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Kto sme a čo robíme 
 
CIVITA CENTER, o. z. 
 
Civita Center je občianskym združením spájajúcim odborníkov na verejnú správu, 
ktorého hlavným poslaním je monitorovanie a analýza verejných inštitúcií, 
vyhodnocovanie ich činností a vplyvu na verejnú správu a propagovanie návrhov riešení 
problémov verejnej správy na Slovensku. Zaoberáme sa tiež zberom dát a analýzami, 
ako aj zvyšovaním informovanosti občanov o verejných politikách.  
 
Cieľom občianskeho združenia je taktiež vytváranie platforiem s verejnou správou 
a analýza a návrhy zlepšenia IT prostredia vo verejnej správe. Pôsobíme tiež v oblasti 
poskytovania pomoci pre inštitúcie verejnej správy v rámci kandidátskych krajín na vstup 
do EÚ, ktoré zavádzajú reformy s cieľom členstva v EÚ. Venujeme sa poskytovaniu 
poradenstva a vzdelávacích aktivít pre inštitúcie verejnej správy.  
 
Náš tím expertov so skúsenosťami vo verejnej správe od roku 2016 poskytuje cieľovým 
skupinám pomoc pri návrhu, realizácii a zavádzaní reforiem, vrátane implementácie 
nevyhnutných iniciatív a projektov v oblasti e-governmentu. Okrem toho máme 
dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov podporených zo zdrojov 
európskych fondov. 
 
V rámci našich aktivít spolupracujeme s Univerzitou Komenského v Bratislave, 
ako aj Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. S cieľom priniesť na Slovensko 
prvýkrát trend aplikovania behaviorálnych poznatkov v rámci zlepšovania VS a zaradiť 
sa tak medzi progresívne štáty EÚ realizujeme v spolupráci s našimi partnermi projekt 
BEHAVIORÁLNA POLITIKA PRE MESTO STARAJÚCE SA O SVOJICH OBČANOV. 
Skúsený tím expertov na verejnú politiku a behaviorálne vedy navrhol pre samosprávu 
koncepciu behaviorálnej politiky, ktorej aplikovaním do praxe budú môcť mestá vyriešiť 
niektoré ich špecifické problémy ako neefektívny výber daní či neprívetivé služby. 
Hlavným princípom opatrení behaviorálnej politiky bola ich inovatívnosť a jednoduchosť 
ich implementácie. V rámci projektu sme sa zamerali na mapovanie potrieb, dizajn 
a testovanie riešení problémových agend na základe behaviorálnych poznatkov, 
na zavádzanie funkčných riešení do praxe, vypracovanie behaviorálnej politiky mesta 
starajúceho sa o svojich občanov, ako aj na zavádzanie funkčných riešení do praxe, 
vytvorenie platformy pre participatívny rozpočet a prioritizovanie problémov. 
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ÚSTAV VEREJNEJ POLITIKY FSEV UK 
 
Behaviorálny tím Ústavu verejnej politiky FSEV UK sa začal formovať pred vyše štyrmi 
rokmi (v roku 2015), a to po návrate prof. Ing. Emílie Sičákovej-Beblavej, Ph.D., 
zo vzdelávacieho programu z KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, 
na ktorom sa poznatkom z behaviorálnych vied venovali vo veľkej miere. Naše knižnice 
začala postupne napĺňať zahraničná odborná literatúra (nielen nositeľov Nobelových 
cien) z oblasti behaviorálnych vied, viac sme sa ponorili do štúdia behaviorálnych 
experimentov uskutočňovaných v zahraničí a zaznamenali sme aj trend zavádzania 
kurzov k danej problematike do programov verejnej politiky a verejnej správy. Venovať 
sa tejto problematike aj na Slovensku nás lákalo čoraz viac. Našou ambíciou však 
nebolo kopírovať to, čo robia súkromné firmy už niekoľko desaťročí, ale pokúsiť sa ich 
poznanie, ich prístupy a poznanie vedcov z behaviorálnych vied preniesť do kontextu 
verejnej správy na Slovensku s cieľom zlepšovania verejných služieb.  
 
Začali sme učebnicou, ktorá obsahuje hlavné poznatky z behaviorálnych vied a je 
verejne dostupná na webovej stránke: http://behavioralnaverejnapolitika.sk/. Spolu 
so zapálenými kolegami z Univerzity Komenského a mimo nej sme pripravili 
rovnomenný kurz pre študentov magisterského programu Verejná politika, ktorý 
ponúkame na Ústave verejnej politiky od roku 2016. Veľká vďaka v tejto oblasti patrí 
Mgr. Otakarovi Horákovi, PhD. a Matejovi Šuchovi, MSc. Študenti daného programu 
začali robiť prvé experimenty a záverečné práce súvisiace s danou témou. Príkladom je 
snaha o zníženie počtu fajčiarov na neoznačených miestach pred hlavnou stanicou 
v Bratislave. V Ústave verejnej politiky sme prijali interného doktoranda Mgr. Patrika 
Pavlovského, ktorý sa venuje práve tejto téme a ktorý ňou nadchol aj kolegu 
Mgr. Matúša Slobodu, PhD. Spolupracuje s nami aj študent odboru psychológia 
Bc. Roman Burič z Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Stali sme sa partnermi SLOVAK 
BEHAVIORAL ECONOMY NETWORK, začali sme spolupracovať s Úradom vlády a ich 
iniciatívou BRISK, zúčastnili sme sa vzdelávania, ktoré uskutočnil britský BEHAVIORAL 
INSIGHT TEAM v Bratislave. Spolupracujeme s CENTROM SPOLOČENSKÝCH 
A PSYCHOLOGICKÝCH ANALÝZ SAV, ktoré sa tiež venuje behaviorálnemu výskumu, 
a aj s experimentálnym tímom pôsobiacim na Masarykovej univerzite v Brne. Vďaka 
spolupráci s občianskym združením CIVITA CENTER sme sa posunuli ďalej a začali 
sme uskutočňovať behaviorálne experimenty zamerané na účinnejšiu a kvalitnejšiu 
verejnú správu v meste Prievidza. Zároveň spolupracujeme s občianskym združením 
ŽIVICA a behaviorálne experimenty sa snažíme preniesť aj do slovenských škôl 
pri uvažovaní o tom, ako zlepšiť naše životné prostredie.  
 
 
 
 

http://behavioralnaverejnapolitika.sk/
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MESTO PRIEVIDZA  
 
Manuál, ktorý držíte v ruke, by zároveň nevznikol bez hlavného partnera projektu 
BEHAVIORÁLNA POLITIKA PRE MESTO STARAJÚCE SA O SVOJICH OBČANOV, 
ktorým je mesto PRIEVIDZA.  
 
Prievidza je okresné mesto ležiace v Trenčianskom kraji vzdialené 63 km od krajského 
mesta Trenčín. Počtom obyvateľov je to 11. najväčšie mesto na Slovensku. Prievidza 
s počtom obyvateľov 46 059 a rozlohou 43,06 km² je centrom regiónu Horná Nitra. 
Mesto Prievidza je administratívnym i prirodzeným centrom okresu Prievidza. Mesto 
patrí medzi najtransparentnejšie samosprávy na Slovensku a v rámci programu rozvoja 
mesta si za jeden zo svojich cieľov stanovilo transparentné rozhodovanie a otvorenú 
samosprávu. V rámci projektu Civita Center s mestom Prievidza spolupracuje 
na mapovaní potrieb, dizajne a testovaní riešení problémových agend na základe 
behaviorálnych poznatkov a na zavádzaní funkčných riešení do praxe, pričom mesto je 
priamo zapojené do dizajnu a realizácie behaviorálnych experimentov. 
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Manažérske zhrnutie 
 
Predkladaný manuál sme vytvorili na to, aby úradník, manažérka, poslanec alebo 
primátorka mesta vedeli o zmysle poznania behaviorálnych vied pre svoje rozhodovanie 
v mene mesta a aby dané poznanie dokázali použiť. Preto v tomto manuáli odpovedáme 
na tri kľúčové otázky. Prvou je otázka, PREČO sa venujeme behaviorálnym 
intervenciám pri rozhodovaní mesta. Ďalšou je otázka, ČO sú behaviorálne intervencie, 
aké typy behaviorálnych intervencií poznáme a aké vlastnosti by účinné intervencie mali 
mať. Treťou je otázka, AKO vybrať vhodnú intervenciu a ako ju zaviesť vo vašom meste. 
Tu poskytujeme príklady viacerých postupov, ktoré už boli úspešne testované 
v konkrétnom verejnom úrade. 
 
 

 
 
Zdroj: autori 
 
Veríme, že tento manuál bude prínosom pre vašu prácu pri snahe zlepšovať 
rozhodnutia mestských úradov a obyvateľov slovenských miest. Privítame vaše 
poznámky, skúsenosti a výsledky experimentov uskutočnených v tejto oblasti, ktoré by 
mohli obohatiť naše ďalšie výskumné a praktické práce v tejto oblasti.  
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Úvod 
 
Jednotlivci a organizácie robia chyby pri usudzovaní a rozhodovaní. Platí to aj 
pre slovenské mestá, keďže aj tam pracujú úradníci, manažéri a politici, ktorí môžu robiť 
chyby pod vplyvom emócií alebo preto, že používajú nesprávne heuristiky. Môžu 
sa tak napr. nesprávne domnievať, že ak jedna úradníčka neovláda program Excel, 
tak celé úradníctvo je počítačovo negramotné, prípadne vyberajú svojich kolegov cez 
výberové konania bez štruktúrovaných testov a nechajú sa pri usudzovaní 
a rozhodovaní unášať osobnými ne/sympatiami. V meste sa chyby pri usudzovaní 
a rozhodovaní vyskytujú jednak pri manažovaní mestského úradu a aj pri prijímaní 
a implementácii jednotlivých riešení, teda verejných politík spojených s poskytovaním 
a zabezpečovaním verejných služieb.  
 
Chyby pri usudzovaní a rozhodovaní robia aj obyvatelia mesta, a to aj pri kontakte 
s úradmi a pri dodržiavaní pravidiel. Približne 12 % domácností v meste Prievidza 
nezaplatilo v roku 2018 načas poplatky za zber a likvidáciu odpadu. Podobné situácie 
rieši väčšina miest, domácnosti niekedy nezaplatia ani po urgencii. Okrem poplatkov 
býva problémom aj vymáhanie zaplatenia pokút. Príkladom je mesto New York, 
kde skoro polovica ľudí, ktorí boli v tomto meste predvolaní pred súd v súvislosti 
s pokutou za odhadzovanie odpadkov na ulici alebo pitie na verejnosti, sa na daný súd 
nedostavila, a to ani po pripomenutí prostredníctvom e-mailu. Na stanovený termín 
zabudli alebo mu neprikladali dostatočnú váhu. Práve tu mestu pomohli behaviorálne 
poznania, ktoré sa týkajú nielen toho, kde pri uvažovaní a rozhodovaní robíme chyby, 
ale aj toho, ako nastaviť a upraviť procesy rozhodovania tak, aby nesprávneho 
usudzovania a rozhodovania v mene mesta bolo menej. Výskumníci použili hneď 
niekoľko behaviorálnych intervencií. Jednou z nich bolo prepracovanie predvolania 
na súd. Nová forma predvolania obsahovala jednoduchší nadpis, z ktorého jasne 
vyplývalo, o čo ide – dátum, čas a miesto konania sa zo spodnej časti predvolania 
presunuli do hornej, kde si ľudia tieto informácie mohli všimnúť s väčšou 
pravdepodobnosťou, a následky nedostavenia sa boli formulované stručne a jasne. Boli 
tiež podané formou, ktorá evokovala pocit straty. Averzia voči strate totiž z pohľadu 
behaviorálnych vied patrí k významným motivátorom ľudského správania. Druhou 
intervenciou boli pripomienkové SMS správy. Tie boli zasielané 7 dní, 3 dni a deň pred 
súdnym procesom, pričom opäť obsahovali dátum, čas a miesto konania. Mesto tak 
jasne komunikovalo následky nedostavenia sa, no taktiež nabádali ľudí, aby si cestu 
na súd naplánovali. SMS správa bola zaslaná aj po ďalšom vynechaní súdneho 
procesu, tentokrát však zdôrazňovala sociálne normy. Pomocou týchto behaviorálnych 
intervencií sa mestu New York napokon podarilo znížiť počet nedostavení sa na súd 
spolu o 32 %3. 
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Usudzovaniu a rozhodovaniu jednotlivca sa venujú viaceré vedné odbory, 
ako sú napríklad mikroekonómia, kognitívna psychológia a etika. Venuje sa štúdiu 
ľudského správania a definovaniu systematického vplyvu interných a externých faktorov 
na výsledok individuálneho usudzovania a rozhodovania a na procesy s tým spojených. 
Na dané poznatky nadväzuje behaviorálna verejná politika, ktorej význam spočíva 
v zohľadnení iracionálneho správania jednotlivcov (v našom prípade úradníci, političky 
a obyvatelia mesta) a hľadaní spôsobov, ako robiť účinnejšie verejné politiky. 
 
