystavené konkrétnym reštauráciám s tým, že
známku musia nalepiť na vstupné dvere (Fung, Graham, Weil, 2007). Hodnotenia v
zrozumiteľnej podobe sú na podobnom prístupe vystavované aj miestnym školám.
Ďalším zaujímavým projektom je Community data portal NYC 99. Ten ponúka dáta o
každej jednej mestskej časti mesta New York. Okrem tradičných socioekonomických ukazovateľov (demografia) a geografických údajoch (napr. podiel
zelených plôch), ponúka aj užitočné informácie vizualizované na mape - lokalizáciu
verejných inštitúcií, verejných parkovacích miest, nemocníc, parkov a športovísk a
pod.
Ďalším príkladom je práca s otvorenými dátami katastrálnych máp, ktoré sa dajú
prepojiť s google maps, a výsledkom môže byť cenová mapa daného územia.
Prípadne sa dajú kombinovať s ďalšími typmi dát, ako sú napr. realitné stránky.
Uvedené dáta sa dajú integrovať aj na webové stránky mesta.
Otvorené dáta je možné používať aj na riešenie/koordináciu dopravných otázok v
meste. Informácie z mobilov poskytujú informácie o pohybe ľudí na danom území v
reálnom čase (aj spätne), napr. koľko ľudí sa reálne nachádza denne v danom
meste, odkiaľ prichádzajú a kam odchádzajú, pričom je možné sledovať aj typ
dopravy (autom, vlakom, autobusom a pod.). Príkladov tohto typu práce s dátami je
97

DATA.GOV. Viac informácií o projekte na: https://www.data.gov/. Existuje aj slovenská verzia:
https://data.gov.sk/
98 Chicago Data Portal. Viac informácií o projekte na: https://data.cityofchicago.org/
99 NYC Planning. Community District Profiles. Viac informácií o projekte na:
https://communityprofiles.planning.nyc.gov/
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na úrovni miest viacero100. Pomocou snímačov sa vo viacerých mestách pokúšajú aj
koordinovať dopravný prietok, vrátane činnosti semaforov, prispôsobovania
intervalov, preferenciu dopravného tipu a pod.
5.6.2.

Facebook mesta

Na zvýšenie počtu fanúšikov (followers) a interakcií na sociálnych sieťach existuje
množstvo rôznych návodov a tipov. Hlavným nástrojom je však platená reklama
publikovaných príspevkov, ktoré sa budú práve vďaka zaplatenej reklame
zobrazovať užívateľom častejšie. Zároveň Facebook má tendenciu algoritmom
uprednostňovať tie príspevky, ktoré využívajú inovácie, ako napríklad 360 stupňové
fotky.
Okrem už používaných prístupov ku komunikácií, ktoré opisujeme nižšie, je možné
zavádzať aj nové. Príkladom je práca so systémom CHATBOTS. Ide o systém v
rámci Messanger-a, ktorý sa používa na komunikáciu so zákazníkmi. Odpovedá na
štandardizované otázky a dá sa používať namiesto telefónu.
5.6.3.

Webová stránka mesta

Jedným z hlavných problémov mnohých internetových stránok, predovšetkým
verejných inštitúcií, je ich užívateľská neprívetivosť, komplikovanosť a nečitateľnosť.
Aj preto na slovenská mimovládna iniciatíva To sa nedá101 zameriava na
zlepšovanie použiteľnosti štátnych webov predovšetkým re-dizajnom stránky či
zmenou funkcionalít.
Jednou z možností ako pritiahnuť čo najviac ľudí na stránku mesta je koordinácie
sociálnych sietí a webových stránok organizácií mesta. Zámerom by malo byť, aby
organizácie vždy odkazovali na mesto a webovú stránku mesta. Na rôznych
newsletteroch, posteroch či iných podobných materiáloch môžu byť umiestnené QR
kódy, ktoré umožnia okamžitý prístup na stránku mesta s potrebnými informáciami.
Ďalšou možnosťou ako zvýšiť návštevnosť stránky mesta je Adwords 102 reklama na
google, ktorá bude na základe kľúčových slov zvýhodňovať mestskú stránku vo
vyhľadávači Google.
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STEENBRUGGEN, J., BORZACCHIELLO, M., T., NIJKAMP, P., SCHOLTEN, H. (2013). Mobile
phone data from GSM networks for traffic parameter and urban spatial pattern assessment: a review
of applications and opportunities. GeoJournal. April 2013, Volume 78, Issue 2, pp 223–243. Dostupné
na: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10708-011-9413-y
101 To sa nedá. Viac informácií o projekte na: http://www.tosaneda.sk/
102 Google Ads. Google. Viac informácií o službe na: https://ads.google.com/home/
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5.6.4.

