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“Zatepliť budovu vie každý, mňa bavia 

také nevšedné veci, ktoré skutočne zvýšia 

kvalitu života.“  
Starosta obce do 700 obyvateľov  

na východe Slovenska  

 
V januári 2019 sa starostka malej obce v okrese Sobrance stala 

najznámejšou komunálnou političkou na Slovensku a názov obce sa 

zaradil medzi najčastejšie vyhľadávané slová na slovenskej verzii Go-

ogle (Trend, 2019a). Slávu však obec nezískala oprávnene. Obec Feki-

šovce neslávne zviditeľnila starostka nedôstojným vedením zastupiteľ-

stva. Na Slovensku tvoria malé obce do 1 000 obyvateľov dve tretiny 

všetkých obcí. Spolu ide o takmer 2-tisíc obcí. Príklad Fekišoviec ne-

zlepšil vnímanie malých miest (a ich vedenia) z hľadiska kvality ich 

spravovania a riadenia. Hoci Fekišovce rozhodne nie sú osamelým 

príkladom neodborného spravovania obce na Slovensku, slovenská 

miestna samospráva má mnoho podôb a jednou z nich sú mnohé malé 

obce, ktoré skôr poskytujú inšpirácie a príklady dobrej praxe, pokiaľ 

ide o chytré spravovanie, zavádzanie inovácií a modernizáciu.  

Modernizácia verejnej správy, ktorá by mala viesť k vyššej kva-

lite života obyvateľov, sa nedeje automaticky a samospádom. Nové 

štruktúry, prístupy a procesy niekto musí navrhnúť. Niekto ich musí 

zaviesť a udržiavať, bdieť nad ich každodennou kvalitou. Tento niekto 

môže byť primátor alebo starostka, poslanci alebo úradníčky a úradníci. 

V mnohých prípadoch nejde o jednu osobu, ale o viacero spolupracujú-

cich osôb. V niektorých prípadoch môžu inovatívne riešenia navrhovať 

aj aktívni občania. Aj preto je dôležitou súčasťou chytrého spravovania 

vytvorenie možnosti aktívnej participácie a možnosti ovplyvniť verejné 

politiky, distribúciu verejných zdrojov a dôležité je aj upriamenie po-

zornosti volených zastupiteľov na zanedbané oblasti. 
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Na zavedenie inovácií nestačí pomenovať problém v danej 

agende a poznať príklady dobrej praxe „doma a v zahraničí“, 

treba aj vedieť, ako zasadiť danú inováciu do kontextu obce a ako 

účinne zaviesť inovácie do života obce. Obom aspektom predpokla-

dov úspešnej modernizácie miestnej samosprávy sa venujeme v tejto 

monografii. 

Predkladaná monografia sa skladá z troch kapitol, tohto úvodu 

a záverečných poznámok. Prvá kapitola monografie predkladá pohľad 

na novú paradigmu spravovania v miestnych samosprávach, tzv. 

chytré spravovanie. Zámerom tejto kapitoly je pomenovať základné 

prístupy chytrého spravovania, potenciálne prínosy, ale aj riziká. 

Väčšina odbornej zahraničnej literatúry a výskumov sa zameriava na 

mapovanie príkladov dobrej praxe vo veľkých mestách. Inovácie  

a príklady chytrého spravovania sa však nenachádzajú výhradne vo 

veľkých mestách s množstvom finančných zdrojov a úspor z rozsahu 

a s dostatkom kvalitného ľudského a finančného kapitálu. Aj malé 

obce dokážu inovovať, vytvárať a implementovať verejné politiky, 

ktoré zvýšia kvalitu života miestnych občanov či dokonca aj život  

v priľahlých obciach. Preto má táto monografia za cieľ mapovať prí-

klady dobrej praxe v malých obciach a podmienky úspechu pri zave-

dení a udržaní efektu z inovácie.  

Ďalšia kapitola je venovaná konkrétnemu prístupu v oblasti 

chytrého spravovania, ktorý je uplatniteľný tak na úrovní územnej sa-

mosprávy, ako aj na celoštátnej úrovni. Je ním aktívna práca s pozna-

ním behaviorálnych vied. Častým cieľom behaviorálnej verejnej politi-

ky, ako jedného z prístupu v chytrom spravovaní, je zvyšovanie 

účinnosti opatrení, ktoré sú zavádzané v mestách a obciach. Primárnou 

pákou na zvyšovanie účinnosti opatrení je usmerňovať správanie oby-

vateľov miest a obcí, a to tak, aby sa v nich žilo lepšie. Jedným  

z ponaučení behaviorálnych vied je totiž to, že úspešnosť dosahovania 

chytrého spravovania čiastočne závisí od chytrosti individuálnych roz-

hodnutí jednotlivcov a inštitúcií v jurisdikcii samosprávy. Vďaka beha-

viorálnym vedám (napr. Ariely, 2011) už teraz vieme, že sa v reálnom 

živote rozhodujeme skôr ako Homer Simpson než Superman. Je nám 

prirodzené, že sa občasne staneme obeťami našich vlastných rozhodnu-

tí. Skúsenosť, ktorá ide ruka v ruke s aforizmami, ktoré odporúčajú 
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poučiť sa z vlastných chýb. Z individuálnych zlyhaní sa môže poučiť aj 

verejná správa, a tým využiť toto poznanie pri tvorbe verejných politík, 

a to so zámerom predchádzať chybám v rozhodovaní.  

Behaviorálna verejná politika sa presne o to pokúša. Jej chyt-

rosť spočíva v snahe premostiť intelektuálnu priepasť, ktorá done-

dávna existovala medzi procesom tvorby a realizácie politík a ved-

nými disciplínami, ktoré skúmajú hnacie motory a prekážky nášho 

správania. Behaviorálna verejná politika je relatívne mladou para-

digmou spravovania. Jej prejavy sú rôznorodé, od špecifických ino-

vačných procesov a postupov práce, cez metodické pomôcky a inter-

venčné nástroje na ovplyvnenie správania, až po obsiahlu knižnicu 

psychologických a ekonomických poznatkov o spôsoboch nášho uva-

žovania, usudzovania a rozhodovania sa. Cieľom druhej kapitoly tejto 

monografie je tak túto symbiózu behaviorálnych vied a verejnej poli-

tiky predstaviť a vysvetliť. V tretej časti poskytujeme základné kon-

ceptuálne rámce uvažovania o modernizácii organizácie verejnej 

správy. Predstavujeme hlavné poznanie v danej oblasti. Jedným  

z faktorov, ktoré vedecké poznanie vyzdvihuje pri modernizácii kra-

jiny ako kľúčové, sú inštitúcie v zmysle formálnych a neformálnych 

pravidiel hry. Je možné a vhodné prenášať inštitúcie z jednej krajiny 

(a jej kontextu) do inej? Mnohé roky sa to tak dialo, často to však 

končilo neúčinnosťou prenesenej inštitúcie v novom kontexte. Vedci 

tak prichádzajú s poznaním, že pri budovaní dobrého spravovania je 

nevyhnutné brať do úvahy kontext krajiny, mesta či obce už pri vy-

tváraní nových pravidiel. Zároveň vedci zdôrazňujú, že nestačí chuť 

meniť veci okolo seba, na správne fungovanie organizácie verejnej 

správy je dôležitá tzv. spôsobilosť organizácie, ktorej vybudovanie je 

enormne náročná úloha. V tejto časti uvádzame, čo vedecké poznanie 

vie o realizáciách zmien v organizáciách. 

Poznatky sme pri písaní tejto publikácie čerpali z nielen z aktu-

álnej vedeckej literatúry, uskutočnených experimentov a chytrých 

aplikácií v praxi, ale aj z vlastnej skúsenosti pri aplikácii behaviorál-

nej vedy v slovenských samosprávach v Prievidzi a Bratislave (Nové 

Mesto, Staré Mesto). Predkladaná monografia voľne nadväzuje na 

monografiu, ktorú kolektív výskumníkov Ústavu verejnej politiky 

FSEV UK napísal k problematike spravovania samospráv v roku 
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2018. Prvá monografia na uvedenú tému vyšla pod názvom Spravo-

vanie miestnych samospráv – čo, ako a prečo a venovala sa predsta-

veniu konceptov decentralizácie z pohľadu polity, politics a policy, 

ďalej predstaveniu hlavných prúdov v organizácii a spravovaní 

miestnych samospráv, ako aj nástrojom verejnej politiky, ktoré je tu 

možné aplikovať. V monografii, ktorú držíte v ruke, ideme do vybra-

ných konceptov hlbšie a sústredíme sa na chytré spravovanie a jeho 

zasadenie do modernizačných ambícií/tendencií.  

Ekonóm Edward Glaeser sa vo svojej známej knihe Triumf 

mesta (Triumph of the City) venuje tomu, ako „nás naša najväčšia 

inovácia (mesto) robí bohatšími, chytrejšími, zelenšími, zdravšími  

a šťastnejšími“. V tejto monografii však ukazujeme, že aj malé obce 

môžu byť chytro spravované a môžu inšpirovať väčšie mestá. Verí-

me, že daná monografia bude prínosným čítaním pre tých, ktorí, rov-

nako ako Glaeser, veria v inovatívny potenciál miest, ale rovnako aj 

pre tých, ktorí žijú vo svojich obciach a snažia sa o zlepšenie života  

v nich. Veríme, že bude prínosom nielen pre študentov verejnej sprá-

vy a verejnej politiky, ale aj pre tých, ktorí každodenne spravujú mes-

tá a obce na Slovensku a uvažujú nad zlepšením kvality života vo 

svojich komunitách. Privítame podnety, ktoré obohatia slovenské 

skúsenosti pri budovaní chytrých samospráv a zavádzaní inovácií.  

A ešte jedna dôležitá poznámka – poďakovanie. Ďakujeme  

Lukášovi Lukáčovi z mimovládnej organizácie Civita Center za fi-

nančnú podporu a nadšenie z myšlienky napísať túto monografiu, bez 

neho by táto monografia nemohla byť vydaná. Ďalej ďakujeme  

Mirovi Beblavému a Michalovi Sedláčkovi, s ktorými sme mohli 

diskutovať o pokusoch prekladov anglických odborných výrazov do 

slovenského jazyka (anglické výrazy, ktoré sme prekladali do sloven-

ského jazyka, zároveň uvádzame v pôvodnom znení v zátvorke).  

Naše poďakovanie patrí aj oponentom prekladanej monografie, a to 

konkrétne Lucii Mokrej a Tomášovi Černěnkovi. Za jazykovú korek-

túru monografie patrí naše poďakovanie Slavomíre Stankovej a za 

pomoc pri technickej úprave rukopisu monografie našej študentke 

Miroslave Melicherčíkovej. 

 

Autori  
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Prvá kapitola monografie sumarizuje poznanie o novej para-

digme spravovania miestnych samospráv – o chytrom spravovaní. 

Kapitola sa začína časťou o agende miest a výzvach, ktorým mestá 

čelia. Predstavujeme tu pohľad viacerých autorov, ktorí zdôrazňujú 

dôležitú úlohu miest pri riešení globálnych výziev. Taktiež zdôraz-

ňujú predpoklad, že verejné politiky na úrovni miest môžu byť  

v niektorých prípadoch účinnejšie ako intervencie štátu. V ďalšej 

časti predstavujeme koncept chytrého mesta, ktorý sa ako slovné 

spojenie (buzz word) používa v súvislosti so spravovaním miest na 

Slovensku čoraz častejšie. Obsah tohto konceptu však nie je jedno-

značný a ani odborná komunita sa pri definícii chytrého mesta ne-

zhoduje. V časti o chytrých mestách preto predstavujeme viaceré 

teoretické pohľady na koncept chytrého mesta, pričom kladieme 

dôraz na oblasť otvorených a veľkých dát. V rámci tejto časti uva-

žujeme aj o tom, čo robí mestá úspešnými. Uvádzame však nielen 

príklady úspešných miest, ale aj príklady urbanistických projektov 

ekologických a technologických miest, ktoré neskončili úspešne. 

Tieto časti sú východiskom pre konceptualizáciu chytrého spravo-

vania. Pri tvorbe verejných politík sa tu kladie dôraz na prístupy, 

ktoré rátajú so zapojením občanov, prácou s dátami a  dôkazmi či so 

zapájaním technológií, no až po zohľadnení ich hodnoty za peniaze 

a dôraze na zvyšovanie kvality života obyvateľov. Chytré spravova-

nie je paradigma, ktorá nie je relevantná výhradne pre veľké mestá  

s finančným a ľudským kapitálom a úsporami z veľkosti a rozsahu. 

Aj malé obce dokážu byť chytré, preto posledná časť tejto kapitoly 
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uvádza tri príklady dobrej praxe zo Slovenska. Tie môžu poslúžiť 

ako inšpirácia aj pre väčšie mestá. 

Fungujúce mestá sú podľa viacerých autorov kľúčom k rieše-

niu globálnych výziev (Barber, 2013; Katz – Nowak, 2018). Každé 

mesto je prostredím, kde ľudia pracujú, žijú – vytvárajú priateľské, 

rodinné zväzky a stretávajú sa s inými ľuďmi, prepravujú a pohybujú 

sa, starnú a aj zomierajú. Na druhej strane je však každé mesto pro-

stredím, kde vzniká kriminalita, dochádza k znečisťovaniu prírodného 

prostredia, zväčšovaniu sociálnych nerovností či k vylúčeniu zrani-

teľných skupín obyvateľov (Davies, 2019). Benjamin Barber (2013) 

tvrdí, že mestá sú nielen historicky najstaršie inštitúcie, ale aj inštitú-

cie trvácnejšie než samotné štátne celky. Aj preto označuje ľudí za 

„mestské tvory“ (urban animal).  

Viacerí autori tvrdia, že jedným z dôvodov, prečo práve mes-

tá môžu byť (v porovnaní so štátom) úspešnejšie pri riešení obyva-

teľských problémov, je vyššia miera pragmatizmu v lokálnej politi-

ke v niektorých oblastiach verejnej politiky. Oliver (2012) súhlasí  

s Barberom (2013) v tom, že mestá sú v kontexte rozsahu kompe-

tencií a oblastí záujmu vo väčšej miere zamerané na praktické čin-

nosti než centrálne vlády. Aj Hlepas a kolektív autorov (2018) ho-

voria, že lokálna politika je častejšie o pragmatizme a neutrálnosti, 

keďže, ako tvrdia, na oprave výtlkov na ceste a efektívne fungujúcej 

verejnej doprave nie je nič ideologické. Jedným z dôvodov, prečo 

môžu byť podľa Barbera (2013) primátori v riešení problémov efek-

tívnejší, je to, že majú priame väzby so svojím mestom – poznajú 

ho, narodili sa a žijú v ňom a s miestnymi občanmi sa stretávajú 

relatívne častejšie než premiéri štátov. Katz a Nowak vo svojej kni-

he New Localism (2018) hovoria o potrebe návratu k dôležitej úlohe 

miestnych lídrov pri tvorbe verejných politík – zdôrazňujú nielen 
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ich zodpovednosť za rozvoj obcí a miest, ale aj ich zodpovednosť 

pri riešení globálnych výziev
1
. 

Podľa sčítania obyvateľov Slovenska z roku 2011, viac ako  

50 % populácie žije v 140 mestách (ŠÚ SR, 2011). Zároveň – podľa 

Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO, 2018) bola 

viac než polovica verejných výdavkov (bežných a kapitálových) 

v týchto 140 mestách spotrebovaná. V 140 mestách na Slovensku 

teda nielen žije podstatná časť populácie, ale smeruje do nich aj viac 

ako polovica verejných zdrojov. Podľa odhadov OSN (2018) bude  

v roku 2050 v slovenských mestách žiť viac ako 65 % obyvateľov SR, 

pričom vo východnej Európe bude tento trend na úrovni 80 % obyvate-

ľov a v celej Európe to bude takmer 85 % všetkých obyvateľov. 

Množstvo kompetencií (scale) a ich rozsah (scope) sa pri jed-

notlivých mestách líši, a to v závislosti od miery administratívnej  

a politickej decentralizácie v danom štáte. V slovenskom kontexte 

majú miestne samosprávy, malé obce, ako aj väčšie mestá viac než  

4 000 rôznych kompetencií (TASR, 2018). Mnohé výzvy, ktorým 

spoločnosť na Slovensku čelí (napríklad problematika dopravy, vzde-

lávania a prírodného prostredia), majú vo svojej kompetencii práve 

miestne samosprávy.  

Slovenské mestá a obce však musia popri vykonávaní originál-

nych a prenesených kompetencií čeliť globálnym výzvam. Poukazuje 

na to napríklad Európska komisia vo svojej správe Digitálna agenda 

pre Európu 2010-2020. V správe sa uvádza, že výzvami pre budúc-

nosť európskych miest sú demografické zmeny, globálna konkurencia 

a migrácia (Európska komisia, 2010). Tieto výzvy nevyhnutne vytvá-

rajú tlak na verejné zdroje, ale aj na schopnosti miestnych samospráv 

riešiť potenciálne problémy účinnými verejnými politikami.
2
 (pozri 

rámček 1). V analýze IFP a Černěnka (2017) o územných samosprá-

                                                
1  Pre plastickejší obraz treba dodať, že debatu o silných stránkach miest dopĺňa 

odborná literatúra, ktorá sa venuje ich limitom. Príkladom je Peterson (1981)  
a jeho kniha City Limits, ktorá poukazuje na limity miest, v porovnaní so štátom, 
a to hlavne v redistributívnych oblastiach.   

2 Pozri publikáciu Sičáková-Beblavá, E., Sloboda, M., Poláková-Suchalová, A. 
(2018). Spravovanie miestnych samospráv (Prečo, čo a ako?). Univerzita Ko-
menského: Bratislava 
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vach na Slovensku sa taktiež zdôrazňuje predovšetkým výzva starnu-

tia populácie. Autori však dodávajú, že tento problém súvisí s vnútor-

nou a vonkajšou migráciou – odchodom ekonomicky aktívneho oby-

vateľstva z menších obcí do rozvinutejších miest, prípadne do 

zahraničia. Súvisiacou výzvou je zrýchľovanie a zmenšovanie sveta – 

globalizácia. Sashinskayaová (2014) dodáva, že k problémom miest-

nych samospráv môžeme pripočítať aj ekológiu, nedostatočne efek-

tívnu dopravu, nezamestnanosť alebo kriminalitu. Aj životné prostre-

die sa v mnohých mestách dostáva medzi prioritné agendy, keďže 

podľa odhadov až 70 % produkcie oxidu uhličitého sa vyprodukuje 

práve v mestách. Podľa Greca a Bencardino (2014) sú mesta zodpo-

vedné za väčšinu znečistenia skleníkovými plynmi. 

Ďalším dokumentom, ktorý pomenúva viaceré výzvy spojené  

s rozvojom územných samospráv, je strategický dokument Európskej 

únie v oblasti Územnej agendy 2020. Za výzvy považuje:  

 Štrukturálne zmeny po globálnej ekonomickej kríze (2008 – 

2010). Tieto zmeny súvisia s globalizáciou, ktorá zvyšuje zraniteľ-

nosť miest a regiónov v kontexte udržateľnosti rozvoja a stability. 

 Pokračujúcu integrácia EÚ a rastúcu prepojenosť regiónov  

v rámci EÚ. Zmeny v jednom regióne či jednej členskej krajine 

môžu ovplyvniť aj iné miesta v rámci EÚ. 

 Demografické a sociálne výzvy. Okrem starnutia populácie je 

výzvou aj migrácia ľudí v rámci regiónov EÚ – z menej rozvinu-

tých regiónov migrujú obyvatelia do rozvinutejších regiónov, čím 

sa ďalej prehlbujú regionálne rozdiely. 

 Zmenu klímy, ktorej negatívnymi prejavmi sú zasiahnuté niektoré 

regióny výrazne viac než iné, napríklad v prípade kvality ovzdu-

šia, vody či pôdy. Zároveň, v niektorých prípadoch korelujú nega-

tívne dôsledky globálneho otepľovania so sociálnou nerovnosťou 

medzi regiónmi. 

 Výzvy v energetike – energetickú bezpečnosť. Závislosť niekto-

rých regiónov od fosílnych palív či ťažkého priemyslu ohrozuje 

stabilitu regiónov a regionálnu konkurencieschopnosť. 

 Stratu biodiverzity, zraniteľné prírodné, krajinné a kultúrne 

dedičstvo. Budúci rozvoj regiónov ohrozuje napríklad nadmerné 

využívanie prírodných zdrojov. 
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RÁMČEK 1: Reakcie miest na globálne výzvy 

Z pohľadu teórie tvorby verejných politík reaguje mnoho miest na 

globálne výzvy formou postupných (inkrementálnych) zmien. Príkla-

dom môže byť postupné budovanie cyklotrás a ekologických alternatív 

verejnej dopravy, postupná prioritizácia verejnej dopravy (napr. cez 

budovanie bus pruhov a podobne) alebo vytváranie nových mestských 

zelených plôch. Simon Joss a kolektív autorov (2019) poukázali na 
rozdielny spôsob uvažovania o zavádzaní verejných politík v oblasti 

chytrého spravovania. Na jednej strane sú mestá, ktoré uvažujú o zme-

nách ako o postupnom procese, a to v rámci poskytovaných služieb, 

existujúcej infraštruktúry či spôsobu spravovania (ako už spomíname 

vyššie). Na druhej strane sú mestá, ktoré idú cestou transformatívnej 

zmeny – ide o nový spôsob uvažovania o meste a jeho spravovaní. 

Autori v tejto súvislosti zdôrazňujú, že spúšťačom potreby pre trans-

formatívnu zmenu sú často informačné technológie a veľké a otvorené 

dáta. Pre mnohé mestá je rapídny nástup technológie „budíčkom“, 

upozornením na to, že musia dobehnúť zameškané. Výsledkom potom 

môže byť zavedenie úplne novej infraštruktúry pre poskytovanie elek-

tronických služieb v meste. 
Portney (2013) uvádza, že mestá zavádzajú radikálne zmeny po ná-

hlych a nepredvídateľných udalostiach. Tento teoretický koncept  

môžeme poznať aj ako tzv. narušenú rovnováhu (punctuated equilib-

rium3). Takouto náhlou zmenou môže byť napríklad škandál známy 

pod názvom Dieselgate – podvod automobilových koncernov pri vyka-

zovaní emisií, vyprodukovaných automobilmi na dieselový pohon. 

Táto kauza sa stala hlavnou spravodajskou témou okamžite po prvých 

informáciách o podvodoch v roku 2015 a po ďalších zisteniach, že 

automobilové koncerny manipulovali so softvérom a umelo znižovali 

objem emisií. Európske mestá na tieto zistenia reagovali a mnohé sa 

rozhodli pre radikálne riešenie – zákaz dieselových automobilov na 
mestských komunikáciách. Príkladom je mesto Hamburg, ktoré v roku 

2018 zakázalo dieselovým automobilom vstup na dve hlavné cesty  

v meste. V tom istom roku sa pridal aj Londýn. V roku 2019 dokonca 

vykázalo mesto Olso všetky automobily z centra mesta. K zákazu die-

selových automobilov na mestských komunikáciách sa v roku 2020 

pridá Madrid a Brusel zväčší zónu, do ktorej nebudú mať automobily 

prístup (Garfield, 2018). Pridávajú sa veľkomestá, Rím počíta so záka-

                                                
3  Koncept zaviedli autori Baumgartner a Jones v roku 1993. 
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zom dieselových automobilov od roku 2024 a Paríž s úplným zákazom 

automobilov so spaľovacím motorom od roku 2030 (Darabi, 2018). 

Dôležité však je, že všetky tieto mestá vytvárajú alebo rozširujú alter-

natívne možnosti dopravy, predovšetkým prostredníctvom budovania 

cyklotrás (Garfield, 2019). 
Ďalším príkladom aktívnych politík na zlepšovanie ekológie miest 

(nielen v oblasti dopravy) je iniciatíva Liveable Neighbourhoods  
v Londýne, ktorá prebieha pod hlavičkou mestského dopravného pod-

niku Transport for London. Základným cieľom projektu je do roku 

2041 zvýšiť počet ľudí prepravujúcich sa po Londýne chôdzou, bicyk-

lovaním či verejnou dopravou až o 80 % (Transport for London, 2019). 

Takéto ciele vyžadujú nielen podporu politického vedenia mesta  
a vysoký objem finančných prostriedkov, ale aj realisticky stanovené 

ciele a verejné politiky založené na dátach. 

Agenda, ktorou sa organizácie verejnej správy zaoberajú, do  

istej miery vplýva na to, ako sú dané organizácie vnútorne štruktúro-

vané (napr. Beblavý a kol., 2002) a aké prístupy volia pri organizácii 

aktivít a služieb, ktoré zabezpečujú. V kontexte spravovania agend 

miest a obcí sa tak postupne vyvinul inovatívny koncept, ktorý je 

známy pod názvom smart cities. V tejto monografii budeme ďalej 

pracovať so slovenským prekladom tohto konceptu, a to s pojmom 

chytré mestá
4
. 

Chytré spravovanie miest sa postupne stáva predmetom záujmu 

nielen u výskumníkov (Nam – Pardova, 2011), ale aj u lokálnych 

politikov a aktivistov, ktorí v predvolebných kampaniach často hovo-

ria o potrebe chytrých riešení, avšak často bez bližšej špecifikácie 

                                                
4  Sashinskayaová (2014) upozorňuje, že pojem chytré mesto má viac alternatív-

nych pomenovaní ako kreatívne mesto, podnikateľské mesto, mesto znalostnej 
ekonomiky alebo technologicky progresívne mesto (creative city, entrepreneurial 
city, knowledge economy city, technologically progressive city). 
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týchto riešení. Cieľom tejto časti je preto objasniť koncept chytrého 

mesta a zasadiť ho do slovenského kontextu. 

TABUĽKA 1: Mesto ako platforma – štyri typy platforiem podľa miery 

zapojenia dát a občanov 

 
Nepriamy  

kontakt  

s občanmi 

Priamy  

kontakt  

s občanmi 

Kontrola nad dátami 

a/alebo  

infraštruktúrou 

Mestská platforma, 

ktorá umožňuje a uľah-

čuje vznik služieb  

(Enabler City Platform) 

Mestská platforma pô-

sobiaca ako integrátor 

dát a občanov  

(Integrator City Platform) 

Mesto zbiera dáta, zdie-

ľa ich s verejnosťou a 

umožňuje vznik služieb, 

ktoré poskytujú tretie 

strany. Do určitej miery 

vie mesto túto aktivitu 

zberu dát a udržiavania 

infraštruktúry kontraho-

vať. 

Ide o uzavretejší model, 

mesto dáta vlastní a 

spolupracuje s tretími 

stranami, no dáta zdieľa 

len s vybranými stra-

nami a do veľkej miery 

poskytuje a zabezpečuje 

služby predovšetkým 

cez vlastné organizácie. 

Nemá kontrolu nad 

dátami  

a/alebo  

infraštruktúrou 

Mestská platforma, 

ktorá nevstupuje do 

danej agendy  

(Neutral City Platform) 

Mestská platforma, 

ktorá pôsobí ako spro-

stredkovateľ  

(Broker City Platform) 

Mesto nevlastní dáta 

a ani nemá agendu otvo-

rených dát a prístupu 

politík na základe dôka-

zov. Necháva zabezpe-
čovanie a poskytovanie 

služieb výhradne na 

tretie strany. 

Mesto nevlastní dáta, no 

pracuje na tejto agende 

a napĺňa rolu sprostred-

kovateľa, vytvorí naprí-

klad priestor pre vznik 
nových služieb (napr. 

odovzdá nepotrebnú 

verejnú budovu do náj- 

mu neziskovej organi-

zácii alebo aktívnym 

občanom). 

Zdroj: Walravens (2013), upravené autormi 
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Skôr, než objasníme koncept chytrého mesta, uvádzame pre 

potreby tejto monografie naše vnímanie konceptu mesta ako takého. 

Vychádzame z práce Walravensa (2013), ktorý o meste uvažuje ako  

o platforme na poskytovanie alebo zabezpečovanie služieb (service 

platform). Mesto – platforma slúži ako základňa, na ktorej možno 

„stavať“ jednotlivé služby v meste. Walravens (2013) rozlišuje štyri 

rôzne typy platforiem (pozri tabuľku 1) v závislosti od toho, ako mes-

to pracuje s dátami a interaguje s občanmi – pretože tieto dve zložky 

sú v chytrých mestách kľúčové. 

Z hľadiska nižšie predstavených definícií chytrého mesta bu-

deme v tejto monografii pracovať predovšetkým s vnímaním mesta 

ako platformy, ktorá umožňuje a uľahčuje vznik služieb (Enabler 

City Platform), a to prostredníctvom aktívneho zdieľania dát a proak-

tívneho prístupu k riešeniu problémov. 

V odbornej literatúre nie je jednoznačný konsenzus pri definícii 

konceptu chytrých miest. Väčšinu definícií však spája aspekt použí-

vania technológií a dôkazov pri realizácii zmien v rámci miest a ich 

služieb. Sashinskayaová (2014) parafrázuje pozorovanie autorov 

Komninosa (2002) a Harrisona, Eckmana a Hamiltona (2010), ktorí 

pripodobňujú priemyselné mestá ku kostre. Moderné mestá však pri-

dávajú tejto kostre aj nervový systém a mozog ako koordinačné cen-

trum. Podľa Gil-Garciu a kolektívu autorov (2015) možno definície 

chytrého mesta rozdeliť do štyroch skupín: 

 Mestá sú vnímané ako chytré vtedy, keď využívajú informačné  

a komunikačné technológie. Washburn a Sindha (2010) definujú 

chytré mesto predovšetkým cez využívanie informačno-

komunikačných technológií (ďalej aj IKT), ktoré robia služby 

mesta inteligentnejšími, navzájom prepojenými a efektívnejšími.  