Trend zavádzať behaviorálne poznatky do procesov prijímania rozhodnutí v mestách 
je pomerne nový, ale rýchlo sa šíriaci. Nielen vlády mnohých krajín, ale aj mestské 
úrady vo viacerých krajinách vytvárajú svoje behaviorálne tímy. Príkladom je viac ako 
100 miest v USA, za ktorými stojí iniciatíva BLOOMBERG CITIES. Dané mestá si tak 
budujú kapacity v oblasti práce s dátami a dôkazmi pri tvorbe verejných politík. 
Príkladom takejto verejnej politiky môže byť intervencia vykonaná v meste Chicago, 
v ktorom sa rozhodli obmedziť príliš vysokú spotrebu jednorazových plastových tašiek. 
Mesto sa spojilo s behaviorálnym tímom ideas42, v spolupráci s ktorým skúmalo, 
aký malo zavedenie minimálnej, 7-centovej dane na plastové tašky vplyv na predajnosť 
týchto tašiek pri bežných nákupoch v potravinách. Vychádzajúc z behaviorálnych 
princípov, medzi ktoré patrila napríklad averzia voči strate, výskumníci zaznamenali 
významný pokles dopytu po plastových taškách. Pred zavedením dane až 82 % 
nakupujúcich používalo jednorazové plastové tašky. Aj napriek minimálnej výške dane 
sa tento počet po jej zavedení znížil o 27,7 %. Naopak, zvýšil sa predaj papierových 
tašiek a aj ľudí, ktorí prestali tašky používať úplne4. 
 
Podobné iniciatívy vznikajú aj v mnohých mestách krajín Európskej únie. Uvedené 
iniciatívy sú dôležité z viacerých dôvodov – jedným z nich je skutočnosť, že agenda 
a kontext problémov, ktoré riešia mestá, je zvyčajne iná, ako tá, ktorej sa venujú 
centrálne verejné správy.  
 
Odhady naznačujú, že do roku 2050 dvaja z troch obyvateľov našej planéty budú žiť 
v meste5. V slovenských mestách žije v súčasnosti takmer 60 % obyvateľov tejto krajiny 
a toto percento má tendenciu narastať. Pochopiť to, čo robia, aké rozhodnutia prijímajú 
mestské samosprávy a v akom prostredí, je tak dôležitou výzvou aj pre Slovensko. 
Mestá zabezpečujú a poskytujú mnohé služby, ktoré sú kľúčové pre kvalitu života 
každého z nás – od materských škôlok po čisté ulice. Preto sme pripravili tento manuál 
a preto sa na Ústave verejnej politiky tejto problematike venujeme. Ambíciou 
predkladaného manuálu je posilniť trend aplikovania behaviorálnych poznatkov v rámci 
zlepšovania rozhodovania a kvality verejných služieb zabezpečovaných slovenskými 
mestami. To znamená naučiť tímy v slovenských mestách pracovať s behaviorálnymi 
intervenciami, ktorých hlavným princípom je ich inovatívnosť a jednoduchosť 
implementácie.  
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Predkladaný manuál sa skladá z viacerých častí. Začíname prehľadom vybraných typov 
chýb, ktoré sa v mestách zvyčajne vyskytujú a pokračujeme prehľadom typov 
behaviorálnych intervencií, ktoré môžu týmto chybám zabrániť. V tomto manuáli sa tiež 
dozviete, aké vlastnosti by behaviorálne intervencie v miestnej samospráve mali mať 
a ako identifikovať potenciál na využitie behaviorálnych intervencií. Na záver uvádzame, 
ako postrčenia či iné behaviorálne intervencie vybrať a realizovať. 
 
Autori  
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1. PREČO: Behaviorálne intervencie a chyby pri 
usudzovaní a rozhodovaní v miestnej samospráve 

 
Rozhodovanie jednotlivca nevedie vždy k naplneniu cieľov, ktoré daný jednotlivec 
zamýšľa. Podobne je to na úrovni organizácií, keď nie vždy dochádza k naplneniu 
stanovených cieľov verejných politík, teda verejných intervencií. V prípade miest 
sa uvedené môže prejaviť v podobe nespokojnosti so službami (napr. nespokojnosť 
s kvalitou služby), ktoré miestna samospráva zabezpečuje. Dôvodov uvedeného stavu 
v mestách môže byť veľa, ale patria sem nepochybne aj sklony k chybám 
pri usudzovaní a rozhodovaní, na ktoré poukazujú behaviorálne vedy. Britský Behavioral 
Insight Team (ďalej aj „BIT“) poukázal na tieto chyby v troch základných aktivitách 
pri tvorbe verejných politík: pri príprave verejných politík, pri rozhodovaní 
a pri implementácii.  
  
SCHÉMA 1: Príklady omylov pri usudzovaní vo verejnej správe6  
 

 
 
 
Sebapotvrdzujúca predpojatosť  
Táto chyba predstavuje tendenciu vyhľadávať alebo interpretovať zistenia tak, 
aby zapadali do nášho obrazu a aby sme sa prostredníctvom nich utvrdili vo svojom 
pôvodnom presvedčení. Ľudia sú tak menej schopní kriticky analyzovať informácie, 
ktoré by mohli byť v rozpore s ich vlastnou ideológiou, alebo im pripisujú menší význam. 
Ako príklad uvádzame výskum v Dánsku, kde politici najskôr odpovedali, či sú skôr 
za štátne školy alebo za súkromné školy, a následne hodnotili úspešnosť dvoch škôl 
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podľa uvedených štatistík a výsledkov. V prípade, že boli školy označené ako A a B, 
75 % politikov odpovedalo správne. Ak však boli školy označené ako štátna a súkromná, 
tak v prípade, že bola správna odpoveď v súlade s ich politickým presvedčením (štátna 
vs. súkromná), 92 % politikov odpovedalo správne. Ak však správna odpoveď v súlade 
s ich presvedčením nebola, správne odpovedalo len 56 % politikov. Hodnotenie škôl tak 
vo veľkej miere záviselo viac od predpojatostí politikov, ako od reálnych výsledkov7. 
 
Alokácia pozornosti 
Isté verejné otázky a riešenia bývajú aktérom vo verejnej politike bližšie a to bez ohľadu 
na to, či sú najdôležitejšie. Jedným z dôvodov môže byť to, že sa prijme riešenie, 
ktoré im ako prvé napadne. Jedinci totiž zvyknú usudzovať o frekvencii alebo 
pravdepodobnosti udalosti ich dostupnosťou. Teda tak, ako rýchlo/ľahko im napadnú 
relevantné príklady. Ide o negatívny výsledok použitia heuristiky dostupnosti, teda 
kognitívnej skratky, keď sa jedinec rozhoduje na základe toho, ako ľahko si dokáže 
vybaviť to, čo považuje za relevantné príklady daného javu. Jednotlivec tak hodnotí 
pravdepodobnosť výskytu nejakej udalosti na základe ľahkosti, s akou je dostupná 
v jeho mysli. V jej dôsledku môže byť napríklad prijatá verejná politika na základe toho, 
že jej bolo venované veľké množstvo pozornosti v médiách, a nie preto, že by bola 
najviac potrebná alebo účinná.  
 
Stádovitosť 
Tento efekt nastáva, keď ľudia v skupine neprejavia svoj nesúhlas s väčšinovým 
názorom skupiny, aj keď s ním v duchu nesúhlasia. Môže to byť z dôvodu nesúladu 
tohto názoru so skupinovou identitou, vplyvom sociálneho tlaku a strachu z odmietnutia 
alebo si ľudia môžu myslieť, že keď majú ostatní iný názor, zrejme majú aj viac 
informácií o danej problematike. V dôsledku tejto chyby nedôjde k dostatočnej diskusii, 
iba k posilňovaniu skupinového názoru a nakoniec môže byť prijaté extrémne opatrenie. 
K tomuto efektu dochádza na úradoch, kde je skupina pracovníkov pomerne 
homogénna a pomerne formálna, s hierarchickým usporiadaním moci, čo znižuje 
pravdepodobnosť vyjadrenia nesúhlasu. Príkladom práce s efektom stádovitosti sú 
opatrenia zamerané na zníženie kriminality mladistvých. Štúdia z Veľkej Británie 
ukázala, že 6 % mladých ľudí vo veku 10 – 19 rokov patrilo do nejakého gangu8. Miera 
trestných činov bola výrazne vyššia pre členov týchto skupín ako pre ostatných ich 
rovesníkov a 51 % z nich uviedlo, že užívali nelegálne drogy s inými členmi gangu. Ako 
časť riešenia bola použitá sociálna norma, a to tak, aby činnosť jedného člena gangu 
ovplyvnila celý gang. Takže ak sa člen gangu dopustí trestného činu, pozornosť úradov 
sa sústredí na celú skupinu a začnú sa prešetrovať drogové aktivity, držanie zbraní 
a podobne. Následne boli členovia gangu ako súčasť trestu podrobení skupinovému 
sedeniu, v ktorom boli členovia gangu vystavení širším sociálnym normám. Na tomto 
modeli bolo založených viac iniciatív. V Chicagu a Baltimore táto intervencia znížila 



 
 
 

 
 

17 
 

priemerný mesačný počet ozbrojených lúpeží a vrážd spôsobených mladistvými o 35 %, 
v Cincinnati tento počet za prvých 9 mesiacov od zavedenia intervencie klesol o 50 %9. 
 
Štát Montana pracoval s efektom stádovitosti v kampani „Most of Us Wear Seatbelts“, 
ktorá mala zvýšiť používanie bezpečnostných pásov. Prieskum ukázal, že 85 % šoférov 
bezpečnostný pás používa, no títo šoféri si mysleli, že pásy používa len asi 60 % 
vodičov. Kampaň prebiehala prostredníctvom reklám v rádiu, novinách a pomocou 
bilbordov. Použitie sociálnej normy, a teda konfrontovanie vodičov s reálnym počtom 
tých, ktorí pásy používajú, zvýšilo používanie pásov o 2 až 13 %, v závislosti od meranej 
oblasti9.  
 
Ilúzia podobnosti 
Väčšina ľudí si myslí, že keď majú určitý názor, aj ostatní budú tento názor zdieľať. 
Preto sa môže stať, že osoby zodpovedné za prijatú politiku precenia to, ako bude 
verejnosť zdieľať ich názor na danú problematiku. Reakcia verejnosti na prijatú politiku 
potom môže byť oveľa negatívnejšia, ako sa očakávalo. Príkladom sú zistenia výskumu, 
v ktorom účastníci posudzovali tri kontroverzné politiky – týkajúce sa trestu smrti 
za zločin zabitia, registrácie všetkých predaných ručných zbraní a vyučovania morálky 
na štátnych školách. Následne mali posúdiť, koľko opýtaných bude súhlasiť s ich 
názorom. Výsledky ukázali, že čím viac s danou politikou súhlasili, tým väčšiu podporu 
verejnosti očakávali10. 
 
Súperenie medzi skupinami 
Človek si do veľkej miery zakladá aj na svojej skupinovej identite. Táto príslušnosť je 
taká silná, že ľudia majú tendenciu držať so svojou skupinou, aj keď boli do skupín 
pridelení náhodne. V tomto prípade ľudia z dôvodu príslušnosti ku skupine odmietajú 
argumenty druhej skupiny, a to aj napriek vysokej kvalite týchto argumentov. Ľudia 
považujú druhú skupinu za menej schopnú, ich úmysly za nečisté a ich úsudky za menej 
správne. Ako príklad uvádzame postoje liberálnych a konzervatívnych strán k právam 
a zákonom týkajúcich sa menšín. Liberálni politici, ktorí sú za presadzovanie väčšej 
sociálnej spravodlivosti, sami seba vnímajú ako bojovníkov za spravodlivosť a za to, 
aby mali všetci rovnaké možnosti, a konzervatívcov vnímajú ako tých, ktorí chcú 
zamedziť pokroku spoločnosti a brániť menšinám v dôstojnom živote. Naopak, 
konzervatívni politici sami seba vnímajú ako tých, ktorí nehľadia na farbu pleti či iné 
charakteristiky menšín a záleží im najviac na faktoch a na spravodlivosti pre všetkých, 
pričom liberálov vnímajú ako tých, ktorí chcú narušiť normy a vytvoriť systém 
podporujúci záujmy menšín na úkor spravodlivosti. Obe skupiny si o ľuďoch z tej druhej 
myslia, že im chýbajú fakty, a ak s nimi nesúhlasia ani po predložení faktov, považujú 
druhú skupinu za zaslepenú ideológiou. Uvedené medziskupinové súperenie môže mať 
negatívny vplyv na diskusiu o prijímaných zákonoch týkajúcich sa napríklad 
spomínaných menšín11.  
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Omyl prílišného optimizmu 
Tento omyl nastáva, keď sú si ľudia príliš istí svojimi schopnosťami, vedomosťami 
a preceňujú pravdepodobnosť úspechu. V štúdii BIT výskumníci kládli ľuďom všeobecné 
otázky a následne sa ich pýtali na ich istotu so svojimi odpoveďami. V priemere ľudia 
dosahovali úspešnosť 60 %, no ich istota bola na úrovni 72 %. Podľa štúdie 
uskutočnenej v USA, ktorá sledovala správanie úradníkov a expertov v istej oblasti, 
dochádza k tomu omylu hlavne v prípadoch, keď majú ľudia dostatok skúseností v danej 
oblasti. V dôsledku tohto omylu tak môžu byť prijaté príliš riskantné rozhodnutia. Príliš 
sebavedomí úradníci a politici napríklad neprijali opatrenia na zlepšovanie 
poľnohospodárskych postupov na zníženie hladiny metánu alebo opatrenie na ochranu 
pobrežných osád pred stúpajúcou hladinou mora, čím vystavili ľudí riziku12. Prílišné 
sebavedomie tiež vedie k ignorovaniu dôkazov o možných problémoch. Analýza 
projektov infraštruktúry z minulého storočia ukázala, že výdavky na tieto projekty boli 
o 28 % vyššie, ako sa očakávalo. Môže za to práve prehnané sebavedomie pri 
výpočtoch predpovedí cien. Tieto predpovede sa časom nezlepšili, na konci storočia boli 
predpovede cien rovnako chybné, ako na jeho začiatku13. 