Riešenie sťažností

Mesto Boston spustilo v roku 2009 prvú mobilnú aplikáciu BOS:311 103 umožňuje
komukoľvek požiadať o rôzne služby prostredníctvom svojho smartfonu a pripojenia
na internet. Občania tiež môžu využiť linku 311 alebo Twitter. Aplikácia im umožňuje
aj fotografovať (využitie GPS), sledovať priebeh sťažnosti a žiadosti. Funguje
spôsobom, že ak občan eviduje vo svojom okolí problém, urobí fotografiu ulice a
detaily GPS sa posielajú spolu s obrázkom do mestskej CRM. Následne obyvateľ
obdrží email s číslom, ktoré môže použiť na sledovanie stavu jeho žiadosti/sťažnosti.
Táto aplikácia umožňuje kontinuálnu spätnú väzbu od občanov, a tak zvyšuje aj ich
participáciu - občania sa zapájajú do riešenia resp. upozornenia na problémy v
meste.
Ďalším projektom je Chicago Works For You 104, portál slúži na podávanie podnetov
od občanov na služby a následne na sledovanie ako sú dané podnety obyvateľov
riešené. Na webovej stránke sa nachádza prehľad podnetov rozdelených buď podľa
lokality, alebo podľa typu služby (opustené vozidlo, poškodenie budovy, grafity, atď).
Občan si teda môže pozrieť aké podnety boli podané kedy a kde a či boli riešené.
Podobnou aplikáciou je napríklad City Smart Services105, ktoré je lokalizovaná aj v
slovenských podmienkach. Cieľom je opäť ako v prípade BOS:311 zapojiť občanov
do zlepšovania mestského prostredia predovšetkým formou upozorňovania na
problémy vo svojom okolí. Výhodou je jednoduchosť (user friendly environment) pre
užívateľov, rýchlosť prenosu informácie k úradníkom, čo v konečnom dôsledku
zvyšuje efektívnosť využívania administratívnych kapacít v meste. Zároveň má
užívateľ/občan informácie o stave riešenia jeho podnetu. Špecializovaná aplikácia
pre dodávateľov a servisných technikov poskytuje napríklad sledovanie stavu opráv,
nahlasovanie vykonania nápravy podnetov a komunikáciu s občanmi a
samosprávou. Obdobnou platformou je Odkaz pre starostu106 (OPS), ktorá je
projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú
spoločnosť - SGI. Cieľom platformy je prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv
a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch
strán. Užívateľ nahlási podnet prostredníctvo mobilnej aplikácie alebo webovú
stránku (OPS) a následne zodpovedný administrátor v meste vyhodnotí relevantnosť
podnetu. V prípade, že podnet je relevantný, administrátor umiestni podnet na OPS
a kontaktuje mesto, ktoré má problém riešiť. Platforma označuje podnet v čase
103