 Dôležitým indikátorom chytrosti mesta je úroveň fyzickej in-

fraštruktúry a práce s dátami, pričom sa tieto dáta využívajú 

nielen na monitoring kvality fyzickej infraštruktúry, ale pri 

nastavovaní služieb. 

 Najčastejšia definícia chytrých miest hovorí, že chytré mestá by 

mali poskytovať alebo zabezpečovať lepšie služby pre obča-

nov. Dameriová (2013) hovorí o využívaní technológií na zvyšo-

vanie efektívnosti (napr. v energetike, logistike), avšak cieľom 
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musí byť zvyšovanie kvality života (well being), a to prostredníc-

tvom inklúzie, zapojenia občanov do tvorby verejných politík, 

zlepšovania životného prostredia a podobne. 

 Chytré mestá sú tie, ktoré prepájajú technológie s cieľom získať 

čo najpresnejšie poznanie o realite. Toto poznanie sa využíva 

nielen na zlepšovanie služieb, ale aj na úpravu procesov (dizaj-

nu, plánovania, evaluácie), ktoré umožňujú identifikáciu účin-

nejších riešení. 

Kondepudi (2014) v roku 2014 analyzoval publikované vedec-

ké články a to, ako jednotliví autori rámcujú definíciu chytrého mes-

ta. Na základe analýzy zoskupil jednotlivé parametre chytrého mesta 

do ôsmich skupín (napr. IKT, kvalita života, prírodné prostredia  

a pod.). Približne každá štvrtá (26 %) definícia chytrého mesta stojí 

primárne na parametroch definujúcich využitie IKT a dát. Nasledova-

li skupiny definícií chytrého mesta s dôrazom na kvalitu infraštruktú-

ry a služieb (17 %) a prírodné prostredie a udržateľnosť (17 %). Defi-

nície s dôrazom na spravovanie a administratívu tvorili 10 %  

a definície zamerané na kvalitu života sa vyskytovali v 6 % prípadov. 

Inými slovami, relatívne najčastejšie sa chytré mestá definujú cez 

optiku využitia technológií a menej cez procesy spravovania mesta  

a kvalitu života v meste. 

Ruhlandt (2018) sumarizuje definície chytrých miest postave-

ných na rôznorodosti (napr. rozličného typu ľudského kapitálu v mes-

te). Dôležitá je tu infraštruktúra (high-tech vybavenie), sociálny  

a podnikateľský kapitál (kreatívny priemysel). Dôraz sa kladie aj na 

koordináciu a integráciu a používanie nových technológií na riešenie 

sociálnych, ekonomických a environmentálnych problémov za účasti 

viacerých aktérov. Chytré mestá by teda nemali napĺňať len niektoré 

funkcie, napríklad zavádzanie nových technológií, zvyšovanie trans-

parentnosti a zlepšovanie ochrany prírodného prostredia. Mestá by 

mali tiež investovať do kvality života v meste (napríklad formou kva-

litného vzdelávania a kvalitných zdravotníckych služieb) a taktiež do 

ľudského kapitálu. Dôležitou otázkou je pri koncepte chytrých miest 

aj legitimita ich jednotlivých politík, keďže mnohé chytré verejné 

politiky (smart public policy) vychádzajú zo zberu dát o správaní 

občanov. Na druhej strane, dôkazom legitimity inovatívnych politík 
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(založených na dátach od občanov) môže byť práve príjemnejšie 

a bezpečnejšie mesto
5
. 

Nam a Pardová (2011) hovoria o troch základných komponen-

toch/faktoroch chytrých miest. Technologické faktory stoja na využí-

vaní technológií a budovaní infraštruktúry, ktorá umožní aplikovanie 

technológií. V prípade miest môže ísť o zabezpečenie kvalitného 

hardvérového a softvérového vybavenia na pracoviskách úradov, 

zriadenie informačných kioskov alebo prehľadnej a funkčnej webovej 

stránky mesta, na ktorej budú elektronické služby užívateľsky ľahko 

prístupné. 

OBRÁZOK 1: Základné komponenty/faktory chytrých miest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Nam a Pardová (2011), upravené autormi 

Podľa Nam a Pardovej (2011) je sociálny a ľudský kapitál dru-

hým komponentom chytrého mesta. Chytré mesto dokáže priťahovať 

kreatívnych a vzdelaných ľudí, a to napríklad proaktívnou politikou 

smerom k potenciálnych investíciám, ktoré vytvárajú pracovné miesta 

(pozri rámček 2). Florida vo svojej knihe Vzostup kreatívnej triedy 

(2002) píše o potrebe troch T – tolerantnosti, technológie, talentu. 

Kvalitný ľudský kapitál (v zmysle ľudí so zručnosťami, ktoré vyžadu-

                                                
5  Viac pozri v časti Chytré spravovanie a kritika otvorených dát. 
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je trh práce 21. storočia) úzko súvisí s tolerantnosťou, a to v zmysle 

akceptovania rôznorodosti ľudí a kultúr, ako aj s toleranciou v zmysle 

akceptácie nových myšlienok a nápadov. Podľa Floridu (2002) sú 

najdôležitejším prvkom moderných
6
 miest chytrí ľudia; a technológie 

sú síce dôležitým, no nie postačujúcim aspektom. Do významnej 

miery je však tento faktor ovplyvnený lokálnym kontextom. Vezmi-

me si napríklad Bratislavu, hlavné mesto Slovenska, v ktorom sa 

nachádza niekoľko univerzít, je v tesnej blízkosti veľkého medziná-

rodného letiska (Schwechat), má kvalitné dopravné napojenie na oko-

lité hlavné mestá a dokáže jednoduchšie priťahovať zahraničné kor-

porácie a vzdelaných ľudí než iné mestá na Slovensku.  

Tretím základným komponentom chytrých miest sú podľa Nam 

a Pardovej (2011) fungujúce inštitúcie vo forme kvalitných verejných 

politík a chytrého spravovania. Tomuto komponentu sa bližšie venu-

jeme v časti 1.3 a 1.4. 

Doterajšie rámcovanie nových miest pomocou nových techno-

lógií, ktoré bolo nedostatočne zamerané na potreby obyvateľov mesta 

alebo životné prostredie, spôsobilo podľa Stimmelovej (2016) mnoho 

chýb v dizajne miest. Sashinskayaová (2014) dodáva, že zber dát  

o správaní ľudí a zavádzanie technológií je síce nevyhnutným, no nie 

dostačujúcim predpokladom efektívnejšieho a účinnejšieho spravova-

nia miest. Stimmelová (2016) upozorňuje, že významné a udržateľné 

zmeny môžu nastať len v prípade, že sa spoja verejné politiky (a ich 

dizajn) a technológie. Söderströmová, Paasche a Klauser (2014) tvr-

dia, že skutočne chytré mesto uvažuje, ako technologické nástroje 

pomôžu obyvateľom mesta v ich každodenných situáciách a zlepšia 

ich prístup k službám a infraštruktúre mesta. 

Vyššie uvedení autori sa však zhodujú, že hlavným cieľom 

chytrých miest je zvýšenie kvality života v jednotlivých miestnych 

samosprávach. Európska únia vníma uvedený koncept ako charakte-

ristiku miest, ktoré sú inovatívne vo využívaní nových technológií  

a ekologické a efektívne v zabezpečovaní a poskytovaní služieb 

(napr. verejnej dopravy) (Euractiv, 2017). Giffiger a kolektív autorov 

                                                
6  Autor v knihe The Rise of the Creative Class používa termín creative city. 
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(2007) definovali koncept chytrých miest ako súbor šiestich charakte-

ristík, 31 faktorov a 74 indikátorov: 

 konkurencieschopnosť (smart economy) – indikátormi sú naprí-

klad flexibilita pracovného trhu, imidž mesta navonok, produktivi-

ta a iné; 

 kvalita ľudského a sociálneho kapitálu (smart people) – indi-

kátormi sú napríklad miera participácie ľudí na verejných ve-

ciach, kreatívny priemysel, podiel ľudí s kvalifikáciu/vzdelaním 

a pod.; 

 participácia (smart governance) – ide napríklad o participáciu na 

rozhodovaní (decision-making) alebo napríklad transparentnosť 

spravovania. Ide taktiež o dôraz na responzívnosť
7
 voči podnetom 

a dopytu od občanov. Podľa Sashinskayaovej (2014) dáva chytré 

mesto pri dizajne a plánovaní služieb do popredia občanov ako 

spotrebiteľov a prispôsobuje službu potrebám občanov; 

 doprava a informačno-komunikačné technológie (smart mobi-

lity) – dostupnosť a udržateľnosť; 

 kvalita života (smart living) – napríklad bezpečnosť, dostupnosť 

vzdelávania a zdravotníckej starostlivosti; 

 prírodné zdroje (smart environment) – ochrana prírodného pro-

stredia alebo napríklad miera znečistenia. 

Uvedený prehľad vybraných charakteristík naznačuje prehľad 

oblastí, ktorým sa majú mestá venovať (napr. vzdelávanie a zdra-

votnícka starostlivosť), ako aj spôsob ich organizovania (napr. pou-

žitím prístupu spravovania cez siete). Giffiger a kolektív autorov 

(2007) a Greco a Bencardino (2014) dodávajú, že za chytré mesto 

možno považovať také mesto, ktoré kombinuje alebo úplne napĺňa 

všetky z vyššie spomenutých šiestich kategórií a je postavené na 

spolu-rozhodovaní, nezávislosti a informovanosti občanov mesta. 

Greco a Bencardino (2014) upozorňujú, že chytré mestá si uvedo-

mujú, že najdôležitejším zdrojom sú práve ľudia a ľudský kapitál  

v meste.  

 

                                                
7  Známy aj ako user-centric alebo user-oriented prístup. 
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RÁMČEK 2: Schopnosť pritiahnuť a využiť talent 

Globálny index konkurencieschopnosti talentov (GTCI od Adecco 

Group) na rok 2019 ukazuje, do akej miery vedia krajiny a mestá pritiah-

nuť a využiť talent. Schopnosť udržať kvalitný ľudský kapitál (smart 

people) je totiž kritickým faktorom rastu a prosperity. Index je zložený  

z viacerých indikátorov – zo schopnosti podporovať rozvoj, pritiahnuť  

a udržať talent, umožňovať jeho rast a nadobúdať odborné zručnosti  
a všeobecné znalosti. Slovensko sa nachádza v rebríčku na 41. mieste zo 

125 hodnotených krajín na svete. Najlepšie hodnotený výsledok dosahu-

je Slovensko v pilieri udržania talentu, kde mu pomáhajú indikátory 

týkajúce sa vysokej kvality života. Najhorší výsledok dosahuje Sloven-

sko v schopnosti pritiahnuť talent, kde mu bráni nízka miera vnútornej 

otvorenosti vrátane slabej tolerancie voči menšinám a prisťahovalcom. 

Stačí pripomenúť situáciu okolo sťahovania Európskej liekovej agentúry 

(EMA), ktorej zamestnanci protestovali proti presunutiu do Bratislavy, 

a to práve pre nízku tolerantnosť mesta k menšinám (Denník N, 2017). 

CTCI porovnávala mestá v rovnakej oblasti – v schopnosti pritiahnuť 

a využiť talent. Bratislava na nachádza na 37. mieste z celkovo 114 hod-

notených miest. Z regiónu V4 a Rakúska je Praha na 25. mieste, Viedeň 
na 4. mieste, Budapešť na 57. mieste, Varšava na 56. mieste. Bratislava 

dosahuje výraznejšie dobré výsledky vďaka prítomnosti nadnárodných 

spoločností a celkovej kvalite života. Na druhej strane, výrazne zaostáva 

v dopravnej dostupnosti mesta. 

Existujú aj hodnotenia miest, ktoré zohľadňujú širšie kritéria než len 

schopnosť priťahovať talent. Cities in Motion (CIMI) je medzinárodný  

a rešpektovaný index, ktorý sleduje celkovo viac ako 80 indikátorov  

v deviatich kategóriách (ľudský kapitál, sociálna kohézia, ekonomika, 

spravovanie, životné prostredie, mobilita a doprava, mestské plánovanie, 

medzinárodná sila mesta, technológie). Bratislava sa v rebríčku z roku 

2019 nachádzala na 70. mieste zo 165 miest, Praha na 47. mieste, Viedeň 
na 10. mieste. Je však potrebné upozorniť, že každý z rebríčkov8 má 

vlastnú metodológiu (zber dáta a indikátory), preto sa výsledky môžu 

líšiť. Šlemr (2017) dodáva, že čím je index globálnejší (má vyššiu ambí-

ciou porovnávať veľa miest), tým musia byť indikátory všeobecnejšie. 

Zdroj: Adecco Group. (2019) GTCI Report 2019 – Entrepreneurial Talent and  
Global Competitiveness Index 

                                                
8  Ďalšími rebríčkami sú napríklad European Digital City Index (Európska komisia), 

Smart City Index (Ernst & Young), Smart City Index (EasyPark Group) a iné. 
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Cohen (2012) súhlasí, že chytré mesto je také, ktoré zahŕňa 

všetkých šesť charakteristík, avšak dôraz by sa mal klásť na kvalitu 

života občanov. Podľa Cohena (2012) majú technológie napomôcť 

efektívnejšiemu využívaniu dostupných zdrojov (napr. cez znižovanie 

nákladov na využívanie energií) a zvyšovaniu kvality poskytovaných 

služieb, ako aj vytvoreniu udržateľnej ekonomiky mesta. 

Podľa Európskej komisie (ďalej aj EK) sú chytré mestá jedným 

z nositeľov tzv. digitálnej agendy – majú umožniť každému Európa-

novi komunikovať online. Chytré mestá sú podľa EK (2014) tiež 

miestom, kde sú služby doručované prostredníctvom technológií. 

Sama EK (2018) však dodáva, že koncept chytrých miest ide nad 

rámec použitia technológií a znamená lepšie využitie dostupných 

zdrojov, menej emisií a odpadu, interaktívne a responzívne riadenie 

mesta, bezpečnosť a starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva 

(napr. starých ľudí). Stimmelová (2016) tvrdí, že pojem chytré mesto 

vyjadruje nové mestské prostredie, ktoré je nadizajnované na výkon 

verejných politík prostredníctvom informácií, technológií a iných 

foriem fyzického kapitálu. 

RÁMČEK 3: Rozdiel medzi chytrým a inteligentným mestom 

Pojem chytré mestá sme zvolili aj z toho dôvodu, že často používaný 

pojem inteligentné mestá nie je podľa autorov tejto monografie presný. 

Ako upozorňuje aj Roberto Saracco (2017), chytré mestá (smart cities) 

sú také mestá, ktoré využívajú dostupné technológie a poznanie na rieše-

nie problémov. Na druhej strane, inteligentné mestá (intelligent cities) sú 

schopné nielen používať dostupné technológie, ale aj systematicky  

a cieľavedomo plánovať a orientovať sa na dôsledky v dlhodobom hori-

zonte. Inými slovami, inteligentné mestá sú vyšším štádiom vývoja chyt-
rých miest. V tejto časti sa budeme venovať chytrým mestám. 

 

Prítomnosť technológií a kapitálu nestačí, dôležitý je dobrý 

manažment týchto zdrojov. Jiří Stich (2017) z Atos IT Solutions tvr-

dí, že starostovia a primátori sú pod veľkým tlakom firiem, ktoré sa 

im snažia predať inteligentné lavičky, parkovacie senzory, inteligent-

né odpadkové nádoby, ktoré sú podľa nich tým základným stavebným 

prvkom chytrého mesta.  
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Stich (2017) ponúka aj príklady: LED osvetlenie je efektívnej-

šie a účinnejšie, ale aspektom chytrej verejnej politiky bude až vtedy, 

keď budú stĺpy verejného osvetlenia slúžiť aj ako senzorické siete na 

zber dát. Podobne je to aj s validátormi platobnej karty vo vozidlách 

MHD, ktoré nahrádzajú papierové lístky – nie sú chytrým riešením, 

stanú sa ním až vtedy, keď systém prepojí platby za parkovanie na 

odstavnom parkovisku s platbou za MHD a automaticky zníži cestov-

né tak, aby motivoval vodičov zaparkovať na odstavnom parkovisku. 

RÁMČEK 4: Feministické mestá – mestá riadené ženami 

Historicky boli mestá nadizajnované mužmi, čoho výsledkom je to, 

že mestá sú postavené predovšetkým podľa potrieb mužov. Ako uvádza 

Apolitical (2019), tento stav pretrváva aj v roku 2020, hoci jedna až dve 

generácie žien už aktívne zasiahli do plánovania miest. Mestské pláno-

vanie, ktoré zohľadňuje špecifické požiadavky žien na infraštruktúru  

v oblasti dopravy (napr. verejná doprava, šírka chodníkov chodníky  

a bezbariérovosť chodníkov), bezpečnosti (napr. osvetlenie ulíc a par-

kov) a verejných priestorov (napr. parky), je dôležité z viacerých dôvo-

dov. Ženy relatívne častejšie ako muži vykonávajú primárnu starostli-

vosť o deti a starých ľudí, častejšie využívajú verejnú dopravu a chôdzu 

a sú zraniteľnejšie z pohľadu bezpečnosti. Kľúčovým princípom feminis-

tického mesta (feminist city) je zohľadňovať kontext žien pri dizajnovaní 
služieb, územnom plánovaní a budovaní infraštruktúry. Uvedené súvisí 

aj s rodovým rozpočtovaním (gender budgeting9), teda uplatnením rodo-

vého aspektu v procesoch prípravy rozpočtu. Swedish Association of 

Local Authorities and Regions (2013) vo svojom programe Program for 

Sustainable Gender Equality poukazuje na princíp rodového rozpočtova-

nia. Rodovo citlivý rozpočet v meste môže v praxi znamenať to, že sa  

v zime najskôr odpratávajú od snehu chodníky a cesty vyhradené pre 

verejnú dopravu a až následne cesty pre autá. Ďalší príklad uvádza Apo-

litical (2019): vedenie 36-tisícového mesta Kalmal vo Švédsku zistilo, že 

len veľmi málo žien využíva nočné spoje autobusovej verejnej dopravy. 

Dôvodom bol strach z následného presunu pešo domov. Preto sa mesto 
rozhodlo umožniť zastavovanie autobusu v nočných hodinách na zna-

menie aj mimo autobusových zastávok, čím sa zvýšila bezpečnosť pasa-

žierov a aj miera využívania verejnej dopravy. 

                                                
9  Často používané označenie je aj gender mainstreaming. 
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V tejto časti sme ukázali, že vedecký konsenzus jednotnej 

definície konceptu chytrého mesta neexistuje. Ďalej však budeme 

pracovať s definíciou, ktorá ide nad rámec aplikácie technológií a 

zberu dát. Pre potreby tejto monografie definujeme chytré mesto 

ako mesto, ktoré strategicky a systematicky plánuje, nebojí sa 

testovať nové prístupy pri tvorbe verejných politík (napríklad 

behaviorálne prístupy, pozri časť 2.) a v rámci ich tvorby vyu-

žíva dáta, dôkazy, technológie, a to so zámerom efektívnejšieho 

využívania obmedzených zdrojov; ďalej buduje kapacity  

a zvyšuje spôsobilosť miestneho úradu (pozri časť 3.), zapája 

do rozhodovania občanov a jeho verejné politiky cielia na zvy-

šovanie kvality života občanov v meste. Hoci hovoríme o chyt-

rom „meste“, chytrá môže byť aj malá územná samospráva  

s menej ako 1 000 obyvateľmi, ktorá formálne nemá štatút 

mesta (pozri časť 1.4).  

RÁMČEK 5: Vnímavé mestá (Senseable cities) 

Skupina výskumníkov MIT univerzity založila iniciatívu Senseable 

city lab, ktorá sa zameriava na výskum miest, ktoré zavádzajú sociálne 
inovácie, zbierajú dáta a podporujú participáciu. Vnímavé mesto pod-

poruje v spoločnosti dialóg aktérov, informované a férové rozhodnutia 

v plánovaní miestneho rozvoja a účinné využitie sietí aktérov. Na roz-

diel od chytrých miest je pre vnímavé mestá dôležitá dimenzia rovnosti 

– mesto by nemalo byť iba chytré, ale táto chytrosť musí zahŕňať všet-

kých občanov (Greco – Bencardino, 2014). 

 
Chceme zdôrazniť, že v tejto monografii uvažujeme o chyt-

rosti miest nie ako o istom absolútnom vyjadrení, ale skôr o rôz-

nych škálach chytrosti miest. Niektoré mestá napĺňajú predovšet-

kým charakteristiku kvalitného životného prostredia a ekológie  

a menej napĺňajú charakteristiku zapájania občanov do tvorby ve-

rejných politík. Iné mestá môžu mať prioritu v chytrom riešení 

dopravy. Netvrdíme však, že obce, ktoré nezapadajú do nami zade-

finovanej definície chytrého mesta, sú nevyhnutne zlyhávajúce 

alebo zle fungujúce. 
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Okrem skúmania novej paradigmy spravovania miest a obcí sa 

v odbornej literatúre stretneme aj s diskusiou o jej limitoch. Kritika 

uvedeného prístupu sa týka toho, že chytré mesta nie sú automaticky 

inkluzívne a benefity z kvalitných služieb a prostredia nie sú dostup-

né všetkým obyvateľom mesta. Časť kritiky poukazuje aj na to, že 

moderné mestá môžu svojím prístupom k zberu a analýze dát o obča-

noch zasahovať do ich ľudských práv a slobôd. 

Niektorí výskumníci poukazujú na to, že chytré mestá využíva-

júce technológie a online komunikáciu môžu znevýhodniť tú časť 

populácie, ktorá nedokáže pracovať s novými technológiami. Chytré 

mestá totiž predpokladajú, že ich obyvatelia budú chytrí a zruční vo 

využívaní technológii. Suopajärviová (2018) zdôrazňuje, že táto 

zručnosť sa stáva nevyhnutnosťou, a nie slobodnou voľbou.  

Sashinskayaová (2014) poukazuje na to, že v chytrých mestách 

profitujú zo služieb predovšetkým obyvatelia s dostatočnými techno-

logickými zručnosťami a dostatočným vzdelaním. Druhou skupinou, 

ktorá výrazne profituje zo zavádzania technológií, sú technologické 

spoločnosti. Suopajärviová (2018) využila vo svojom kvalitatívnom 

výskume metódu komunitných prechádzok so seniormi v meste Ou-

lu
10

. V rámci tohto výskumu mali seniori reagovať na elektronické 

služby v meste. Výskum ukázal, že online služby vytvárajú bariéru 

pre menej technologicky zručných seniorov. Problém nastal napríklad 

pri zisťovaní informácií, ktoré sú len v online verzii. Inými slovami, 

kritici upozorňujú, že chytré mestá môžu v kontexte sociálnej stratifi-

kácie roztvárať nožnice medzi tými, ktorí sú víťazmi technologizácie 

a tými, ktorí sú technologizáciou porazení.  

Ďalším rozmerom je vnímanie občanov mesta. Podľa výskumu 

Klimovského, Pinteriča a Šaparniené (2016) majú občania miest oba-

                                                
10  Mesto Oulu vo Fínsku patrí medzi najchytrejšie mestá na svete a zároveň naj-

rýchlejšie rastúce mestá. Približne 200-tisícové mesto je sídlom mnohých techno-
logických spoločností, čím láka množstvo mladých ľudí so vzdelaním v IT  
a v technických odboroch (Finland Convention Bureau. Viac pozri na: 
https://www.visitfinland.com/fcb/destination/oulu/) 
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vy z prípadného zásahu do súkromia a sledovania
11

. Na druhej strane 

sú však ochotní spolupracovať s mestom pri zlepšovaní administra-

tívnych služieb. Výskum, ktorý realizovali v meste Košice a meste 

Maribor (Slovinsko) taktiež ukázal, že občania miest v krajinách 

strednej Európy naďalej zaostávajú v schopnosti využívať technoló-

gie, napríklad využívať nástroje e-governmentu.  

Ako upozorňuje Amnesty International a projekt Amnesty 

Tech (2019), nové technologické mestá ako Masdar City, Songdo 

alebo PlanIT Valley sú problematické z pohľadu nedodržiavania ľud-

ských práv. Technologické mestá, ktoré kladú na prvé miesto ekoló-

giu a inkluzívny urbánny rozvoj, vyvolávajú obavy z ohrozenia súk-

romia. Technologické mestá totiž majú infraštruktúru, ktorá 

umožňuje zber, zhromažďovanie a analýzu veľkých dát o pohyboch  
a aktivitách mestského obyvateľstva. 

Koncept chytrých miest sa objavuje nielen v médiách, ale aj  
v dopytoch ľudí na vyhľadávači Google. Podľa Google Trends za 

posledných 5 rokov (2015-2019) narástol počet dopytov po „smart“ 

téme v súvislosti s mestom. Jednotlivé dopyty ľudí sú predovšetkým 

vo vyhľadávaní spojené s mestom, cyklistickou dopravou v meste  
a projektmi. V nasledujúcej časti analyzujeme dva dôležité výstupy  
v oblasti chytrých miest, prvý z dielne Ministerstva hospodárstva SR 

a druhý z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. 

Taktiež sa pozeráme na rámcovanie témy vo vybraných mestách na 

Slovensku.  

Mestá vo svojich koncepčných materiáloch a primátori vo svo-

jich volebných programoch využívajú na pomenovanie konceptu chytré 

mesto viaceré výrazy – inteligentné, múdre alebo rozumné (mesto). Na 

druhej strane, úrad Ministerstva hospodárstva SR a Úrad podpredsedu 

vlády pre investície a informatizáciu používajú výraz inteligentné mes-

to (pozri tabuľku 2). Ako uvádzame vyššie v texte (pozri rámček 3), 

                                                
11  Viac pozri časť Chytré spravovanie a Kritika otvorených dát.  
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inteligentné mesto je vyšším stupňom vývoja chytrého mesta, pretože 

je to mesto, ktoré je schopné nielen používať dostupné technológie, ale 

aj systematicky a cieľavedome plánovať a orientovať sa na dôsledky  

v dlhodobom horizonte. Koncept chytrého mesta má viaceré pomeno-

vania, avšak aj napriek tomu sa ministerstvo, podpredseda vlády a aj 

mestá zhodujú v definovaní konceptu chytrého mesta – označujú ním 

mesto, ktoré nielen zavádza nové technológie, ale tiež kladie dôraz na 

kvalitu spravovania a života v meste. 

TABUĽKA 2: Konceptualizácia chytrých miest na Slovensku 

 Používaný 

preklad  

konceptu 

“smart city” 

Definícia konceptu  

“smart city” 

Ministerstvo 
hospodárstva 
SR 

Inteligentné 
mesto 

„...nový prístup [...], využívajúci technické  

a technologické inovácie vrátane informač-

ných a komunikačných technológií. Ide  

o úsilie zvýšiť kvalitu života a kvalitu podni-

kateľského prostredia v mestách a regiónoch, 

zvýšiť efektivitu ich fungovania, urobiť ich 

bezpečnejšími, čistejšími, energeticky úspor-
nejšími a schopnými reagovať na spoločen-

ské, ekologické či iné výzvy a potreby.“ 

Platforma  
Smartci-
ty.gov.sk  

Inteligentné 
mesto 

„...využíva informačné a komunikačné 

technológie na zlepšenie svojej funkčnosti, 

dlhodobej udržateľnosti a zvýšenie životnej 

úrovne občanov. Pre tvorbu inteligentného 

mesta je dôležité zbieranie, zdieľanie  

a analýza dát o svojom fungovaní, aby sa tak 

následne mohli vykonávať riešenia, ktoré 

prispejú k zlepšeniam a dlhodobej udržateľ-

nosti v dôležitých oblastiach, ako sú mestská 

mobilita, energetika, odpadové hospodár-

stvo, telekomunikácie, zdravie  

a zdravotníctvo, sociálne služby, vzdeláva-

nie, kultúra, rozvoj komunít, zmierňovanie 

zmeny klímy, verejná bezpečnosť a ďalšie.“ 
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 Používaný 

preklad  

konceptu 

“smart city” 

Definícia konceptu  

“smart city” 

Žilina Anglický názov 
“smart” 

„...prinášať inteligentné, tzv. „smart“ rieše-
nia, kde konečným užívateľom riešenia je 
občan,“ 

Bratislava 

(2014-2018) 

Rozumné  

mesto 
„...predstavuje najmä myšlienkový prístup 
zameraný na schopnosť miest reagovať na 
vyskytujúce sa výzvy ich územného rozvoja, 
ktorý je prioritne zacielený na zvyšovanie 
kvality života na báze inovácií.“ 

Bratislava 

(2018-) 

Anglický názov 

“smart”  
a inteligentné 
mesto 

„...byť smart totiž neznamená len čítať  
a analyzovať dáta, ale dokázať v rámci 
mesta kvalitne manažovať vedomosti a 
schopnosti všetkých jeho obyvateľov a náv-
števníkov.“ 

Poprad Rozumné  
mesto 

„...nie je to len technický rozvoj mesta  
a infraštruktúry, ale širší kontext spoločen-
ských a ekonomických zmien. Rozumné 
mesto je dômyselne prepojené, intuitívne, 
zROZUMiteľné pre svojich obyvateľov 
a návštevníkov.“ 

Kežmarok Anglický názov 

“smart”  
a chytré mesto 

„...technologický a strategický posun mesta, 
reagujúci na rýchly vývoj riešení, podporu-
júcich spokojný život občanov.“ 

Slovak Smart 
City Cluster 

Chytré  
mesto 

„...technológie predstavujú iba časť kvality 
„smart“ a technologické inovácie môžu byť 
účelne a efektívne využívané v prospech 
ľudí, len ak sú spájané s ľudskými potreba-
mi a zároveň pochopiteľné, prístupné  
a jednoducho použiteľné pre rôzne sociálne 
skupiny obyvateľstva... 