 
Ilúzia kontroly 
Ilúzia kontroly je tendencia preceňovať, ako významne môžeme ovplyvňovať konkrétne 
situácie. V prípade verejných politík to môže byť problém, keďže väčšinou 
ide o komplexné problémy, v ktorých nie je jasná príčina a následok. Precenenie 
kontroly a zjednodušenie problému môže mať za následok nové problémy v inej oblasti. 
Táto ilúzia je tým častejšia, čím viac moci daný človek má. Keďže je vystavený čoraz 
komplexnejším situáciám, vzťah medzi príčinou a následkom je čoraz menej jasný. 
Jednotlivec si pritom často neuvedomuje, aké rozsiahle následky jeho rozhodnutia majú.  
  
Čo by sme si mali z tejto časti zapamätať?  
Zmyslom behaviorálneho prístupu k verejnej politike, ktorý predstavujeme v tomto 
manuáli, je zvýšiť účinnosť implementácie politík a to použitím takých konkrétnych 
nástrojov, ktoré dokážu  ovplyvniť správanie cieľovej skupiny obyvateľov želaným 
smerom.  
 
To, čo by sme mali z tejto časti zapamätať, je model správania, ktorý behaviorálny 
prístup k verejnej politike predpokladá u každého z nás. Behaviorálny model nášho 
správania nás vykresľuje dvojako – ako rozhodovacie superstroje a zároveň ako 
tzv. kognitívnych lakomcov. Sme superstrojmi, pretože sme vybavení skvelými 
kognitívnymi a uvažovacími schopnosťami. Kognitívnymi lakomcami sme však tiež, 
pretože nie vždy (vedome alebo nevedome) naplno využívame svoje skvelé schopnosti 
vo svoj prospech.  
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Ako kognitívni lakomci máme tendenciu voliť si cestu najmenšieho odporu14. Dôkladné 
uvažovanie pri každom jednom zo stovky rozhodnutí, ktoré robíme každý deň, by bolo 
časovo príliš náročné a vyčerpávajúce. Aj preto sa často spoliehame na intuíciu a iné 
mentálne skratky, ako aj na zjednodušenú, ad hoc vytvorenú percepciu reality namiesto 
jej skutočnej, komplexnej verzie. 
 
Pridaná hodnota behaviorálnych poznatkov nespočíva len v lepšom pochopení príčin 
nesúladu správania cieľovej skupiny verejnej intervencie s pôvodnými očakávaniami. 
S modelom, ktorý behaviorálny prístup k verejnej politike ponúka, je možné pracovať 
aj pri tvorbe a implementácií verejných politík, konkrétne pri tvorbe relatívne 
nenákladných opatrení či zmien, ktoré bližšie predstavujeme v nasledujúcej časti 
manuálu.  
 
Čo by sme si teda mali ešte z tejto časti zapamätať? Okrem toho, že existujú racionálne 
dôvody, pre ktoré sa jednotlivci nemusia správať tak, ako sa pri návrhu a implementácii 
verejnej intervencie očakávalo, je relevantné predpokladať, že významná časť ľudí 
sa podľa očakávaní nespráva preto, lebo sú kognitívnymi lakomcami. Podobné, 
behaviorálnymi vedami informované modely správania je vhodné mať na zreteli 
pri vyhodnocovaní účinnosti vašich verejných intervencií, ako aj pri výbere a tvorbe 
ďalších opatrení v rámci ich implementácie. Môžete tak čiastočne predchádzať 
zlyhaniam pri implementácii. 
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2. ČO: Typy behaviorálnych intervencií vhodné pre 
miestnu samosprávu  

 
Behaviorálna veda sa nevenuje len tomu, aké chyby robia jednotlivci 
pri usudzovaní a rozhodovaní, ale ponúka aj celú paletu pohľadov na to, 
ako je možné správanie ľudí meniť s cieľom dosiahnuť želaný stav. Konkrétne 
riešenia, ktoré behaviorálna veda ponúka, nazývame behaviorálne intervencie resp. 
behaviorálne opatrenia. Ide o opatrenia, ktorých cieľom je v reálnom čase a v konkrétnej 
situácii ovplyvniť správanie jednotlivcov alebo organizácií. Rozlišujeme viaceré typy 
behaviorálnych intervencií, tak ako ich uvádzame v nasledujúcej schéme.  
 
SCHÉMA 2: Typy behaviorálnych intervencií  
     

 
 
Zdroj: autori  
 
Jednotlivé typy behaviorálnych intervencií sa líšia, tak ako to naznačujeme v tabuľke 1.  
 
TABUĽKA 1: Typy behaviorálnych intervencií podľa vybraných kritérií21 

 Behaviorálna intervencia... 

 ...je jej 
cieľom 
meniť 
správanie? 

...ponecháva 
slobodnú 
voľbu? 

...pristupuje 
k nám ako 
ku 
kognitívnym 
lakomcom? 

...chce nám 
pomôcť  
prekonať 
kognitívneho 
lakomca? 

...pokladá 
za podstatu 
behav. 
problému 
primárne nízku 
motiváciu 
alebo nízku 
sebakontrolu?  

strčenia      

postrčenia      

povzbudenia      
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natočenia      

 
Strčenia (alebo zákazy a príkazy) (z ang. shove), podobne ako mäkšie alternatívy 
behaviorálnych intervencií, majú za cieľ odradiť alebo donútiť jednotlivcov alebo 
inštitúcie ku konkrétnemu správaniu. V niektorých prípadoch neželaného spoločenského 
správania (napr. násilie, fajčenie, prekračovanie rýchlosti...) môžu, v kombinácii 
s ostatnými prístupmi, byť účinnými intervenciami. Uvedený postup sa líši od postrčení 
predovšetkým v tom, že ide o typ paternalizmu, ktorý neponecháva priestor na slobodné 
rozhodnutie/voľbu jednotlivca.  
 
RÁMČEK 1: Príklad zákazu    

Vyhláška zakazujúca fajčenie v blízkosti autobusovej 
zastávky je „strkajúcou“ politikou, ktorej cieľom je odradiť 
občanov od fajčenia na tomto mieste.  
 
Na rovnaký účel môžu mestá namaľovať chodník 
na autobusových zastávkach na červeno a pridať tam 
symbol preškrtnutej cigarety. Toto opatrenie sa snaží 
„postrčiť“ občanov od neželaného správania a je nástrojom 
politiky podpory zdravého životného štýlu, nie je však 

politikou samotnou. 
 
Oba typy opatrení majú však behaviorálnu dimenziu: v oboch prípadoch je hlavným 
účelom docieliť dodržiavanie predmetného pravidla, ktoré ustanovuje vyhláška.   

 
Postrčenia (z ang. nudge) sú naopak opatrenia, ktoré sa slobodu voľby jednotlivca 
snažia rešpektovať. Ich cieľom je rovnako smerovať správanie želaným smerom, ale 
iným prístupom než je to pri strčeniach. Sú to spravidla malé zmeny v architektúre či 
dizajne situácie, v ktorých správanie, ktoré chceme ovplyvniť, nastáva. Tieto zmeny nie 
sú náhodné. Vyvstávajú z pochopenia správania jednotlivca a sklonov ku chybám, ktoré 
boli naznačené v predchádzajúcej časti tohto manuálu. Poznávacím znakom postrčení 
je pochopenie  limitov pri uvažovaní a rozhodovaní jednotlivcov a to za účelom vyvolanie 
zmeny v správaní. Intervencie, ktoré môžeme nazývať postrčeniami, sú založené 
napríklad na poznaní, že máme problém s alokáciou pozornosti, že občas príliš lipneme 
na správaní svojho „stáda“, že pri uvažovaní nad svojím správaním využívame mentálne 
skratky a pod. Na poznaní konkrétnych tendencií sú postavené postrčenia tak, 
aby dochádzalo k lepšiemu rozhodovaniu.  
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RÁMČEK 2: Príklad postrčenia – hlasovacia nádoba na cigaretové ohorky16 

Cieľom tejto dômyselne dizajnovanej nádoby na cigaretové 
ohorky je znížiť znečisťovanie verejných priestranstiev práve 
týmto druhom odpadu.  
 
Hlavným terčom dizajnu tejto nádoby je naša pozornosť. 
Na jednej strane má jej tvar, vyhotovenie a umiestnenie 
pritiahnuť našu pozornosť. Na strane druhej gamifikácia 
vyvolaná umiestnením otázky a ponúknutím dvoch možností 
sa našu pozornosť snaží odviesť od podstaty úkonu, 
ktorý od nás v skutočnosti chce: od správneho odhodenia 
cigaretového ohorku. Inými slovami, sme podnecovaní 

odhodiť ohorok do nádoby, ktorá upúta našu pozornosť a nie na zem. Zároveň 
transparentnosťou apeluje na našu spoločenskosť, v rámci ktorej naše názory 
či správanie radi porovnávame s inými.  
 
Táto nádoba je formou postrčenia, pretože jej tvorca dúfal, že sa v jej blízkosti 
budeme rozhodovať ako kognitívni lakomci. Chcel, aby jej vyhotovenie a dostupnosť 
pritiahli našu pozornosť a aby použitá gamifikácia skreslila náš úsudok zameraním 
našej pozornosti na hru – a nie na podstatu úkonu, pre ktorý nádoba existuje. Jej 
tvorca mal však s najväčšou pravdepodobnosťou úprimný cieľ podporiť výsledok, 
ktorému relatívne intuitívne možno pripísať verejnú hodnotu – čistote verejného 
priestranstva. Dizajnér tejto nádoby v konečnom dôsledku využil poznatky o limitoch 
nášho uvažovania a rozhodovania v náš prospech. 

 
Zatiaľ čo postrčenie aktívne pracuje s našimi prirodzenými kognitívnymi limitmi, 
povzbudenie ich len registruje, ale optimisticky verí, že ich vieme prekonať. Takáto 
forma behaviorálnej intervencie proaktívne apeluje na naše reflexívne „ja“, snaží sa ho 
zaktivizovať, resp. uľahčiť nám jeho využitie. Opatrenia typu varovných cedúľ 
či vysvetľujúcej infografiky sú z behaviorálneho hľadiska povzbudenia, pretože nám 
uľahčujú pochopiť správne rozhodnutie v tej-ktorej situácii. Postrčenia, naopak, tento 
krok „povzbudenia k pochopeniu“ vynechávajú a snažia sa nám priamo pomôcť vykonať 
to správne rozhodnutie bez toho, aby sme ho museli plne chápať. 
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RÁMČEK 3: Príklad povzbudenia – stopy na pohyblivých schodoch17 

Cieľom grafiky šľapají na eskalátore je poskytnúť 
nám jednoduchú a zrozumiteľnú vizuálnu 
pomôcku v momente vstúpenia na pohyblivé 
schodisko, ktorá v nás aktivuje vedomé, reflexívne 
rozmýšľanie so snahou zosúladiť pravidlá 
pre všetkých na danom mieste a umožniť nám tak 
pochopiť spoločensky správne rozhodnutie.  
 
Touto intervenciou predchádzame nesprávnym 
rozhodnutiam pre našu kognitívnu lenivosť a to 
tak, že zjednoduší a vizualizuje želané správanie. 
Predpokladom je, že nesprávne rozhodovanie nie 
je spôsobené nízkou sebakontrolou alebo 
motiváciu nebrzdiť plynulosť presunu ľudí 
na eskalátore. Intervencia  má za cieľ pomôcť 
nám vyhnúť sa skreslenej domnienke, že státie 
v akejkoľvek polohe na eskalátore nikomu 

neškodí.  

 
Naše správanie však môže byť natočené vďaka pridávaniu či odoberaniu námahy, 
ktorú na to-ktoré správanie treba vykonať. Tento druh behaviorálnej intervencie 
vychádza z predpokladu, že naším najvýznamnejším limitom je slabá, resp. chýbajúca 
motivácia alebo sebakontrola18. Motivácia a sebakontrola sú považované za akési 
palivo, ktorého úlohou je nás poháňať od našich zámerov k samotnému konaniu. 
To palivo potrebujeme na prekonanie trenia (pozri napr. aj časť 3 B), ktoré sprevádza 
každé naše rozhodnutie. Intervencia v podobe natočenia sa nás snaží nasmerovať 
prostredníctvom odbúravania trenia v ústrety želanému správaniu, resp. jeho 
stupňovaním v ústrety neželanému správaniu.   
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RÁMČEK 4: Príklad natočenia – automatické sporenie  

 
Jedným z najznámejších príkladov behaviorálnej 
intervencie formou natočenia nášho správania je 
zmena spôsobu, ktorým si človek začne sporiť. 
 
Vo väčšine krajín je potrebné na vytvorenie 
si sporiaceho účtu a začatie sporenia podstúpiť 
niekoľko byrokratických krokov. Nutnosť 

absolvovania týchto úkonov so sebou prirodzene nesie malé, no dostatočne výrazné 
množstvo zbytočného trenia na to, aby zapríčiňovalo relatívne nízku mieru sporenia.  
 