BOS:311. City of Boston. Viac informácií o projekte na: https://itunes.apple.com/us/app/bos311/id330894558?mt=8
104 Chicago Works. Viac informácií o projekte na:
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105 City Smart Services - SK. Resco. Viac informácií o projekte na:
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https://www.odkazprestarostu.sk/
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nielen statusom vyriešený/nevyriešený, ale v prípade, že mesto daný problém
nerieši udeľuje status neriešený. V platforme je niekoľko desiatok slovenských miest
a obcí a každoročne sa udeľuje cena Zlaté vedro, pre samosprávy, ktoré najlepšie a
najrýchlejšie riešia problémy. Inšpiráciou pre OPS bol britský projekt Fixmystreet 107.
Zisťovanie spokojnosti sa možné realizovať viacerými formami. Jednou z nich sú
online dotazníky/prieskumy, ktoré majú však nevýhodu, že vyžadujú čas
respondenta v čase, kedy môže byť zaneprázdnený napríklad hľadaním informácie.
Umiestnením dotykových totemov v lokalitách častého výskytu ľudí, ktorí na týchto
miestach čakajú napríklad na miestnom úrade, je možné zvýšiť spätnú väzbu na
služby a taktiež aj využiteľnosť totemov.
Viaceré súkromné spoločnosti zaviedli systém hodnotenia spokojnosti s
poskytovanými službami cez poskytnutie možnosti voľby medzi viacerými typmi
emotikonov108. Hlavným cieľom je identifikovať slabé miesta v systéme. Podobný
systém vyhodnocovania spokojnosti so službami používajú viaceré inštitúcie ako
napríklad letisko Schwechat či El Prat, alebo aj Slovenská pošta109.
Obrázok č. 5: Hodnotenie spokojnosti na letisku Schwechat a El Prat