Chceme 
smart mesto 

Anglický názov 
“smart” 

„[technológie], ktoré skutočne prinášajú jed-
noduchší, ekologickejší a lepšie zorganizovaný 
život v dlhodobo udržateľných mestách.“ 

Zdroj: autori na základe jednotlivých dokumentov 
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Agendu chytrého mesta má v gescii Úrad podpredsedu vlády 

SR pre investície a informatizáciu, avšak tému prvotne zarámcovalo 

Ministerstvo hospodárstva. V roku 2017 ministerstvo publikovalo 

štúdiu s názvom Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách, 

ktorá predstavovala prvý pokus o systematické uchopenie konceptu 

chytrého mesta zo strany vlády. Vypracovanie dokumentu bolo ini-

ciované vládou SR. 

Samotná štúdia Podpora inovatívnych riešení v slovenských 

mestách predstavuje pohľad Ministerstva hospodárstva SR na kon-

cept chytrého mesta. Tento pohľad vychádza predovšetkým z definí-

cie chytrého mesta na základe šiestich charakteristík od Giffigera  

a kolektívu autorov (2007) a vízie ministerstva v tejto oblasti. Doku-

ment prekladá anglický výraz „smart city“ ako „inteligentné mesto“. 

Ministerstvo definuje chytré (používajú inteligentné) mesto z pohľadu 

chytrého spravovania (pozri 1.5) ako: ,,nový prístup v rozvoji miest  

a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, využívajúc tech-

nické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikač-

ných technológií. Ide o úsilie zvýšiť kvalitu života a kvalitu podnika-

teľského prostredia v mestách a regiónoch, zvýšiť efektivitu ich 

fungovania, urobiť ich bezpečnejšími, čistejšími, energeticky úspor-

nejšími a schopnými reagovať na spoločenské, ekologické či iné výzvy 

a potreby.“ Inými slovami, ministerstvo si uvedomuje, že chytré mes-

tá dokážu nielen využívať IKT, ale aj zvyšovať kvalitu života a plá-

novať. 

Dokument dáva viacero odporúčaní pre tvorcov verejných poli-

tík a decízorov
12

 na všetkých stupňoch spravovania. Jedným z nich je 

aktívne zverejňovanie dát vo forme otvorených dát (open data), ďal-

ším je analyzovanie dát na tvorbu verejných politík. Ďalej dokument 

hovorí o prístupe v tvorbe verejných politík na základe dôkazov  

(evidence based policy making). Ďalším odporúčaním pre decízorov 

                                                
12  Skupina aktérov vo verejnej politike, ktorí majú legálne a legitímne právo rozho-

dovať (decision-makers). 
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na národnej úrovni je vytvoriť platformu pre chytré mestá, zabezpečiť 

formálneho lídra a držiteľa tejto agendy na úrovni vlády a prioritizo-

vať túto agendu v projektových výzvach. 

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, aj na 

základe odporúčaní štúdie Podpora inovatívnych riešení v sloven-

ských mestách, vytvoril platformu vo forme internetovej stránky 

www.smartcity.gov.sk. Prioritná funkcia tejto webovej stránky je 

informačná. Webová stránka slúži ako miesto prvého kontaktu  

s agendou chytrých miest na Slovensku, nachádzajú sa tu projektové 

výzvy, informácie o poradenstve a príklady dobrej praxe. 

Platforma rámcovo síce využíva anglický názov konceptu 

„smart city“, avšak prekladá ho do slovenčiny ako inteligentné mesto 

(teda podobne, ako strategický dokument – pozri vyššie).  

Táto platforma rámcuje chytré mesto široko, neobmedzuje ho 

len na aplikáciu technológií, ale zahŕňa aj aspekty, ktoré sa týkajú 

zlepšenia fungovania mesta, aktívnej práce s dátami a kvality služieb. 

Podľa Smartcity.gov.sk je chytré mesto (používajú výraz inteligent-

né) také, ktoré: „využíva informačné a komunikačné technológie na 

zlepšenie svojej funkčnosti, dlhodobej udržateľnosti a zvýšenie život-

nej úrovne občanov. Pre tvorbu inteligentného mesta je dôležité zbie-

ranie, zdieľanie a analýza dát o svojom fungovaní, aby sa tak násled-

ne mohli vykonávať riešenia, ktoré prispejú k zlepšeniam a dlhodobej 

udržateľnosti v dôležitých oblastiach, ako je mestská mobilita, ener-

getika, odpadové hospodárstvo, telekomunikácie, zdravie a zdravot-

níctvo, sociálne služby, vzdelávanie, kultúra, rozvoj komunít, zmier-

ňovanie zmeny klímy, verejná bezpečnosť a ďalšie.“ 

Analýza projektových výziev, zverejnených na webovej strán-

ke Smartcity.gov.sk, poskytuje pohľad na to, ako vláda a jednotlivé 

ministerstvá cez operačné programy rámcujú rozvoj v agende chyt-

rých miest. Z celkových 23 výziev, vyhlásených od roku 2017, bola 

približne polovica (52 %) výziev smerovaná na tému ochrany život-

ného prostredia, tri výzvy boli smerované na tému spravovania a ad-

ministratívy a rovnako tri výzvy na zber, spracovanie, využitie a zdie-
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ľanie dát. Z uvedeného je zrejmé, že relatívne najčastejšie sú projek-

tové výzvy vyhlasované v oblasti ochrany životného prostredia. Plat-

forma Smartcity.gov.sk uvádza aj príklad dobre praxe, kde väčšina 

príkladov je z oblasti ekológie
13

 a dopravy
14

. Jedným z príkladov 

dobrej praxe je však aj zriadenie Metropolitného inštitútu v Bratisla-

ve, analytickej jednotky, ktorá má tvoriť návrhy verejných politík na 

základe dát a dôkazov. 

Koncept chytrého mesta sa postupne dostáva do popredia  

v komunálnej politike aj na Slovensku. Príkladom môže byť primá-

tor Žiliny – Peter Fiabáne, ktorý vo voľbách v roku 2018 prišiel  

s agendou chytrého mesta s dôrazom na služby (mestskú mobilnú 

aplikáciu na komunikáciu občanov s úradmi, zavedenie monitoro-

vaných odpadkových košov, inteligentný systém parkovacích miest 

a verejného osvetlenia) a dáta (pravidelný zber a ukladanie verej-

ných dát v správnom formáte; otvorené dáta). Podľa definície  

primátora Žiliny má chytré mesto „prinášať inteligentné, tzv. 

„smart“ riešenia, kde konečným užívateľom riešenia je občan;“ 

(Plán ZA
15

).  

Ďalším príkladom je hlavné mesto Bratislava. Ivo Nesroval, 

ktorý bol primátorom v rokoch 2014-2018, definoval chytré mesto 

prostredníctvom koncepcie Rozumná Bratislava 2030
16

. Chytré mesto 

dokument označuje synonymom rozumné mesto. Podľa koncepcie 

chytré mesto „...predstavuje najmä myšlienkový prístup, zameraný na 

schopnosť miest reagovať na vyskytujúce sa výzvy ich územného roz-

                                                
13  Motivačný zber odpadu v obci Nižný Hrušov, zmena osvetlenia (Jablonovec) spolu 

so zberom dát o počasí (Prešov), využívanie geotermálnej energie (Galanta). 
14  Informačné tabule a GPS vysielače v dopravných prostriedkoch MHD v Bratisla-

ve, záchytné parkovisko so senzormi v Malackách, parkovací systém riadený 
senzormi v Žiari nad Hronom, preferencia mestskej hromadnej dopravy v Žiline. 

15  Viac pozri na: https://www.planza.sk/wp-content/uploads/2018/05/Pl%C3%A1n-
ZA_ver_1.0.pdf 

16  Viac pozri na: https://bit.ly/2N0TEQt 

https://www.planza.sk/wp-content/uploads/2018/05/Pl%C3%A1n-ZA_ver_1.0.pdf
https://www.planza.sk/wp-content/uploads/2018/05/Pl%C3%A1n-ZA_ver_1.0.pdf
https://bit.ly/2N0TEQt
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voja, ktorý je prioritne zacielený na zvyšovanie kvality života na báze 

inovácií,“. Takéto mesto má stáť na troch základných pilieroch, kto-

rými sú nástroje rozumného riadenia, aktívna komunikácia s občanmi 

a využívanie a poskytovanie otvorených dát.  

Na druhej strane, Matúš Vallo, ktorý vyhral voľby v roku 2018, 

vo svojom volebnom programe Plán Bratislava
17

 v časti Inovácie 

používa výraz inteligentné mesto, prípadne anglický výraz smart, 

resp. sa tu uvádza aj koncept vnímavého mesta (senseable city, pozri 

rámček 5). V Pláne Bratislava však využíva aj výraz múdre (mesto). 

Plán Bratislava uvádza, že „...byť smart totiž neznamená len čítať  

a analyzovať dáta, ale dokázať v rámci mesta kvalitne manažovať 

vedomosti a schopnosti všetkých jeho obyvateľov a návštevníkov,“. 

Chytré mesto je spájané nielen s technológiami (inteligentné osvetle-

nie a senzory) a dátami (otvorené dáta), ale aj s prácou s občanmi,  

s poskytovaním služieb, spravovaním mesta a tvorbou verejných poli-

tík (Metropolitný inštitút Bratislavy).  

Mesto Poprad patrilo medzi prvé mestá na Slovensku, ktoré za-

členili koncept chytrého mesta do svojho programu
18

 rozvoja do roku 

2040. Zastupiteľstvo odsúhlasilo už v roku 2016 založenie združenia 

Slovak Smart City Cluster, ktoré združuje nielen mesto, ale aj finanč-

nú inštitúciu (Tatra banka), akademickú obec (STU) a technologickú 

firmu (Atos IT Solutions and Services) (TASR, 2016). Slovak Smart 

City Cluster
19

 uvádza, že „...technológie predstavujú iba časť kvality 

„smart“ a technologické inovácie môžu byť účelne a efektívne využí-

vané v prospech ľudí, len ak sú spájané s ľudskými potrebami 

a zároveň sú pochopiteľné, prístupné a jednoducho použiteľné pre 

rôzne sociálne skupiny obyvateľstva... 

Koncepcia rozvoja mesta Poprad do roku 2040, ktorá je zadefi-

novaním prístupu chytrého mesta v Poprade, stojí na piatich pilieroch, 

ktorými sú – chytrá ekonomika (inovácie a ekológia), kvalita života 

(služby), cestovný ruch (turizmus a kultúra), partnerstvo (komunity  

a iné samosprávy), chytré spravovanie (manažment územia). Mesto 

                                                
17  Viac pozri na na: https://www.planbratislava.sk/#modal-issuu 
18  Viac pozri na: https://www.itapa.sk/data/att/4260.pdf 
19  Viac pozri na: http://smartcluster.sk/o-nas/ 

https://www.planbratislava.sk/#modal-issuu
https://www.itapa.sk/data/att/4260.pdf
http://smartcluster.sk/o-nas/
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predkladá koncept chytrého mesta ako rozumného mesta a uvádza, že 

„nie je to len technický rozvoj mesta a infraštruktúry, ale širší kontext 

spoločenských a ekonomických zmien. Rozumné mesto je dômyselne 

prepojené, intuitívne, zROZUMiteľné pre svojich obyvateľov a náv-

števníkov...“.  

Ďalším príkladom je mesto Kežmarok s konceptom Smart 

Green City
20

, ktorý vznikol v spolupráci s CVUT Praha a technolo-

gickou firmou Ecoten (Hospodárske noviny, 2017). Koncept Smart 

Green City, ktorý vypracovala CVUT Praha v spolupráci s mestom, 

zadefinoval chytré mesto v Kežmarku ako mesto otvorené inová-

ciám a vytvárajúce príležitosti na zavedenie technológií a postupov, 

ktoré podporujú spokojný život občanov. Koncepcia stojí na štyroch 

pilieroch – chytrej správe meste (strategické riadenie mesta a práca 

s dátami), energetike (zníženie ekonomickej náročnosti mesta), pro-

stredie (adaptácia na zmenu klímy) a zdieľaná mobilita (zdieľanie 

bicyklov). V koncepcii sa využíva preklad chytré mesto resp. chytré 

spravovanie. 

Na Slovensku pôsobí aj iniciatíva Chceme Smart Mesto
21

, kto-

ré je združením technologických firiem ako Sygic (navigácie), SEAK 

(osvetlenie), Sensoneo (senzory o odpadovej oblasti), Gospace (par-

kovacie senzory) a iných. Vzhľadom na to, že ide o technologické 

firmy, koncept chytrého mesta a jeho aplikácie rámcujú z pohľadu 

využívania technológií, „ktoré skutočne prinášajú jednoduchší, eko-

logickejší a lepšie zorganizovaný život v dlhodobo udržateľných mes-

tách...“.  

V tejto časti poukážeme na niektoré faktory, ktoré môžu 

ovplyvňovať úspech miest z dlhodobého hľadiska. Je dôležité o nich 

uvažovať, lebo ani najlepšie nadizajnované mesto, postavené na zele-

nej lúke s najnovšími technológiami a nulovými emisiami, nemusí 

                                                
20  Viac pozri na: https://www.kezmarok.sk/smart-green-city-kezmarok.html 
21  Viac pozri na: https://www.chcemsmartmesto.sk/ 

https://www.kezmarok.sk/smart-green-city-kezmarok.html
https://www.chcemsmartmesto.sk/
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znamenať automatický úspech a nie je isté, že v tomto meste budú 

ľudia chcieť žiť a tráviť voľný čas. 

Andrés Rodríguez-Pose z London School of Economics sa 

pokúsil ilustrovať rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými mestami 

položením dvoch jednoduchých otázok
22

: Čo vám ako prvé ukáže 

vyhľadávač obrázkov na Google pri mestách ako Londýn, New 

York, Praha či Budapešť?” – Krásne obrázky miest, ich najkrajších 

zákutí a pamiatok, ktoré okamžite vyvolávajú chuť navštíviť tak 

pekné a úspešné mesto. „A teraz si skúste do vyhľadávača zadať 

hlavné mestá Nigérie (Lagos), Haiti (Port Au Prince) alebo Ban-

gladéša (Dhaka).“ – Nájdete obrázky neuveriteľných dopravných 

zápch, znečistenie verejného priestranstva a ďalšie znaky nefungu-

júceho spravovania. Samozrejme, v tomto príklade ide o veľké ex-

trémy. Na druhej strane, je nespochybniteľné, že znečistené verejné 

priestranstvo, schátrané budovy, dopravný chaos či znečistené 

ovzdušie sú prejavmi zlyhania v spravovaní výziev, ktorým čelia 

všetky veľké mestá na svete. 

Čo robí mestá úspešnými? – Jedným z predpokladov, s ktorým 

pracovala akademická obec, bol ten, že determinantom úspešnosti 

mesta je jeho veľkosť. Inými slovami, veľké mestá sú práve pre svoju 

veľkosť a schopnosť lákať (finančný a ľudský) kapitál predurčené na 

úspech, ktorým je ekonomický rast. Tým pomáhajú dokonca aj eko-

nomickému rastu celej krajiny. Rodríguez-Pose a Fricková (2017) 

však oponujú, že nie je jasný vzťah medzi veľkosťou mesta a udrža-

teľným ekonomickým rastom. Podľa nich síce sú veľké mestá pred-

určené na úspech pre svoju veľkosť, keďže sú schopné lákať kapitál, 

no to, čo skutočne robí mestá úspešnými, je skôr práca s ľudským 

kapitálom a kvalita spravovania.  

Robert Florida (2017) však upozorňuje, že z dlhodobého hľa-

diska nepostačuje na udržanie rastu lákanie veľkých firiem 

a získavanie megaprojektov, akými sú štadióny či obchodné centrá. 

Dôležité je zamerať sa na politiky, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí, 

akými sú napríklad dostatok chodníkov a priestoru pre chodcov  

                                                
22  Prednáška počas letnej školy From Smart to Intelligent cities v Splite v roku 

2018. 
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a trávenie voľného času pre rodiny a jednotlivcov (parky, kaviarne, 

cyklochodníky a podobne). Jane Jacobs upozorňuje na uvedený 

fenomén vo svojej slávnej knihe The Death and Life of Great  

American Cities (Jacobs, 1961). Florida (2017) taktiež definuje ur-

banizmus, v ktorom „víťazi berú všetko“. Veľké a úspešné veľko-

mestá ako Boston, Washington D.C., San Francisco, New York, 

Londýn, San Diego kumulujú takmer polovicu kapitálu v technolo-

gickom priemysle. Zároveň však produkujú vysokú mieru sociálnej 

nerovnosti v rámci mesta, pretože len malý podiel populácie dokáže 

bývať a dovoliť si služby v centre mesta, pričom väčšina obyvate-

ľov je odkázaná na dlhé cestovanie z okolitých satelitov
23

. Na uve-

dené poukazuje napríklad Richard Davies vo svojej knihe Extreme 

Economics, kde výraznú nerovnosť ilustruje na príklade čilského 

hlavného mesta Santiaga (Davies, 2019).   

Ako uvádzame vyššie, uplatnenie technológií v meste bez  

dôrazu na potreby ľudí, životné prostredie a kontext môže viesť  

k moderným mestám, v ktorých však nikto netúži žiť. Ponúkajú sa 

nám viaceré príklady nielen z histórie, ale aj zo súčasnosti.  

Inými slovami, využitie informačných technológií je dôležitým 

predpokladom na chytré spravovanie mesta, nie však dostatočnou 

podmienkou. 

Talianske mesto Palmanova (pozri obrázok 2) bolo založené 

koncom 16. storočia blízko Benátok. Na výstavbu tohto mesta boli 

použité moderné technológie so zámerom vybudovať nedobytné mes-

to – pevnosť. Pôdorysom mesta bola deväťcípa hviezda so strážnymi 

vežami na každom z cípov a priekopami pozdĺž celého obvodu mesta. 

Ulice boli dokonale geometricky usporiadané, v strede bolo námestie. 

Napriek bezpečnosti mesta voči vonkajšiemu nepriateľovi a jeho 

modernému prevedeniu v ňom však ľudia žiť nechceli. Jedným  

z hlavných problémov bolo to, že ľudia sa nevedeli orientovať v sple-

ti rovnakých ulíc, čo patrične využívali kriminálnici na prepady  

a malé krádeže.  

 

 

                                                
23  O tomto fenoméne sa hovorí aj v spojitosti s miznúcou strednou triedou. 
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OBRÁZOK 2: Mesto Palmanova, Taliansko, 1593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: https://historicalmaps.wordpress.com/2015/06/09/map-of-palmanova-italy-
ca-1572/ 

Ďalšími príkladmi technologicky vyspelých miest, v ktorých 

však ľudia netúžia bývať a firmy mať svoje sídlo, sú projekty miest 

Masdar City v Spojených Arabských Emirátoch, mesto Songho  

v Južnej Kórei a mesto Dongtan v Číne (Stimmel, 2016). Ako uvádza 

Stimmel (2016), tieto megalománske projekty uspeli v tom, že vybu-

dovali super moderné mestá plné technológií, navyše ekologicky 

udržateľné a sebestačné, no zlyhali v neschopnosti pritiahnuť ko-

merčný sektor (Masdar City), stratili dôležitých investorov (Songdo) 

alebo sa neuplatnili pre korupčné škandály a spreneveru verejných 

zdrojov (Dongtan). Skrýpala a Ivanič (2015) uvádzajú, že podobným 

príkladom je aj mesto v Keni – Konza Techno City, ktoré začalo 

vznikať v roku 2013 a malo ambíciu sa stať obdobou Silicon Valley. 

Aj India prišla s plánom vybudovať (dokonca až) 100 chytrých miest, 

tie sú však do veľkej miery exkluzívne a neriešia kritické problémy 

Indie, napríklad chudobu.  
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Chytré spravovanie je paradigmou riadenia verejnej správy, 

ktorá nadväzuje na manažerizmus (New Public Management) a spra-

vovanie cez siete (Governance). Chytré spravovanie stojí na pilieroch 

týchto dvoch prístupov. Mnohé z vlastností týchto dvoch prístupov 

riadenia verejnej správy chytré spravovanie preberá a dodáva im aj 

nové vlastnosti, ktoré súvisia s nástupom nových technológií a do-

stupnosťou dát.  

OBRÁZOK 3: Prienik chytrého spravovania s manažerizmom a spravo-

vaním cez siete 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zdroj: autori 

O definovanie chytrého spravovania sa pokúšajú viacerí autori. 

Napríklad Pereira a kolektív autorov (2018) tvrdia, že chytré mestá 

využívajú prvky chytrého spravovania cez siete (smart governance). 

Podľa týchto autorov pozostáva chytré spravovanie z troch hlavných 

charakteristík: 

 primárne je zameranie na tvorbu rozhodnutí smerujúcich k zlepše-

niu kvality života v mestách (Smart Living, Smart Mobility, Smart 

People, Smart Economy and Smart Environment); 

 dostupné a užívateľsky ľahko použiteľné a interaktívne technoló-

gie, ktoré idú „za“ tradičné spôsoby zapojenia občanov a ostat-

ných aktérov (stakeholderov) do zlepšovania politík; 
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 silné zameranie na občanov s uznaním ich kľúčovej roly v kolabo-

ratívnom rozhodovacom procese. 

Ďalší autori – Greco a Bencardio (2014) sumarizujúco definujú 

chytré spravovanie ako administratívu mesta s dôrazom na strategické 

plánovanie a víziu udržateľného rozvoja, využívanie technológií pre 

environmentálnu udržateľnosť a udržateľnosť verejných statkov. Ta-

kéto mesto zároveň podporuje vytváranie verejno-súkromných part-

nerstiev a zapája obyvateľov do rozhodovania o verejných politikách 

vo forme konzultácie alebo deliberatívneho prístupu. Vanolo (2013) 

tvrdí, že chytré spravovanie je o participatívnych mechanizmoch  

v rozhodovacích procesoch, transparentnosti v spravovaní a dostup-

nosti verejných služieb. 

Andrés Rodríguez-Pose hovorí
24

, že pri chytrom spravovaní 

„nestojí otázka“ tak, či mesto dokáže riešiť problémy s menším alebo 

väčším počtom nových verejných politík, skôr ide o tvorbu lepších 

politík. Dôležitým aspektom chytrého spravovania sú preto podľa 

Rodrígueza-Poseho riešenia zohľadňujúce kontext (place sensitive)  

a riešenia založené na dôkazoch (evidence based), ktoré zohľadňujú 

miestny potenciál a posilňujú inštitúcie v meste. 

Využívanie technológií na podporu lepšieho plánovania a roz-

hodovania je úzko spojené s chytrým spravovaním
25

. Technológie 

však nie sú postačujúcou podmienkou pre inovácie a chytré spravo-

vanie. V nasledujúcej časti sumarizujeme príklady dobrej praxe zo 

zahraničia a zo Slovenska. 

Spätná väzba od občanov má byť kľúčovým vstupom pre tvor-

bu verejných politík. Môžeme skôr hovoriť o zbere užívateľskej skú-

senosti a zohľadňovaní chýb v ľudskom správaní. Behaviorálne prí-

stupy v tvorbe verejných politík sú dôležitou súčasťou chytrého 

spravovania. Aj preto im venujeme celú jednu kapitolu v tejto mono-

grafii.  

 

                                                
24  Prednáška počas letnej školy From Smart to Intelligent cities v Splite v roku 

2018. 
25  Pozri kapitolu 3 v publikácii Sičákovej-Beblavej, E., Slobodu, M., Polákovej-

Suchalovej, A. (2018). Spravovanie miestnych samospráv (Prečo, čo a ako?). 
UK: Bratislava 
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OBRÁZOK 4: Hlavné znaky, ktoré chytré spravovanie preberá od mana-

žerizmu a spravovania cez siete (governance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zdroj: autori 
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Inovácie sú limitované spôsobom riadenia mesta. Goldsmith  
a Kleiman (2017) preto vo svojej knihe A New City O/S naznačujú 
potrebu zmeny spôsobu riadenia miest, keď hovoria o potrebe nového 
operačného systému. Uvažujú o chytrom spravovaní ako o novej 
paradigme, novom prístupe v riadení mesta. Nový spôsob riadenia 
miest by mal dbať na získavanie spätnej väzby od svojich obyvate-
ľov. Mal by nielen rýchlo reagovať na problémy, ale analýzou dát 
problémy predvídať a konať preventívne. 

Robert Florida (2017) pripomína, že z historického hľadiska to 
boli práve mestá a lokálne politiky, ktoré vytvorili priestor na vznik 
hnutí, ktorých cieľom bolo znižovanie sociálnych nerovností, naprí-
klad cez presadzovanie práv pre ženy, etnické alebo sexuálne menši-
ny, čím umožnili prijatie noriem na národnej úrovni.  

Mestá sú laboratóriami pre inovácie vo verejných politikách. Prí-

kladom môže byť verejná politika aktívneho zverejňovania zmlúv a fak-
túr na internete. V roku 2008 mesto Šaľa dobrovoľne začalo zverejňovať 

všetky uzavreté zmluvy a faktúry (TASR, 2009). Následne túto inovatív-
nu prax prevzali ďalšie mestá, napríklad mesto Martin. Ďalším mestom, 

ktoré inovovalo pomocou informačných technológií, bolo mesto Levice. 
To v roku 2005 ako jedno z prvých miest začalo obstarávať vybrané 

tovary a služby pomocou elektronických aukcií (bez toho, aby to prika-
zoval zákon). Mesto Šaľa začalo s elektronickými aukciami o tri roky 

neskôr a dokázalo ušetriť približne 3 milióny eur iba na tom, že vysúťa-
žilo dlhodobý kontrakt na odvoz odpadu. Obidve inovácie – aktívne 

zverejňovanie faktúr a zmlúv, ako aj uskutočňovanie elektronických 
aukcií pri obstarávaní – boli následne prevzaté vládou Ivety Radičovej 

(2010 – 2012) a zavedené ako povinné pre celý verejný sektor. 
Ako uvádzame vyššie v tejto kapitole, chytré spravovanie  

v miestnych samosprávach vychádza z dvoch prístupov riadenia ve-
rejnej správy – manažerizmu a spravovania cez siete. S týmito prí-
stupmi zdieľa chytré spracovanie viacero znakov (pozri obrázok 4), 
no zvýšený dôraz kladie na nasledujúcich šesť aspektov:  

 získavanie spätnej väzby od občanov
26

: chytré mestá sa pýtajú 

ľudí na ich skúsenosti so službami, a tak zbierajú cenné informácie; 

                                                
26  Goldsmith a Kleiman (2017) používajú koncept distribuované spravovanie  

(distributed governance), ktoré je založené na otvorenosti a kolaborácii mestské-
ho úradu so všetkými dotknutými stranami.  
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 zapájanie občanov do tvorby politík: ľudia môžu byť spolutvor-

cami verejných politík, prípadne môžu participatívnym procesom 

vytvárať priority a alternatívy riešenia problémov; 

 práca s dátami: chytré mestá aktívne zbierajú, zhromažďujú, 

zdieľajú a predovšetkým analyzujú dáta a využívajú ich pri tvorbe 

verejných politík. Goldsmith a Kleiman (2017) uvádzajú, že mestá 

by mali byť schopné nielen responzívne zapájať občanov, ale aj 

vďaka zberu a vyhodnocovaniu dát reagovať preventívne a pred-

chádzať vzniku problémov. Inými slovami ide o to, aby mesto ne-

konalo len reaktívne, ale aj proaktívne a včas; 

 vnímanie hodnoty za peniaze pri využití technológie: nie každé 

využitie technológie vytvára verejnú hodnotu, príkladom môžu 

byť chytré lavičky, na ktorých však nik nesedáva – ani v lete, keď 

sú na sedenie príliš rozhorúčené, ani v zime, keď sú príliš studené; 

 aplikácia behaviorálnych prístupov: do tvorby intervencií sa 

zahŕňa poznanie, že ľudia sú predvídateľne neracionálni a robia 

chyby v rozhodovaní (pozri kapitolu 2); 

 podpora vzdelávania zamestnancov a inovácií v rámci organi-

zácie: vzdelávanie zamestnancov úradu je investícia do ľudského 

kapitálu; vzdelávaním sa môže zvyšovať spokojnosť úradníkov, 

obzvlášť, keď sú podporovaní v zavádzaní inovácií, ktoré môžu 

ušetriť ich čas a/alebo skvalitniť službu, a zároveň keď majú na 

inovovanie vytvorený priestor v rámci pracovného času (pozri aj 

rámček 6). Tento bod súvisí s budovaním kapacít v rámci úradu 

a budovaním spôsobilostí (capability) u jednotlivcov, ale aj v celej 

v organizácii (pozri časť 3.1).  