K tomuto nastaveniu však existuje alternatíva, ktorá preukázala zbytočnosť 
pôvodného nastavenia. Je ním zautomatizovanie sporenia s nástupom do práce. 
V tomto nastavení sa byrokratické kroky vyžadujú na zrušenie sporenia. Bremeno 
trenia sa takýmto obrátením systému „naruby“ presúva v prospech želaného 
správania, resp. v neprospech toho neželaného. Vo výsledku si vďaka takejto forme 
behaviorálnej intervencie odkladá peniaze viac ľudí, než by si ich odkladalo 
v pôvodnom nastavení19. 

 
 
Čo by sme si mali z tejto časti zapamätať?  
Jednotlivé typy intervencií nazývame behaviorálnymi, pretože cieľom každej z nich je 
smerovať ľudí k určitému cielenému správaniu. Rozdielov medzi uvedenými typmi 
behaviorálnych intervencií je viac, tak ako naznačuje tabuľka 1. Uvedieme dva hlavné. 
Prvý rozdiel spočíva v tom, či sú alebo nie sú jednotlivé intervencie postavené 
na princípe slobodnej voľby. Druhým rozdielom je účel behaviorálnej intervencie, teda či 
je ich účelom pomôcť nám prekonať našu kognitívnu lakomosť, alebo naopak, či naše 
uvažovacie a rozhodovacie limity využiť v prospech želaného správania. 
 
Zatiaľ čo povzbudenia sa nám snažia dopomôcť k informovanejším rozhodnutiam, 
natočenia a postrčenia aktívne pracujú s našimi limitmi. Špecifikom natočení je, 
že za najzásadnejšie faktory správania považujú mieru motivácie či sebakontroly – teda 
palivo nášho správania. Postrčenia sú najstarším a dalo by sa povedať aj 
najuniverzálnejším prístupom k riešeniu behaviorálnych zlyhaní. 
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3. AKO: Ako správne pripraviť a uskutočniť 
behaviorálne intervencie v miestnej samospráve 

 
Pri zavádzaní behaviorálnych intervencií vo svojom meste neočakávajte, že pôjde 
o jednorazovú aktivitu, ktorú zrealizujete v priebehu jedného poobedia. Účinnosť 
behaviorálnych intervencií závisí od dôkladnosti vašej prípravy, odbornej práce 
s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi dátami a v neposlednom rade od správne 
zrealizovaného testovania.  
 
Proces tvorby a zavádzania behaviorálnych intervencií má 4 hlavné kroky: 
A. Identifikácia problému a pomenovanie cieľa 
B. Uskutočnenie behaviorálneho auditu problému 
C. Výber vhodnej behaviorálnej intervencie 
D. Uskutočnenie experimentu.  
 
 
 

 
Zdroj: autori 
 
Uvedený postup sme v Ústave verejnej politiky FSEV UK overili počas realizovaných 
experimentov (pozri napr. Prílohu 1 a Prílohu 2) a je v súlade s aktuálnym poznaním 
aplikácie behaviorálnych poznatkov aj v zahraničí22. Jednotlivé kroky opisujeme bližšie 
v nasledujúcom texte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 

 
 

C. 

 

 B. D. 
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A. Identifikácia problému a pomenovanie cieľa  

V rámci identifikácie problému a pomenovaní cieľa, ktorý chceme behaviorálnou 
intervenciou dosiahnuť, odporúčame:  

● spraviť audit typov aktivít miestnej samosprávy  
● zhodnotiť kvalitu aktivít miestnej samosprávy  
● vybrať konkrétne aktivity miestnej samosprávy, kde je vnímaná nespokojnosť 

a priestor pre zlepšenie  
● určiť konkrétny cieľ, ktorý chcete intervenciou dosiahnuť 
● vizualizovať prvé zistenia.  

 
Bližšie sa jednotlivým postupovým krokom venujeme v nasledovnom texte.  
 
Audit typov aktivít miestnej samosprávy.  
 
Predtým ako sa rozhodneme zaviesť behaviorálnu intervenciu vo vašom meste, je 
potrebné zvážiť, či a v ktorej konkrétnej oblasti činnosti miestnej samosprávy je to 
vhodné. Miestne samosprávy zabezpečujú a poskytujú viaceré typy verejných služieb 
a vykonávajú ďalšie typy aktivít tak, ako to naznačuje nasledujúca tabuľka. Na úvod je 
preto potrebné spraviť audit typov aktivít, ktoré samospráva zabezpečuje 
a poskytuje. Príklad uvádzame v nasledujúcej tabuľke.  
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TABUĽKA 2: Prehľad aktivít vykonávaných miestnou samosprávou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: autori 
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Súčasne s auditom zhodnoťte kvalitu aktivít miestnej samosprávy.  
 
Tu je k dispozícii niekoľko kvalitatívnych a kvantitatívnych prístupov. Pri kvantitatívnych 
je možné napr. definovať benchmarky kvality jednotlivých služieb a ďalších 
vykonávaných aktivít. Na ich stanovenie v konkrétnej miestnej samospráve sú potrebné 
dáta a je vhodné ich porovnávať nielen v čase, ale aj s inými mestami podobnej veľkosti. 
Príklad prístupu je uvedený v nasledovnom rámčeku. Neopomenuteľnou kvalitatívnou 
metódou zisťovania je vykonanie rozhovorov s úradníkmi a úradníčkami, ale aj 
so skúsenosťou užívateľov s využívaním danej služby. Ďalšími z možných 
kvantitatívnych prístupov sú napríklad focusové skupiny s úradníkmi alebo užívateľmi, 
prieskumy spokojnosti užívateľov realizované cez webové stránky miestnej samosprávy, 
sociálne siete, mobilné aplikácie alebo interaktívne totemy. Každý problém má iný 
kontext a pochopenie tohto kontextu je významným determinantom prípadného úspechu 
intervencie.  
 
RÁMČEK 5: Benchmarking – porovnávanie24 

Cenový a organizačný benchmarking konkrétnych typov služieb na definovanej 
vzorke  

Benchmarking je nástroj na zvyšovanie efektívnosti pomocou porovnávania výkonu 
organizácie so štandardom, ktorý môže byť absolútny alebo relatívny oproti výkonu 
ostatných organizácií.  

Príkladmi benchmarkingov sú napríklad rebríček transparentnosti miest a žúp, 
ktorý pravidelne aktualizuje a vyhodnocuje Transparency International Slovensko23. 
Ďalším príkladom môže byť projekt INEKO – Hospodárenie miest, obcí a vyšších 
územnosprávnych celkov, ktorý je aktualizovaný na ročnej báze24. Nezisková 
organizácia INEKO taktiež pravidelne aktualizuje rebríček kvality základných 
a stredných škôl25 alebo napríklad rebríček kvality nemocníc26. 

Benchmarking sa používa: 

* na hodnotenie výkonu; 

* na odhaľovanie oblastí, kde je možné výkon zlepšiť; 

* na rozpoznanie organizácií, ktoré používajú metódy vedúce k lepšiemu výkonu; 

* na overovanie, či zlepšovacie programy boli úspešné. 

Benchmarking zahŕňa viaceré techniky. Kraje sa môžu rozhodnúť pre uskutočnenie 
benchmarkingu štandardov, výsledkového či procesného benchmarkingu. 
Pri benchmarkingu štandardov dochádza k určovaniu výkonnostných štandardov, 
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ktoré by efektívne fungujúca organizácia mala byť schopná dosiahnuť. Výkonnostný 
štandard môže pôsobiť motivačne na zamestnancov a môže tiež slúžiť ako nástroj 
na monitorovanie výkonu organizácie. Výsledkový benchmarking porovnáva výkony 
viacerých organizácií, ktoré poskytujú podobné služby. Vo verejnom sektore nahrádza 
trhový konkurenčný tlak, a tak motivuje k efektívnejšiemu využitiu zdrojov. Taktiež 
umožňuje verejnosti zhodnotiť efektívnosť miestnych služieb v porovnaní s inými 
poskytovateľmi. Procesný benchmarking spočíva v pozornej analýze procesov, 
pomocou ktorých sa v skupine organizácií vytvárajú výstupy. Získané údaje 
z benchmarkingu vám pomôžu porozumieť výkonnostným rozdielom medzi 
organizáciami a implementovať tzv. najlepšiu prax. 

V kontexte rozhodovania o spôsobe zabezpečovania služieb môže benchrnarking 
pomôcť napríklad pri hodnotení efektívnosti spôsobu poskytovania konkrétnej služby. 
Je poskytovanie služieb formou vlastnej, obecnej firmy lacnejšie v porovnaní 
s outsourcingovými riešeniami v okolitých obciach, alebo je to opačne? Benchmarking 
predstavuje vstupy či podnety na rozhodovanie, prehodnocovanie spôsobov 
zabezpečovania služieb. Zároveň sa tak vytvára tlak na zlepšovanie činnosti 
organizácie. 

 
Po zhodnotení kvality aktivít, ktoré zabezpečuje a vykonáva miestna samospráva, 
si vyberte konkrétnu aktivitu, kde je vnímaná nespokojnosť a kde je priestor 
pre zlepšenia.   
 
Príkladom aktivity, ktorá by mohla byť predmetom behaviorálnej intervencie, je zníženie 
počtu neplatičov miestnych daní a poplatkov, ďalej zníženie neporiadku v meste, 
napr. fajčenia na miestach, ktoré na to nie sú určené, lepšie triedenie odpadov 
v domácnosti a na úradoch či viac ľudí, ktorí komunikujú s úradom online a nestoja 
v radoch na vybavenie úradných záležitostí. Dôležitým kritériom pri výbere konkrétnej 
agendy miestnej samosprávy je dôležitosť z pohľadu mesta, ale aj z pohľadu občanov.  
 
Pamätajte však, že behaviorálne riešenia nie sú všeliekom. Ich poslaním je pomáhať 
riešiť problémy súvisiace s ľudským správaním, resp. rozhodovaním. Ak ste presvedčení 
o tom, že by problém zmizol, ak by sa konkrétna skupina ľudí či inštitúcií správala inak, 
pravdepodobne ste identifikovali behaviorálny problém. Overiť si to môžete jednoducho 
položením si správnej série otázok. Tzv. behaviorálna redukcia25 je metóda, v rámci 
ktorej sa kladením správnych otázok snažíte prepojiť problém/výzvu verejnej politiky 
alebo služby so správaním, ktoré ho môže (aspoň čiastočne) spôsobovať. 



 
 
 

 
 

32 
 

     SCHÉMA 3: Príklad behaviorálnej redukcie  

Zdroj: autori 
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Definujte konkrétny cieľ, ktorý chcete dosiahnuť. 
 
Ak máme identifikovanú konkrétnu oblasť, resp. problém a sme presvedčení, že ide 
o behaviorálny problém, nasledujúcim a rovnako kľúčovým krokom je fáza „Target“, 
t. j. definovanie konkrétneho cieľa alebo zamýšľaného výsledku intervencie – čo chceme 
dosiahnuť. Môže ísť napríklad o zvýšenie výberu nedoplatkov o 5 % alebo zlepšenie 
výsledkov žiakov o 10 %. Základným pravidlom je, aby takto definované ciele boli 
SMART26: 

❏ dostatočne špecifické (z ang. specific) – teda jednoznačne zadané, 
❏ merateľné (z ang. measurable) – vieme odmerať zmenu, ktorú by mala spraviť 

intervencia. Kľúčové je odmerať východiskový bod, teda situáciu pred 
intervenciou (z ang. baseline), 

❏ uskutočniteľné, resp. dosiahnuteľné (z ang. attainable) – ciele by mali byť 
realisticky stanovené, 

❏ relevantné (z ang. relevant) – mali by súvisieť s danou oblasťou a intervenciou, 
❏ časovo ohraničené (z ang. time bound) – to znamená, že meriame zmenu 

v jasne vymedzenom období. 
 
RÁMČEK 6:   Príklady S.M.A.R.T. cieľov 

Do konca roku 2020 zvýšime účasť obyvateľov obce na našich komunitných 
podujatiach o 20 %. 
 
V roku 2019 zvýšime podiel triedeného odpadu v domácnostiach o 12 % percent. 
 
Do šiestich mesiacov znížime fyzické vybavovanie povolení vydávaných na mestskom 
úrade o štvrtinu. 

 
Zmapujte a vizualizujte, ako sa príslušná agenda v súčasnosti vykonáva       
 
Na zvýšenie prehľadnosti, zapamätateľnosti, ako aj na zjednodušenie následnej analýzy 
sa v rámci snahy pochopiť podstatu identifikovaného behaviorálneho problému 
odporúča pomôcť si vizuálnymi pomôckami. Takou je napríklad mapa zákazníckej 
skúsenosti.     (z angl. customer journey map). 
  
Ide spravidla o 2D vizuálnu pomôcku, ktorá zobrazuje prežívanie konkrétnej 
skúsenosti v ohraničenom časovom intervale spolu s kontextom, v ktorom skúsenosť 
nastáva. Mapa zahŕňa minimálne dve osi, pričom horizontálna znázorňuje plynutie času 
a vertikálna úrovne, v ktorých chcete „cestu“ analyzovať.  
 
Obrázok 2 reprezentuje príklad, ako taká mapa môže vyzerať. V tomto vyhotovení mapa 
obsahuje dve úrovne analýzy: skúsenosť (resp. perspektívu) občana a perspektívu 
mesta v ohraničenom časovom horizonte. Tieto úrovne majú vizualizovať mentálny svet 
(teda skúsenosť alebo perspektívu) dvoch interagujúcich strán počas prežívania 
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rovnakej situácie – zber (z pohľadu mesta), resp. platenie (z pohľadu občana) 
miestneho poplatku za komunálny odpad.  
 
