
BEHAVIORÁLNA POLITIKA 
PRE MESTO STARAJÚCE SA O 
SVOJICH OBČANOV

CIVITA CENTER



2

Prečo tento projekt

Cieľom projektu je priniesť prvýkrát tento trend na Slovensko a
zaradiť sa tak, v tomto ohľade, medzi progresívne štáty EU. Na
Slovensku vo verejnom sektore ešte neexistuje systematický
prístup k tejto téme.

Malé zmeny v komunikácii, poradí, v ktorom prezentujeme
informácie, alebo na prvý pohľad zanedbateľné nuansy v
nariadeniach a reguláciách majú väčší vplyv na správanie
občanov, ako pokuty, alebo zákazy.

Súčasťou verejných správ sa stávajú behaviorálne inštitúcie a
oddelenia zamerané na analýzu správania sa ľudí a prijímania
účinných a finančne nenáročných návrhov v rámci verejnej
politiky (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Dánsko, USA).
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9 expertov
analýza
behaviorálna ekonomika/ 
psychológia
verejná politika
IT

20+ expertov v 
spolupracujúcich
inštitúciách

Základné informácie o projekte

Prostredníctvom malých zmien
zefektívniť procesy týkajúce sa
služieb samosprávy, zlepšiť vnímanie
občanov, ktorí majú o procesoch a
službách verejnej správy negatívnu
mienku a ovplyvniť ich správanie,
aby bolo v súlade s cieľmi miestnej
územnej samosprávy.

ČASOVÝ RÁMEC
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Spolupracujúce subjekty

SAMOSPRÁVA

AKADEMICKÝ 
SEKTOR

MIMOVLÁDNY 
SEKTOR
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Cieľové skupiny projektu

Občania Samospráva

- lepšia skúsenosť s úradmi

- participácia na veciach
verejných

- vyššia hodnota za peniaze

- riešenie problémov, ktoré
ich trápia

- zmena prístupu k občanom
a zlepšenie komunikácie

- riešenie problémových
oblastí jednoduchými
nástrojmi

- zvýšenie príjmov a šetrenie
zdrojov
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Hlavné výstupy projektu

Analýza problémových oblastí mesta vo vzťahu k
možným behaviorálnym intervenciám, analýza
elektronických služieb, porovnávacia analýza vo vzťahu k
URBAN Governance Survey

Príklady otestovaných opatrení zavedených v rámci
projektu, spolu s ich výsledkami

Návod pre samosprávu ako zavádzať behaviorálnu
politiku a behaviorálne opatrenia v podmienkach SR,
vrátane školení

Odporúčania a návrhy na zmenu regulácií a metodických
postupov, návrhy a odporúčania aj pre štátnu správu

Nástroj pre participatívny rozpočet
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Príklady dopadov projektu na samosprávu

Zvýšenie výberu daní a poplatkov o 5% - 10%

Zlepšenie prospechu žiakov na školách, ktorých
zriaďovateľom je samospráva o 27%

Zvýšenie online platieb miestnych daní až o 76 %.

Zvýšenie elektronicky podaných formulárov nad 80%
z celkového počtu podaných prihlášok

Zvýšenie separovania o 3,8 % a zároveň zníženie
priemerného množstva odpadu na domácnosť za mesiac
o 1,1 kg

Zníženie odpadu v podobe ohorkov o 70%
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Oblasti behaviorálnych intervencií

PARTICIPATÍVNY 
ROZPOČET

SEPAROVANÝ 
ZBER

VEREJNÉ 
PRIESTRANSTVÁ

DANE A POPLATKY

ŠKOLSTVO

SLUŽBY OBČANOM
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