RÁMČEK 6: Úradníci v teréne 

Pulford (2019), ktorý je výkonným riaditeľom organizácie SIX27, 

tvrdí, že je potrebné vysielať úradníkov do terénu, aby si mohli prob-

lémy naživo „ohmatať“ a dostať sa do kontaktu s občanmi priamo  

                                                
27  Organizácia, ktorá spája rôznych aktérov – univerzity, mestá, aktívnych občanov 

a organizácie. Jej hlavným cieľom je mapovať a podporovať sociálne inovácie, 
vytvárané kolaboratívnym a participatívnym procesom. Viac informácií na: 
https://socialinnovationexchange.org/about-us/introducing-six 
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v problémovej oblasti. Príkladom dobrej praxe je podľa Pulforda pri-

bližne 150-tisícové mesto Amersfoort v Holandsku. Vedenie mesta sa 

rozhodlo vytvárať niektoré verejné politiky priamo v teréne s aktívny-

mi občanmi. Pre úradníkov vytvorilo vedenie mesta priestor, aby mohli 

ísť do terénu. Tento prístup nazývajú „úradník vo voľnom výbehu“ 
(free-range civil servant). Mesto Amersfoort aplikovalo tento prístup 

napríklad pri rozhodovaní o verejnom priestore, keď sa návrhy riešení 

tvorili priamo v teréne s aktívnymi občanmi (URBACT, 2015). Príklad 

tohto mesta ukazuje, ako môže byť spôsobom tvorby verejných politík 

v mestách terénna práca úradníkov a úradníčok z vybraných oblastí, 

uvoľnenie niektorých administratívnych pravidiel, priorizovanie kola-

boratívneho procesu tvorby verejnej politiky a nastavenie kultúry tes-

tovania a experimentovania. 

 

Prvým štyrom aspektom chytrého spravovania, ktoré sme 

pomenovali vyššie, sa venujeme na nasledujúcich stranách. Násled-

ne sa v druhej kapitole budeme venovať aplikácii behaviorálnych 

prístupov. V tretej kapitole sa zameriame na tému spôsobilosti  

(capability). 

Jedným z prístupov chytrého spravovania je získavanie spätnej 

väzby od samotných užívateľov služieb a verejného priestoru. Inými 

slovami – ide o získavanie dát, ktoré sa už desiatky rokov považujú  

v súkromnom sektore za extrémne dôležité – dát o užívateľskej skú-

senosti (user experience).  

Goldsmith a Kleiman (2017) uvádzajú, že chytré mestá by sa 

mali riadiť dvoma princípmi:  

 dizajnovať verejné politiky na základe dát o užívateľskej skúse-

nosti občanov; 

 považovať čas, ktorý občania a firmy strávia v interakcii s mes-

tom, za dôležitý náklad. 

Autori považujú zber dát o užívateľskej skúsenosti so službami 

mesta za základ novej paradigmy v spravovaní miest. Táto paradigma 

zvyšuje nielen participáciu občanov na tvorbe verejných politík, ale aj 

ich dôveru. 
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OBRÁZOK 5: Príklady získavania spätnej väzby na letisko El Prat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autori 

Interaktívne totemy s jednoduchými piktogramami, vyjadrujú-

cimi spokojnosť so službami, sú bežnou súčasťou letísk alebo nákup-

ných stredísk. Ich hlavným cieľom je identifikovať slabé miesta  

v systéme. Podobný systém vyhodnocovania spokojnosti so službami 

používajú viaceré inštitúcie, napríklad Slovenská pošta
28

 či letisko 

Schwechat a El Prat. Mestský Dopravný podnik Bratislava zaviedol 

hodnotenie kvality služby cez aplikáciu Staffino
29

. 

Jedným z príkladov získavania spätnej väzby od ľudí je aj 

hodnotenie kvality služieb
30

 občanmi v rámci projektu Gra-

de.DC.gov
31

, ktorý umožňuje v americkom meste Washington D.C. 

                                                
28  Viac pozri na: https://www.teraz.sk/ekonomika/posta-ludia-mozu-hodnotit-

postu/238320-clanok.html 
29  Viac pozri na: https://staffino.com/blog/sk/dopravny-podnik-prekvapilo-velke-

mnozstvo-hodnoteni-co-prezradili-cestujuci-na-mhd/ 
30  Pre samotného užívateľa je, prirodzene, najlepšie, keď všetky potrebné informá-

cie o mestských službách a možnostiach voľnočasových aktivít nájde na jednom 
mieste. Zaujímavou inšpiráciou je napríklad Smart App City, firma, ktorá ponúka 
mestám koordináciu viacerých aplikácií, napríklad rezervačného systému športo-
vísk, parkovania a bike sharingu, turizmu, city guide a iných aplikácií. 

31  Grade.DC.Gov. Viac informácií o projekte na: https://grade.dc.gov/ 

https://www.teraz.sk/ekonomika/posta-ludia-mozu-hodnotit-postu/238320-clanok.html
https://www.teraz.sk/ekonomika/posta-ludia-mozu-hodnotit-postu/238320-clanok.html
https://staffino.com/blog/sk/dopravny-podnik-prekvapilo-velke-mnozstvo-hodnoteni-co-prezradili-cestujuci-na-mhd/
https://staffino.com/blog/sk/dopravny-podnik-prekvapilo-velke-mnozstvo-hodnoteni-co-prezradili-cestujuci-na-mhd/
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posielať pripomienky okresným agentúram. Aplikácia taktiež 

umožňuje hodnotiť výkon verejných inštitúcií (knižnice, polícia, 

agentúry na sprostredkovanie práce a pod.) a následne vidieť, ako sú 

jednotlivé inštitúcie hodnotené obyvateľmi, a to od známkami od 

A+ po F. Cieľom programu je pomôcť inštitúciám verejného sektora 

zlepšiť kvalitu svojich služieb. Výsledkom programu je zvýšenie 

participácie a informovanosti. Občania majú lepší prehľad o tom, 

ako dané inštitúcie fungujú a zároveň takéto hodnotenie vytvára tlak 

na zlepšenie kvality služieb. 

Ďalším možným prístupom je práca so systémom  

CHATBOTS. Ide o systém v rámci aplikácie „Messenger“ na Face-

booku a používa sa na komunikáciu so zákazníkmi. Odpovedá na 

štandardizované otázky a dá sa používať namiesto živého telefonic-

kého kontaktu. Chatboty zaviedla v roku 2018 Finančná správa Slo-

venskej republiky službou Taxana
32

. Služba je naprogramovaná od-

povedať na najčastejšie otázky, no zároveň má aj prvky umelej 

inteligencie, ktorá jej umožňuje učiť sa. Podobný prístup v spolupráci 

s firmou Bot.media zaviedlo v roku 2019 mesto Trenčín
33

, ktoré ko-

munikuje s občanmi priamo na Facebooku. 

Mesto Boston spustilo v roku 2009 prvú mobilnú aplikáciu 

BOS:311103, ktorá umožňuje komukoľvek požiadať o rôzne služby 

prostredníctvom svojho smartfónu (pripojeného na internet). Občania 

tiež môžu využiť linku 311 alebo Twitter. Aplikácia ľuďom umožňu-

je podnety aj odfotografovať (využitie GPS) a následne sledovať 

priebeh sťažnosti či žiadosti. Občan evidujúci vo svojom okolí nejaký 

problém môže jednoducho podnet vyfotografovať (spraví napríklad 

fotografiu výtlku na chodníku) a detaily GPS sa pošlú spolu s obráz-

kom do mestskej CRM. Následne obyvateľ obdrží email s číslom, 

vďaka ktorému môže sledovať stav svojej žiadosti/sťažnosti. Táto 

aplikácia umožňuje kontinuálnu spätnú väzbu od občanov, a tak zvy-

                                                
32  Viac pozri na: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-

noviniek/detail-novinky/_ek-taxana-ts/bc 
33  Viac pozri na: https://medialne.etrend.sk/internet/trencin-bude-so-svojimi-

obyvatelmi-komunikovat-cez-facebookovy-chatbot.html 

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_ek-taxana-ts/bc
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_ek-taxana-ts/bc
https://medialne.etrend.sk/internet/trencin-bude-so-svojimi-obyvatelmi-komunikovat-cez-facebookovy-chatbot.html
https://medialne.etrend.sk/internet/trencin-bude-so-svojimi-obyvatelmi-komunikovat-cez-facebookovy-chatbot.html
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šuje aj ich participáciu – občania sa zapájajú do riešenia problémov, 

resp. na ne pomáhajú upozorňovať. 

Podobným projektom je portál Chicago Works For You, ktorý 

slúži na podávanie podnetov od obyvateľov na služby mesta. Násled-

ne slúži aj na sledovanie toho, ako sú dané podnety riešené. Na tejto 

webovej stránke sa nachádza prehľad podnetov, rozdelený buď podľa 

lokality, alebo podľa typu služby (opustené vozidlo, poškodenie bu-

dovy, grafity, a pod.). Občan si teda môže pozrieť, aké podnety boli 

podané, kedy sa podali, kde sa problém nachádza a či boli tieto pod-

nety aj vyriešené. 

Podobnou aplikáciou je napríklad City Smart Services, ktorá sa 

používa aj v slovenskom prostredí. Cieľom je (rovnako, ako v prípade 

BOS:311) zapojiť občanov do zlepšovania mestského prostredia, a to 

predovšetkým formou upozorňovania na problémy vo svojom okolí. 

Výhodami sú používateľská jednoduchosť (user friendly environ-

ment) a rýchlosť prenosu informácie k úradníkom, čo v konečnom 

dôsledku zvyšuje efektívnosť využívania administratívnych kapacít  

v meste. Zároveň má užívateľ/občan informácie o stave riešenia svoj-

ho podnetu. Špecializovaná aplikácia pre dodávateľov a servisných 

technikov poskytuje napríklad sledovanie stavu opráv, nahlasovanie 

vykonania nápravy a komunikáciu s občanmi a samosprávou.  

RÁMČEK 7: Odkaz pre starostu 

Obdobnou platformou je Odkaz pre starostu (ďalej aj OPS), projekt 

neziskovej mimovládnej organizácie Inštitút pre dobre spravovanú 

spoločnosť (SGI). Cieľom platformy je prispieť k skvalitneniu miest-

nych samospráv a k ich pozitívnejšiemu vnímaniu zo strany občanov,  
a to vďaka intenzívnejšej komunikácii obidvoch strán. Keď užívateľ 

nahlási podnet prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo webovej 
stránky OPS, zodpovedný administrátor v meste následne vyhodnotí 

relevantnosť podnetu. V prípade, že je podnet relevantný, administrátor 

umiestni podnet na OPS a kontaktuje mesto, ktoré má problém riešiť. 

Platforma označuje podnet v čase statusom vyriešený/nevyriešený, 

pričom v prípade, že mesto daný problém nerieši, udeľuje problému 

status neriešený. V platforme je niekoľko desiatok slovenských miest 

a obcí. Ich samosprávam sa každoročne udeľuje cena Zlaté vedro – je 
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to cena pre samosprávy, ktoré  najlepšie a najrýchlejšie riešia problé-

my. Inšpiráciou pre OPS bol britský projekt Fixmystreet34.  

 

V prostredí slovenských miest a obcí sa názor ich obyvateľov 

pri rozhodovaní nie vždy zohľadňuje. Dôvodom toho, že sa jednak 

nezískava spätná väzba na rozhodnutia samosprávy, a jednak sa 

obyvatelia nezapájajú do tvorby verejných politík, môžu byť nedos-

tatočné kapacity. Participácia je totiž časovo náročná na zber, vy-

hodnotenie a zabezpečenie dostatočnej účasti verejnosti, a teda legi-

tímnosti rozhodnutí. Nové technológie, napríklad využitie mobil- 

ných aplikácii na hlasovanie či nahlasovanie podnetov, však tieto 

časové náklady znižujú. Naďalej sú však participatívne procesy  

z časového hľadiska náročnejšie než tvorba rozhodnutí bez začlene-

nia verejnosti.  

Občania nemusia byť len predmetom verejných politík, môžu 

byť priamo ich spolutvorcami. Vzostup informačných technológií, 

spolu s prechodom na e-governance, umožňuje obciam komunikovať 

s občanmi rýchlejšie a efektívnejšie, a to prostredníctvom online plat-

foriem. Webové stránky, aplikácie pre mobilné telefóny či iné pro-

striedky doplňujú tradičné stretnutia s účasťou verejnosti. Takéto 

digitálne partnerské mestá (tzv. Digital Agora), sa zameriavajú na 

štyri kľúčové ciele (Frances, 2014): 

 zvyšujú účasť verejnosti a demokratickú diskusiu; 

 vytvárajú lepšie „decision making“ mechanizmy, ktoré sú založe-

né na „múdrosti“ davu; 

 zlepšujú svoj image a vzťahy s občanmi; 

 získavajú legitímnosť pre svoje činy. 

Niektoré organizácie v USA sa snažia využiť unikátne infor-

mácie a poznanie občanov o ich problémoch a aktívne ich zapájajú už 

na začiatku procesu tvorby verejnej politiky. Príkladom je federálny 

                                                
34  FixMyStreet. mySociety. Viac informácií o projekte na: https://www.fixmystreet.com/  
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projekt challenge.gov
35

, v ktorom je zapojených viac ako 100 verej-

ných inštitúcií v USA. Tento projekt umožňuje úradom uskutočňovať 

rôzne súťaže a projekty, cez ktoré federálna vláda vyhlasuje výzvy 

(challenges) – občania sa môžu v týchto výzvach rôznymi spôsobmi 

realizovať, napríklad hľadať riešenia na výzvy, ktorým verejné inšti-

túcie čelia. Riešenia, ktoré boli vybrané a splnili aj určité kritériá, 

bývajú aj finančne ohodnotené. Tento projekt teda nielen zvyšuje 

participáciu občanov, ale priamo ich zapája aj do procesu hľadania 

riešení.  

Príkladom platformy, ktorá umožňuje informované rozhodnutia 

– založené na dátach, je projekt LocalData
36

. Ide o platformu založe-

nú na princípe cloudu a neustálom zbere informácií o meste na úrovni 

ulíc (street-level information) v reálnom čase. Verejný sektor aj ne-

ziskové organizácie môžu využívať LocalData na zber dát, keďže 

platforma funguje na báze prieskumov (map-based surveys) a apliká-

cia dáta priamo kategorizuje a vizualizuje. Jednotliví užívatelia zadá-

vajú dáta prostredníctvom aplikácie v mobilných telefónoch, čo zaru-

čuje presné a aktuálne dáta. 

Ďalším príkladom môže byť projekt „Post your idea“ v New 

York City. Mesto New York zaujal najjednoduchší, a možno aj naj-

používanejší inovačný nástroj – „the post-it“
37

, ktorý bol digitalizo-

vaný pre verejné použitie. Užívatelia môžu zdieľať svoje nápady on-

line a mesto ich môže zbierať a následne vyhodnocovať. Mesto na 

tieto účely vytvorilo špeciálnu platformu „Change by Us“
38

 – inter-

aktívnu webovú stránku, na ktorej ľudia zdieľajú svoje nápady, vy-

tvárajú projekty a hľadajú zdroje, ktorými ich môžu podporiť v snahe 

zlepšiť svoje mesto. 

Ďalším zaujímavým nástrojom, ktorý zvyšuje občiansku parti-

cipáciu a má potenciál prinášať cenné informácie tvorcom verejných 

                                                
35  Challenge.gov. Viac informácií o projekte na: https://www.challenge.gov/list/.  
36  LocalData. Viac informácií o projekte na: http://localdata.com/ 
37  Post it. Viac informácií o produkte: https://www.post-it.com/3M/en_US/post-it/ 
38  Change by us. NYC. Viac informácií o projekte na: http://newyork. thecityatlas. 

org/change/ 

https://www.challenge.gov/list/
https://www.post-it.com/3M/en_US/post-it/
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politík, je pocitová mapa
39

. Je to online nástroj z Prešova, ktorý po-

núka možnosť aktívneho zapojenia občanov do zberu informácií cez 

vyjadrovanie názorov na verejné priestory. Ide o prostriedok partici-

patívnej tvorby verejného priestoru, pričom pocitové mapy vytvárajú 

jeden z podporných podkladov plánovania investičných akcií, vytvá-

rania koncepcií dopravy či zelene. 

OBRÁZOK 6: Pocitová mapa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zdroj: www.pocitovemapy.sk 

Mestá môžu v prípade participatívneho rozpočtu kombinovať 

hlasovanie online a hlasovanie prostredníctvom hlasovacieho lístka, 

respektíve korešpondenčné hlasovanie. Mesto Reykjavík využíva 

participatívny rozpočet (My Neighbourhood
40

) od roku 2011 a celý 

proces hlasovania sa snažil zelektronizovať. Obyvatelia mesta sa 

pritom nezapájajú iba do hlasovania (za projekty), ale môžu posielať 

aj vlastné návrhy, projekty, a to priamo cez online platformu. Proces 

nahlasovania nápadov a projektov trvá jeden mesiac. Pri podávaní 

projektov či pri samotnom hlasovaní prebieha jednoduchá autorizácia 

cez Facebook alebo cez heslo poslané na e-mail. Odborná komisia  

v meste následne vyhodnotí kvalitu a nákladnosť projektov. Následné 

hlasovanie za vybrané projekty je (rovnako ako podávanie návrhov 

                                                
39  UzemnePlany.sk o.z. Pocitové mapy. Viac informácií na: https://www.pocitovemapy.sk/ 

co-to-je 
40  My Neighbourhood. citizens.is. Viac informácií o projekte na: https://www.citizens.is/ 

portfolio_page/my-neighbourhood/ 

http://www.pocitovemapy.sk/
https://www.citizens.is/portfolio_page/my-neighbourhood/
https://www.citizens.is/portfolio_page/my-neighbourhood/


53 

projektov) autorizované – prebehne kontrola osoby prostredníctvom 

osobného účtu na sociálnej sieti alebo e-mailu. Hlasovať môžu obča-

nia od 16 rokov, čo má efekt pozitívnej motivácie pre mladých ľudí. 

Táto platforma, na ktorej funguje participatívny rozpočet, je open 

source
41

 a je možné ju použiť aj v iných mestách. 

Príkladom dobrej praxe zo Slovenska je participatívny rozpočet 

mesta Trnava, ktorý napĺňa znaky transparentného a informačne prie-

hľadného participatívneho nástroja. Užívatelia sa môžu vrátiť aj spät-

ne k vybraným projektom, pozrieť si dokumentáciu k projektom a ich 

realizáciu. Participatívny rozpočet je taktiež rozdelený na zrozumi-

teľné kategórie – sociálne témy, kultúru a šport, verejný priestor  

a zeleň, rôzne a investičné zadania. 

Ako uvádzame v časti 1.2, zber dát o správaní ľudí a zavádza-

nie technológií je nevyhnutným predpokladom efektívnejšieho  

a účinnejšieho spravovania miest, nie je však dostatočnou podmien-

kou (Sashinskayaová, 2014). Zmeny vo fungovaní verejných politík 

a/alebo procesov a ich účinnosti môžu nastať len v prípade, že sa 

zohľadnení kontext, vhodnosť využitia technológie a jej verejnej 

hodnoty v konkrétnom prípade, a to priamo pri dizajne verejných 

politík alebo intervencií (Stimmelová, 2016).  

Verejnou hodnotou je podľa Moora (1995) samotné poskyto-

vanie a zabezpečovanie kvalitných služieb a tovarov, ktorými napĺňa 

mesto dopyt občanov, čím zvyšuje aj ich kvalitu života. Verejnou 

hodnotou je taktiež dôraz na dosahovanie stanovených cieľov, komu-

nikácia s občanmi a budovanie dôvery. Uvedené je úlohou verejných 

manažérov – primátorov, starostov, prednostov alebo vedúcich jed-

notlivých oddelení na mestskom úrade. Hodnota za peniaze je pod-

množinou takto definovanej verejnej hodnoty. Hlavným princípom 

hodnoty za peniaze je dosahovať viac výsledkov (more) za menej 

peňazí (with less). Vychádza sa z predpokladu, že verejné výdavky sú 

                                                
41  Citizens Foundation. Nonprofit digital democracy. Viac informácií o projete na: 

https://www.citizens.is/ 
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obmedzené veľkosťou samosprávy (počtom obyvateľov) a rozpočto-

vými obmedzeniami (zákon o rozpočtových pravidlách, ktorý zame-

dzuje vytváraniu schodku v bežnom rozpočte). Uvedené vytvára tlak 

na rozhodnutia vedenia samosprávy, ktoré musí robiť kompromisy 

(trade-offs). 

RÁMČEK 8: Chytré mestá v odpadovej politike 

Obce na Slovensku vyberajú paušálne poplatky za zber, odvoz  

a likvidáciu odpadu – poplatok (daň) za komunálny odpad. Infor-

mačné technológie v odpadovej politike umožňujú zvyšovať účin-

nosť a výnos z tejto agendy. Jednou z hlavných výziev odpadového 

hospodárstva je, vzhľadom na ekologické ciele EÚ, triedenie odpa-

du, resp. ďalšia využiteľnosť surovín a efektívny zber odpadu.  
Firma Partitalia42 využíva technológie samolepiacich, odolných 

čipov, ktoré sa môžu umiestniť na nádobu a ktoré vedia komuniko-

vať na rádiových frekvenciách. Na základe čipov tak vie mesto 

identifikovať zbernú nádobu s konkrétnym majiteľom, prípadne 

domácnosťou, ktorá odpad vyprodukovala. Pracovníci komunálnych 

služieb pred samotným zberom načítajú tieto čipy pomocou čítačky 

do databázy a firma poskytujúca zber, ako aj samotné mesto, môžu 

tieto dáta ďalej analyzovať a na základe dôkazov zvyšovať účinnosť 

zberu odpadu. Ak by mali vozidlá na odvoz odpadu zabudovanú 

váhu zbernej nádoby, dokázali by odpad odvážiť a váhu priradiť  

ku konkrétnemu čipu. Rezidenti by tak mohli platiť len za vypro- 

dukované množstvo odpadu, čím by sa vytvorila ekonomická moti-
vácia na znižovanie množstva vyprodukovaného komunálneho  

odpadu.  

Podobnú inováciu zaviedli v obci Nižný Hrušov43, kde zaviedli 

motivačný zber odpadu a množstevný zber odpadu – ľudia zaplatia 

len za odpad, ktorý reálne vyhodia. Každá domácnosť má na bráne 

nainštalovanú tabuľku s QR kódom na identifikáciu odpadu a úrovne 

triedenia odpadu. V deň zberu odpadu poverený zamestnanec obce 

nasníma cez čítacie zariadenie QR kód z tabuľky jednotlivých do-

mácností. Po nasnímaní QR kódu skontroluje objem odovzdávaného 

odpadu a údaj zadá do systému. Takýmto spôsobom môže obec pres-

                                                
42  Viac informácií na: http://www.partitalia.biz/waste-management-solutions. 
43  Viac pozri na: https://bit.ly/300Njte 
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ne monitorovať množstvo odpadu za každého obyvateľa. Obec tak-

tiež zasiela svojim občanov štatistiky o množstve odovzdaného odpa-

du s rozdelením na všetky triedené zložky. 

 

Zavedenie technológie, ktoré je v súlade s princípom hodnoty 

za peniaze, stojí na informovanom rozhodnutí a snaží sa z danej 

technológie a inovácie získať pre samosprávu čo najvyššiu hodnotu 

za čo najmenej peňazí. Príkladom, ktorý tento prístup napĺňa, je 

riešenie statickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  

a využitie parkovacích senzorov pod vyhradené miesta pre ZŤP 

osoby. Karlova Ves tak má v spolupráci s bratislavskou mestskou 

políciou prehľad o tom, kto a ako dlho stojí na vyhradenom státí a či 

je na to oprávnený. Mestská časť sa namiesto osadenia stoviek sen-

zorov na bežné parkovacie miesta sústredila na vyhradené parkova-

cie miesta. Neoprávnené zaberanie vyhradených parkovacích miest 

pre zdravotne postihnutých je z dát mestskej polície relatívne naj-

častejším dopravným priestupkom na miestnych komunikáciách  

v Karlovej Vsi. Ak zdravotne znevýhodnenej osobe obsadí parkova-

cie miesto „zdravý“ vodič, okamžite sa o tom dozvie mestská polí-

cia. Princíp je založený na detekcii elektronickej karty, ktorú má 

ZŤP vodič vo vozidle. Po zaparkovaní senzor rozozná, že na mieste 

parkuje oprávnené vozidlo. Ak tomu tak nie je, automaticky posiela 

informáciu mestskej polícii, ktorá môže nedisciplinovaného vodiča 

upozorniť alebo pokutovať (TASR, 2019). 
 

Prístup k tvorbe verejných politík založených na dôkazoch 

(evidence based policy making) v ostatných rokoch čoraz viac upria-

muje pozornosť na generovanie potrebných dát a informácií. Čo je 

však dôležitejšie, odborný diskurz sa venuje aj tomu, ako vyzbierané 

dáta využívať v kontexte tvorby a hodnotenia účinnosti a efektívnosti 

verejných politík. Verejná politika založená na dôkazoch je racionál-

nym prístupom k prijímaniu politických rozhodnutí. Inými slovami – 
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ide o informované rozhodnutia, ktoré sú založené na validných in-

formáciách, dátach a faktoch. Tie sa generujú prostredníctvom analy-

tických nástrojov a metód. 

Stephens-Davidowitz (2018) upozorňuje na to, že big data prí-

stup nie je nevyhnutne len o zbere čoraz väčšieho počtu rôznych dru-

hov a typov dát, je to skôr o zbere správnych dát, teda takých dát, 

ktoré budeme vedieť využiť na pochopenie fungovania sveta. S big 

data nevyhnutne súvisí problematika otvorených dát (open data). 

Otvorené dáta, zbierané vo veľkom rozsahu, majú potenciál zlepšo-

vať správu vecí verejných v takých oblastiach, ako sú výber daní, 

komunikácia s obyvateľmi, verejné obstarávanie, poskytovanie dotá-

cií, verejné zdravie, krízový manažment, poskytovanie sociálnych 

služieb a podobne. Základným predpokladom pre účinné použitie 

konceptu veľkých a otvorených dát na dobré spravovanie je dostup-

nosť požadovaných dát, ich štandardizácia a vhodne zvolený postup 

ich analýzy. Podľa Open Data Charter
44

 môžu otvorené dáta zlepšo-

vať tok informácií v rámci organizácií verejného sektora (a medzi 

nimi) a zvyšovať transparentnosť ich rozhodovania a procesov, čo má 

vplyv na posilnenie zodpovedania sa a dobré spravovanie vecí verej-

ných. Taktiež sa tým pomáha obmedzovať korupciu. 

Podľa The Sunlight Foundation (2010) by mali otvorené dáta 

napĺňať nasledovné vlastnosti: 

 kompletnosť; 

 primárnosť (mali by to byť primárne dáta); 

 časová ohraničenosť; 

 jednoduchá dostupnosť; 

 čitateľnosť, zrozumiteľnosť a jednoduchá spracovateľnosť; 

 nediskriminačnosť; 

 používanie všeobecných štandardov; 

 trvalá dostupnosť; 

 dostupnosť pre potenciálnych užívateľov pri minimálnych nákla-

doch; 

 dáta by mali mať otvorenú licenciu, ktorá umožňuje použitie dát  

s minimálnym počtom obmedzení. 

                                                
44  Pozri viac na https://opendatacharter.net/principles/ 
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RÁMČEK 9: Otvorené dáta na Slovensku a v EÚ 

Slovenský verejný sektor má už istú skúsenosť s prácou s big dá-

tami, príkladom je práca analytických centier v rámci centrálnej štátnej 

správy. V miestnych samosprávach sa s daným prístupom k tvorbe 

rozhodnutí stretávame výrazne menej. Okrem nedostatku databáz je 

slabou stránkou v miestnych samosprávach aj práca s nástrojmi rozho-

dovania na základe dôkazov, ktoré nie sú v dostatočnej miere využíva-
né ani na centrálnej úrovni (OECD, 2015). 

Agenda otvorených dát a webových platforiem, obsahujúcich dáta  

z verejných organizácií, vznikla pomerne nedávno. Inovátorom v tejto 

oblasti boli Spojené štáty americké počas administratívy B. Obamu, 

keď federálna vláda v roku 2009 zriadila portál otvorených dát da-

ta.gov. Cieľom zverejnenia dát na jednom mieste bolo zvýšenie ich 

dostupnosti pre verejnosť, transparentnosť a participácia (White House, 

2009). Ako však upozorňuje Sashinskayaová (2014), Európska únia už 

v roku 2003 nastavovala digitálnu agendu a zadefinovala, čo sú to 

informácie verejného sektora (public sector information – PSI). Ofi-

ciálna internetová stránka EÚ, ako jedna z webových platforiem verej-

ných inštitúcií, obsahuje najviac dát. Základným motívom pre zverej-
ňovanie dát je podľa EÚ transparentnosť a posilnenie participácie 

občanov, dáta sú totiž hnacou silou pre inovácie a podnikanie. 