OBRÁZOK 1: Príklad mapy skúsenosti občana a mesta v životnej situácii platenia 
miestnych daní  

Zdroj: autori 
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Mapa by mala zahŕňať tri typy údajov, tak ako ich uvádzame v nasledovnom rámčeku.  
 
RÁMČEK 7: Typy údajov v mape skúsenosti občana 

 
 
Popis prežívanej skúsenosti vo forme                           
úvah o nej zo strany dvoch aktérov - mesta a obyvateľa 
mesta.  
 

 
 
Spôsob a forma kontaktu týchto dvoch aktérov.  
 

 
 
Poukázanie na identifikované faktory, ktoré môžu 
predstavovať behaviorálny problém, teda na analýzu 
podniknutú v rámci výstupu behaviorálneho auditu.  

 
Relevantné dáta pre vytvorenie mapy skúsenosti z perspektívy mesta nadobudnete 
napríklad metodologicky správne vykonanými rozhovormi s kľúčovými zástupcami 
mesta, resp. s občanmi, ktorých tzv. životnú situáciu analyzujete. 
 
Účelom tejto vizuálnej pomôcky je uľahčenie vnímania krokov občana v širšom kontexte 
času. Uvidíte vďaka nej napríklad to, aké kroky musí spraviť, aby si splnil svoju 
povinnosť (napr. zaplatil miestny poplatok za komunálny odpad) alebo aby sa dostal 
k službe (prihlásiť svoje dieťa do predškolského zariadenia alebo prihlásiť sa ako 
trhovník na miestne trhy). Rovnako tak uvidíte, koľko času si realizácia týchto krokov 
vyžaduje. Takáto analýza presnejšie ukáže, kde presne je priestor 
na intervenciu/vylepšenie, napríklad odstránením zbytočného alebo duplicitného kroku 
v procese vykonávania politiky, ktorý môže súvisieť s identifikovaným problémom. 
 
Podobnou pomôckou je tzv. plán služby (z angl. service blueprint). Na rozdiel od mapy 
skúsenosti táto vizuálna pomôcka slúži spravidla na vizualizáciu priebehu procesov 
v inštitúcii, teda na detailné zachytenie jednej perspektívy. Mapa skúsenosti a plán 
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služby sú v ideálnom prípade kompatibilné. Výsledkom byl totiž mal byť jeden „nákres“, 
kde je detailne popísaný priebeh procesov a ich priamy súvis s konkrétnymi 
skúsenosťami viacerých aktérov prežívajúcich jednu situáciu. 
 
Mapa skúsenosti i plán služby sú flexibilné pomôcky: miera komplexity či množstvo 
úrovní, v ktorých tú-ktorú situáciu analyzujete (a následne vizualizujete), je vždy len 
na vás. Je však nevyhnutné popisovať skúsenosti v súlade s tým, ako reálne 
u sledovaného jednotlivca či skupiny jednotlivcov nastávajú.   
 
Cieľom všetkých vyššie uvedených krokov je zamedzenie využívania postrčení a iných 
behaviorálnych intervencií v prípadoch, keď podstata problému netkvie v správaní 
jednotlivcov či inštitúcií. V procese identifikácie relevantného problému, formulácie 
a zužovania svojho S.M.A.R.T. cieľa môžete dospieť aj k iným než behaviorálnym 
problémom. Napríklad chýbajúca infraštruktúra či zle nastavený proces nie sú 
behaviorálnymi problémami. 
 

B. Uskutočnenie behaviorálneho auditu problému 

 
Ak ste identifikovali problém alebo výzvu vo vykonávaní verejnej politiky a po audite 
kvality ste presvedčení, že aktivity alebo služby vo vašej gescii je možné vylepšiť, 
proces inovácie ste už začali. Máte stanovený S.M.A.R.T. cieľ, a preto sa môžete pustiť 
do vykonania hlbšej analýzy problému. Účelom tejto fázy je pochopiť príčiny 
problematického správania rozložením si ho „na drobné“. 
 
Pri analýze akéhokoľvek správania sa zamerajte na jeho 4 dimenzie27: pozornosť, 
domnienky a úsudky, architektúru voľby a rozhodnosť. Každý z týchto aspektov 
ovplyvňuje smerovanie nášho správania. Správanie videné touto optikou pripomína 
nočné plavenie sa na mori na rybárskej lodi. 
 
Pozornosť je náš svetlomet. Umožňuje nám vidieť to, na čo svieti. Ako ľudia máme 
schopnosť vnímať len obmedzené množstvo informácií súčasne. Vnímame najmä to, 
na čo je náš svetlomet zameraný, čo nám dovoľuje vidieť28. Pri snahe pochopiť alokáciu 
pozornosti je užitočné „obuť si topánky“ skupiny ľudí, ktorých správanie analyzujeme. 
Vžitie sa do tejto role vám môže uľahčiť pochopenie alokácie pozornosti bežného 
reprezentanta vašej cieľovej skupiny. K rovnakému poznaniu vás môžu priviesť aj iné 
kvalitatívne metódy, ako napr. fokusové skupiny, interview či pozorovania. 
 
Domnienky a úsudky sú naším kompasom a mapou, ktorými sa po mori navigujeme. 
Ukazujú nám cieľ našej cesty, bez ohľadu na jeho vzdialenosť. Ceste môžu navyše 
dávať zmysel (napr. ako bájne ´X´ na mapách k ukrytému pokladu) a teda sú jedným 



 
 
 

 
 

37 
 

z dôvodov, prečo sme sa na ňu vydali. Často na ich základe odpovedáme na otázky, 
prečo niečo robíme spôsobom, ktorým to robíme. Ako však diskusia o kognitívnych 
odchýlkach v úvode už naznačila, naše domnienky a úsudky môžu byť často skreslené. 
Máme tendenciu byť nadmieru optimistickí, neúmerne sebavedomí, prehnane ľpieť 
na správaní svojho okolia či iracionálne sa zastávať statusu quo. Heuristiky nám v praxi 
uľahčujú pochopenie a navigovanie sa v pre nás príliš komplikovanom svete, často však 
až do takej miery, že začneme byť presvedčení o jednoduchosti reality.  
 
Častým javom sú aj skreslené úsudky o rizikách či pravdepodobnosti negatívnych 
dôsledkov pri rozhodovaní, ktoré správanie predchádzajú. Zlý odhad rizika 
či pravdepodobnosti neúspechu alebo negatívnych dôsledkov môže byť jednou z príčin 
predmetného správania. 
 
Smerovanie nášho správania môžu ovplyvniť aj externé faktory – napríklad spôsob, 
akým sú nám možnosti prezentované. Architektúra voľby reprezentuje vybavenie 
plavidla, na ktorom sme sa na cestu vybrali. Pracujeme len s tým, čo a v akej kvalite je 
nám v danej situácii k dispozícii, pretože nie vždy je možné sa na „plavbu“ vopred 
pripraviť. Každá situácia má svoju špecifickú architektúru, teda špecifický spôsob 
prezentácie možností, ktoré sú nám k dispozícii. Ide o situačné faktory, 
nad ktorými ako jednotlivci nachádzajúci sa v danej situácii často nemáme kontrolu. 
Nevieme ovplyvniť, ako nám obchody prezentujú svoje produkty, no týždeň čo týždeň 
sa v ich priestoroch pohybujeme. Nevieme ovplyvniť, akým spôsobom nás mesto 
informuje o pravidlách používania MHD, ani to, kedy presne v roku dostaneme 
oznámenie o povinnosti zaplatiť miestne dane, no i tak sme v takýchto situáciách 
vystavení potrebe rozhodnúť sa, ako konať.  
 
RÁMČEK 8: Príklad rámcovania – energetické úspory  

Ako príklad rámcovania možno uviesť štúdiu OECD, v ktorej sa výskumníci zamerali 
na zvýšenie online predaja energeticky úsporných spotrebičov. Pracovali pri tom 
s označeniami energetických tried spotrebičov (od A +++ po D). Produkty rozdelili do 4 
skupín, podľa úpravy označenia energetickej triedy. Na úpravu týchto označení 
výskumníci použili: 1. pomenovanie významu označenia slovom „energia“, 
2. rámcovanie referenčného rámca, kde použili piktogram, aby si mohli zákazníci 
energetické triedy porovnať, 3. kombináciu pomenovania významu a rámcovania 
referenčného rámca, kde v piktograme použili škálu, ktorú tvorili zelené listy (1 list 
na označenie najnižšej úspory energie, 5 listov na označenie najvyššej úspory 
energie). Štvrtá skupina mala obyčajné označenie energetickej triedy. 

Ukázalo sa, že rámcovanie fungovalo najlepšie. Zákazníci si energeticky úspornejšie 
produkty pri takomto označení vyberali až v 61 % prípadov, v porovnaní s 51 % 
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v kontrolnej skupine s bežným označením29.  

Ďalší príklad možno nájsť vo Veľkej Británii. Ľudia so sporiacimi účtami s vysokými 
úvodnými úrokovými sadzbami nemenili svoj sporiaci účet, keď výška úrokovej sadzby 
klesla, čo mohlo v dlhodobom dôsledku spôsobiť nižšiu návratnosť financií. 

Výskumníci sa rozhodli tento problém riešiť pomocou pripomienkových listov, ktorými 
ľudí informovali o blížiacom sa konci vysokej úrokovej sadzby. Pripomienkové listy 
už ľudia dostávali, no bolo to 2 až 3 mesiace pred koncom sadzby. Nové pripomienky 
mali príjemcovia dostať kratšie pred blížiacim sa koncom. Výskumníci rozdelili 
príjemcov listov do štyroch skupín. Prvá, kontrolná skupina nedostala žiaden 
pripomienkový list, druhej skupine bol poslaný rovnaký list ako pred 3 mesiacmi. 
V listoch pre tretiu skupinu bolo použité rámcovanie, ktoré navodzovalo pocit straty. 
V tomto liste výskumníci zdôraznili, o koľko peňazí môžu ľudia v dlhodobom horizonte 
prísť, ak nezmenia účet (použili slová ako „stratiť“ a „menej“). V štvrtej skupine, 
naopak, použili rámcovanie zisku, keď zdôraznili, koľko peňazí môžu ľudia výmenou 
účtu získať (použili slová ako „viac“ a „získať“). 

Ukázalo sa, že pripomienkové listy boli účinné. Už len keď príjemcovia dostali rovnaký 
list ako pred tým, účet zmenilo o 5,4 % viac ľudí, ako v kontrolnej skupine. Keď však 
bolo použité rámcovanie, účet zmenilo až o 7,2 % (skupina 3), resp. o 7,9 % (skupina 
4) viac ľudí oproti kontrolnej skupine30.  

 
Kvalita našich rozhodnutí, ktoré navigujú naše správanie, v neposlednom rade závisí 
od našej rozhodnosti – schopnosti správať sa konzistentne s vlastnými predsavzatiami 
či preferenciami. Rozhodnosť je palivom, ktoré nám umožňuje pokračovať vo večernej 
plavbe. Bez paliva je veľmi ťažké plaviť sa vpred. Vieme, že platiť dane je správne 
a že každý rok si škodíme podávaním daňového priznania na poslednú chvíľu, no i tak 
rok čo rok dane priznávame na poslednú možnú chvíľu. Hoci chceme viesť zdravé 
životné štýly, často podľahneme prokrastinácii namiesto športu. Vieme, že pravidelné 
prehliadky u lekára sú dôležité, no i tak na ne zabúdame chodiť.  
 
RÁMČEK 9: Príklad rámcovania – zdravšie jedlo  

Zdravotná služba nemeckých ozbrojených síl sa rozhodla testovať, či správne 
rámcovanie jedla v kantíne leteckej základne postrčí ľudí k výberu zdravšieho jedla. 
Konkrétne testovali vplyv pozície jedla v kantíne, jeho úpravy, farby taniera 
a informačných plagátov v okolí jedla, informujúcich o nutričných hodnotách. Merania 
prebiehali pred a po intervencii. 

Ukázalo sa, že najväčší efekt malo vystavenie zdravého jedla na úroveň očí 
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a nezdravého jedla na menej viditeľnú pozíciu v kantíne. Táto intervencia viedla 
k častejšiemu výberu zdravých alternatív, v porovnaní s výberom jedál pred 
intervenciou31.  

Ďalší príklad možno nájsť vo Veľkej Británii. Tentokrát bol problémom vysoký počet 
nedostavení sa na objednaný termín u lekára. V rokoch 2012-13 bolo takýchto 
nedostavení sa až 5,5 milióna, čo viedlo k finančnej strate 225 miliónov libier, 
ako aj k zvýšenej čakacej dobe u lekára, zhoršenej starostlivosti či neefektívnej práci 
personálu.  

Výskumníci sa rozhodli problém vyriešiť SMS pripomienkami. Ľudí pritom v prvom 
testovaní rozdelili do 4 skupín, podľa znenia pripomienky. Prvá skupina bola 
kontrolná, to znamená, že žiadnu SMS pripomienku nedostala. Ľudia v druhej skupine 
dostali SMS správu s telefónnym číslom, na ktoré mali zavolať v prípade, že chceli 
zrušiť termín. Ľudia v tretej skupine dostali správu s textom: „Očakávame vás (dátum) 
o (čas). 9 z 10 ľudí sa na termín dostavia“. Ďalej bolo v SMS správe číslo na zrušenie 
termínu ako v skupine 2. V tomto prípade tak bol využitý princíp tzv. sociálneho 
schválenia, ktorý hovorí, že máme tendenciu sa správať tak, ako ostatní.  Tretia 
skupina dostala SMS správu, v ktorej bola uvedená presná suma, o ktorú nemocnica 
zbytočne príde, keď sa na termín ľudia nedostavia, plus číslo na zrušenie termínu. 