Zdroj: Autori
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FixMyStreet. mySociety. Viac informácií o projekte na: https://www.fixmystreet.com/
OWEN, D. (2018). Customer Satisfaction at the Push of a Button. The New Yorker. Dostupné na:
https://www.newyorker.com/magazine/2018/02/05/customer-satisfaction-at-the-push-of-a-button.
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navštívené 16. augusta 2018]
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Jedným z príkladov využiteľných informačných totemov je Smart tourism 110 na
bratislavskom letisku, teda mieste, kam prichádzajú návštevníci a potrebujú zistiť
informácie o doprave či iné praktické informácie. Ide o spoluprácu Bratislavskej
organizácie cestovného ruchu/Bratislava Tourist Board (BTB) a bratislavského
letiska M. R. Štefánika. Dotykové totemy slúžia na vyhľadávanie praktických a
užitočných informácií o destinácii, zároveň títo „smart sprievodcovia“ prezentujú top
ponuku Bratislavy a jej najväčšie lákadlá. Okrem praktických informácií o
dopravných spojeniach, taxislužbách, požičovniach áut, zdravotníckych strediskách
alebo úschovniach batožiny má návštevník možnosť dozvedieť sa všetko o turistickej
ponuke Bratislavy. Kalendár kultúrnych podujatí, výber reštaurácií a podnikov, top
atraktivity a akcie, čo následne zvyšuje informovanosť verejnosti. Táto platforma
však nemusí nevyhnutne slúžiť len pre turistov, ale aj pre obyvateľov mesta.
5.6.5.
Tvorba verejných politík mesta
Občania nemusia byť nevyhnutne len predmetom verejných politík, ale môžu byť
priamo ich spolutvorcami. Niektoré organizácie v USA sa snažia využiť unikátne
informácie a latentné poznanie občanov o ich problémoch a aktívne ich zapájajú už
na začiatku procesu tvorby verejnej politiky. Príkladom je federálny projekt
challenge.gov111, v ktorom je zapojených 102 verejných inštitúcií v USA. Tento
projekt umožňuje daným úradom uskutočňovať rôzne, súťaže a projekty, v ktorých
federálna vláda vyhlasuje výzvy (challenges) a občania sa môžu v týchto výzvach
rôznymi spôsobmi realizovať, napríklad hľadať riešenia na výzvy, ktorým verejné
inštitúcie čelia. Riešenia, ktoré sú vybrané a spĺňajú určité kritéria sú aj finančne
ohodnotené. Tento projekt teda nielen zvyšuje participáciu občanov, ale priamo ich
zapája aj do procesu hľadania riešení.
Príkladom na platformu, ktorá umožňuje informované rozhodnutia založené na
dátach je projekt LocalData112. Ide o platformu, ktorá je založená na princípe cloudu
a neustálom zbere informácií o meste na úrovni ulíc (street-level information) v
reálnom čase. Verejný sektora aj neziskové organizácie môžu využívať LocalData na
zber dát, keďže platforma funguje na báze prieskumov (map-based surveys) a
aplikácia dáta priamo kategorizuje a vizualizuje. Jednotliví užívatelia zadávajú dáta
prostredníctvom aplikácii v mobilných telefónoch čo zaručuje presné a aktuálne dáta.
Vzostup informačných technológii spolu s prechodom na e-governance umožňuje
obciam komunikovať rýchlejšie a efektívnejšie s občanmi prostredníctvom online
platforiem. Webové stránky, aplikácie pre mobilné telefóny či iné prostriedky
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Bts.aero. (2018). Dostupné na: https://www.bts.aero/en/airport/press/latest-news/new-smartkiosks-for-tourists-arriving-at-bratislava-airport/. [Naposledy navštívené 28. augusta 2018]
111 Challenge.gov. Viac informácií o projekte na: https://www.challenge.gov/list/
112 LocalData. Viac informácií o projekte na: http://localdata.com/
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doplňujú tradičné stretnutia s účasťou verejnosti. Takéto digitálne partnerské mestá,
vytvorenie tzv. Digital Agora113, sa zameriavajú na 4 kľúčové ciele:
o zvyšujú účasť a demokratickú diskusiu
o vytvárajú lepšie „decision making“ mechanizmy, ktoré sú založené na
“múdrosti” davu
o zlepšujú ich image a vzťahy s občanmi
o získavajú legitímnosť pre svoje činy.
Príkladom môže byť projekt „Post your idea” v New York City. Mesto New York
zaujalo najjednoduchší a možno aj najpoužívanejší inovačný nástroj - „the post-it“114,
ktoré digitalizovalo pre verejné použitie. Užívatelia môže zdieľať svoje nápady online
a mesto ich môže zbierať a následne vyhodnotiť. Mesto na tieto účely vytvorilo
špeciálnu platformu „Change by Us”115, ktorá je interaktívna webová stránka, kde
ľudia zdieľajú svoje nápady, vytvárajú projekty a hľadajú zdroje, ktoré ich môžu
podporiť v snahe zlepšiť svoje mesto.
Ďalším zaujímavým nástrojom, ktorý zvyšuje občiansku participáciu a má potenciál
prinášať cenné informácie tvorcom verejných politík je Pocitová mapa116. Je to online
nástroj z Prešova, ktorý ponúka možnosť aktívneho zapojenia občanov do zberu
informácií a názorov na verejné priestory vybraných slovenských miest. Ide o
prostriedok participatívnej tvorby verejného priestoru, pričom pocitové mapy
vytvárajú jeden z podporných podkladov pre plánovanie investičných akcií,
vytváranie koncepcií dopravy, či zelene.
Obrázok č. 6: Pocitová mapa

Zdroj: www.pocitovemapy.sk

113

FRANCES, A. (2014). Creating the Digital Agora. Nesta. Dostupné na:
https://www.nesta.org.uk/blog/creating-the-digital-agora/. [Naposledy navštívené 27. augusta 2018]
114 Post it. Viac informácií o produkte: https://www.post-it.com/3M/en_US/post-it/
115 Change by us. NYC. Viac informácií o projekte na: http://newyork.thecityatlas.org/change/
116 Pocitové mapy. UzemnePlany.sk o.z. Viac infomácií na: https://www.pocitovemapy.sk/co-to-je
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5.6.6.