Na národnej úrovni je základnou platformou otvorených dát portál 

data.gov.sk45. Ministerstvo financií Slovenskej republiky nastavilo 

štandardy pre informačné systémy verejnej správy46, ktoré majú zjed-

nocovať formáty a štandardy dát. Portál data.gov.sk bol spustený na 

prelome rokov 2012 a 2013. Za päť rokov fungovania (ku koncu roka 

2018) obsahoval viac ako 1 800 rôznych databáz od takmer 80 verej-

ných organizácií.  

Ďalším rozmerom dát je zvyšovanie transparentnosti. Od roku 2011 

sú všetky zmluvy inštitúcií verejného sektora povinne zverejnené na 
internete a až dňom zverejnenia sa stávajú účinnými47. Inováciu za-

viedli, ešte pred reguláciu na národnej úrovni, mestá Šaľa a Martin. 

                                                
45  Z dát zverejnených štátom vytvárajú mimovládne neziskové organizácie nové, 

kvalitné, medzinárodne oceňované aplikácie, ako napr. www.otvorenesudy.sk, 
www.znasichdani.sk alebo www.uvostat.sk. 

46  Pozri viac na: https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId  
=5898242 

47  Pozri Centrálny register zmlúv: www.crz.gov.sk.  

http://www.crz.gov.sk/
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Zároveň je dôležité upozorniť na dôležitý rozdiel medzi  

informáciami, ktorými disponuje verejný sektor, a otvorenými  

dátami.  

Podľa Open Knowledge Foundation (2012) sú otvorené vlád-

ne dáta (Open Governmental Data) špecifickou podmnožinou dát, 

pričom ležia niekde na pomedzí otvorených dát a vládnych dát. Vo 

všeobecnosti sú otvorené dáta publikované na internete, sú voľne 

dostupné, šíriteľné a použiteľné pre každého. Na druhej strane, dáta, 

ktorými disponuje verejný sektor (Public Sector Information – 

PSI), sú často dáta neverejné, vlastní ich verejný sektor, ktorý ich 

zozbieral. Otvorené vládne dáta sú teda také dáta, ktoré verejný 

sektor zverejnil na internete a sú voľne použiteľné, šíriteľné a dostup-

né. Otvorené dáta sú také dáta, ktoré sú zverejnené a použiteľné na 

akýkoľvek účel. Je zároveň dôležité dodať, že otvorenými dátami 

nemusia byť nevyhnutne vládne dáta, ale aj dáta ktorejkoľvek organi-

zácie, ktoré sú verejne dostupné. Samostatnou oblasťou sú lokálne 

otvorené dáta, ktoré by sa mali zameriavať na dáta o oblastiach záuj-

mu obce (napr. na informácie o službách, zverejňovaní zmlúv, hodno-

tení kvality, pracovné ponuky a pod.). 

Prečo nie sú niektoré vlády ochotné zdieľať dáta? Fioretti 

(2011) uvádza, že jedným z dôvodov je chýbajúca legislatíva  

a kultúra ochrany osobných údajov a autorských práv. Vlády  

a organizácie verejného sektora často zdieľajú dáta (napr. cez žia-

dosť o prístup k informáciám), no obmedzujú ich využitie. Aj preto 

je kľúčové, aby verejný sektor definoval, čo sú to dáta verejnej 

správy, kto ich zbiera a má za úlohu publikovať. To obzvlášť v kon-

texte kontrahovania (outsourcing) verejných služieb alebo privatizá-

cie – mnoho verejných služieb nemusí poskytovať priamo štát alebo 

územná samospráva, ale súkromné spoločnosti. Fioretti (2011) po-

važuje otázku – do akej miery by mali takéto súkromné spoločnosti 

zdieľať dáta, za jednu z najväčších výziev budúcnosti. Slabé pove-

domie o tom, aké prínosy môžu mať otvorené dáta, je často ďal-

ším dôvodom toho, prečo verejný sektor dáta nezverejňuje. Ďalším 

dôvodom je nedostatočné financovanie tejto agendy, čo spôsobuje 

napríklad to, že dáta majú nepoužiteľnú podobu, formu. Ďalším 

dôvodom nezverejňovania dát je (často opodstatnená) neochota 
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zdieľať neúplné dáta. Fioretti (2011) dodáva, že verejná správa 

často stojí pred dilemou zdieľania neúplných dát, prípadne dát, kto-

ré môže tretia strana ľahko zmanipulovať, zneužiť (napr. kamerové 

záznamy ulíc), resp. nepresne interpretovať. To môže viesť k náras-

tu nedôvery voči verejnému sektoru.  

Kucera a Chlapek (2014) uvádzajú prínosy otvorených vlád-

nych dát, ktoré pokrývajú oblasť transparentnosti, kvality spravova-

nia, ale aj ekonomického rastu. Tieto prínosy môžeme zhrnúť do na-

sledovných deviatich kategórií: 

 zvýšenie transparentnosti: lepšia dostupnosť dát o výkone verej-

ného sektora (napr. dáta o hospodárení verejného sektora alebo re-

gister zmlúv); 

 zlepšenie komunikácie smerom k občanom a zlepšovanie re-

putácie verejného sektora: verejný sektor môže zverejňovaním 

dát o svojej činnosti zvyšovať dôveru a zlepšovať všeobecný 

postoj občanov voči štátu. Zverejňovaním dát sa zároveň môžu 

organizácie verejného sektora prezentovať ako otvorené a trans-

parentné; 

 zvyšovanie participácie: prostredníctvom zverejňovania doku-

mentov z legislatívneho procesu, hlasovania a možností občanov 

vstupovať do procesov rozhodovania; 

 zlepšovanie verejných služieb: na jednej strane platí, že zverej-

ňovanie dát o verejných službách zvyšuje ich dostupnosť 

a využiteľnosť, na druhej strane je na základe zverejnených dát 

možné analyzovať efektívnosť a účinnosť verejných politík a iden-

tifikovať priestor na zlepšenia; 

 zlepšenie kvality vládnych dát a znižovanie rizika chýb  

pri práci s vládnymi dátami: v momente zverejnenia dát môžu 

užívatelia dát (výskumníci, podnikatelia a pod.) upozorňovať  

na nedostatky datasetov. Takáto spätná väzba môže zlepšo- 

vať kvalitu dát v budúcnosti (proces zberu dát, spracovania  

a pod.); 

 lepšie spravovanie dát v rámci verejného sektora: katalogizá-

ciou a auditom vládnych dát sa dá docieliť nielen sprehľadnenie 

datasetov, ale aj rozšírenie poznania o dátach (ktoré má verejný 

sektor) a o ich použiteľnosti v praxi; 
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 podpora opätovnej použiteľnosti dát a zvyšovanie hodnoty 

dát: predvídateľnosť otvorených vládnych dát (napr. pravidelné 

aktualizovanie) umožňuje systematické využívanie dát na rôzne 

aplikácie (v slovenskom kontexte napr. www.otvorenesudy.sk); 

 stimulácia ekonomického rastu: otvorené dáta môžu byť zdro-

jom pre startupy a podnikateľov, vytvárajúcich produkt alebo 

službu; 

 znižovanie požiadaviek na zverejnenie dát: organizácie verej-
ného sektora a obce sa často sťažujú, že sú zahltené žiadosťami  
o zverejnenie dát. Systematické a proaktívne zverejňovanie dát tak 
pomáha znižovať počet žiadostí. 

RÁMČEK 10: Global Open Data Index 

Podľa svetového rebríčka Open Data Index, ktorý hodnotí mieru 

otvorenosti dát v 94 krajinách sveta, je Slovensko na 32. mieste.  
Z celkovo 15 kategórií dosahuje plné bodové hodnotenie v 47 percen-

tách. Plné bodové ohodnotenie dosahuje v oblasti verejného obstaráva-

nia alebo napríklad v oblasti štatistických údajov na národnej úrovni. 

Výrazne však zaostáva v oblasti zverejňovania volebných dát, dát  
o kvalite vody a ovzdušia alebo napríklad v zverejňovaní štatistík  
o hospodárení štátu. Z krajín EÚ najlepšie obstáli v hodnotení Open 

Data Index Francúzsko (70 %), Fínsko (69 %) a Dánsko (69 %). 

Zdroj: Global Open Data Index, 2016 

Fioretti (2011) taktiež hovorí o hodnote otvorených dát, ktorá 
je nielen ekonomická, politická, ale aj sociálna. Uvádza príklad hasič-
ských záchranných zložiek v Amsterdame, ktoré si budujú databázu 
ulíc, najvhodnejších trás, databázu typov budov v oblasti a databázu 
informácií o rokoch výstavby, použitých materiáloch a počte ľudí 
žijúcich v domácnosti. Práca s dátami umožní záchranným zložkám 
okamžite získať dôležité informácie, ktoré napomôžu účinnosti zá-
chrannej akcie, šetreniu finančných zdrojov a záchrane životov. 

Dodávame, že hodnotné dáta na dizajn online služieb možno 

získať aplikovaním behaviorálnych intervencií vo forme A/B testova-

nia. Oblasti behaviorálnych intervencií vo verejnej politike sa venu-

jeme v nasledujúcej kapitole. 

http://www.otvorenesudy.sk/
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Poskytovanie otvorených dát môže byť v budúcnosti jednou  

z ciest k inováciám a lepším rozhodnutiam v mestách. Otvorené dáta, 

ktoré sú prístupné pre developerov a aktivistov, môžu napomáhať 

vzniku novej služby alebo prispieť lepšej informovanosti obyvateľov 

mesta. Ukážkový príklad zverejňovania dát na už zmienenom portáli 

data.gov
48

 a je inšpirovaný federálnym projektom USA. Data.gov 

prvotne združoval federálne dáta, nefederálne dáta (dáta jednotlivých 

štátov) a lokálne dáta (množstvo dát miestnych orgánov). Výhodou je 

to, že sú tieto dáta prístupné z jedného miesta a prioritne sa týkajú 

informácií súvisiacich s verejnou správou. Ide o otvorené dáta, ktoré 

prístupné komukoľvek a využiteľné na akýkoľvek účel – napríklad na 

vývoj webových a mobilných aplikácií, vizualizáciu dát a pod.  

Zbierať a zverejňovať otvorené dáta sa dá aj na úrovni miest  

a obcí. Príkladom je Chicago data portal
49

. Ide o webový portál, ktorý 

združuje informácie o meste, susedných mestách, okolí a ponúka 

možnosť vizualizácie dát formou grafov, máp či tabuliek. Opäť platí, 

že tieto dáta môže využívať ktokoľvek aj na tvorbu rôznych aplikácií 

a webových platforiem. Užitočnými informáciami sú napríklad dáta  

o držiteľoch taxi licencií (otázka bezpečnosti a kvality) a automobi-

loch používaných na taxi službu, informácie o zaznamenanej krimi-

nálnej činnosti, kvalite škôl a podobne. Pracuje sa aj s výsledkami 

inšpekcií vykonaných v reštauráciách (otázka zdravia), čím sa dáta  

o výsledkoch kontroly hygieny pretransformujú do zrozumiteľnej 

podoby vo forme známky. Toto hodnotenie je udelené konkrétnym 

reštauráciám a tie musia známku nalepiť na vstupné dvere (Fung, 

Graham, Weil, 2007). Hodnotenia sú v zrozumiteľnej podobe podob-

ným štýlom udeľované aj miestnym školám.  

Podobným príkladom je portál otvorených dát openda-

ta.bratislava.sk, ktorý bratislavský magistrát spustil v roku 2019. Pri-

danou hodnotou tohto portálu je, že organizuje a uchováva dáta týka-

                                                
48  DATA.GOV. Viac informácií o projekte na: https://www.data.gov/. Existuje aj 

slovenská verzia: https://data.gov.sk/ 
49  Chicago Data Portal. Viac informácií o projekte na: https://data.cityofchicago.org/ 
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júce sa Bratislavy a jej mestských častí na jednom mieste, umožňuje 

ich vizualizáciu a zobrazenie, no obsahuje aj dáta, ktoré nie sú do-

stupné na iných portáloch. Ide napríklad o dáta pochádzajúce od 

mestskej polície o priestupkoch, porušení VZN a zákonov. Na zákla-

de tohto datasetu môže mesto robiť informované rozhodovanie, na-

príklad v doprave –zavedením behaviorálnej intervencie v oblasti, 

kde vodiči parkujú mimo vyznačeného státia.  

Niektoré mestá sa zameriavajú na dostupnosť dát, ktoré potom 

môžu použiť developeri na vytvorenie aplikácií, čím môžu prinášať 

službu a informácie pre obyvateľov. Jedným z takýchto projektov je 

NY City Open Data alebo Dublin Open Data. Ďalšou alternatívou je 

ponuka dát real-time o aktuálnom počasí, premávke, znečistení 

ovzdušia, meškajúcich spojoch či o hladine okolitých riek, ako to 

robia v Londýne
50

. Takýto prístup využitia dát má prínos pri tzv. 

smart urbanizme, ktorý umožňuje robiť rozhodnutia na základe dôka-

zov a odhadnúť budúci vývoj.  

Mesto Pittsburgh
51

 zvolilo cestu zverejňovania všetkého, čo sa 

v meste stane. Ako uvádzajú Goldsmith a Kleiman (2017), mesto 

zvolilo prístup zverejňovania takých dát, ktoré užívatelia aj skutočne 

chcú, nie len dát, ktoré má mesto k dispozícii. Preto môžu užívatelia 

na tejto platforme nájsť dáta o všetkých hláseniach zásahových  

a bezpečnostných zložiek, hlásenia o poruchách, dopravné informácie 

a iné. 
Otvorené dáta je možné používať aj na riešenie/koordináciu 

dopravných výziev v meste. Informácie z mobilov poskytujú infor-
mácie o pohybe ľudí na danom území v reálnom čase (aj spätne), 
napr. koľko ľudí sa reálne nachádza denne v danom meste, odkiaľ 

ľudia prichádzajú a kam odchádzajú, pričom je možné sledovať aj typ 
dopravy (auto, vlak, autobus a pod.). Príkladov tohto typu práce  
s dátami je na úrovni miest viacero (Steenbruggen et al., 2013). Po-
mocou snímačov sa vo viacerých mestách pokúšajú koordinovať do-
pravný prietok, a to prostredníctvom činnosti semaforov, prispôsobo-
vania intervalov, preferencie dopravného tipu a pod. 

                                                
50  Pozri viac na: www.citydashboard/london/ 
51  Viac pozri na Burgh’s Eye View na: https://pittsburghpa.shinyapps.io/ 

BurghsEyeView/ 

http://www.citydashboard/london/
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RÁMČEK 11: Chytré riešenia v doprave s použitím dát 

Príkladom využitia technológií môže byť Košický samosprávny 

kraj (ďalej aj KSK). Prostredníctvom dispečingu má KSK prehľad – 

real time dáta o každom spoji. Odbor dopravy KSK tak má prehľad  
o meškaniach spojov a zároveň vie zo systému robiť štatistické prehľa-

dy za jednotlivé spoje a dopravcov. Zároveň KSK využíva aj mobilnú 

aplikáciu, cez ktorú môžu ľudia kontrolovať presnosť spojov a správa-
nie vodičov, prípadne aj podať sťažnosť. Podobne funguje aj webová 

stránka mojbus.sk prepojená s Google Maps, kde informuje Odbor 

dopravy KSK o autobusoch a spojoch. Táto webová platforma je spo-

ločná iniciatíva Bratislavského samosprávneho kraja, Žilinského samo-

správneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja a Košického 

samosprávneho kraja. KSK taktiež robí prieskumy spokojnosti, ktoré 

musia vykonávať samotní dopravcovia každý polrok. 

Ďalším príkladom je projekt MHD Bratislava, ktorý v roku 2018 

postupne začal zavádzať GPS senzory do vozidiel a informačné tabule 

na zastávkach MHD. Informačné tabule sú napojené na aktuálnu GPS 

polohu vozidiel MHD, a tak vedia informovať cestujúcich o reálnom 

príchode konkrétneho vozidla MHD. Navyše poskytujú aj dodatočné 
funkcie, ktoré slúžia na zlepšenie kvality cestovania. Hlavnými atri-

bútmi informačných tabúľ je ich audiovizuálne využitie, čo znamená, 

že cestujúci môže na tabuli vidieť číslo linky, smer cieľa a reálny čas 

odchodu; v prípade vynechania linky, jej odklonu alebo zavedenia 

náhradnej dopravy bude cestujúci oboznámený s touto skutočnosťou 

hlasovou správou. 

Zdroj: interview s vedúcim oddelenia dopravy v KSK v máji 2018 a Dopravný 

podnik mesta Bratislava 

Ďalším príkladom zberu užitočných dát a ich zdieľania v užíva-

teľsky priateľskom rozhraní je databáza verejných toaliet v Londýne 

a iných mestách vo Veľkej Británii. Cieľom projektu The Great  

British Public Toilet Map
52

 je sprístupniť ľuďom mapu s verejnými 

toaletami. Vzhľadom na to, že mapa je prepojená na Google Maps, 

umožňuje užívateľom nielen vyhľadávať toaletu podľa preferencií 

(bezbariérová, s prebaľovacím pultom a pod.), ale aj navigovať na 

                                                
52  Viac pozri na: https://www.toiletmap.org.uk/ 
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najbližšie miesto. Zároveň môžu užívatelia pridávať alebo upravovať 

vyznačené verejné toalety. 

OBRÁZOK 7: Mapa toaliet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Zdroj: https://www.toiletmap.org.uk/ 

Viacerí výskumníci analyzovali big data na lokálnej úrovni  

v oblasti výdavkov samospráv a rozpočtového procesu v miestnych 

samosprávach (Mahdavi – Westerlund, 2016; alebo Blom-Hansen – 

Houlberg – Serritzlew, 2016), v oblasti rozvoja verejných politík 

(Grimmelikhuijsen, 2010) a v oblasti distribúcie moci na lokálnej 

úrovni (Gavazza – Nardotto – Valletti, 2015). Aj preto už dnes vieme 

identifikovať viaceré príklady samospráv, ktoré používajú big data na 

zvýšenie objektívnosti a neutrálnosti rozhodnutí založených dôkazoch 

a na dátach (Mayer-Schonberger – Cukier, 2013). Big data dávajú 

miestnym vládam možnosť robiť lepšie investície do verejného ma-

jetku a informované rozhodnutia (Chui – Farrell, 2014), zlepšovať 

situáciu v meste analýzou dát o tranzite, kriminalite a hustote populá-

cie (Tilahun – Thakuriah – Keita, 2016) alebo napríklad identifikovať 

kritické oblasti z hľadiska kriminality (Newton – Partidge – Gill, 

2014). Analýzou dát zo sociálnych médií a GPS a s použitím dát zo 

sčítania obyvateľov umožňujú odhadovať zdroje (finančné, ľudské)  
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a spotrebu v budúcnosti (Thakuriah – Nowicka – Paule, 2016). Mno-

hé mestá využívajú aj tzv. internet of things, teda systém, ktorý 

umožňuje veciam (predmetom) komunikovať navzájom a zbierať 

dáta automaticky prostredníctvom internetu. Takto môžu mestá zbie-

rať dáta o frekvencii dopravy, počte parkovacích miest, reálnom prí-

chode a odchode prostriedkov verejnej dopravy (Kitchin, 2013). 

Otvorené dáta na internete, dostupné oficiálne dokumenty ale-

bo zmluvy organizácií verejného sektora nezabezpečia automaticky 

vyššiu dôveru občanov. Ivan Krastev (2013a) uznáva, že politika 

transparentnosti spravovania je jedným z najvýraznejších politických 

úspechov svojej doby a pomocou technológií, zverejňovania dát na 

internete a aktivizmu bolo možné dosiahnuť významné zlepšenie  

v miere zodpovedania sa politických predstaviteľov voči verejnosti. 

Je potrebné dodať, že samotné technológie umožnili výrazné zvýšenie 

transparentnosti mnohých služieb, a to od zdravotníckych služieb  

(e-health a elektronická evidencia zákrokov umožňuje sledovanie 

reálnych úkonov) až po prepravné služby (platformy zdieľanej eko-

nomiky, ktoré umožnili znížiť transakčné náklady
53

 nielen na strane 

zákazníkov, ale aj na strane vodičov). Nové technológie, predovšet-

kým rýchly nástup internetu a chytrých telefónov, zvýšili prístup 

širokých más k informáciám. Ako uvádza Ivan Krastev (2013b) na 

mnohých príkladoch, každý jednotlivec s chytrým telefónom sa stáva 

zdrojom dát a potenciálnym redaktorom – napr. uverejnením názorov 

alebo kompromitujúcich informácií či fotiek politika. A zároveň, 

takmer každý človek so základnými analytickými zručnosťami si vie 

rýchlo overiť pravdivosť výrokov politikov alebo zorganizovať pro-

                                                
53  V tomto kontexte ich možno vnímať ako náklady spojené so zisťovaním infor-

mácie o kvalite služby a množstve zakúpenej služby. Platformy zdieľanej eko-
nomiky ako Uber alebo Bolt (predtým Taxify) umožňujú nielen sledovanie kvali-
ty prostredníctvom hodnotenia vodičov (a zákazníkov), ale aj na základe 
prejdenej vzdialenosti a trasy prostredníctvom GPS a máp.  
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test
54

. Vyššie spomenutý fenomén sa zintenzívnil nástupom sociál-

nych médií. Michael Ignatieff (2013), ktorý má praktické skúsenosti  

z najvyššej politiky v Kanade, hovorí, že cielený výskum (Oppo  

research
55

) a hľadanie kompromitujúceho materiálu sa stalo bežnou 

súčasťou modernej politiky, a to aj vďaka internetu.  

Bezpečnostné kamery môžu poskytovať cenné informácie  

o počte automobilov (v dopravnej špičke) a cyklistov (na cyklochod-

níkoch) alebo napríklad fungovať ako záznam pre policajné zložky 

pri vyšetrovaní priestupkov a kriminálnych činov. Môžu upozorňovať 

na (ne)dodržiavanie predpisov, keď napr. zaznamenajú značku auta 

prechádzajúceho na červenú, nezaplatené parkovanie alebo vjazd do 

jednosmernej ulice. Ako upozorňuje Antal (2018), kamerové systému 

už dnes vedia rozpoznať značku a spolu s fotografiou zaslať upozor-

nenie príslušnému orgánu. Moderné technológie dokonca umožňujú 

rozpoznávanie tváre (face recognition). Na riziko takéhoto využíva-

nia systému poukazuje príklad z Číny, kde rozpoznávanie tváre slúži 

jednak na identifikáciu priestupkových konaní (napríklad prechod cez 

cestu mimo vyznačeného priechodu pre chodcov), tieto dáta však 

môže neskôr režim zneužiť na diskreditáciu či znižovanie hodnotenia 

jednotlivcov, ktoré môže ovplyvniť ich prístup k službám či dokonca 

viesť k verejnému hanobeniu. Ako upozorňuje Amnesty International 

(2019), mestá v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang využívajú 

bezpečnostné kamery vybavené technológiami na rozpoznávanie 

tváre a chôdze a technológiou umelej inteligencie. Sú umiestnené 

pred mešitami a v Sin-ťiangu umožnili zaviesť tzv. „digitálny poli-

cajný štát“. Wong (2018) uvádza, že umelá inteligencia dokáže nielen 

rozpoznávať tváre, ale aj hodnotiť správanie jednotlivcov, napríklad 

vyhodnotiť ich sexuálnu orientáciu, IQ, politické alebo náboženské 

presvedčenie. Dokáže aj na základe správania odhadovať sklon jed-

notlivcov k spáchaniu trestného činu alebo priestupku, a tak človeka 

potrestať ešte pred prípadným porušením zákona. Riziko zneužitia je 

                                                
54  Príkladom je projekt Demagog.SK, ktorý už od roku 2010 pravidelne overuje 

výroky slovenských politikov. 
55  Oppo je skratka z anglického opponent, teda protivník, na ktorého sa výskumom 

snaží nájsť kompromitujúci materiál.  
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vysoké, obzvlášť v autoritatívnych režimoch či krajinách, ktoré ne-

kladú dostatočný dôraz na ochranu dát. 

Krastev (2013a) dodáva, že samotná transparentnosť (podpore-

ná technológiami) nie je dostatočnou podmienkou na vybudovanie 

dôvery v organizácie vo verejnom sektore a spoločnosti. Aj Fioretti 

(2011) súhlasí s tým, že neexistuje kauzálny vzťah medzi politikou 

otvorených dát, skutočnou transparentnosťou a demokraciou. Predpo-

klad, že ľudia vyzbrojení informáciami budú aktívne participovať  

a kontrolovať vládu, naráža na predpoklad o dostatočných schopnos-

tiach spoločnosti informácie vyhodnotiť, overiť a korektne interpre-

tovať v krátkom čase. Dutra (2011) poukazuje na to, že ľudia majú 

tendenciu dôverovať a neoverovať informácie (tobôž nie od verej-

ných autorít), čo vytvára riziko ovplyvňovania verejných a otvore-

ných dát za účelom manipulácie verejnosti. Vo výsledku to môže 

znamenať, že viac verejne dostupných informácií a dát prehĺbi nedô-

veru verejnosti voči vládam. 

Roberts (2012) zároveň tvrdí, že zverejnenie surových dát  

v používateľsky nepoužiteľných formátoch neplní zmysel zverejňo-

vania informácií, pretože len úzka skupina technicky a analyticky 

zručných ľudí vie dáta skutočne použiť a zužitkovať. Paradoxom však 

je, že práve tá skupina obyvateľov, ktorá nemá dostatočné technické  

a analytické zručnosti, by z využitia otvorených dát a informácií moh-

la najviac profitovať (Fioretti, 2011). Vlády by preto mali dbať nielen 

na jednotnosť a použiteľnosť dátových formátov, ale aj na prioritizá-

ciu práce s dátami v školstve.  

Krastev (2013b) taktiež upozorňuje, že dôvera predstavuje pre-

svedčenie, že inštitúcie konajú legálne a legitímne v procesoch, ktoré 

nevieme priamo monitorovať a kontrolovať. Prirovnáva to k rodine, 

ktorej členom dôverujeme nie preto, že ich vieme dokonale skontrolo-

vať. Krastev (2013b) ide ešte ďalej a tvrdí, že totálna kontrola a moni-

torovanie prítomné v totalitných režimoch systém v čase rozložilo, nie 

udržalo funkčným. Poukazuje taktiež na fenomén Wikileaks; jeho za-

kladateľ Julian Assange s agendou radikálnej transparentnosti nerozli-

šuje medzi demokratickými a totalitnými režimami (keďže vníma všet-

ky vlády ako autoritatívne) a zverejňuje tajné a súkromné komunikácie 

verejných predstaviteľov. Krastev (2013b) dodáva, že takýto typ trans-
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parentnosti môže len sotva budovať dôveru. Odkazuje tiež na T. S. 

Eliota, ktorý komentoval utopické úvahy o tom, že úplná transparen-

tnosť môže vylepšiť spoločnosť, výrokom „... snívanie o systéme tak 

dokonalom, že nikto už nemusí byť dobrý“. Fioretti (2011) upozorňuje, 

že je dôležité nájsť rovnováhu medzi utajovaním niektorých skutočnos-

tí a transparentnosťou vládnych aktivít. Občania by mali vedieť, aké 

aktivity vlády vykonávajú, no v prípade otázok týkajúcich sa bezpeč-

nosti by vždy mala byť možnosť, aspoň dočasne, niektoré procesy uta-

jovať (napr. vojenské alebo policajné akcie). Podobný pohľad má be-

haviorálny vedec Cass Sunstein, ktorý rozlišuje medzi vládnymi vstupy 

a výstupmi. Vládne výstupy sú právne predpisy, výsledky verejných 

politík alebo štatistiky. Tieto typy výstupov by mali byť dostupné do 

najvyššej možnej miery. Vládnymi vstupy sú na druhej strane diskusie 

a rokovania medzi politikmi a tvorcami politík a štátnymi úradníkmi. 

Sunstein argumentuje, že snahy o úplnú transparentnosť interných ro-

kovaní môžu byť kontraproduktívne, keďže môžu výrazne obmedziť 

mieru otvorenosti, úprimnosti a dôvery v procese tvorby verejných 

politík (Sunstein, 2017). Muller (2018) dodáva, že niektoré vládne 

inštitúcie pre svoje fungovanie nevyhnutne potrebujú utajenie postupov 

práce a zberu informácií na zabezpečenie bezpečnosti. 

Na problém zberu osobných údajov do výraznej miery pouká-

zal prípad spoločnosti Cambridge Analytica, ktorá v roku 2016 pra-

covala pre kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa. Pod zá-

mienkou akademického výskumu zozbierala Cambridge Analytica 

cez tretiu osobu osobné údaje o takmer 90 miliónoch užívateľov na 

celom svete. Tieto osobné údaje zozbierali cez aplikáciu Facebook(u) 

This Is Your Digital Life, ktorú používalo takmer 300-tisíc užívate-

ľov Facebooku (Hern, 2018). Tieto dáta Cambridge Analytica zneuži-

la na presnejšie cielenie politickej reklamy.  