V druhom testovaní výskumníci vyskúšali ďalšie alternatívy uvedenia nákladov, 
o ktoré nemocnica príde, keď sa ľudia nedostavia na termín. Využili už spomínanú 
presnú sumu, všeobecnú informáciu o nákladoch v podobe „Keď sa nedostavíte, 
prichádzame o finančné prostriedky“, empatiu v podobe „Prosíme, aby ste boli 
ohľaduplní k ostatným, ktorí by sa chceli objednať a aby ste v prípade nezáujmu zrušili 
svoj termín na tomto čísle“ a SMS správu s telefónnym číslom, no tiež informáciu, 
že nedostavenie sa bude zaznamenané ako zmeškaný termín (táto intervencia 
vychádza z poznatkov, podľa ktorých sme náchylnejší k prosociálnemu správaniu, 
ak sa zvýši viditeľnosť správania ľudí v podobe zaznamenávania dát. 

V prvom testovaní sa ukázala ako najefektívnejšia SMS správa so špecifickou sumou, 
ktorá znížila počet zmeškaných termínov z 11,1 % na 8,4 %. Rovnaké výsledky 
prinieslo aj druhé testovanie s viacerými formami zbytočne stratených finančných 
nákladov – SMS správa so špecifickou sumou znížila počet zmeškaných termínov na 
8,2 %. To znamenalo o 5 800 zmeškaných termínov menej. Dobré rámcovanie SMS 
správy sa tak ukázalo ako finančne nenáročná intervencia s pomerne vysokým 
dopadom32.  
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Ako behaviorálny audit vykonať? 
 
Behaviorálny audit je vo svojej podstate komplexnou výskumnou aktivitou, 
ktorej realizácia znamená zber, analýzu a vyhodnocovanie relevantných dát. 
Spoločenské vedy nám už dnes ponúkajú množstvo metodologických nástrojov, 
ako relevantné, kvalitatívne dáta pre behaviorálny projekt získať. 
 
SCHÉMA 4: Prehľad metód, ktoré pomáhajú mapovať správanie a jeho kontext  

 
Zdroj: autori  
 
Zbieraním relevantných kvalitatívnych dát o správaní sa myslí systematické zisťovanie, 
čo presne, akým spôsobom a kedy (v akom kontexte) predmetná skupina ľudí robí 
pred a počas problematického správania, ktoré sme na začiatku procesu inovácie  
pomenovali. Jeho cieľom je získať čo najhodnovernejšiu kópiu reality, ktorú môžeme 
v pokoji kancelárie ďalej skúmať. Zber dát často nie je jednorazová záležitosť. Zlatým 
pravidlom je, že viac dát znamená presnejší obraz o problematickom správaní, a teda aj 
vyššiu pravdepodobnosť zvolenia účinnej intervencie. 
 
Po zmapovaní správania a jeho kontextu nasleduje analytická fáza. Jej cieľom 
je z vyzbieraných dát určiť vzorce správania, ktorých príčiny vie teória behaviorálnych 
vied pomôcť vysvetliť. Analytickou pomôckou je 4-dimenzionálny model faktorov 
ovplyvňujúcich naše správanie. Táto pomôcka nám pomáha identifikovať tzv. faktory 
trenia, pre ktoré nedochádza k správaniu, ktoré tá-ktorá verejná politika očakáva. 
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OBRÁZOK 2: Štyri príčiny trenia15  
 

 
 
Medzi najvýznamnejšie príčiny trenia, ktoré by ste sa mali v rámci analýzy snažiť 
odhaliť, patrí zlá alokácia pozornosti, skreslené domnienky, nedostatočná rozhodnosť 
či spôsob, akým sú nám naše možnosti prezentované v rámci tej-ktorej situácie – 
tzv. architektúra voľby. 
 
Trenie vytvárajú aj tie najmenšie fyzické bariéry – ako napríklad kliknutia na stránke 
alebo nevyhnutnosť dodatočného vyhľadávania nedostupnej informácie. Vytvárať ho 
taktiež môžu aj na prvý pohľad jednoduché mentálne úkony ako pochopenie zložito 
napísaného textu, orientácia na webovom portáli alebo spájanie si súvisiacich, 
no na rôznych miestach umiestnených dôležitých informácií. 
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RÁMČEK 10: Príklady vzorcov správania33  

POZORNOSŤ 
 
Zábudlivosť 
Prehliadanie 
Zameranie pozornosti na menej podstatné 
úlohy (na úkor tých podstatných) 
Paralelné vykonávanie úkonov (multitasking) 
Rozptýlenie 
 
Tip: Pri hľadaní behaviorálnej intervencie 
porozmýšľajte, či architektúra voľby situácie,        
v ktorej problémové správanie nastáva, 
nepodporuje niektorý z týchto vzorcov 
správania. Ak si myslíte, že áno, čím presne? 
Vieme to zmeniť? 

DOMNIENKY 
 
Sebapotvrdzujúca predpojatosť 
Štatistické skreslenia (skreslené 
odhady pravdepodobnosti alebo 
rizika) 
Prehnane veľká (malá)          
sebadôvera 
Nadmerné spoliehanie sa na intuíciu 
alebo mentálne skratky 
 

ARCHITEKTÚRA VOĽBY (KONTEXT 
SPRÁVANIA) 
 
Ex ante neistota a pochybovačnosť pri 
rozhodovaní 
Ex post sklamanie a ľútosť z vykonaného 
rozhodnutia 
Zotrvanie s prednastavenou možnosťou 
Citlivosť na rámcovanie a usporiadanie 
(informácií alebo možností) 
Prítomnosť spoločenských noriem 
 
Tip: Prítomnosť niektorého z týchto vzorcov 
správania naznačuje, že práve dizajn 
predmetnej situácie má psychologické 
konotácie s vplyvom na naše správanie. 
Riešením môžu byť preto postrčenia – 
opatrenia týkajúce sa architektúry prostredia, 
jeho dizajnér ho môže upraviť bez 
nevyhnutného vedomia osôb pohybujúcich sa 
v danom prostredí.  

ROZHODNOSŤ 
 
Kognitívna disonancia 
Psychická záťaž, mentálne 
vyčerpanie či preťaženie 
Nekonanie či prokrastinácia 
Nadmerné sebaobviňovanie  
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C. Výber vhodnej behaviorálnej intervencie 

Behaviorálna verejná politika radí pristupovať k hľadaniu vhodných riešení kreatívne. 
Ak tvorca alebo vykonávateľ verejnej politiky reflektuje tendencie občanov 
zjednodušovať a prispôsobovať si realitu a robiť na základe takéhoto zjednodušeného 
mentálneho modelu rozhodnutia, ponúka sa mu možnosť pomôcť jednotlivcom robiť 
lepšie rozhodnutia formou proaktívnej komunikácie, pripomienok, navigácie, 
zrozumiteľného informovania a dômyselného dizajnu. Vo svojej podstate preto 
behaviorálny prístup oceňuje a propaguje proaktívnu verejnú politiku, ktorá zrozumiteľne 
informuje a včasne naviguje, a teda venuje pozornosť i tým najmenším detailom. A to 
najmä vtedy, ak je jej úprimným cieľom pomáhať občanom. 
 
Jednou z možností, ako zhodnotiť „vhodnosť“ potenciálnej intervencie, je posúdiť, 
do akej miery napĺňa nasledovné kritériá: 

- jednoduchosť (z angl. Easy),  
- atraktívnosť (z angl. Attractive),  
- spoločenskosť (z angl. Social), 
- včasnosť (z angl. Timely).  

 
Metodologickú pomôcku EAST vytvorili 
experti BIT34 na uľahčenie chápania 
najúčinnejších „pák“ na smerovanie ľudského 
správania. Zvolené behaviorálne riešenia 
by mali byť v ideálnom prípade kombináciou 
viacerých vlastností súčasne. 
 
Príkladom intervencie využívajúcej jednoduchosť je zjednodušenie dostupnosti 
predmetnej služby, resp. benefitu. Ak si nejaké správanie vyžaduje od spotrebiteľa 
minimum krokov, resp. časových nákladov, zvýši sa pravdepodobnosť, že sa tak 
spotrebiteľ naozaj zachová. Práve preto majú behaviorálne intervencie často podobu 
zjednodušovania komunikácie, odstránenia zbytočných krokov (napr. predvyplniť 
prihlasovací formulár) či zavedenia predvolených možností (z angl. defaults). Praktickým 
príkladom intervencie na úrovni miest môže byť zjednodušenie formulárov 
na prihlasovanie sa na miestne trhy ako trhovník, keď od potenciálneho trhovníka 
vyžadujeme len tie údaje, ktoré už mesto nemá a nevyhnutne potrebuje. Zároveň môže 
mesto znižovať náklady občanov, a to tým, že odstráni niektoré kroky (napr. vytvorením 
elektronického formulára, prihláška nemusí byť skenovaná a posielaná poštou). Taktiež 
môže predvoliť najčastejšie odpovede (napr. veľkosť stánku). Mesto taktiež môže 
zjednodušiť komunikáciu, napríklad vo forme stručného a jasného manuálu, ako vyplniť 
formulár. 
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Atraktivita zvyšuje viditeľnosť a získava pozornosť cieľovej skupiny. Ak chceme 
od niekoho konkrétne správanie, upriamme na neho pozornosť. Príkladom môže byť 
práca s dizajnom listov a letákov, ktoré distribuuje mesto. Tieto listy môže napríklad 
personalizovať, teda oslovuje konkrétneho občana menom. Iným príkladom môže byť 
aktívne komunikovať na internetovej stránke (a iných platformách) danú službu. Opäť 
možno uviesť príklad prihlášok na prevádzkovanie trhového miesta – mesto môže 
na podstránke k organizácii trhov umiestniť obrázok, ktorým zrozumiteľne komunikuje 
možnosť podávať žiadosť elektronicky, pričom motivuje trhovníkov tým, že ich žiadosti 
dostane príslušné oddelenie okamžite (pozri obrázok nižšie). 
 
Intervencia je spoločenská, ak zohľadňuje fakt, že ľudia sú spoločenské bytosti, 
ktoré fungujú na princípe recipročného správania a sociálnych noriem. Napríklad 
komunikovanie správania ostatných formou „9 z 10 obyvateľov mesta XY platí poplatok 
za komunálny odpad načas“, alebo „8 z 10 žiadateľov o povolenie na prevádzkovanie 
stánku vybavíme skôr, pretože s nami komunikujú elektronicky“. Je dôležité upozorniť 
na to, že účinné je zvýraznenie pozitívnej sociálnej normy/správania. Princíp reciprocity 
sa môže uplatniť pri donorských akciách či zbierkach, keď zdôraznenie recipročného 
správania32 (napr. ak vy budete potrebovať pomoc, postaráme sa o vás) môže zvýšiť 
množstvo vyzbieraných peňazí a donorov.  
 
OBRÁZOK 3: Príklad využitia sociálnej normy a zvyšovania atraktívnosti voľby v meste 
Prievidza v oblasti organizovania trhov. 

 
Zdroj: autori 

 

Pre účinnosť intervencie je v neposlednom rade vysoko dôležité jej včasné nasadenie. 
Behaviorálne intervencie treba implementovať v čase, keď majú najväčší potenciál 
zapôsobiť na človeka. Príkladom môže byť rozoslanie upozornení obyvateľom mesta, 
ktorí majú dlh na miestnych poplatkoch, v dostatočnom predstihu pred sankčným 
konaním a taktiež nie v čase, keď pozornosť občanov zamestnávajú iné udalosti 
(napr. letné prázdniny, predvianočné obdobie a podobne). Často využívaná je 
intervencia, ktorá cieli na vytvorenie záväzku – naviesť človeka, aby si spravil plán 
zaplatenia dane za komunálny odpad. Ak si ľudia vytvoria záväzok, majú menšiu 
tendenciu tento záväzok nenaplniť.   
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Výber vhodnej behaviorálnej intervencie je kombinácia kreativity a práce 
s teoretickými východiskami behaviorálnych vied. Odporúčame inšpirovať 
sa  behaviorálnymi intervenciami z iných miestnych samospráv alebo zo zahraničia. 
Prečo vymýšľať koleso, ak ho už niekto vymyslel? Ak to fungovalo inde, testovať to 
môžete aj v kontexte svojho mesta.  
 
Behaviorálne intervencie sú realizované v mnohých organizáciách verejného sektora 
v zahraničí. Systematicky s nimi pracuje už viac ako 136 krajín. Popri BIT vo Veľkej 
Británii35, ktorý pracuje aj v USA, Austrálii či Singapure, funguje od roku 2010 aj 
Behavioural Insights Team v Chicagu. Aj ďalšie krajiny postupne zavádzajú tzv. nudge 
units, napríklad Libanon (Lebanon Nudge) alebo Katar (Qatar Behavioural Insights Unit), 
a už bežnou súčasťou sú vo veľkomestách v USA, ako napríklad Behavioural Insights 
Team v Chicagu36. Samozrejme, vybudovanie týchto tímov je nákladné z hľadiska 
finančných zdrojov, ľudského kapitálu a času. Zaujímavým príkladom je preto iniciatíva 
Bloomberg Cities37, prostredníctvom ktorej Bloomberg financuje inovácie vo viac ako 
100 mestách USA, v oblasti využívania dát a dôkazov pri tvorbe verejných politík. 
Behaviorálna jednotka sa začína rozvíjať aj na Slovensku. Oddelenie behaviorálnych 
inovácií prezentujúce sa pod názvom BRISK (Behavioral Research and Innovations 
Slovakia) patrí pod sekciu informačných technológií verejnej správy na Úrade 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu38 a jeho cieľom je premietnuť 
poznatky behaviorálnych vied do kvalitatívnych štandardov pre digitálne verejné služby, 
ako aj samotná tvorba a implementácia behaviorálnych riešení. Práve tieto behaviorálne 
jednotky majú väčšinu zistení zverejnených na internete, a preto sú vhodným zdrojom 
na inšpiráciu. 
 