Participatívny rozpočet

Mestá môžu v prípade participatívneho rozpočtu kombinovať hlasovanie online a
hlasovanie prostredníctvom hlasovacieho lístka respektíve korešpondenčne. Mesto
Reykjavík využíva participatívny rozpočet (My Neighbourhood117) od roku 2011 a
celý proces snažilo zelektronizovať. Obyvatelia mesta nevstupujú výhradne iba do
hlasovania za projekty, ale môžu sa zapojiť aj do návrhov, ktoré posielajú cez online
platformu. Proces nahlasovanie nápadov a projektov trvá jeden mesiac. Autorizácia
pri podávaní projektov či pri samotnom hlasovaní prebieha jednoduchou autorizáciou
cez facebook alebo cez heslo poslané na e-mail. Odborná komisia v mesta následne
vyhodnotí kvalitu a nákladovosť projektov. Následné hlasovanie za vyselektované
projekty je rovnako ako podávanie návrhov projektov autorizované, kontrola osoby
prostredníctvom osobného účtu na sociálnej sieti či e-mail. Opravení hlasovať sú
občania od 16 rokov, čo má efekt pozitívnej motivácie participovať pre mladých ľudí.
Táto platforma, na ktorej funguje participatívny rozpočet je open source118 a je
možné ju použiť aj v iných mestách.
Ďalšou možnosťou je informačnou kampaňou, napríklad na sociálnych sieťach,
vyzývať ľudí na zapojenie sa do hlasovania participatívneho rozpočtu. Ideou 119 je
umožniť ľuďom cestou do alebo z práce zahlasovať v participatívnom rozpočte.
Hlasovacie urny môžu byť na miestnom úrade alebo aj v komunitných či kultúrnych
centrách.
5.6.7.
Podpora komunít
Jedným z prvých problémov, s ktorým sa stretávajú komunity aktívnych občanov je
priestor, na ktorom by mohli vykonávať komunitnú činnosť (komunitné centrum,
záhrada, park a pod.). Projekt z New Yorku - 596 Acres120 je nástroj, ktorý pomáha
ľuďom vidieť voľný priestor v susedstve, ktoré by mohli byť vhodné na komunitnú
činnosť. 596 Acres zmenili pôvodnú online mapu mesta New York na sofistikovaný
interaktívny organizačný nástroj, ktorý používateľom poskytuje informácie o voľných
pozemkoch v New Yorku. Voľné pozemky sú zároveň fyzicky označené značkami a
inými tlačenými materiálmi (This land is your land - ako označenie, že ide o verejný
priestor). Projekt 596 Acres vytvoril štyri väčšie projekty v rámci mesta New York.
Jedným z nich je Urban Reviewer. V spolupráci s Partner & Partners and SmartSign
vytvorili online mapu ukazujúcu všetky prijaté plány obnovy susedstiev v rámci New
Yorku. Na mape sú vyznačené všetky prázdne pozemky po celom New Yorku, ktoré
117

My Neighbourhood. citizens.is. Viac informácií o projekte na:
https://www.citizens.is/portfolio_page/my-neighbourhood/
118 Citizens Foundation. Nonprofit digital democracy. Viac informácií o projete na:
https://www.citizens.is/
119 NYC Council Speaker Corey Johnson. Twitter. Dostupné na: goo.gl/gHvDYY. [Naposledy
navštívené 28. augusta 2018]
120 596 Acres. Viac informácií o projekte na: http://596acres.org/mission-and-story/
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boli určené ako otvorený priestor či pre obytné alebo komerčné využitie. Týmto
spôsobom 596 Acres umožnilo nájsť dva otvorené verejné priestory a následne ich
pomohlo pretransformovať na The Keap Fourth Community Garden, priestor, ktorý
sa po viac ako 20 rokoch premenil na otvorené verejné priestranstvo určené pre
susedov na oddych a rekreáciu.

5.7. Prehľad nástrojov zameraných na zvýšenie bezpečnosti a
poriadku v meste
V poslednej časti tejto analýzy sa venujeme prehľadu inovatívnych nástrojov, ktoré
sú zavádzané s cieľom zvýšenia bezpečnosti a poriadku v meste. Venujeme sa
nasledovným oblastiam:
•
mestskej polícií a riešeniu priestupkov
•
prechodom pre chodcov // púšťaniu chodcov
•
vandalizmu
•
regulácií psov
•
starostlivosti o zeleň a verejný priestor
•
dobrovoľníctvo
5.7.1.