Kucera a Chlapek (2014) upozorňujú, že otvorené vládne dáta 

prinášajú nielen výhody, ale aj riziká. Tieto riziká sa týkajú ochrany 

osobných údajov, obchodných údajov alebo údajov, ktoré zákony 

nedefinujú ako verejné, a teda ich zverejnenie nemusí byť v súlade so 

zákonom. Prax po zavedení GDPR ukazuje, že pre mnohých vý-

skumníkov pracujúcich s dátami, ktoré napríklad dokumentujú sprá-

vanie občanov (napr. údaje o neplatičoch), sú pri experimentálnom 
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testovaní napr. zvyšovania účinnosti výberu daní v meste, ťažko do-

stupné, hoci nimi verejný sektor disponuje (pozri rámček 12). Ďalšími 

rizikami otvorených dát, na ktoré poukazujú Kucera a Chlapek 

(2014), sú riziká spojené s bezpečnosťou infraštruktúry (energia, ser-

very a pod.), riziko zverejnenia nepresných alebo fakticky nespráv-

nych dát a riziko dezinterpretácie dát. Samozrejme, väčšine spomenu-

tých rizík sa dá predchádzať použitím viacerých postupov a nástrojov. 

Autori uvádzajú napríklad pravidelný monitoring a vyhodnocovanie 

dopytu po dátach, vyhodnocovanie kvality a bezpečnosti dát, realizá-

ciu interných a externých katalógov dát, anonymizáciu (prípadne 

agregáciu) dát a zabezpečenie súladu legislatívy s iniciatívou otvore-

ných dát (Kucera – Chlapek, 2014). 

RÁMČEK 12: GDPR – ochrana osobných údajov na úkor vedy? 

Regulácia známa pod skratkou GDPR (General Data Protection 

Regulation) spôsobila chaos medzi úradníkmi a úradníčkami na lokál-

nej, regionálnej a národnej úrovni. Smernica o ochrane osobných úda-

jov je pre bežných úradníkov a úradníčky príliš komplikovaná a ťažko 

interpretovateľná. Je teda potrebné priznať, že úradníci a úradníčky 

pracujú vo veľkej neistote z dôvodu nejasného výkladu pravidiel 

ochrany osobných údajov. Taktiež pracujú v strachu, pretože v prípade 

porušenia pravidiel GDPR hrozia vysoké finančné pokuty. Napríklad,  
v roku 2019 dostala spoločnosť Google za nedodržiavanie pravidiel 

GDPR vo Francúzsku pokutu 50 miliónov eur (Euractiv, 2019).  
V praxi sa tak bežne stáva, že úradníci a úradníčky zamietajú žiadosti  
o zverejnenie dát, ktorými disponuje verejná správa, a to aj v prípade 

anonymizácie údajov a ich použitia na vedecké účely.  

Citlivými údajmi, ktoré vyžadujú podľa GDPR vyššiu mieru ochra-

ny, sú dáta, na základe ktorých je možné identifikovať konkrétneho 

jednotlivca/spotrebiteľa. Ide teda o dáta ako etnická príslušnosť, poli-

tické preferencie jednotlivca, vierovyznanie – teda dáta, ktoré často 

využívajú výskumníci (minimálne vo forme kontrolných premenných). 

GDPR zároveň zavádza právo byť zabudnutý (napr. vymazať natrvalo 

online obsah).  
Ako uvádzajú Husovec a Mesarčík (2019), GDPR nie je úplne nová 

regulácia, ale skôr aktualizovanie pôvodnej ochrany osobných údajov, 

ktorá na Slovensku platila posledné desaťročie. Ochrana osobných 
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údajov je regulovaná tak nariadením GDPR, ako aj zákonom  
č. 18/2018 Z.z.; v zmysle článku 89 nariadenia a § 78 ods. 8 je možné 

spracovať osobné údaje po prijatí záruk. Pri spracúvaní osobných úda-

jov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu 

alebo na štatistický účel je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný 
prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsa-

hujú zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných 

opatrení, a to najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizá-

cie údajov a pseudonymizácie
56

. Napriek tomu nemusia byť mestá  
a úradníci ochotní dáta pre výskumníkov zdieľať. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené je pri chytrých mestách dôležitou 

otázkou ich legitimita, keďže mnohé chytré verejné politiky vychá-

dzajú zo zberu dát o správaní sa občanov. Na druhej strane, práve 

kvalitnejšie služby a bezpečnejšie a príjemnejšie mesto môžu byť 

dôkazom legitimity inovatívnych politík, založených na dátach od 

občanov. 

Jerry Muller (2018) hovorí o tyranii čísel a probléme fixovania 

sa na čísla a štatistiky. Nepopiera, že meranie a dáta sú dôležité, prob-

lém však nastáva, keď sa používajú nesprávne alebo keď sa používajú 

príliš a majú tendenciu nahradiť úsudok skúseného odborníka na danú 

oblasť. Muller (2018) tvrdí, že ak sú dáta správne interpretované  

a spojené s informovaným úsudkom, môžu byť veľmi prospešné.  

V knihe Tyranny of Metrics ukazuje na konkrétnych príkladoch to, 

ako meranie výkonnosti na základe vstupov alebo výstupov nevedie  

k zvyšovaniu kvality, ale k manipulácii štatistík. Príkladom je mani-

pulovanie štatistík policajtmi alebo chirurgmi, a to napríklad tým, že 

sa aktívne vyhýbajú komplikovaným prípadom (creaming), aby si 

nepokazili štatistiky. Prípadne policajti vykazujú vážnejšie porušenia 

zákona (krádež) v oficiálnych záznamoch ako menej závažnú udalosť 

(stratu majetku). Podobne učitelia, ktorí – ak sú hodnotení za základe 

výsledkov žiakov v testoch – môžu mať tendenciu sústrediť na to, aby 

                                                
56

  Je proces, ktorý narába s údajmi ani nie anonymnými, ale ani priamo identifiku-

júcimi. Ide o oddelenie údajov od priamych identifikátorov, takže spojenie  
s identitou osoby nie je možné bez dodatočných informácií. 
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študenti uspeli v testoch z vybraných predmetov na úkor rozvíjania 

iných zručností a znalostí v iných predmetoch. Muller (2018) tvrdí, že 

ak sú dáta používané na hodnotenie výkonnosti a následné odmeňo-

vanie, cielia na tzv. vonkajšiu motiváciu (extrinsic motivation), čo 

môže ľahko viesť k manipulácii, demotivácii, podvodom, minimali-

zácii miery inovácií a kreativity. Zároveň to vedie k orientácii na 

krátkodobé ciele (short-termism). Vonkajšia motivácia je správanie 

ovplyvňované externými odmenami (peniaze, chvála, známka). Také-

to motivácie sa môžu fungovať len v prípade, keď je úloha zamest-

nancov jednoducho merateľná a nemožno použiť vnútornú motiváciu 

(intrinsic motivation). Môže ísť napríklad o manuálnu prácu na vý-

robnej linke. Pracovná náplň zamestnancov miest je však vo väčšine 

prípadov komplikovanejšia a výsledky práce ťažko merateľné (napr. 

práca mestských policajtov, sociálnych pracovníkov, vychovávate-

ľov). Vykazovanie výkonnosti a zber dát je aj veľká administratívna 

záťaž a vytvára nekončiaci cyklus výkazov a byrokracie. 

Téme úplnej alebo radikálnej transparentnosti
57

 a využitiu dát 

sa, prirodzene, venujú aj umelci, pričom do veľkej miery zobrazujú 

potenciálne nebezpečenstvo úplnej transparentnosti. Príkladom je 

kniha Purity (2015) od Jonathana Franzena, v ktorej je hlavný hrdina 

(podobne ako Julian Assange) zakladateľom technologickej firmy 

Sunlight Project. Jej biznis plán je postavený na zbieraní dát a infor-

mácií o záujmových osobách, napríklad s cieľom odhalenia korupč-

ného správania vládnych predstaviteľov – s heslom „tajomstvo je 

útlak, transparentnosť je sloboda“ (secrecy is oppression, transpa-

rency is freedom). Sám zakladateľ však nechce byť rovnako transpa-

rentný a začína využívať dáta predovšetkým vo svoj prospech. 

Ďalšou ukážkou je dystopická kniha Dave Eggersa The Circle 

                                                
57  Úplná alebo radikálna transparentnosť je manažérska filozofia a organizačná 

kultúra, ktorá je založená na otvorenom prístupe k informáciám. Tieto informácie 
v manažérskom kontexte môžu byť o výkonnosti alebo odmenách zamestnancov 
– kolegov na pracovisku. 
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(2013), ktorá ilustruje príklad veľkej technologickej firmy (podobnej 

ako Facebook alebo Google), ktorá začína mať monopol v oblasti 

sociálnych sietí. Zamestnanci tejto spoločnosti sú nepriamo nútení 

zdieľať o sebe každú jednu aktivitu či zdieľať emócie. Vládni pred-

stavitelia sa postupne pokúsia o reguláciu aktivít tejto spoločnosti  

v oblasti spravovania dát o užívateľoch, na čo firma reaguje techno-

lógiou mikrokamier, ktoré sú cenovo dostupné a môžu byť nenápadne 

umiestnené kdekoľvek. Výsledkom je úplná transparentnosť, pretože, 

ako hovorí zakladateľ firmy, „poznanie je dobré, ale poznanie všetké-

ho je lepšie,“ (knowing is good but knowing everything is better). 

Úplnú transparentnosť vysvetľuje zakladateľ firmy tým, že úplná 

transparentnosť môže zachraňovať životy ľudí (vidíme ľudí v nebez-

pečenstve), eliminovať kriminálnikov (vieme ich rýchlo lokalizovať), 

pôsobiť ako prevencia trestných činov a korupcie (vidíme vás) a spá-

jať ľudí (vyhľadávať starých známych). Reakciou niektorých politi-

kov je pokus o úplnú transparentnosť – všetkým verejne sprístupnia 

všetky telefonáty, e-maily, interakcie (prostredníctvom kamery). Táto 

kniha bola v roku 2017 aj sfilmovaná. Príbeh má otvorený koniec, 

neponúka žiadne riešenie morálno-etických otázok používania dát, 

avšak posolstvo – ani úplná transparentnosť, nezabráni ľuďom robiť 

zlé vec – utkvie divákovi v pamäti. 

Dobrou ilustráciou toho, ako sa dáta môžu jednoducho manipu-

lovať a zneužívať, sú seriály The Wire, Bodies alebo Black Mirror.  

V seriáli The Wire dostane polícia mesta Baltimore úlohu výrazne 

znížiť kriminalitu. Tento tlak na výsledok spôsobí to, že polícia začne 

manipulovať štatistiky cez zaznamenávanie viacerých trestných činov 

ako jeden, prehadzovaním trestných činov do iných okrskov, prioriti-

záciou riešení jednoduchých prípadov na úkor závažnejších porušení 

zákona, ktoré vyžadujú dlhodobé a komplikované vyšetrovanie. Se-

riál Bodies ilustruje jav manipulovania štatistík úspešnosti operácií. 

Každý chirurg má svoju mieru úspešnosti operácií a ak je tento indi-

kátor jedným z hlavných zdrojov hodnotenia výkonu, môže to viesť 

k manipulácii dát. Napríklad tým, že sa chirurgovia začnú vyhýbať 

komplikovaným a rizikovým operáciám a budú brať len jednoduché 

prípady, ktoré nepokazia ich mieru úspešnosti. Black Mirror je seriál, 

ktorý je celý postavený na zobrazovaní blízkej budúcnosti, v ktorej 
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dáta budú hrať dôležitú úlohu. Napríklad v časti Nosedive ľudia vidia 

hodnotenie sociálneho statusu ostatných ľudí, ktorý sa mení na zákla-

de ich správania. Funguje to podobne ako pri platformách zdieľanej 

ekonomiky, ľudia sa hodnotia navzájom. Preto aj malé nedorozume-

nie môže znamenať zníženie hodnotenia človeka. Toto hodnotenie 

následne ovplyvňuje dostupnosť služieb (napr. kvalitu zdravotnej 

starostlivosti) a tovarov (napr. nákup letenky alebo automobilu) a aj 

malé zníženie statusu spôsobí veľké komplikácie. 

Mohli by sme pokračovať aj ďalej a spomenúť expresívnejšie, 

všetkým známe príklady, ako napríklad dielo G. Orwella 1984 alebo 

dielo A. Huxleya Brave New World, ktoré už dávno pred nástupom 

veľkých dát a sociálnych sietí upozorňovali na nebezpečenstvo mo-

nopolu na informácie (avšak bez transparentnosti, teda bez prístupu  

k nim). 

OBRÁZOK 8: Obraz z dát z mobilnej aplikácie Moodjam – Laurie Frick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: The Atlantic. (2015). From Paint to Pixels. Dostupné na: 
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/05/the-rise-of-the-data-

artist/392399/ 
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Na vyššie uvedené reaguje aj súčasné umenie. Výtvarníčka 

Laurie Frick pracuje pri tvorbe svojich diel s dátami, ktoré v dnešnej 

dobe zbiera o svojom živote takmer každý (a často ich aj zdieľa  

s okolitým svetom). Príkladom sú inštalácie, ktoré využívajú GPS 

dáta o pohybe osoby; dáta z mobilnej aplikácie Moodjam – online 

diára emócií; dáta z aplikácie Manictime, ktorá je určená na organizá-

ciu pracovného času alebo dáta z mobilnej aplikácie Moment, ktorá 

zaznamenáva a uchováva údaje o každom pohybe prsta po obrazovke 

telefónu.  

Ďalším príkladom skresľovania dát je obsesia štatistikami  

o vlastnom výkone. Stephens-Davidowitz (2018) v knihe Everybody 

lies uvádza, ako ľudia skresľujú aj také nedôležité štatistiky, ako sú 

údaje na krokomeroch či v aplikáciách, ktoré merajú športový vý-

kon, obzvlášť, ak nás aplikácia online porovnáva s ďalšími užíva-

teľmi. 

‒

Ako už uvádzame v predhovore tejto knihy, väčšina odbornej 

zahraničnej literatúry a výskumov sa zameriava na mapovanie príkla-

dov dobrej praxe vo veľkých mestách. Tituly mnohých vplyvných 

kníh, na čele s Glaeserovým dielom Triumph of The City, hlásajú 

víťazstvo miest nad rurálnymi oblasťami a malými obcami. Ako však 

aj Shearmur (2019) upozorňuje, odborná literatúra v oblasti územné-

ho plánovania a chytrého spravovania má tendenciu pokrývať veľké 

mestá (pro-urban bias), čím nesprávne navádza k záveru, že inovácie 

sú možné len vo veľkých mestách s dostatočnou ponukou kreatívnych 

ľudí (creative class). Na príkladoch inovácií firiem Shearmur (2019) 

uvádza, že neexistuje dôkaz o tom, že firmy výraznejšie a rýchlejšie 

inovujú vo veľkých mestách. Inými slovami, aj malé mestá dokážu 

vytvárať priestor na inovácie pre firmy pôsobiace na ich území. Prie-

stor na inovácie pre firmy sa môže prenášať aj na správu obce a ve-
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rejné politiky. Ako ukážeme v nasledujúcej časti, aj malé obce doká-

žu inovovať vo verejných politikách. 

Malé obce a prostredie mimo veľkých miest zvyčajne nie je 

predmetom výraznejšieho vedeckého skúmania. Inovácie a príklady 

chytrého spravovania sa však nenachádzajú výhradne vo veľkých 

mestách s množstvom finančných zdrojov, úspor z rozsahu a s dostat-

kom kvalitného ľudského a finančného kapitálu. Zámerom tejto mo-

nografie je poukázať na príklady inovácií v spravovaní nielen vo veľ-

kých mestách, ale aj v malých obciach. Ukážeme, že aj malé obce 

dokážu inovovať, vytvárať a implementovať verejné politiky, ktoré 

zvyšujú kvalitu života miestnych občanov alebo dokonca aj život  

v priľahlých obciach. Postupne predstavíme príbehy obcí Kružlová, 

Hviedoslavov a Košeca. Jednotlivé prípadové štúdie sú spracované na 

základe kvalitatívneho výskumu v rámci projektu Delivering Good 

Governance in Slovakia
58

 a podnetom na spracovanie prípadovej 

štúdie obce Košeca je projekt Úradnícky čin roka 2019
59

. 

‒

Východ Slovenska je špecifický vysokou mierou rozdrobenosti 

územnej samosprávy. Nachádza sa tu najvyšší podiel samospráv  

s populáciou pod 1 000 obyvateľov. Jednou z takýchto obcí je aj obec 

Kružlová, ktorá má približne 700 obyvateľov, čo ju robí štvrtou naj-

väčšou obcou v okrese Svidník. Majorita obyvateľov (takmer 70 %) 

je rómskeho etnika a jednou z výziev, ktorej čelí obec, je integrácia 

Rómov do spoločného života obce. 

Práca s komunitami je jedným z aspektov, ktorý robí obec 

Kružlová zaujímavou. Mediálne sú známe hlavne príklady integrácie 

Rómov v obciach Spišský Hrhov a Raslavice, avšak obec Kružlová je 

doposiaľ nezmapovaným príkladom dobrej praxe, kde sa skĺbila akti-

                                                
58  Viac informácií na: https://www.coe.int/en/web/good-governance/-/launch-of-

the-new-council-of-europe-project-on-delivering-good-governance-in-slovak-
republic 

59  Viac informácií na: https://www.uradnickycin.sk/. 

https://www.coe.int/en/web/good-governance/-/launch-of-the-new-council-of-europe-project-on-delivering-good-governance-in-slovak-republic
https://www.coe.int/en/web/good-governance/-/launch-of-the-new-council-of-europe-project-on-delivering-good-governance-in-slovak-republic
https://www.coe.int/en/web/good-governance/-/launch-of-the-new-council-of-europe-project-on-delivering-good-governance-in-slovak-republic
https://www.uradnickycin.sk/
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vita vedenia obce s komunitou starostov okolitých obcí a snahou rie-

šiť projekty s čo najvyššiu hodnotou za peniaze. Príkladom vnímania 

hodnoty za peniaze pri aplikácii technológií je výmena verejného 

osvetlenia s využitím fungujúcich častí osvetlenia a výmeny len vnú-

torného jadra žiarovky za LED žiarovku. Výsledkom je fungujúce  

a úsporné osvetlenie za približne jednu šestinu odhadovaných nákla-

dov. Príkladom dobrej praxe v práci s dátami je spôsob zavedenia  

a prevádzkovania meteostanice na budove miestneho úradu. Všetky 

dáta o teplote, tlaku, vlhkosti, rosnom bode, smere a rýchlosti vetra, 

úhrne zrážok, pocitovej teplote, predpovedi počasia a podobne  

sa zdieľajú na interaktívnej webovej stránke spolu s historickými  

údajmi.  

Starosta danej obce je v úrade na danej pozícii od roku 2007. 

Pravidelne robí odpočet svojej práce, získaných externých zdrojov, 

ako aj ich čerpania. Aktívne pracuje s projektovými výzvami a zapája 

sa aj do viacerých súčasne. Ku koncu roka 2019 má obec Kružlová,  

v rôznej fáze čerpania, približne 20 projektov. Cieľom starostu je 

pomáhať všetkým Kružlovčanom, a preto ide do projektov smerova-

ných na integráciu rómskeho etnika. Spustili tzv. MOPSKY – poriad-

kové služby, v ktorých pracujú Rómovia, ktorí dohliadajú na poria-

dok v komunite a fungujú ako obecná polícia. Ľudia z komunity 

vedia účinnejšie udržiavať poriadok. Účinným nástrojom na zvyšova-

nie funkčnosti spolunažívania v obci je aj materská škola, ktorú na-

vštevujú deti z rómskej komunity. 

Starosta obce hovorí, že v rámci neformálnej komunity staros-

tov z okolitých obcí dochádza k výmene skúseností a poznania.  

O tejto komunite hovoria ako o „rodine“, ktorá si pomáha navzájom. 

Spoluprácu medzi občanmi možno rozdeliť na formálnu a neformál-

nu. Neformálna spolupráca spočíva predovšetkým vo výmene pozna-

nia (know-how) a pravidelnom stretávaní sa a konzultovaní problé-

mov. Na týchto neformálnych stretnutiach dochádza ku koordinácii  

v aktuálnych projektových výzvach, k riešeniu akútnych problémov 

(napr. doprava) a odovzdávaniu skúseností. Tieto stretnutia spôsobia 

často aj motivačne, napríklad keď implementácia jednej inovácie, 

napríklad spustenie obecného podniku, ktorý zamestnáva ľudí z obce, 

motivuje aj ostatných starostov k podobnej aktivite. 
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RÁMČEK 13: V čom spočíva chytré spravovanie v obci Kružlová 

Práca s komunitami a identitou obce – aktívna snaha vedenia ob-

ce zapájať všetkých občanov do života obce. Snaha vytvoriť silnú 

obecnú komunitu bez rozdielu etnika. 

Vnímanie hodnoty za peniaze pri využití technológie – každé eu-

ro je v malých obciach vnímané s relatívne vyššou hodnotou než vo 

väčších mestách. Vedenie obce uvažuje, ako získať čo najvyššiu hod-
notu za peniaze. Zavádza do praxe také technológie, ktoré prinášajú 

hodnotu za peniaze (napr. príklad s verejným osvetlením). 

Zber dát a ich zdieľanie – obec zriadila vlastnú meteostanicu a dá-

ta z nej zdieľa na webovej stránke spolu s historickými údajmi. 

Budovanie silnej komunity starostov (neformálna spolupráca) – 

funguje komunita starostov, v ktorej sú blízke väzby, vymieňa sa tu 

know-how, spoločne sa komunita zapája do projektových výziev  
a podobne. 

Spoločný výkon vybraných činností (formálna spolupráca) – spo-

ločné obecné úradovne sú nielen nástrojom solidarity s oveľa menšími 

obcami, ale aj nákladovo efektívnym spôsobom výkonu zákonných 

kompetencií. 
Aktivita a líderstvo starostu – líder je dôležitý nielen v komuni-

kácii s občanmi a pri získavaní opakovanej priazne vo voľbách, ale pri 

vyvíjaní aktivity smerom k inováciám. 

 

Formálna spolupráca spočíva v budovaní zoskupení obcí – tzv. 

mikroregiónov alebo občianskych združení (napr. OZ Dukla). Hlav-

ným dôvodom vytvárania takýchto združení obcí je vytváranie syner-

gie a zvyšovanie šance na úspech podaného projektu. Združovanie 

obcí do mikroregiónov funguje aj ako kumulácia finančných zdrojov, 

keďže projektové zámery a riadenie zložitejších, najmä eurofondo-

vých projektov, kontrahujú na súkromnú firmu, ale zároveň potrebujú 

minimálne 5 % z cieľovej sumy projektu. Druhou, a veľmi dôležitou 

formou formálnej spolupráce, sú spoločné obecné úradovne. Úradov-

ňa spracováva agendu predovšetkým v prenesených kompetenciách 

za viacero obcí, a to najmä v ekonomickej oblasti, oblasti životného 

prostredia, sociálnych služieb, v školstve a iných. Spoločné úradovne 

boli zriadené ešte v 90. rokoch a podieľa sa na nich 44 obcí v okrese 

Svidník. Väčším obciam s približne 700 obyvateľmi sa spoločná úra-
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dovňa finančne nevyplatí, keďže si môžu na danú agendu zamestnať 

úradníka alebo úradníčku. Väčšie obce však takýmto spôsobom ťaha-

jú menšie obce, ktoré majú často menej ako 50 obyvateľov. Spoločné 

obecné úradovne tak fungujú ako nástroj solidarity a pomoci menším 

obciam. 

Aktuálne vedenie obce považuje občiansku vybavenosť za pri-

oritu. Občianska vybavenosť v obci môže byť kľúčová pre získavanie 

rezidentov v obci, a tým aj pre zabezpečenie stabilného príjmu z po-

dielových daní. Aj v minulosti bola obec strediskovou obcou a spá-

dovou oblasťou. Aktuálne je v obci materská aj základná škola, sta-

cionár, 20 nájomných bytov a terénna sociálna prácu. Problémom 

zostáva to, že je základná škola segregovaná a chodia do nej len róm-

ske deti, keďže nerómska populácia dáva svoje deti do 10 minút 

vzdialeného okresného mesta Svidník. 

V obci sa aktívne pracuje s históriou a identitou obce (a jej 

okolia – „Údolia smrti“), ktorá sa popularizuje pre jej návštevníkov. 

Zriadili obecnú pílu, v ktorej zamestnávajú obyvateľov obce, ktorí by 

si vzhľadom na vyšší vek nenašli zamestnanie. 

‒

Obec Košeca, s tradíciou výroby tehly, má približne 2 700 

obyvateľov a patrí medzi najstaršie sídla trenčianskeho Považia. Po-

pulácia obce je homogénna, bez etnických či náboženských menšín. 

V obci dlhodobo pôsobí rovnaký starosta. Chytrosť spravovania  

v obci Košeca spočíva predovšetkým vo využívaní technológií pri 

zvyšovaní účinnosti a efektívnosti verejných politík (odpadové hos-

podárstvo), v zapájaní občanov do tvorby verejných politík a diania  

v obci a v budovaní kapacít a spôsobilostí miestneho úradu. 

Obec zaviedla elektronickú evidenciu odpadov
60

 pomocou 

zavedenia čipov
61

 na každý kontajner a vrece na odpad. Jednotlivé 

elektronické kódy pričlenili rodinám v obci Košeca. Pracovníci obce 

                                                
60  Viac pozri napríklad na reportáž TV Markíza, dostupná na: https://bit.ly/3094d9r. 
61  Technologické riešenie firmy ELWIS. 



79 

majú čítačku, ktorou nasnímajú nálepku s QR kódom na vreci  

s odpadom alebo kód na zbernej nádobe. Dáta z čítačky sa dostávajú 

priamo do databázy na miestnom úrade. Obec vďaka týmto dátam 

vie, koľko odpadu sa zbiera v obci a ako jej obyvatelia triedia od-

pad. Tieto dáta slúžia jednak na základnú evidenciu v tejto oblasti, 

ale tiež ako podklady na nastavovanie intervencií na zvýšenie moti-

vácie občanov triediť odpad (pozri obrázok 9). Jednou z možných 

intervencií je na základe dát identifikovať tie rodiny, ktoré triedia 

odpad najlepšie a týmto rodinám znížiť základnú sadzbu poplatku 

za komunálny odpad. Obec na základe dát vie, ktoré rodiny sú naj-

lepšie v triedení a naopak, ktoré sú najhoršie. Aj preto vie robiť 

osvetu v triedení odpadu adresnejšie – zamerať sa predovšetkým na 

tie rodiny, ktoré nedosahujú dobré čísla. Hlavným cieľom obce je 

znižovať odpad, ktorý musia umiestňovať na skládku, čo je najdrah-

ší spôsob likvidovania odpadu. Hlavnou motiváciou obce je chrániť 

životné prostredie a znižovať množstvo odpadu. Podľa dát obce 

Košeca, už prvý rok od spustenia sa objem odpadu v obci znížil  

o viac ako pätinu (Týždeň, 2019). 

OBRÁZOK 9: Odpadové hospodárstvo v obci Košeca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: Obec Košeca 
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Kľúčovým predpokladom na zavedenie takej inovácie vo ve-

rejnej politike, akou je elektronizácia (a zber) dát o odpadovom hos-

podárstve obce, je kvalita ľudských zdrojov na úrade. Túto agendu 

má v kompetencii jeden úradník, ktorý je špecialistom na odpadové 

hospodárstvo. Inšpiráciou boli obce na Morave v Českej republike, 

ktoré majú podobný systém už zavedený. Košeckí zamestnanci viac-

krát vycestovali do týchto obcí. Za implementovanie tejto inovácie 

získala obec v roku 2019 ocenenie Úradnícky čin roka
62

, ktorý udeľu-

je Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Obec Košeca má 

zároveň oblasť odpadového hospodárstva dlhodobo zaradenú medzi 

svoje hlavné priority. Už v roku 2009 získala obec ocenenie odborní-

kov v odpadovom hospodárstve Zlatý mravec
63

 za riešenie separova-

ného zberu komunálnych odpadov vo vidieckych podmienkach. Obec 

postupne vybudovala aj zberný dvor a zakúpila pre všetky domácnos-

ti kompostéry. 

Košeca využíva technológie aj na zapájanie občanov do tvorby 

verejných politík a diania v obci. Obec sa zapojila do komunikačnej 

platformy iObčan, mobilnej aplikácie, v ktorej sú zverejnené infor-

mácie o dianí v obci, plánované podujatia, kontakty na miestny úrad 

a aplikácia umožňuje aj vkladanie podnetov a otázok na vedenie mes-

ta. Občania majú možnosť bezplatne odoberať novinky o dianí v obci 

a o dôležitých oznamoch prostredníctvom SMS správ. Starosta obce  

a poslanci sa neformálne stretávajú s občanmi v letných mesiacoch  

v parku na akciách Povedzte to starostovi. Starosta obce komunikuje 

s občanmi aj cez aplikáciu Skype. 

Geoinformačný systém je ďalším príkladom práce s dátami, ich 

zberom a zdieľaním v užívateľsky použiteľnej forme prostredníctvom 

vizualizácie na mape. Systém pracuje s geografickými dátami a pria-

mo ich zobrazuje na mape. Takto vie Košeca napríklad evidovať 

všetky hrobové miesta a efektívne kontrolovať, či je za hrobové mies-

to zaplatený poplatok. Zároveň táto služba pomáha občanom nájsť 

hrobové miesto a overiť si platnosť zmluvy za hrobové miesto. 