Výber vhodnej behaviorálnej intervencie sa snažia uľahčiť 
aj mnohé odborné metodologické publikácie. Okrem 
spomínanej metodiky EAST medzi takéto zdroje patrí 
aj metodika MINDSPACE39, ktorá vznikla s cieľom uľahčiť 
výber vhodnej behaviorálnej intervencie upriamením 
pozornosti na 9 konceptov s overenými účinkami na naše 
správanie: 
 
 
„M“ zdôrazňuje dôležitosť toho, kto alebo čo je poslom 
(z angl. messenger), resp. zdrojom informácie, na základe 
ktorej sa chceme rozhodnúť ako konať. Jednotlivci totiž majú prirodzenú tendenciu 
reagovať inak na informácie od osôb, ktoré považujú za autority na danú tému, než 
na tie isté informácie podané od bežného človeka. Rovnako špecificky reagujeme aj 
na informácie podané rovesníkmi či vo všeobecnosti členmi nám podobnej skupiny. 
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Napríklad informácie z oblasti zdravia poskytované výskumnými asistentmi a odborníkmi 
zo zdravotnej oblasti boli pri zmene správania účinnejšie v porovnaní s intervenciami 
vykonávanými učiteľmi. Navyše, odborníci z oblasti zdravia boli zvyčajne presvedčivejší 
ako výskumní asistenti40. 

 
„I“ upriamuje pozornosť na motivačnú silu stimulov (z angl. incentives), na základe 
ktorých máme tendenciu upravovať svoje správanie. Hoci sú ekonomické stimuly 
účinným motivátorom, reakcia na ne je vysoko závislá od spôsobu a kontextu ich 
použitia. Straty (negatívny stimul) napríklad prežívame intenzívnejšie než zisk (pozitívny 
stimul). Hodnotu stimulu navyše posudzujeme skôr relatívne než absolútne – teda 
vnímame skôr to, čo pre nás znamená v danej chvíli na základe informácií (a iných 
referenčných bodov), ktoré máme, namiesto toho, aby sme hodnotu stimulu posúdili čo 
najnestrannejšie na základe všetkých informácií, ktoré máme.  
      
Pozitívny stimul môže mať nefinančnú podobu. V meste New Orleans sa napr. pokúsili 
zvýšiť počet ľudí, ktorí prídu na preventívnu prehliadku, a to tak, že ľuďom rozoslali listy, 
v ktorých bolo uvedené, že na danú prehliadku boli vybraní. Cieľom bolo posilniť ich 
pocit unikátnosti. Táto forma komunikácie bola o 40 % účinnejšia ako štandardná forma 
pripomienky41.  
 
Normy, ako sa v tej-ktorej situácii zachovať, nehľadáme len v našom vnútri, 
ale aj v našom blízkom okolí. Spoločenské a kultúrne normy správania často v bežnom 
živote používame ako barličku alebo mentálnu skratku pri výbere vhodného správania. 
Pre chytrých dizajnérov behaviorálnej intervencie môžu byť preto takéto normy 
užitočnou inšpiráciou napríklad pri formulácii textov s cieľom postrčiť cieľovú skupinu 
želaným smerom. Príklad experimentu, ktorý pracoval so sociálnymi normami, je 
z mesta Louisville v Kentucky42. V danom meste mali vysokú mieru nezaplatenia pokút 
za zlé parkovanie. Mesto rozposlalo pripomienky vo forme listu obsahujúceho sociálnu 
normu, ktorá informovala neplatičov, že väčšina zaplatí pokutu do 13 dní od jej udelenia. 
V porovnaní s tými, ktorí daný list nedostali, sa danou intervenciou zdvojnásobil príjem 
mesta za pokuty a zvýšila sa pravdepodobnosť zaplatenia pokuty o 130 %.  
 
„D“ označuje prednastavenie možností (z angl. defaults), čo je samo o sebe 
behaviorálnou intervenciou. Ako technika postrčenia sa odporúča na základe 
systematických štúdií nášho správania, ktoré sa často javí, ako by bolo zvolené tak, 
aby sme sa vyhli zbytočným komplikáciám či nákladom. Napríklad v krajinách, 
ako sú Rakúsko alebo Belgicko, sa darcovstvo orgánov po smrti stáva predvolenou 
možnosťou, preto sa ľudia musia odhlásiť, ak orgány darovať nechcú. V týchto tzv. opt-
out krajinách viac ako 90 % ľudí daruje svoje orgány. V krajinách ako USA a Nemecko 
sa však ľudia musia prihlásiť, ak chcú svoje orgány po smrti darovať. V týchto krajinách 
s účasťou na voľbe daruje svoje orgány pri smrti menej ako 15 % ľudí43. V prípadoch, 
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keď prednastaviť možnosť nemôžeme, no chceme u iných dosiahnuť želané správanie, 
oplatí sa želané správanie spraviť čo najjednoduchšie a odstraňovať do maximálnej 
možnej miery akékoľvek „trenie“ alebo „odpor“, ktoré vykonanie daného správania môžu 
zbytočne predlžovať alebo robiť náročnejším. 
 
„S“ (odvodené z ang. salience) zdôrazňuje, že naše správanie často nasleduje našu 
pozornosť. Atraktivita, dostupnosť, pocity dôležitosti a iné spôsoby upriamovania 
pozornosti zvyšujú pravdepodobnosť, že postrčenie bude fungovať. Naša myseľ vie 
pozornosť alokovať len obmedzené množstvo podnetov z okolitého sveta. V procese 
spracovania týchto podnetov s cieľom vytvorenia úsudku alebo rozhodnutia preto musí 
niektoré podnety priorizovať – čím práve zvýrazňuje ich relatívnu dôležitosti. Napríklad 
experiment v USA ukázal, že spotreba alkoholu bola výrazne nižšia, ak bola daň 
uvedená priamo na cenovke produktu, než keď sa o nej kupujúci dozvedeli až pri 
platbe44. 
 
„P“ (odvodené z ang. priming) – konkrétne činy môžu byť aj nepriamo či podprahovo 
navodené podnetmi bez toho, aby sme im venovali výraznú pozornosť, dôležitosť 
či špeciálnu formu zvýraznenia. Jednoduché vystavenie slovám, vôňam či objektom 
môže vyvolať reakciu v podobe súvisiaceho správania. Napríklad marketingová 
spoločnosť Ogilvy v roku 2011 tento koncept účinne testovala v teréne45. Navodením 
pocitov nevinnosti a stimulovaním empatie cez grafity detských tvárí sa úspešne 
pokúsila znížiť mieru vandalizmu počas vtedajších pouličných nepokojov. 
 
Silným hýbateľom sú aj emócie alebo nálady. Afekt (odvodené z ang. affect.) je často 
rýchlou a automatickou emocionálnou reakciou konkurujúcou reflektívnym procesom. 
Do popredia tvorby úsudkov dostáva práve emócie či nálady, ktoré sa následne stávajú 
odrazovým mostíkom pre naše rozhodnutia. Napríklad použitie obrázka atraktívnej 
usmievajúcej sa ženy zvýšilo dopyt po finančnom produkte v rovnakej miere ako 25 % 
zníženie úrokovej sadzby46. 

 
Ak ľudia zlyhávajú v napĺňaní svojich predsavzatí, plánov či dlhodobých záujmov, 
záväzky (odvodené z ang. commitments) im môžu proti tomu pomôcť bojovať. Záväzky 
spravidla bojujú proti nedostatku vôle, prokrastinačným tendenciám alebo lenivosti. 
Ako sa napríklad ukázalo, študentom môže záväzok v podobe hraničného termínu 
pomôcť prekonať prokrastináciu47.  
 
Pri rozhodovaní ako konať máme v neposlednom rade tendenciu prílišne zohľadňovať 
svoje Ego. Ide o rozhodnutia konať primárne v súlade s naším sebaobrazom alebo 
so sebaobrazom skupiny, s ktorou sa identifikujeme, na úkor iných úsudkov. Tento 
poznatok možno zužitkovať pri koncipovaní kampaní či rámcovaní textov. Respondenti 
mužského pohlavia napríklad viac prispievajú na charitu, keď ich s touto požiadavkou 
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oslovujú atraktívnejšie právne poradkyne, čo naznačuje, že darcovstvo je tiež výsledkom 
túžby udržať pozitívny sebaobraz (v tomto prípade v očiach opačného pohlavia) 48. 
 

D. Uskutočnenie experimentu  

Ak sme si zvolili vhodnú podobu behaviorálnej intervencie, môžeme začať s testovaním 
jej účinnosti. Osvedčenou metódou na testovanie účinnosti behaviorálnych intervencií sú 
experimenty. Postupne sa vyvinuli viaceré typy experimentov, tak ako to naznačuje 
nasledovný rámček.  
 
RÁMČEK 11: Tri varianty terénnych experimentov   

RCT experimenty 
 
Forma experimentovania, v ktorej si účastníkov 
experimentu náhodne rozdelíme do minimálne 
2 (alebo viacerých) skupín. Skupiny budú 
v rámci experimentu vystavené rôznym 
intervenciám.  
 
Skupina 1 je tzv. kontrolná, tzn. účastníci, ktorí sa do nej náhodne dostali, by mali byť 
vystavení nezmeneným, už existujúcim podmienkam, v ktorých vaša behav. 
intervencia ešte neexistuje.  
 
Ostatné skupiny sa stávajú tzv. intervenčnými. Účastníci, ktorí boli do nich náhodne 
pridelení, budú vystavení vašej intervencii alebo intervenciám. Počet potrebných 
skupín sa odvíja napríklad od počtu behav. intervencií, ktoré chcete súčasne testovať. 
Ak však chcete z meraní zistiť samostatnú účinnosť každej jednej z nich, v jednom 
kole testovania by ste mali jednu skupinu vystaviť len jednej z nich. Ak vám to veľkosť 
skupiny účastníkov experimentu dovolí, na testovanie 3 rôznych intervencií v jednom 
kole potrebujete 4 skupiny: 1 kontrolnú a 3 intervenčné.  

A/B testovanie 
 
Jednoduchšia forma experimentálneho testovania, ktorou 
testujete len jednu intervenciu oproti pôvodnému 
nastaveniu, alebo ktorou porovnávate účinky dvoch 
intervencií (intervencie „A“ a intervencie „B“) voči sebe, 
avšak nie oproti pôvodnému stavu.  



 
 
 

 
 

49 
 

Kvázi-experimenty 
 
Forma experimentálneho testovania, pri ktorej nebolo možné dokonale dodržať 
potrebné metodologické pravidlá RCT experimentu, ako napr.:  

- náhodné rozdelenie účastníkov do testovacích skupín; 
- veľkosť vzorky; 
- kontrola nad faktormi, od ktorých sa predpokladá významný vplyv na správanie 

účastníkov experimentu.  

 
Prvým a zároveň centrálnym predpokladom ich úspešnej realizácie je pripravenie 
tzv. experimentálneho dizajnu. Ide o detailné písomné popísanie východísk, postupu 
a spôsobu vyhodnotenia pripravovaného experimentu. Realizovaný experiment by mal 
byť dokonalou kópiou svojho dizajnu. Ako príklad v prílohe 2 tohto manuálu uvádzame 
konkrétny dizajn experimentu, ktorý sme testovali v meste Prievidza.  
 
Aby sme sa k takémuto dizajnu dopracovali, je potrebné uskutočniť niekoľko rozhodnutí. 
Tu uvádzame prehľad postupových krokov, ktoré vás danými rozhodnutiami povedú. 
Odborná literatúra49 zdôrazňuje nasledujúcich 9 krokov potrebných na správne 
vykonanie randomizovaných experimentov s kontrolnou skupinou a na ich použitie 
pre verejnú politiku: 
 
TESTUJ: 

- krok 1: identifikuj jednu alebo dve verejné intervencie na porovnanie;  
- krok 2: definuj výstup, ktorý by mala daná intervencia ovplyvniť a ako to 

v experimente zmeriaš;  
- krok 3: rozhodni o jednotke, ktorá bude náhodne vybraná;  
- krok 4: rozhodni, koľko jednotiek potrebuješ na to, aby si mal nenapadnuteľné 

výsledky;  
- krok 5: každej skupine prideľ jednu z testovaných intervencií použitím robustných  

metód náhodného výberu;  
- krok 6: zaveď intervencie daným skupinám.  

 
ZISTI VÝSLEDKY:  

- krok 7: zmeraj výsledky a urči, aké sú dôsledky daných intervencií. 
 