Mestská polícia a riešenie priestupkov

Bezpečnostné kamery môžu poskytovať informácie o počte prejdených aut, osôb,
poskytovať informácie o stave dopravy a kolónach. Zároveň môžu upozorňovať na
dodržiavanie predpisov, kedy napr. zaznamenajú značku auta prechádzajúceho na
červenú, nezaplatenie za parkovanie alebo vjazd do jednosmernej ulice. Systém
napr. môže rozpoznať značku a spolu s fotografiou pošle upozornenie príslušnému
orgánu (Antal, 2018). Moderné technológie dokonca umožňujú tzv. facerecognition teda rozpoznanie tváre. Využíva sa to napr. v Číne121 na identifikáciu priestupkov122.
Viaceré mestá v zahraničí na frekventovaných miestach s vysokým počtom a
pohybom občanov pracujú s tzv. emergency box123, ktoré slúžia na rýchle
zalarmovanie záchranných zložiek. Výhodou týchto boxov je, že sú odolné voči

121

BARANIUK, CH. (2018). Chinese police use face recognition glasses to catch criminals. Dostupné
na:
https://www.newscientist.com/article/2160591-chinese-police-use-face-recognition-glasses-to-catchcriminals/. [Naposledy navštívené 28. augusta 2018]
122 SELDEL, J. (2018). Chinese police get face-recognition sunglasses in crackdown on crime,
dissent. Dostupné na: https://www.news.com.au/technology/innovation/chinese-police-getfacerecognition-sunglasses-in-crackdown-on-crime-dissent/newsstory/8f64a5c8b52834171c0d68f79b22da78. [Naposledy navštívené 28. augusta 2018]
123 Police and Fire emergency call box. (2015). NYC. Dostupné na: goo.gl/J2PGE9. [Naposledy
navštívené 9. augusta 2018]
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vandalizmu, nachádzajú sa na miestach, v ktorých často dochádza k priestupkom a
trestným činom, čiže môžu mať aj preventívny účinok.
5.7.2.

Prechody pre chodcov // púšťanie chodcov

Problémy so stretmi automobilov a chodcov v okolí prechodov cez cestu sú bežné v
takmer každom meste. Behaviorálna veda ponúka viaceré jednoduché zlepšenia v
tejto oblasti. Hlavnou ideou je upozorniť vodičov na prechod pre chodcov, resp.
docieliť, aby pred prechodom spomalili . Dopravné značenie upozorňuje na chodcov,
no po krátkom čase nepôsobí na intuitívne spomalenie vodičov. Viaceré mestá
experimentovali so značenia priamo na vozovke. V štáte Virgínia v USA využívajú
cik-cak pásy priamo na vozovke cesty124. Testovanie vo viacerých mestách
ukázalo, že tieto pásy sú nákladovo efektívnejšie ako často používané blikajúce
farebné svetlá pred prechodom pre chodcov125. Výhodou týchto pásov je taktiež to,
že ich efekt na spomalenie vodičov po čase neklesá, ale naopak rastie.
Častejším spôsobom, aký je možné behaviorálnych dizajnom znižovať rýchlosť
vodičov sú horizontálne pásy na vozovke. Tie podobne ako cik-cak pásy
vyvolávajú reakciu spomaľovania automobilu. Podľa výskumu na čínskych
vidieckych mestách majú tieto pásy potenciál znížiť nehodovosť na priechodoch o 25
%. Výskum však ukazuje, že tieto horizontálne pásy nie sú najúčinnejším riešením
pri nízkych rýchlostiach vodičov - napríklad v oblastiach, kde vodiči z rôznych
dôvodov nejazdia viac ako 40 km/h126.
Dánske mesto Eerbeek127 zas zaviedlo zobrazenie svetiel na prechode pre chodcov
aj na chodníku. Dôvodom je, že mnohí chodci nevenujú pozornosť svetlám
umiestneným tradične nad úrovňou očí, napríklad aj preto, lebo počas chôdze
pracujú so svojím telefónom. Preto mesto skúsilo zobrazovať farebné pásy aj na
hranici chodníka a cesty. Mesto si sľubuje zníženie počtu fatálnych nehôd
chodcov128 a automobilov.