                                                
62  VIac pozri na: https://www.governance.sk/gov_news/ocenili-vynimocnych-

uradnikov/ 
63  Viac pozri na: http://www.zlatymravec.sk/2009.htm 
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Spolupráca s okolitými obcami je formalizovaná vo forme mik-

roregiónu (Mikroregión Magura-Strážov združujúci 13 obcí) a miest-

nej akčnej skupiny (Magura Strážov). Agendou obidvoch zoskupení 

je udržanie a zachovanie kultúrnych a prírodných zdrojov a ekono-

mický rozvoj regiónu. 

RÁMČEK 14: V čom spočíva chytré spravovanie v obci Košeca 

Vnímanie hodnoty za peniaze pri využití technológie – vedenie 

obce uvažuje, ako získať čo najvyššiu hodnotu za peniaze. Zavádza do 

praxe také technológie, ktoré prinášajú hodnotu za peniaze a reálne 

zvyšujú účinnosť a efektívnosť verejných politík v odpadovom hospo-

dárstve.  

Zber dát a ich zdieľanie – obec vypracovala geoinformačný sys-
tém – mapu mesta s geografickými dátami o pozemkoch, ale aj naprí-

klad o hrobových miestach.  

Vedenie obce podporuje vzdelávanie zamestnancov a inovácie  
v rámci organizácie – obec má identifikované priority, ktoré majú 

dlhodobý charakter. V oblasti odpadového hospodárstva vybudovali 

kvalitný a odborný tím ľudí, ktorý zaviedol inovácie v tejto oblasti. 

Zapájanie občanov do tvorby verejných politík – obec aktívne 

pracuje s technológiami a „približuje“ samosprávu k občanom cez 

aplikácie, napríklad cez aplikáciu iObčan, cez ktorú môžu občania 

posielať podnety priamo vedeniu obce a dajú sa cez ňu posielať aj 

dôležité oznamy formou SMS. 

 

‒

Obce v okolí hlavného mesta Bratislava plnia úlohu satelitov, 

do ktorých sa sťahujú ľudia pracujúci v hlavnom meste a okolí. Po-

dobných obcí je v okolí veľkých miest viacero. Všetky väčšie mestá 

na Slovensku, s výnimkou Bratislavy, za posledných 25 rokov stratili 

počet obyvateľov na úkor satelitov (Trend, 2019b). 

Obec Hviezdoslavov, vzdialená 23 kilometrov od Bratislavy, je 

príkladom obce, ktorá plní úlohu satelitu pri veľkom meste. V roku 

2019 mala obec približne 1 900 obyvateľov, z čoho približne rovnaký 

počet obyvateľov bez trvalého pobytu. Inými slovami, Hviezdoslavov 
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je 4-tisícová obec, ktorá však každoročne dostáva podielové dane len 

za polovicu svojich občanov a prichádza každý rok o približne 500-

tisíc eur. Obec sa preto pokúša motivovať nerezidentov benefitmi, 

ako sú príspevok pri narodení dieťaťa alebo odpustenie časti poplatku 

za komunálny odpad. Cieľom je však postupne zlepšovať ponuku 

služieb, ktorá môže prilákať rezidentov, napríklad v oblasti školstva – 

predovšetkým formou dostatočných kapacít na umiestnenie všetkých 

detí v obci do školských a predškolských zariadení. 

Starostom je mladý človek so skúsenosťou z korporátneho pro-

stredia IT firmy. Vek starostu a jeho skúsenosť zo súkromného sekto-

ra sa prejavuje v spôsobe riadenia obce, predovšetkým v snahe zapá-

jať technológie (prostredníctvom ktorých sa usiluje zapájať občanov 

do tvorby verejných politík) a v kultúre vykazovania výsledkov práce 

cez odpočet činnosti v danom roku. Obec zaviedla na miestnom úrade 

aj platbu kartou. Hoci vo veľkých mestách je tento spôsob platby už 

samozrejmosťou, v menších mestách a malých obciach platba kartou 

štandardom nie je. 

Obec využíva technológie na zvyšovanie informovanosti obča-

nov. V roku 2019 zaviedla bezplatnú aplikáciu, ktorá umožní obyva-

teľom pomocou telefónu nezmeškať žiadny dôležitý oznam v obec-

nom rozhlase. Taktiež zaviedli posielanie dôležitých informácií 

formou SMS. Obec tak na jednej strane zvyšuje informovanosť oby-

vateľov, na druhej strane si buduje dôležitú databázu kontaktov, ktorú 

môže využiť napríklad pri informovaní o krízových alebo nebezpeč-

ných situáciách. 

Nová webová stránka mesta slúži občanom ako hlavný infor-

mačný portál a zdroj informácií. V roku 2019 bola obec vďaka pre-

hľadnej a funkčnej stránke ocenená Združením občanov miest a obcí 

Slovenska ako najzdravšia, najotvorenejšia a najtransparentnejšia 

samospráva na Slovensku v danom roku. Obec aktívne pracuje so 

sociálnymi sieťami, ktoré využíva nielen na informovanie občanov, 

ale aj na zber názorov a spätnej väzby od občanov formou ankiet. 

Starosta obec pravidelne vysiela naživo cez Facebook a obyvatelia 

mu môžu klásť otázky. Pomocou týchto ankiet sa vedenie mesta usi-

luje o identifikovanie priorít. Na pravidelnej báze organizuje obec aj 
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stretnutia s občanmi vo forme verejného zhromaždenia, napríklad  

v oblasti dopravy alebo školstva.  

Vedenie obce aktívne pracuje s identitou obce a komunitou. 

Podporuje vznik komunitných akcií, ako napríklad komunitné upra-

tovanie, opravy verejných priestorov, zariadení a organizovanie kul-

túrnych akcií. Obec v roku 2019 spustila ako prvá obec na Slovensku 

kolektívne financovanie
64

 (crowdfunding) vybraných oblastí (kultúra, 

šport, vzdelávanie a infraštruktúra) cez transparentný účet obce. 

Hviezdoslavov zároveň pripravuje komunitnú požičovňu náradia  

a autoopravovňu.  

RÁMČEK 15: V čom spočíva chytré spravovanie v obci Hviezdoslavov 

Práca s komunitami a s identitou obce – aktívna snaha vedenia 

obce zapájať všetkých občanov do života obce. Podporovanie vzniku 

komunít v rámci obce a zapájanie komunít do riešenia problémov. 

Vytvorenie kolektívneho financovania vybraných oblastí. 
Dôraz na kvalitu služieb – obec si uvedomuje, že ľudia si zahlásia 

trvalý pobyt v obci len ak budú dostatočne motivovaní. Kvalita služieb 

môže slúžiť ako dobrá motivácia. Preto obec investuje do kapacít  
v školstve, služieb na úrade (platba kartou), školského autobusu a po-

dobne. 

Budovanie komunity starostov (neformálna spolupráca) – starosta 

je súčasťou neformálnej komunity starostov založenej na blízkych 

väzbách. Vymieňa sa tu know-how a vznikajú spoločné riešenia, hlav-

ne v doprave. 

Zapájanie občanov do tvorby verejných politík – obec aktívne 

pracuje s technológiami a „približuje“ samosprávu k občanom cez 

aplikácie ako rozhlas do mobilu, posielanie dôležitých oznamov for-
mou SMS, živý prenos zastupiteľstva a pravidelné živé vysielanie na 

Facebooku, kde môžu ľudia klásť starostovi otázky. Do tejto oblasti 

patrí aj organizovanie verejných zhromaždení občanov v kľúčových 

agendách. 

Aktivita a líderstvo starostu – líder je dôležitý nielen v komuni-

kácii s občanmi a pri získavaní opakovanej priazne vo voľbách, ale pri 

vyvíjaní aktivity smerom k inováciám. 

                                                
64  Viac pozri na: https://www.hviezdoslavov.sk/p/3097/crowdfunding.html 



84 

Hviezdoslavov nemá formalizovanú spoluprácu s ostatnými 

obcami vo forme obecnej firmy alebo záujmového združenia. Na 

druhej strane však neformálne spolupracuje s okolitými obcami, a to 

predovšetkým v riešení problémov v doprave, kde si v spolupráci  

s Trnavským samosprávnym krajom zriadili školské autobusy. Na 

spoločných stretnutiach a cez sociálnu sieť si zdieľajú know-how 

riešenia problémov. Zamestnanci Obecného úradu Hviezdoslavov sa 

zároveň chodia inšpirovať príkladmi dobrej praxe do okolitých obcí, 

napríklad príkladmi v oblasti školstva. 
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Na prínos behaviorálnych poznatkov pre účinnosť verejných 

politík najprv poukazovali na prvý pohľad malé zmeny. Týkali sa 

spôsobu, akým štát komunikoval občanom a firmám ich možnosti, 

a to v rámci plnenia si povinností, ktoré im ukladal alebo v rámci 

poskytovania verejných služieb, ktoré im sprostredkovával. Tieto  

(v princípe) dizajnové zmeny sa preukázali ako relatívne účinné, be-

haviorálne intervencie (Dolan a kol., 2010). Aj vďaka filantropickej 

iniciatíve, akou je napr. iniciatíva Bloomberg Cities (2019), sa však 

prípady chytrého spravovania s využitím behaviorálnych poznatkov 

(pozri časť 2.1.1.) objavili už aj na úrovni samospráv a dnes už mô-

žeme hovoriť aj o prvých prípadových štúdiách realizovaných na 

Slovensku
65

.  

Hoci prípadových štúdií a skúseností z použitia behaviorálneho 

prístupu vo verejnej správe pribúda, vedecké bádanie, ktoré by zauží-

vané postupy práce, štandardy či nástroje zarámcovalo do podoby 

jednej, koherentnej paradigmy spravovania, je zatiaľ veľmi málo 

rozvinuté. Prax v tomto prípade jemne predbieha teóriu.   

Cieľom tejto kapitoly je spraviť prvý krok k vyplneniu tejto in-

telektuálnej medzery a s použitím životného cyklu politík popísať, 

ako behaviorálny prístup môže už v súčasnosti v praxi vyzerať aj na 

úrovni miest. Behaviorálnu verejnú politiku v kontexte tejto kapitoly 

vnímame ako jeden zo spôsobov chytrého spravovania, ktorého cha-

rakteristickou črtou je aktívne využívanie poznatkov behaviorálnych 

                                                
65  Pozri napr. projekt Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich obča-

nov (Civita Center a kol., 2019). 
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vied
66

 počas životného cyklu verejných politík, a to hlavne v procese 

ich tvorby a implementácie. 

Táto 2. kapitola obsahuje (okrem úvodnej a záverečnej časti) tri 

podkapitoly, ktoré vysvetľujú prepojenie behaviorálnych vied s nasto-

ľovaním agendy, s formuláciou a s implementáciou verejnej politiky.  

OBRÁZOK 10: Zjednodušený model životného cyklu verejnej politiky 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zdroj: John (1998) 

Jednoduchosť modelu životného cyklu verejnej politiky sa čas-

to stáva predmetom intelektuálnych sporov, pretože niektorým ľu-

ďom evokuje mylne zjednodušenú podobu života politík. A táto jed-

noduchosť nám pravú komplexnosť svojho „zrodenia“ veľmi 

neuľahčuje pochopiť (Fischer a kol., 2007). Jednotlivé fázy sú totižto 

v praxi súborom množstva ďalších úkonov. Je preto bežné naraziť na 

alternatívne, podrobnejšie modely, ktoré život politík vnímajú naprí-

klad až v 12-tich fázach. 

Každá z jednotlivých fáz má svoj účel a zahŕňa sériu úkonov, 

ktoré na seba (v ideálnom prípade) chronologicky nadväzujú a ktoré 

spoločne a po častiach prispievajú k zrodu tej-ktorej politiky.  

                                                
66  Pod behaviorálnymi vedami (v medziach tejto kapitoly a pre potreby tejto mono-

grafie) rozumieme vedecké disciplíny zaoberajúce sa štúdiom správania jednot-
livcov a skupín jednotlivcov, ako aj faktorov, ktoré ich správanie ovplyvňujú. 
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TABUĽKA 3: Prienik jednoduchého a podrobného modelu životného 

cyklu verejnej politiky 

 
Podrobnejší model  

životného cyklu verejnej politiky 

Zjednodušený model životného 

cyklu verejnej politiky 

1. 
Rozhodovanie o prijatí  

rozhodnutia 

Nastoľovanie agendy 2. 
Definovanie a porozumenie  

problému 

3. 
Tvorba kritérií na posudzovanie 

alternatív 

4. Stanovenie alternatív 

Formulácia politiky 

5. Vyhodnotenie alternatív 

6. 
Overenie uskutočniteľnosti  

riešenia a príprava podmienok 

7. 
Prezentácia informácií a tvorba 

materiálov 

8. Prijímanie rozhodnutia Rozhodovanie o prijatí politiky 

9. Príprava akčného plánu 
Implementácia politiky 

10. Realizácia plánu 

11. Monitorovanie Monitorovanie  

a vyhodnotenie/evalvácia 12. Vyhodnotenie 

Zdroj: autori na základe Beblavý a kol. (2002) 

Vplyv behaviorálnych vied je badateľný už pri nastoľovaní 

agendy (pozri časť 2.2). Každú agendu sa napríklad snaží zasadiť do 

konkrétneho správania, ktoré s ňou priamo súvisí. Priamy súvis je 

dôležitý, keďže behaviorálna verejná politika sa snaží napĺňať (aspoň 

čiastočne) zamýšľané ciele politiky prostredníctvom pozitívnej zme-

ny v správaní. Pre úspešnosť zmeny je kľúčové pochopenie správania 

jednotlivcov, teda pochopenie toho, čo je ich hnacím motorom, 

a naopak toho, aké sú prekážky v ich optimálnych rozhodnutí. Spolo-

čenské vedy nám už dnes ponúkajú mnoho metodologických nástro-

jov, ako získať relevantné, kvalitné dáta, ktoré sú potrebné na formu-

láciu konkrétneho poznania v tejto oblasti (Obrázok 7). 
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Behaviorálna verejná politika navyše proaktívne otvára etickú 

diskusiu o vhodnosti a hraniciach paternalizmu vis-à-vis slobode 

jednotlivca (pozri časť 2.3). Ústredným je argument, že pokiaľ sa 

behaviorálne intervencie aplikujú verejne, transparentne a de facto 

neznemožňujú konať inak, než od nás svojím dômyselným dizajnom 

vyžadujú, v legitímnej miere rešpektujú našu slobodnú voľbu. Zá-

stancovia akejkoľvek politiky by si preto mali vždy podľa tejto para-

digmy rozmyslieť, či im záleží len na dosahovaní predsavzatých cie-

ľov alebo, aspoň čiastočne, aj na slobodnej voľbe jednotlivcov. 

Intervencie v rámci tejto paradigmy nazývame behaviorálnymi, 

pretože hlavným cieľom každej z nich je smerovať ľudí k určitému 

správaniu, a to prostredníctvom dômyselného a zámerného využitia 

behaviorálnych poznatkov (v užšom zmysle slova, pozri časť 2.1). 

Intervencie sa líšia spôsobom práce s predmetnými behaviorálnymi 

poznatkami – buď sa nám snažia pomôcť prekonať naše uvažovacie  

a rozhodovacie limity, alebo ich naopak využijú na tzv. popostrčenie 

(nudge) v prospech želaného správania (časť 2.4.).  

Pod verejnou politikou (v medziach tejto kapitoly) chápeme 

výstup (policy) (ne)činnosti štátu ako centrálnej autority, ktorá regu-

luje kolektívny život na určitom území. Výrazom „politika“ neodka-

zujeme na alternatívne interpretácie výrazu – napr. v anglickom jazy-

ku môže pojem „politika“ predstavovať súbor dynamických procesov 

(politics) či politickú komunitu resp. ústavný rámec, ktorý definuje jej 

existenciu a základné pravidlá života v nej (polity).  

Vzostup behaviorálneho prístupu k výzvam verejnej politiky 

výrazne podporil nárast poznania behaviorálnych vied zaoberajúcich 

sa skúmaním rôznych aspektov ľudského správania. Správanie je 

vnímané ako výsledok rozhodovacích a usudzovacích procesov, a to 

v kombinácii s rôznymi motivačnými faktormi. Okrem behaviorálnej 
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ekonómie je v tomto kontexte relevantná kognitívna a sociálna psy-

chológia, neuroveda, ako aj etika.  

Dôležitou aktivitou behaviorálnych vedcov je odhaľovanie 

a vysvetľovanie mechanizmov vplyvu interných a externých fakto-

rov na kvalitu našich rozhodnutí a úsudkov. Behaviorálna ekonómia 

napríklad poukazuje na systematické odchýlky od racionálneho sprá-

vania, čím konfrontuje a aktualizuje klasické ekonomické modely 

správania jednotlivcov a inštitúcií. Na odchýlky od racionálneho 

správania poukázal už nositeľ Nobelovej ceny (1978) Hebert Simon, 

keď pri analýze rozhodovacích procesov organizácií spochybnil ra-

cionálnosť ich konaní a argumentoval v prospech koncepcie obme-

dzenej racionality, ktorá podľa neho ponúkala realistickejší pohľad 

na schopnosti ľudí prijímať správne rozhodnutia. Behaviorálna eko-

nómia sa intenzívnejšie začala rozvíjať začiatkom sedemdesiatych 

rokov 20. storočia, keď Daniel Kahneman a Amos Tversky, s využi-

tím poznatkov z psychológie, uskutočnili systematický výskum roz-

hodovacích procesov. V roku 1979 sformulovali tzv. prospektovú 

teóriu, v ktorej tvrdili, že rozhodnutia jednotlivcov majú v rizikových 

situáciách tendenciu systematicky sa vychýliť od racionálnych pred-

pokladov. Popri vplyve rizika na kvalitu rozhodovania poukázali aj 

na ľudskú tendenciu byť averzný k stratám a riziku na úkor ziskov 

a istote; alebo si vyberať medzi možnosťami na základe situačne do-

stupnej, referenčnej hodnoty a na základe ich absolútnej hodnoty 

(Kahneman & Tversky, 1979; Thaler, 2015). Tento myšlienkový prúd 

inými slovami prispieva k pochopeniu prečo a kedy je prirodzenejšie 

a presnejšie u ľudí predpokladať neoptimálne racionálne správanie.  

Behaviorálny prístup sa vo verejnom spravovaní výrazne začal 

uplatňovať aj vďaka R. Thalerovi a C. Sunsteinovi, ktorí spolu roz-

pracovali tzv. teóriu postrčenia (2008). Svojou teóriou poukázali na 

fakt, že verejná politika má dosah na negatívne faktory brániace oča-

kávanému, resp. želanému správaniu. Tiež poukázali na to, že práca 

s týmito faktormi nie je nevyhnutne morálne pochybná, ak predmetné 

intervencie splnia princípy transparentnosti a verejnosti. Verejné 

správy by podľa nich nemali skrývať svoj úmysel využívať postrče-

nia. Behaviorálne intervencie by mali byť implementované transpa-

rentne a ich implementácia by mala byť predmetom verejného dis-
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kurzu (Sunstein, 2014). Ide však skôr o politickú než etickú radu. 

Verejné správy, inovujúce za pomoci tohto typu opatrení, sa takýmto 

spôsobom oveľa ľahšie vyhnú možným obvineniam (napr. 

z manipulácie), ktoré (okrem iných výčitiek) koncept postrčení spre-

vádzajú už od jeho vzniku
67

.  

Behaviorálne intervencie sú tzv. paternalistickými opatre-

niami. Paternalizmus je etický myšlienkový prúd zaoberajúci sa odô-

vodnením použitia štátnej moci. Jeho obhajcovia schvaľujú opatrov-

nícky prístup štátu k svojim obyvateľom, ktorí niekedy potrebujú 

pomoc štátu pre dosiahnutie svojho blahobytu (Dworkin, 2019). Be-

haviorálne intervencie (a ich použitie) boli v rámci teórie postrčenia 

predstavené práve v konštelácii s limitmi našej racionality, pretože tie 

sa (okrem iného) prejavujú aj ako systematické tendencie robiť roz-

hodnutia v náš neprospech (Sunstein – Thaler, 2008). Systematická 

tendencia „škodiť si“ už intuitívne otvára priestor na altruistický zá-

sah štátu. 

Podľa paternalistických zástancov behaviorálnych intervencií  

a teórie postrčenia je pre štát legitímne využiť pochopenie príčin 

neprospešných rozhodnutí (a ich mechanizmov) nielen na prevenciu 

neprospešným rozhodnutí, ale aj na proaktívne postrkávanie cieľo-

vých skupín k im prospešným rozhodnutiam
68

. V oboch prípadoch 

totižto štát prispieva k blahobytu svojej populácie, čo reprezentuje 

základný princíp paternalizmu. 

Teórii postrčenia však nestačí ani skutočný, úprimný úmysel 

prispieť k blahobytu – podľa jej autorov totiž nesmieme zabudnúť na 

slobodu. Behaviorálna verejná politika je vo svetle tejto teórie tzv. 

libertariánskym paternalizmom, a teda pokusom o zadefinovanie poli-

tiky motivovanej nielen úprimnou (paternalistickou) snahou prispie-

vať k blahobytu jej subjektov, ale súčasne aj snahou dostatočne reš-

pektovať ich slobodnú voľbu. Pre splnenie tejto podmienky by 

behaviorálne intervencie mali mať podľa teórie postrčenia len takú 

                                                
67  Prehľad kritiky tzv. nudgingu – pozri Pavlovsky (2019); diskusia na tému  

nudgingu a manipulatívnosti – pozri T. M. Wilkinson (2013). 
68  Príklady behaviorálnych intervencií a vysvetlenie ich mechanizmov – pozri časť 

2.4. 
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intenzitu a využívať len také mechanizmy, ktorým ich subjekty, ak 

naozaj chcú, vedia de facto odolať
69 

a rozhodnúť sa inak. 

Zavádzanie behaviorálnych intervencií do praxe inými slovami 

vyžaduje zvýšenú mieru ostražitosti a dostatočné porozumenie syste-

matickým bariéram či hnacím motorom nášho rozhodovania a sprá-

vania
70

. Ako už bolo naznačené, postupná popularita behaviorálneho 

prístupu k riešeniu trhových alebo politických výziev priniesla množ-

stvo pomôcok, overených štandardov a iného know-how, ktoré výz-

namne uľahčuje prácu so správaním aj vo verejnej politike (pozri časť 

2.2. a 2.4.). Stalo sa tak po tom, ako boli niektoré vlády s dostatočne 

inovatívnym duchom presvedčené sľubnými výsledkami nadšených 

akademikov do tej miery, že vytvorili priestor pre pilotné testovanie  

v teréne. Intervencie sa v pilotných projektochc britskej a americkej 

verejnej správy (Dolan, 2010; BIT, 2015; SBST, 2016) snažili podpo-

rovať už existujúce politiky, ktorých implementácia nevykazovala 

dostatočne uspokojivé výsledky.  

Vďaka intenzívnej snahe využívať behaviorálne poznatky sa 

z tvorcov či implementátorov politík stávajú dizajnéri špecifického 

druhu intervencií (tzv. postrčení), ktorých účelom je nasmerovať 

subjekty verejnej politiky k lepším rozhodnutiam. Výstupom takéhoto 

prístupu k implementácii verejných politík je napríklad špecifický 

dizajn nástrojov verejných politík, (nástrojmi sú napr. pripomienky, 

oznámenia či malé finančné stimuly), ktorý bol vytvorený na základe 

hĺbkového porozumenia situačnému správaniu.  

Nasadzovanie behaviorálnych intervencií sa od prvých momen-

tov javilo ako reakcia na tzv. implementačné zlyhania, teda ako 

(ďalší) pokus o zníženie rozdielov medzi predsavzatými a reálnymi 

výsledkami implementácie politiky.  

                                                
69  Splnenie tejto podmienky sa pred nasadením behaviorálnej intervencie overuje 

experimentom, pozri Manuál na aplikáciu behaviorálnych poznatkov v sloven-
ských mestách (Beblavá a kol., 2019). Diskusia posudzujúca argumenty pre 
a proti tejto podmienke – pozri Saghai (2013).  

70  Širšia paleta etických úvah na túto tému – pozri OECD (2019), str. 65, tabuľka 
2.4.  
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RÁMČEK 16: Príklad implementačného zlyhania – politika výberu daní 

a poplatkov  

Likvidita štátu je jedným zo základných predpokladov „zdravého“, 

moderného štátu, mesta alebo regiónu. Aj tie najmodernejšie štáty však 

majú v úspešnosti výberu daní rezervy.  

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky evidovalo v roku 2017 

nedoplatok na daniach vo výške viac ako 491 miliónov eur (Finančné 
riaditeľstvo SR, 2018, str. 38), z ktorých sa na základe zaslaných vý-

ziev podarilo vyzbierať viac ako 114 miliónov eur, čo je približne 23 % 

z dlžnej sumy. V roku 2018 evidovalo Finančné riaditeľstvo SR nedo-

platok na daniach vo výške viac ako 461 miliónov eur (Finančné riadi-

teľstvo SR, 2019, tabuľka č. 31), z ktorých sa po výzve na zaplatenie 

podarilo vyzbierať takmer 55 miliónov eur, čo predstavuje takmer  

12 % z celkovej dlžnej sumy. Medziročne klesol výber daní nezaplate-

ných v riadnom termíne. Toto je priestor na zlepšenie prostredníctvom 

behaviorálnych inovácií.  

Inštitút finančnej politiky zase v 50. Daňovom reporte SR  

(Výškrabka a Antalicová, 2018, str. 47) odhadoval medzeru vo 

výbere daní z pridanej hodnoty (DPH) na úrovni 26,3 % z poten-
ciálnej DPH. Ide o daňové úniky v dôsledku legálnej, ale taktiež 

nelegálnej činnosti. Príkladom legálnej činnosti je cezhraničná ná-

kupná turistika a príkladom nelegálnych činností sú nadmerné od-

počty DPH. 

Ministerstvo financií SR v septembri 2019 očakávalo, že na da-

niach a odvodoch v danom roku, ale aj v nasledujúcich rokoch, vyberie 

menej. Pre rok 2019 je predpokladaný výpadok 35 miliónov eur,  
v ďalších rokoch sa pokles prehlbuje na takmer 170 miliónov eur  
a v roku 2022 by mal výpadok dosiahnuť 98 miliónov eur.  

Zdroj: autori 

Behaviorálne intervencie je preto namieste vnímať aj ako 

opatrenia druhej či neskoršej generácie (Afif a kol., 2019), kvôli 

čomu sú asociované s agendou inovácií. Hoci od založenia prvého 

profesionálneho behaviorálneho tímu ešte neubehla ani dekáda, už 

dnes existuje široké spektrum nástrojov, postupov práce a štandar-

dov, ktoré sú asociované s tvorbou a implementáciou takých verej-

ných politík, ktoré vyvstávajú z pochopenia s nimi súvisiaceho 

správania. 
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V tejto kapitole budeme pracovať s niekoľkými výrazmi 

s prívlastkom „behaviorálne“, ktorých význam vám pre lepšiu orien-

táciu predstavíme.  

Behaviorálne inovácie sú dynamickým javom. Prejavujú sa 

ako konkrétne procesy, ktorých cieľom je zvýšiť účinnosť verejných 

politík alebo zvýšiť kvalitu poskytovaných verejných služieb pro-

stredníctvom zmeny správania. Príkladom behaviorálnych inovácií, 

ktoré budú bližšie predstavené v nasledujúcich sekciách tejto kapito-

ly, sú tzv. LEAN produkčné princípy či metodológie TESTS alebo 

BASIC, ktoré boli vytvorené špeciálne s účelom štandardizácie po-

stupov aplikácie behaviorálnych poznatkov do praxe. 

Príbuzným, no významovo autonómnym výrazom, sú behavio-

rálne intervencie. Behaviorálne intervencie (viac v časti 2.2.3.) sú  

v princípe nástrojmi, s ktorými môže verejná politika pracovať pri 

riešení výziev a problémov, ktorým čelí. Tento typ nástrojov verej-

ných politík zohľadňuje behaviorálne poznatky o faktoroch vplývajú-

cich na naše správanie. Cieľom týchto nástrojov je v reálnom čase  

a v konkrétnej situácii pozitívne ovplyvniť správanie jednotlivcov 

alebo organizácií.  

V neposlednom rade budeme v tejto kapitole používať výraz 

behaviorálne poznatky (behavioral insights), ktoré sú významovo 

najširšie. Tie v literatúre v užšom ponímaní označujú najmä vý-

skumno-teoretické zistenia behaviorálnych vied, ktoré pomáhajú de-

šifrovať pozitívne ovplyvniteľné „bariéry“ či „palivo“ skúmaného 

správania. Príkladom môže byť duálna teória myslenia (Kahneman, 

2011), rôzne formy kognitívnych skreslení (tamtiež) či rôzne teórie 

vnútornej motivácie jednotlivcov (Ryan & Deci, 2000).  

V širšom význame sa pod behaviorálnymi poznatkami myslia 

aj praktické príspevky behaviorálneho prístupu k riešeniu výziev (nie-

len) verejnej politiky, ako sú už spomínané intervencie a inovačné 

procesy či ostatné analyticko-evalvačné pomôcky, ktoré v kapitole 

spomenieme. V medziach tejto kapitoly budeme referovať primárne 

na túto širšiu interpretáciu výrazu (pokiaľ nebude uvedené inak). 