ADAPTUJ: 

- krok 8: prispôsob svoju verejnú intervenciu tak, aby reflektovala zistenia 
z testovania;  

- krok 9: vráť sa ku kroku 1 a kontinuálne vylepšuj svoje poznanie o tom, 
čo funguje.  
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Ako je zrejmé z krokov 3 až 7, je veľmi kľúčové vybrať reprezentatívnu vzorku populácie 
a rozdeliť ju minimálne do dvoch skupín – kontrolná skupina a skupina, ktorá dostane 
intervenciu, tak ako to naznačujeme v schéme 5. Účinnosť intervencie sa následne 
meria porovnaním výsledkov týchto skupín. Základným pravidlom pri delení do skupín je 
randomizácia, teda náhodne rozdelenie jednotlivcov do skupín. Pri dostatočne veľkých 
skupinách (napr. pri daňovej politike v rádovo tisícoch jednotlivcov či domácností) takáto 
randomizácia zabezpečí, že skupiny sú v priemere podobné, a preto prípadné 
preukázanie štatisticky významného rozdielu vo výsledku medzi kontrolnou skupinou 
a skupinou po intervenovaní možno interpretovať ako účinnosť danej intervencie. 
Jednotky, ktoré sú náhodne pridelené do skupín, nemusia byť len ľudia, ale môžu to byť 
napr. školy alebo rodiny.  
 
SCHÉMA 5:  Organizácia experimentu – náhodné rozdelenie účastníkov do intervenčnej 
a kontrolnej skupiny50  

 
 
V praxi existujú rôzne štatistické metódy na testovanie účinnosti intervencií. Najčastejšie 
sa však používa lineárna regresia aj z toho dôvodu, že je jednoducho interpretovateľná 
a zrozumiteľná. V prípade, ak je závislá premenná (výsledok) binárna (1 – zaplatenie 
dlhu, 0 – nezaplatenie dlhu), je vhodnou metódou logistická regresia.  
 
Ak je randomizovaný experiment s kontrolnou skupinou správne nastavený, 
uskutočnený a zanalyzovaný, tak predstavuje zlatý štandard testovania účinnosti 
intervencií a definovania kauzálnych vzťahov. Experimenty poskytujú informáciu o tom, 



 
 
 

 
 

51 
 

že skúmaná intervencia „spôsobuje“ daný výsledok vo vykonanom experimente. Ak však 
majú metodologické chyby, môžu viesť ku skresleným záverom. Z dôvodu nastavenia 
jednotných pravidiel pri vykonávaní daných typov experimentov vznikla iniciatíva 
CONSORT (z ang. Consolidated Standards of Reporting Trials), ktorá definuje typy 
informácií, ktoré je nevyhnutné zverejňovať pri prezentácii výsledkov daného typu 
testovania.  
 
Čo by sme si mali z tejto časti zapamätať?  
Zavádzanie behaviorálnych opatrení do praxe sprevádza dôkladná príprava, ktorá sa dá 
vykonať v 4 fázach: identifikácia problému a pomenovanie cieľa, uskutočnenie 
behaviorálneho auditu problému, výber vhodnej behaviorálnej intervencie 
a uskutočnenie experimentu. 
 
Závádzanie behaviorálnych opatrení začína identifikovaním problému súvisiace 
so správaním a pokračuje zadefinovaním S.M.A.R.T. cieľa, k dosiahnutiu ktorého má 
behaviorálne opatrenie pomôcť. Na to, aby ste zvýšili pravdepodobnosť zvolenia 
úspešnej intervencie je nevyhnutné čo najlepšie pochopiť predmetné správanie 
a architektúru voľby, ktorá ho sprevádza. Cieľom je pri intervenovaní odbúravať faktory 
trenia, ktoré môžu brániť želanému správaniu.  
 
Účinnosť behaviorálnej intervencie je však podmienená dostupnosťou kvalitných 
informácií a poznania v každej z uvedených fáz. Relevantné a kvalitné dáta by vám mali 
umožniť:  

- pochopiť súčasný spôsob, akým je v praxi daná riešená agenda implementovaná, 
- popísať subjektívnu skúsenosť z pohľadu občana a mesta, 
- pomenovať spôsob a formu kontaktu občana s miestnou samosprávou v rámci 

analyzovanej skúsenosti, 
- identifikovať faktory indikujúce behaviorálny problém príslušnej riešenej agendy, 
- porozumieť faktorom behaviorálneho problému v danej agende a tým umožniť 

výber vhodného opatrenia.       
 
Pomôcky EAST a MINDSPACE vám uľahčia kreatívnu fázu. Stručne totiž napovedajú, 
akú podobu by vaša intervencia mohla mať, keďže tieto pomôcky boli vytvorené 
na základe stoviek experimentov a súvisiacich experimentálnych skúsenosti. 
Pri zavádzaní behaviorálnych intervencií vo svojom meste navyše neočakávajte, 
že pôjde o jednorazovú aktivitu, ktorú zrealizujete v priebehu jedného poobedia. Kvalitná 
príprava si vyžaduje dostatok času.  
 
Vykonanie uvedených aktivít a použitie spomínaných pomôcok si navyše vyžaduje 
dostatočné ľudské zdroje, ale aj kombinácie expertízy a vyjednávacích zručností. 
Príprava a testovanie intervencie je miestami výskumnou, inokedy analytickou a niekedy 
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kreatívnou činnosťou. Zároveň ide spravidla o niekoľko týždňov trvajúci projekt s určitou 
logikou, ktorý si vyžaduje dostatočnú mieru koordinácie a teda skúsené riadenie. Vaša 
inštitúcia by mala byť dostatočne organizačne flexibilná na to, aby (ak doteraz inovačné 
projekty nerobila) na potreby podobného projektu dokázala reagovať. 
 
Zabezpečenie adekvátnych podmienok pre zavádzanie behaviorálnych intervencií 
v neposlednom rade môže stáť aj peniaze a to najmä v prípade, ak v rámci organizácie 
nedisponujete potrebnými ľudskými zdrojmi. Takáto investícia však môže byť 
jednorázová. Experimentom totiž overujete účinnosť nových opatrení, ktoré v prípade 
pozitívnych výsledkov budete môcť štandardne používať a ktoré vám náklady 
investované do ich vytvorenia a pilotného testovania naspäť zarobia. 
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Prílohy 
 
PRÍLOHA 1: PRÍKLADY BEHAVIORÁLNYCH INTERVENCIÍ USKUTOČNENÝCH  
V MESTE PRIEVIDZA 
 

Oblasť, v ktorej bola 
intervencia vykonaná 

Vlastnosť intervencie Zámer 

Organizácia trhov – 
banner na webovej 
stránke mesta 

Jednoduchosť, 
atraktívnosť, sociálna 
norma 

Zvýšiť podiel (nad úroveň 
pozitívneho trendu) 
trhovníkov podávajúcich 
žiadosti online 

Organizácia trhov – 
aktívne pdf formuláre 

Jednoduchosť, 
atraktívnosť, sociálna 
norma 

Zvýšiť podiel (nad úroveň 
pozitívneho trendu) 
trhovníkov podávajúcich 
žiadosti online 

Platenie daní 
z nehnuteľnosti 

Jednoduchosť, 
atraktívnosť, včasnosť 

Presmerovať ľudí 
na platby online 

Dlh na poplatku 
za komunálny odpad – 
pripomienka 

Včasnosť, sociálna norma Zvýšiť efektívnosť výberu 
nedoplatkov 
na komunálnom odpade 

Dlh na poplatku 
za komunálny odpad – 
štandardná výzva 

Včasnosť, sociálna norma Zvýšiť efektívnosť výberu 
nedoplatkov 
na komunálnom odpade 

Separovanie odpadu Jednoduchosť, 
atraktívnosť, sociálna 
norma 

Zvýšiť mieru správneho 
separovania odpadu 
v meste 

Školstvo – notifikácie 
rodičom pred dôležitou 
skúškou 

Včasnosť, atraktívnosť Zlepšiť výsledky žiakov 
v školách 

Verejný priestor – znížiť 
mieru znečistenia 

Atraktívnosť, sociálna 
norma 

Zvýšiť čistotu verejného 
priestranstva, resp. znížiť 
mieru znečistenia 

Zdroj: autori 
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PRÍLOHA 2: DIZAJN EXPERIMENTU ÚVP V PRIEVIDZI – ORGANIZÁCIA TRHOV  
 

Čo ideme robiť? 
Intervencia „make it attractive“ – upriamenie pozornosti na skutočnosť, že „vybaviť 
miesto na trhu“ ide aj online.  
 

Popis problému 
Mesto Prievidza organizuje 4 trhy:  

- Veľkonočné trhy 
- Banícky jarmok 
- Dni k pamiatke zosnulých 
- Vianočné trhy 

 
Procesy organizácie trhov v meste Prievidza sú nastavené tak, že približne každá štvrtá 
žiadosť (na prevádzkovanie stánku), je zaslaná poštou a nie e-mailom. Uvedené zvyšuje 
časové náklady pre úrad pri preklápaní dát z písomnej formy do systému, ktorý tvorí 
úradnú listinu. 
 

Aké sú ciele intervencie? 
Hlavným cieľom je zníženie počtu žiadostí na prevádzkovanie stánku, ktoré na úrad 
prichádzajú vo forme listov – poštou. Zámerom je motivovať potenciálnych trhovníkov, 
aby posielali žiadosti online – prostredníctvom e-mailu. 
 
Ako vplýva intervencia na spôsob prihlasovania trhovníkov vo veci posielania žiadosti 
o prevádzkovanie stánku? 

- Zvyšuje intervencia podiel žiadostí podaných e-mailom? 
- Je táto zmena štatisticky signifikantne vyššia ako dlhodobý trend? 

 
Pre potreby zistenia účinnosti intervencie je potrebné zmerať existujúce stavy zasielania 
žiadostí online vs. offline (teda tzv. baselines) zo všetkých predchádzajúcich trhov. 
Analyzovať budeme trend prechodu z offline na online spôsob komunikácie, pričom 
pri vyhodnocovaní účinnosti našej intervencie sa budeme pozerať aj na to, či sa pomer 
online komunikácie zvýšil na úkor offline komunikácie štatisticky významne oproti 
zmenám medzi predošlými ročníkmi. 
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TABUĽKA 3: Počet žiadostí na prevádzkovanie stánku zaslaných online a offline 

Rok Pošta Pošta % e-mail e-mail % 

2015 199 66 % 102 34 % 

2016 209 62 % 127 38 % 

2017 126 33 % 259 67 % 

2018 88 26 % 256 74 % 

2019 
(predikcia) 

70 20 % 280 80 % 

 
 
V prípade Baníckych jarmokov napríklad môžeme pozorovať prirodzený prechod 
k online hláseniu sa o miesto za posledné roky. Naším zámerom v tomto experimente je 
tento prechod urýchliť. 

Prečo sa uskutočňuje daná intervencia?  
Zámerom je zníženie času (nákladu) na evidenciu, kontrolu a vyhotovenie dokladu – 
potvrdenia o možnosti prevádzkovať stánok. Zároveň zrýchlenie procesu 
pre potenciálneho trhovníka.  
 
Sekundárnym cieľom je snaha o šetrenie papiera (listová forma) – zvyšovanie 
ekologických štandardov komunikácie s úradom. 
 
Dôvodom, prečo bola realizovaná práve táto intervencia, je snaha o zvýšenie 
efektívnosti úradu a skvalitnenie služby (v kontexte rýchlosti) pre občanov. 
 
Kedy sa uskutočňuje daná intervencia?  
Intervenciu nasadíme na prelome februára a marca 2019, pričom budeme sledovať jej 
vplyv na pomenované správanie trhovníkov v kontexte Veľkonočných (apríl 2019) 
a Baníckych trhov (september 2019). 
 

Ako sa uskutočňuje daná intervencia?  
Upravením webovej stránky, na ktorej sú informácie o termínoch a formulároch k trhom 
na rok 2019 (uverejnený január 2019). Na webovej stránke (+ FB a ostatné) uvedieme 
informácie o možnosti podania e-mailom oproti možnosti podania poštou.  
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Testovaný stimul na zmenu správania = text, ktorý vyzve záujemcov na podanie žiadosti 
prostredníctvom e-mailom. Využitie dát, ktoré máme zo správ – koľko ľudí už teraz 
podáva žiadosti e-mailom. 
 
Krátky text v boxe/zvýraznený (veľkosť, farba, prípadne obrázok). Box a rovnaké 
formátovanie aj pri odkaze na „Prihláška k PT xxx trhy“. 
 
Podporenie cez FB – promovanie možnosti podávania žiadostí  e-mailom. 
 

Návrhy rámcovania (pracovné verzie) 
1. 8 z 10 žiadateľov o povolenie na prevádzkovanie stánku vybavíme skôr, 

pretože s nami komunikujú elektronicky – posielajú žiadosť e-mailom (XXX 
adresa).  

2. Pošlite žiadosť e-mailom (XXX adresa). 
3. Tento rok môžete ušetriť, nemusíte chodiť na poštu: stačí kliknúť na žiadosť, 

vyplniť ju a poslať elektronicky – e-mailom (XXXX adresa). 
4. Už aj dve listové žiadosti nás spomaľujú v práci, pomôžte nám byť efektívnejším 

a moderným mestom. Pošlite žiadosť e-mailom (XXX adresa). 
5. Neriskujete horšie miesto na trhu. Pošlite žiadosť e-mailom (XXX adresa).  

 

 
Manuál – ako by to mali podať – tipy na appku, spravte týchto 5 krokov! 
 
Základný zdroj dát na stanovenie baseline sú informatívne správy o zorganizovaných 
trhoch – zistenie podielu žiadostí, ktoré trhovníci posielajú poštou (offline) a e-
mailom (online). 
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