124

SCHMITT, A. (2015). Zig Zag Road Striping Calms Traffic in Virginia. Dostupné na:
https://usa.streetsblog.org/2015/11/20/zig-zag-road-striping-calms-traffic-in-virginia/. [Naposledy
navštívené 8. augusta 2018]
125
The Washington Post. (2009). VDOT Tries Paint to Promote Road Safety. Dostupné na
http://voices.washingtonpost.com/getthere/2009/04/vdot_tries_paint_to_promote_sa.html. [Naposledy
navštívené 28. augusta 2018]
126 LIU, P., HUANG, J., WANG, W., XU, CH. (2011). Effects of transverse rumble strips on safety of
pedestrian crosswalks on rural roads in China. Accident Analysis & Prevention, Volume 43, Issue 6,
November 2011, pp. 1947-1954. Dostupné na:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000145751100131X
127 ELDREDGE, B. (2017). Dutch town installs traffic lights on the ground for texting pedestrians.
Curbed. Dostupné na: https://www.curbed.com/2017/3/28/15080478/pedestrian-crossing-lights-signground. [Naposledy navštívené 27. augusta 2018]
128 Ďalšie zaujímavé aplikácie upozornení pre chodcov v meste na tomto linku:
http://www.bbc.com/future/story
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5.7.3.

Vandalizmus

Britská marketingová firma sa v r. 2011 pokúšala zmierniť škody na súkromnom a
verejnom majetku počas nepokojov v niektorých častiach Londýna. Využili na to
veľké, zaguľatené tváre malých detí129. Nechali sa inšpirovať psychológiou, ktorá
odhalila, že v ľuďoch deti (a ich portréty) vyvolávajú pocit starostlivosti a znižuje
protispoločenské správanie. Vo výsledku sa im to podarilo. Protispoločenské
správanie sa v oblastiach s detskými tvárami znížilo o 24%.
Miesta v meste, ktoré sú nedostatočne udržiavané, zanedbané a schátrané zvyšujú
riziko ďalšieho vandalizmu a ničenia majetku ľudí a mesta. Ide o tzv. teóriu Broken
Window - rozbitého okna. Mnohé mestá si uvedomili tento efekt rozbitého okna a
implementujú tzv. broken window policing 130, teda verejné politiky, ktoré sa
strategicky zameriavajú znižovanie priestoru na vandalizmus a kriminálne aktivity
(grafity, žobranie a pod.), pričom zníženie priestoru na takéto aktivity nepriamo vedie
k obnove poriadku v komunite. Príkladom je holandský experiment z Groningenu 131,
kde miesta, ktoré mesto vyčistilo a grafitov a skultivovalo vykazovali relatívne nižšiu
mieru vandalizmu a kriminality ako podobné miesta, ktoré boli znečistené a
spustnuté. Aj preto sa mnohé mestá, napríklad v prípade grafitov, usilujú vyčleňovať
dostatočne veľké plochy pre street art a grafity. Príkladom je aj projekt Legal
Walls132, ktorý je interaktívnou mapou pre street umelcov, na ktorej nájdu legálne
plochy na sprejovanie.
5.7.4.

Regulácia psov v meste

Podobne ako napríklad v prípade motivácie neplatičov zaplatiť nedoplatok na dani,
aj v prípade zodpovedného správania majiteľov psov je možné uplatniť tzv.
spoločenské normy. Ide o postup, v ktorom budeme informovať cieľovú skupinu, že
časť ľudí z ich populácie sa správa nejakým želaným spôsobom. To môže vytvoriť
tlak na ľudí, ktorí sa nesprávajú želaným spôsobom, aby zmenili svoje správanie.
Príkladom môže byť jednoduchý experiment študentky ÚVP 133. Na miestach, v
ktorých sa vyskytujú majitelia psov informovala formou tabuliek o správaní iných
majiteľov psov - “81 % tvojich susedov zbiera výkaly po svojich psoch”,
Local Government Association, (2017). Babies of the Borough – using behavioural insights to
reduce anti-social behaviour. [online], Dostupné na https://www.local.gov.uk/babies-borough-usingbehavioural-insights-reduce-anti-social-behaviour
130 WILLIAM J., B., et al. (2004). This Works: Crime Prevention and the Future of Broken Windows
Policing. Civic Bulletin. No. 36. Dostupné na: https://www.manhattaninstitute.org/sites/default/files/cb_36.pdf
131 KEIZER, K., LINDENBERG, S., STEG, L. (2008). The Spreading of Disorder. Science. 322 (5908):
1681–1685.
132 Legal Walls. Viac informácií o projekte: https://legal-walls.net/
133 NAGYOVÁ, M. (2016). Účinnosť vybranej intervencie vo forme postrčenia (nudging) zameranej na
zmenu správania. Diplomová práca. ÚVP, FSEV UK. Dostupné na:
https://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild000044DA
129
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kombinovanou s “Prosím, zbierajte výkaly po vašich psoch”. Pomocou takýchto
tabuliek došlo oproti kontrolnej skupine (oblasti bez tabuliek) o približne 50 % pokles
počtu psích exkrementov.
5.7.5.

Starostlivosť o zeleň a verejný priestor

Drvivá väčšina miest má problémy s čistotou verejného priestoru a preto do tejto
oblasti investujú veľkú časť z mestských rozpočtov. Kodaň má ambíciu stať sa
najčistejším mesto na svete, aj preto sa usiluje zapojiť občanov. Podľa prieskumov,
približne každý tretí Dán necháva odpad na verejnom mieste alebo v parku. Mesto
sa dovolilo uskutočniť experiment Pelle G. Hansena z Roskilde University. Tí zistili,
že nakreslením odtlačkov topánky (footprint) na chodníky vedia znížiť tendenciu
hádzať odpad na zem až o 46 %. Dôvodom je predovšetkým to, že chodci si takýmto
spôsobom odpadkové koše skôr všimnú a zapamätajú134.
5.7.6.
Dobrovoľníctvo
Upratovanie verejného priestranstva je príležitosťou pre mesto zvýšiť aktivity jej
obyvateľov. Príkladom je The Spring Clean-Up Campaign135 z estónskom Talline,
kde každoročne mesto organizuje spoločné veľké jarné upratovanie spojené s
ďalšími voľnočasovými aktivitami. Mesto zároveň oceňuje a oficiálne ďakuje
participantom, ktorí sa najviac pričinili o čistotu verejného priestoru. Základom
úspechu je koordinácia všetkých verejných inštitúcii pri promovaní udalosti - školy,
dopravný podnik, úrady, domovy sociálnych služieb.
Prehľad nástrojov na zvýšenie kvality života v miestnych samosprávach uvedený
v predchádzajúcich kapitolách, rozhodne nevyčerpal všetky príklady inovatívnych
nástrojom na zvýšenie kvality života v miestnej samospráve. Ide o živý materiál, s
ktorým budeme pracovať a postupne dopĺňať ďalšie zaujímavé príklady inovácií,
ktoré sú zavádzané v slovenských a zahraničných samosprávach. Budeme radi, ak
nám pošlete svoje nápady, postrehy a tipy a podelíte sa o svoje poznanie v tejto
oblasti tak, aby sa mohlo šíriť medzi tých, ktorí o tejto téme uvažujú a skúšajú dané
inovácie zaviesť aj v mestách a obciach, v ktorých žijú.

134

JESPERSEN, M. S. Green Nudge: Nudging Litter Into The Bin. Dostupné na:
https://inudgeyou.com/en/green-nudge-nudging-litter-into-the-bin/. [Naposledy navštívené 28. augusta
2018]
135 URBACT. Spring clean-up campaign. Dostupné na: http://urbact.eu/spring-clean-campaign.
[Naposledy navštívené 28. augusta 2018]
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