94 

RÁMČEK 17: Definícia behaviorálnych poznatkov podľa OECD 

Behaviorálne poznatky (podstatné meno): Induktívny prístup  

k tvorbe verejných politík, ktorý kombinuje poznatky psychológie, kog-

nitívnych a spoločenských vied s výsledkami z empirických testovaní,  

a to za účelom lepšieho pochopenia toho, ako sa ľudia v rozhodujú.  

Zdroj: OECD (2013) 

Život jednotlivcov v spoločnosti je sprevádzaný výzvami či 

problémami, na riešenie ktorých si ľudia vytvárajú spoločné inštitú-

cie. Tie im, okrem iného, majú uľahčiť koordináciu rôznorodých, 

často aj protichodných názorov na kolektívne riešenie jednotlivých 

výziev. Spolu s vývojom životného prostredia, technológií alebo 

našich vedomostí sa časom prirodzene vyvíja a mení aj povaha vý-

ziev, ktorým verejná politika čelí. V súčasnosti je napr. výzvou fa j-

čenie na mnohých verejných či spoločenských miestach, čo bolo 

motivované obavami z negatívnych zdravotných dôsledkov aktívne-

ho, ale aj pasívneho fajčenia, resp. obavami z dôsledkov na životné 

prostredie.  

Užitočnosť behaviorálnych poznatkov v princípe neohraničuje 

tematickosť politickej agendy, ako skôr príčiny vzniku výzvy, ktorej 

verejná politika čelí. Od vzniku prvého profesionálneho behaviorál-

neho tímu
71

 vo Veľkej Británii (Halpern, 2015) pribúdajú zborníky 

terénnych experimentov, ktoré preukazujú relatívne univerzálnu pou-

žiteľnosť behaviorálnych poznatkov.  

Všetky tieto terénne prípadové štúdie majú minimálne jeden 

spoločný ukazovateľ – ich realizátori boli presvedčení, že problémy,  

 

                                                
71  Viac pozri na: www.bi.team.  

Zdroj: The BASIC toolkit, OECD (2019), str. 19 
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na ktoré intervenciami reagovali (s pomocou behaviorálnych poznat-

kov), by sa zmiernili, ak by významná časť konkrétnej skupiny jed-

notlivcov zmenila svoje správanie. 

TABUĽKA 4: Agendy, do ktorých už behaviorálna verejná politika  

zasiahla 

Tematické okruhy výziev verejných politík,  

na ktoré boli v teréne testované behaviorálne intervencie,  

a to podľa verejne prístupných správ  

z terénnych experimentov 

(od 2013 po súčasnosť) 

Ekonomický rast  

a trh práce 

Vzdelávanie Energetika a udržateľný 

rozvoj prostredia 

Zdravie a blaho  
jednotlivcov 

Podvody, omyly a dlhy Medzinárodný  
rozvoj 

Posilňovanie  

postavenia  

spotrebiteľov 

Darovanie 

a prospoločenské čin-

nosti 

Kriminalita,  

spravodlivosť 

a bezpečnosť 

Zlepšovanie zručností 

a potenciálu  

mladistvých 

Poskytovanie  

verejných služieb 

 

Zdroj: autori na základe BIT (2015, 2016, 2017, 2018), OECD (2017) 

Z hľadiska príčin nasadenia behaviorálnych intervencií sú 

inými slovami predmetom záujmu behaviorálnej verejnej politiky 

len tie problémy resp. časti komplexných problémov, ktoré súvisia  

s konkrétnym (ne)správaním jednotlivcov – ak ste presvedčení  

o tom, že by problém zmizol, ak by sa konkrétna skupina ľudí či in-

štitúcií správala inak, pravdepodobne ste identifikovali behaviorálny 

problém. Aj preto je jedným z hlavných cieľov behaviorálnej verejnej 

politiky a jej intervencií pozitívna zmena správania
72

.  

 

                                                
72  Ovplyvňovanie správania jednotlivcov v spoločnosti je jedným z predmetov 

činnosti štátu a politiky.  
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RÁMČEK 18: Príklad behaviorálneho problému 

Cieľom tejto dômyselne nadizajnovanej ná-

doby na cigaretové ohorky je pritiahnuť našu 

pozornosť a a použitím prvkov hry znížiť zne-

čisťovanie verejných priestranstiev cigaretový-

mi ohorkami. Problém znečisťovania je pria-

mym dôsledkom ľudského správania. Ohorky 
na zem z rozličných dôvodov hádžu ľudia. 

Tvorcovia takejto nádoby sa postrčením  
k správnejšiemu správaniu snažia tento problém 

zmierniť. 

Zdroj: Peacock (2019) 

 

OBRÁZOK 11: Príklad agendy, ktorá môže vyvstávať z relatívne veľkej 

množiny správania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: OECD (2019), str. 57 
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V niektorých prípadoch môže s predmetnou agendou súvisieť 

potenciálne široká množina správaní. V prípadoch s limitovanými 

prostriedkami je preto vhodné zamerať sa len na najcentrálnejšie  

z nich. Behaviorálni experti (OECD, 2019, str. 59) za týmto účelom 

prispôsobili tzv. filter na výber priorít – manažérsky rozhodovací 

nástroj, ktorý má v čo najväčšej možnej miere pomôcť priorizovať 

cieľ behaviorálnych opatrení. 

Definovanie problému je však len prvým z úkonov, ktorým pri 

svojom zrode (v rámci životného cyklu) politiky prechádzajú. Súčas-

ťou nastoľovania agendy by malo byť formulovanie zámerov 

a cieľov, z ktorých bude neskôr možné vyvodiť kritériá úspešnosti 

(Beblavý a kol., 2002). 

Behaviorálna verejná politika je výrazne orientovaná na vý-

konnosť a rozhodovanie sa na základe kvalitných dát. Aj preto je 

štandardom definovať tzv. S.M.A.R.T. ciele (Doran, 1981). Tento 

manažérsky rozhodovací nástroj (a bežná pomôcka pri realizácii be-

haviorálnych inovácií) je akronymom piatich kritérií, dodržaním kto-

rých si stanovíte dobre merateľné a realistické ciele pre váš projekt, 

čím potenciálne znižujete riziko jeho neúspechu.  

RÁMČEK 19: Príklad S.M.A.R.T. cieľov 

Do konca roku 2020 zvýšime účasť obyvateľov obce na našich ko-

munitných podujatiach o 20 %. 

V roku 2019 zvýšime podiel triedeného odpadu v domácnostiach 

o 12 % percent. 

Do šiestich mesiacov znížime fyzické vybavovanie povolení vydá-

vaných na mestskom úrade o štvrtinu. 

Zdroj: autori  

S.M.A.R.T. ciele sú: 

 dostatočne špecifické (specific) – teda jednoznačne zadané; 
 merateľné (measurable) – vieme odmerať zmenu, ktorú by mala 

intervencia priniesť; kľúčové je odmerať východiskový bod, teda 
situáciu pred intervenciou (baseline); 

 uskutočniteľné, resp. dosiahnuteľné (attainable) – ciele by mali 
byť realisticky stanovené; 
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 relevantné (relevant) – mali by súvisieť s danou oblasťou a inter-

venciou; 

 časovo ohraničené (time bound) – to znamená, že meriame zme-

nu v jasne vymedzenom období. 

Účinnosť opatrení behaviorálnej verejnej politiky vo výz-

namnej miere závisí od schopnosti porozumieť problémovému sprá-

vaniu. Pre účinné nasmerovanie správania je jednou z najkľúčovej-

ších behaviorálnych inovácií tzv. behaviorálny audit – hĺbková 

analýza relevantných aspektov predmetného správania s účelom 

identifikovania tzv. faktorov trenia. Trenie reprezentuje akékoľvek 

prekážky, pre ktoré nedochádza k očakávanému správaniu, resp. 

také prekážky, ktoré by mohli brániť zamýšľanej snahe správanie 

zmeniť. 

Správanie je podľa Michie a kol. (2014) výsledkom kombiná-

cie fyzickej a psychologickej spôsobilosti, fyzickej a spoločenskej 

príležitosti a v neposlednom rade reflexívnej a automatickej motivá-

cie jeho vykonávateľov. Podľa tzv. COM-B modelu by sa každá sna-

ha o pochopenie či zmenu toho-ktorého správania mala pri dešifrova-

ní správania zamerať na čo najviac týchto aspektov. 

Analýza týchto aspektov, s cieľom ich ďalšieho využitia na 

zmenu správania, však nie je ani zďaleka jednoduchá. Michie a kol. 

(tamtiež, str. 87) s cieľom jednoduchšej orientácie v tejto disciplíne 

zúžili až tridsaťtri dostupných teoretických prístupov do štrnástich 

teoretických domén. 

OECD túto analytickú pomôcku zjednodušilo ešte výraznejšie. 

Podľa ich BASIC príručky postačuje najvýznamnejšie príčiny trenia 

na ceste k zmene správania zúžiť na: zlú alokáciu pozornosti, skresle-

né domnienky, nedostatočnú rozhodnosť a na tzv. architektúru voľby, 

teda spôsob, akým sú nám naše možnosti prezentované v rámci tej-

ktorej situácie (OECD, 2019). 

Správanie videné touto optikou pripomína nočné plavenie sa 

loďou na mori. 
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TABUĽKA 5: Aspekty správania podľa COM-B modelu a ich príklady 

Aspekt správania  

podľa COM-B modelu 
 stručná definícia aspektu 

Príklad 

FYZICKÁ SPÔSOBILOSŤ 
 *fyzické zručnosti, sila alebo energia 

byť schopný zobrať krvnú 

vzorku 

PSYCHOLOGICKÁ SPÔSOBILOSŤ 
 vedomosť alebo psychologická 

zručnosť, sila či energia pustiť sa  
do potrebných mentálnych  
procesov 

pochopenie dôsledkov CO2 na 

životné prostredie 

FYZICKÁ PRÍLEŽITOSŤ 
 príležitosť poskytnutá fyzickým 

prostredím, ktorá zahŕňa čas, zdroje, 
polohu, podnety a fyzický priestor 

byť schopný bežať, pretože 

vlastním adekvátnu obuv 

SPOLOČENSKÁ PRÍLEŽITOSŤ 
 príležitosť poskytnutá medziľudskými 

vplyvmi, spoločenskými indíciami a 
kultúrnymi normami, ktoré ovplyvňujú 
spôsob, akým rozmýšľame o veciach – 
ako napr. slová a koncepty, ktoré tvoria 
náš jazyk 

možnosť fajčiť v dome 

fajčiara, ale nie uprostred 

pracovného stretnutia 

REFLEXÍVNA MOTIVÁCIA 
 reflexívne procesy zahŕňajúce 

plánovanie (vedomé úmysly) a 
prehodnocovanie (domnienky o tom,  
čo je dobré a čo zlé) 

zámer prestať fajčiť (lebo to 

škodí mne a môjmu okoliu) 

AUTOMATICKÁ MOTIVÁCIA 
 automatické procesy zahŕňajúce 

emocionálne reakcie, túžby (chcenie  
a potreby), impulzy a prekážky, reflexy  
a ostatné pohnútky 

pocit očakávaného potešenia  

z vyhliadky na zjedenie 

čokoládového koláča 

Zdroj: Michie a kol (2014), str. 63 

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 zame-

raný, čo nám dovoľuje vidieť.  
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TABUĽKA 6: Teoretické domény a ich príklady, cez ktoré je podľa 

COM-B modelu možné študovať ľudské správanie 

Teoretická doména 
 stručná definícia domény 

 

Znalosti 
 vedomosť o existencii nejakého 

javu alebo veci 

všeobecné znalosti 

procedurálne znalosti 

situačné znalosti  

Zručnosti 
 schopnosť nadobudnutá 

pomocou praxe 

rozvoj zručností, kompetentnosti či 

zdatnosti 

medziľudské zručnosti 

praktizovanie zručností 

hodnotenie zručností 

Pamäť, pozornosť  

a rozhodovacie procesy 
 schopnosť nadobudnutá 

pomocou praxe 

schopnosť kontrolovať pozornosť 

kognitívne preťaženie/mentálna 

unavenosť 

Regulácia správania 
 čokoľvek zamerané na riadenie 

alebo zmenu objektívne 
pozorovateľných alebo 
merateľných činov 

sebamonitorovanie 

zmena návyku 
plánovanie správania 

Spoločenské/profesijné roly  

a identita 
 koherentný set správaní a 

zobrazovaných osobnostných 
kvalít jednotlivca v 
spoločenskom alebo 
pracovnom prostredí 

profesijná identita 
profesionálne roly 

skupinová a spoločenská identita 

hranice profesionality 

profesijné sebavedomie 

líderstvo 

záväzky voči organizáciám 

Domnienky a spôsobilosti 
 akceptácia pravdivosti alebo 

reálnosti konštruktívneho 
využitia schopností, talentu 
alebo vlastností jednotlivcom 

sebavedomie 

vnímaná kompetentnosť 
vnímaná kontrola správania 

domnienky 

sebaúcta 

splnomocnenie 

Optimizmus 
 dôvera v pozitívny výsledok 

udalostí alebo snaha niečo 
docieliť 

pesimizmus 

nerealistický optimizmus 

identita 
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Teoretická doména 
 stručná definícia domény 

 

Domnienky o následkoch 
 akceptácia pravdivosti, reálnos-

ti alebo faktickosti konkrétnych 
výsledkov určitého správania  
v špecifickej situácii 

očakávanie výsledkov a ich podoby 

očakávaná ľútosť 

Zámery 
 vedomé rozhodnutie vykonať 

určité správanie, resp. konať 
určitým spôsobom 

stabilita zámerov 

štádia modelu zmeny správania 

transteoretické modely a štádiá zmeny 

správania 

Ciele 
 mentálne predstavy o výsled-

koch alebo koncoch, ktoré mô-
že jednotlivec chcieť dosiahnuť 

Identifikácia a priorizovanie cieľov 

vlastné/cudzie ciele 

plánovanie správania 

implementácia zámeru 

Umocnenie 
 zvyšovanie pravdepodobnosti 

reakcie, a to usporiadaním 
závislého vzťahu medzi 
reakciou a stimulom 

odmeny 

stimuly 

tresty 

konsekvencie 

umocnenia 

sankcie 

súvislosti 

Emócie 
 komplexný reakčný vzorec 

zahŕňajúci skúsenostné, beha-
viorálne a fyziologické elemen-
ty, prostredníctvom ktorého sa 
jednotlivci pokúšajú vyrovná-
vať sa s osobne dôležitými ve-
cami alebo udalosťami 

strach 

úzkosť 

pozitívne alebo negatívne dojmy 

stres 

depresia 

vyhorenie 

Kontext prostredia a zdroje 
 akékoľvek dostupné zdroje  

v konkrétnej situácii, v ktorej sa 
jednotlivec nachádza alebo aké-
koľvek prostredie, ktoré odrádza 
alebo nabáda na rozvoj zručnos-
tí a schopností, na samostatnosť, 
sociálne kompetencie a adaptív-
ne správanie 

faktory prostredia 

(prírodného/spoločenského) 

zdroje (najmä materiálne) 

organizačná kultúra 

dôležité alebo kritické podujatia 
interakcia jednotlivca s prostredím 

bariéry a facilitátory 
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Teoretická doména 
 stručná definícia domény 

 

Spoločenské vplyvy 
 medziľudské procesy, ktoré 

môžu spôsobiť u jednotlivcov 
zmenu myslenia, pocitov alebo 
správania 

spoločenský tlak 

spoločenské normy 

skupinová konformita 

sociálne porovnávanie 

skupinové normy 
spoločenská podpora 

moc 

medziskupinové konflikty 

odcudzenie 

skupinová identita 

modelovanie 

Zdroj: Michie a kol (2014), str. 88-90 

TABUĽKA 7: Dôležité aspekty správania podľa OECD BASIC príručky 

POZORNOSŤ 

 
Zábudlivosť 

Prehliadanie 

Zameranie 
pozornosti na 
menej podstatné 
úlohy (na úkor 
tých 
podstatných) 

Paralelné 
vykonávanie 
úkonov 
(multitasking) 

Rozptýlenie 

DOMNIENKY 

 
Sebapotvrdzujúca 
predpojatosť 

Štatistické 
skreslenia 
(skreslené odhady 
pravdepodobnosti 
alebo rizika) 

Prehnane veľká 
(malá)  
sebadôvera 

Nadmerné 
spoliehanie sa na 
intuíciu alebo 
mentálne skratky 

 

ARCHITEKTÚRA 

VOĽBY 
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 

ROZHODNOSŤ 

 
Kognitívna 
disonancia 

Psychická záťaž, 
mentálne 
vyčerpanie či 
preťaženie 

Nekonanie či 
prokrastinácia 

Nadmerné 
sebaobviňovanie 

Zdroj: OECD (2019) 
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Pri snahe pochopiť alokáciu pozornosti je užitočné „obuť si to-

pánky“ skupiny ľudí, ktorých správanie analyzujete. Uľahčí vám to 

pochopenie alokácie pozornosti bežného reprezentanta vašej cieľovej 

skupiny. K rovnakému poznaniu vás môžu priviesť aj iné kvalitatívne 

metódy, ako napr. fokusové skupiny, interview či pozorovanie. 

OBRÁZOK 12: Charakteristiky pozornosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zdroj: Susan Weinschenk (2011) 

Domnienky a úsudky sú naším kompasom, vďaka ktorému sa 

po mori navigujeme. Ukazujú nám cieľ našej cesty, a to bez ohľadu 

na jeho vzdialenosť. Ceste navyše môžu dodávať zmysel, pretože 

reflexiou nad nimi zisťujeme, prečo sme sa na cestu vydali. Často na 

ich základe odpovedáme na otázky, prečo niečo robíme istým spôso-

bom. Naše domnienky a úsudky však môžu byť často skreslené. 

Máme tendenciu byť nadmieru optimistickí, neúmerne sebave-

domí, prehnane ľpieť na správaní svojho okolia či iracionálne zastá-

vať status quo. Častým javom sú aj skreslené úsudky o rizikách či  

o pravdepodobnosti negatívnych dôsledkov pri rozhodovaní. Heuris-

tiky nám v praxi uľahčujú pochopenie a navigovanie sa v pre nás 

https://www.bookdepository.com/author/Susan-Weinschenk
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príliš komplikovanom svete, a to často až do takej miery, že začneme 

veriť v jednoduchosť reality. 

TABUĽKA 8: Príklad kognitívnych odchýlok, mentálnych skratiek a ich 

vplyvu na naše správanie (plus ich využitia) 

Kognitívne odchýlky,  

mentálne skratky a ich vplyv 

na naše správanie 

Príklad Ako aplikovať 

Omyl dostupnosti 

Tendencia preceňovať 

(prípadne podceňovať) 

pravdepodobnosť udalosti  

v prípadoch, keď sa ľudia 
prílišne spoliehajú na  

vlastné skúsenosti a pamäť. 

Mladí ľudia konzu-

mujú menej alkoholu 

vtedy, keď majú 

informáciu, že ich 

rovesníci v skutoč-
nosti konzumujú me- 

nej alkoholu, než si 

oni pôvodne mysleli. 

Poskytnutie pres-

ných štatistík, aby 

ste napravili ne-

presné odhady 

ľudí spôsobené 
klamom dostup-

nosti. 

Efekty „prvého“ a 

„posledného“ 

Ľudia si viac pamätajú veci, 

ktoré sa odohrali na začiatku  

a na konci udalostí, procesov 

alebo zoznamov. 

Ľudia si v reštaurácii 

s väčšou pravdepo-

dobnosťou zvolia 

jedlo, ktoré je uvede-

né na začiatku alebo 

na konci jedálneho 

lístka. 

Najdôležitejšie 

informácie uvá-

dzajte na začiatku 

alebo na konci 

zoznamu. 

Substitúcia 

Je jednoduchšie zmeniť 

navyknuté chovanie než ho 

úplne nahradiť. 

Fajčiari radšej prejdú 

z fajčenia štandard-

ných cigariet na e-

cigarety, než by mali 

prestať fajčiť úplne. 

Pomôžte ľuďom 

zmeniť nezdravé 

jedlo za o niečo 

zdravší variant, 

hoci to nebude 

najzdravšie možné 

jedlo.  

Vzácnosť 

Možnosti, ktoré sú vnímané 

ako vzácne, sa javia ako 

atraktívnejšie. 

Ľudia viac kupujú 

tovar alebo služby, 

na ktoré sú uvalené 

množstevné alebo 

časovo predajné 

limity (dostupné sú 

posledné 4 kusy). 

Zvýraznite 

vzácnosť 

ponúkanej 

možnosti na jej 

zatraktívnenie. 
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Kognitívne odchýlky,  

mentálne skratky a ich vplyv 

na naše správanie 

Príklad Ako aplikovať 

Efekt rámcovania  
(Framing effect) 

Spôsob, akým sú informácie 

interpretované, záleží do 

veľkej miery na tom, ako sú 
prezentované. 

Ľudia hodnotili ho-

vädzie mäso pozitív-

nejšie, keď bolo 

popísané ako  

„75 % chudé“  
namiesto „25 % 

mastné“. 

Identifikujte, ktorá 

verzia správy je 

najúčinnejšia  

v danom kontexte. 

Efekt vlastníctva 

Veci si vážime viac, keď ich 

vnímame ako naše osobné 

vlastníctvo. 

Ľudia v prieskume 

ohodnotili hrnček 

ako drahší vtedy, ak 

to bol ich vlastný 

hrnček.  

Zvýšte u ľudí 

vnímanie vlastníc-

tva danej veci 

alebo služby tak, 

aby si ju viac 

vážili. 

Averzia k strate 

Ľudia vnímajú stratu 

bolestivejšie ako ekvivalentný 

zisk. 

Výkonnostné bonusy 

pre zamestnancov, 

vyplácané pri do-

siahnutých výsled-

koch na konci čin-

nosti/aktivity, sú 

menej účinné ako 

bonusy, ktoré sú dané 

na začiatku a odobra-
né v prípade, že sa 

výsledky nedosiahnu. 

Zdôraznite stratu 

(stratíte „X“), nie 

zisk (získate „Y“). 

Efekt sociálnych noriem 

Tendencia správať sa rovnako, 

ako si myslíme, že sa správa 

väčšina ľudí. 

Viac ľudí zaplatilo 

svoje dane načas, 

keď im bola podaná 

informácia o tom, že 

väčšina ľudí platí 

dane včas. 

Informujte ľudí  

o tom, že väčšina 

populácie sa sprá-

va určitým (nasle-

dovaniahodným 

spôsobom). 

Zdroj: autori 

Smerovanie nášho správania môžu ovplyvniť aj externé faktory 

– napríklad spôsob, akým sú nám možnosti prezentované. Architek-
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túra 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 špeci-

fický 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 pro-

dukty, hoci sa týždne v ich priestoroch pohybujeme. Nevieme 

ovplyvniť, akým spôsobom nás mesto informuje o pravidlách použí-

vania MHD, ani to, kedy presne v roku dostaneme oznámenie o po-

vinnosti zaplatiť miestne dane, no i tak sme v takýchto situáciách 

vystavení potrebe rozhodnúť sa, ako budeme konať. 

Kvalita našich rozhodnutí, ktoré navigujú naše správanie, v ne-

poslednom rade závisí od našej rozhodnosti a motivácie – schopnos-

ti konzistentne implementovať naše predsavzatia a preferencie do 

reálneho správania. Palivom, ktoré nám umožňuje pokračovať 

v plavbe, sú rozhodnosť a motivácia. Bez paliva je veľmi ťažké pla-

viť sa vpred. Vieme, že platiť dane je správne a že každý rok si ško-

díme podávaním daňového priznania na poslednú chvíľu, no i tak to 

rok čo rok robíme na poslednú možnú chvíľu. Hoci chceme viesť 

zdravý životný štýl, často podľahneme prokrastinácii namiesto 

športu. Vieme, že pravidelné prehliadky u lekára sú dôležité, no i tak 

na ne zabúdame. Podľa teórie sebaurčenia môžeme hovoriť o rôz-

nych druhoch motivácie, ktoré vieme umiestniť na kontinuu medzi 

plne vnútornou a autonómnou motiváciou a plne vonkajšou, kon-

trolovanou motiváciou (Oliver, 2017), a to v nadväznosti na mieru, 

do akej:  

 sa s tým-ktorým správaním stotožňujeme; 

 ho vnímame ako dôležité; 

 nám prináša potešenie; 

...a v nadväznosti na mieru, do akej nám pomáhajú naplniť tri základ-

né potreby:  

 potrebu kontrolovať smerovanie nášho života; 

 potrebu rozvíjať svoje kompetencie; 

 potrebu niekam patriť a budovať si blízke a zmysluplné vzťahy. 
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Plne vnútorná a autonómna motivácia pramení z nás a nepo-

ciťujeme ju na základe akéhokoľvek vedomého vplyvu z okolia. Me-

dzi vlastnými hodnotami či preferenciami a vykonávaným správaním 

v takýchto prípadoch vnímame súlad; predmetné správanie pre nás 

zároveň stotožňuje prejav vlastnej vôle so slobodnou voľbou. 

Podľa autorov teórie sebaurčenia môže byť naša výkonnosť – 

napríklad pri plnení si povinností (či už v práci alebo pri kontakte so 

štátom) – vyššia v situáciách, ktoré podporujú autonómnu formu mo-

tivácie a napĺňanie našich základných potrieb; a analogicky nižšia je 

výkonnosť v podmienkach externej motivácie. 

Externé stimuly prichádzajú spravidla vo forme odmien či tres-

tov z nášho okolia, a nepramenia tak priamo z našich hodnôt, túžob či 

preferencií. Prínosy týchto stimulov (dobré známky, peniaze, vyzna-

menanie či rešpekt okolia) sú na rozdiel od prínosov vnútornej moti-

vácie (stotožnenia, úprimného záujmu či potešenia) taktiež súčasťou 

nášho okolia.  

OBRÁZOK 14: Metódy a postupy pri mapovaní a porozumení problému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autori 
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Porozumenie problému v behaviorálnej verejnej politike inými 

slovami znamená porozumenie správaniu, ktoré s problémom priamo 

súvisí. Ak sa správanie javí ako priamo súvisiace s problémom, hĺb-

ková analýza správania v rámci nastoľovania agendy zvyšuje pravde-

podobnosť, že tvorca politiky v neskorších fázach jej životného cyklu 

zvolí vhodnejší typ politiky alebo účinnejší typ nástroja pre dosiahnu-

tie svojich cieľov. 

Behaviorálny audit je vo svojej podstate komplexnou vý-

skumnou aktivitou, ktorej realizácia znamená zber, analýzu a vyhod-

nocovanie relevantných dát. Spoločenské vedy nám už dnes ponúkajú 

množstvo metodologických nástrojov na to, ako relevantné, kvalita-

tívne dáta pre behaviorálny projekt získať. Zlatým pravidlom zostáva, 

že viac dát znamená presnejší obraz o problematickom správaní,  

a teda aj vyššiu pravdepodobnosť zvolenia účinnej intervencie.  

Životný cyklus verejných politík po nastolení agendy pokraču-

je stanovovaním alternatív na úrovni politík (Beblavý a kol., 2002). 

Podľa teórie postrčenia treba túto voľbu vnímať dvojstupňovo. Prvou 

by mala byť voľba z alternatívnych stratégií prístupu k slobodným 

jednotlivcom. Druhou je voľba vhodného intervenčného nástroja 

pri príprave implementácie predmetnej politiky (pozri časť 2.4.). 

Pre behaviorálny prístup k chytrému spravovaniu je v kontexte 

tejto teórie príznačné to, že alternatívne stratégie posudzujeme na 

základe ich prívetivosti k slobodnej voľbe jednotlivcov. Zdôrazňo-

vanie rešpektu voči slobode jednotlivca je pochopiteľné aj preto, lebo 

tento spôsob chytrého spravovania sa rozvíja v čase, keď existuje 

relatívne významné množstvo liberálnych demokracií.  

Behaviorálna verejná politika v podaní teórie postrčenia sa ne-

tají paternalistickými úmyslami. Jej konkurenčnou výhodou oproti 

alternatívnym stratégiám je práve podmienenie dizajnu intervencií 
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rešpektom k slobode jednotlivcov (Thaler & Sunstein, 2008; Oliver, 

2017). Umožňovať to má dôkladné, hĺbkové porozumenie relevant-

ným (a teda aj etickým) aspektom toho-ktorého správania – tzv. be-

haviorálny audit (pozri časť 2.2.1), ktorý by mal vždy zahŕňať aj etic-

ké úvahy.  

Okrem paternalistickej logiky je jedným z dôvodov aj obava, 

že využitie behaviorálnych poznatkov môže podporovať ubližovanie. 

Príkladom môžu byť spoločnosti, ktoré využívajú postrčenia alebo 

iné behaviorálne poznatky na zvýšenie predaja tabakových výrobkov, 

alkoholu, nezdravých jedál či podporu gamblingu (Thaler, 2015).  

Z pohľadu teórie postrčenia majú preto tvorcovia verejných 

politík na výber min. z 3 alternatívnych stratégií: 

 postrkovanie, 

 sotenia, 

 ustupovanie. 

Politiky, ktoré sa snažia o reguláciu poskytovateľov služieb či 

produktov využívajúcich behaviorálne poznatky na maximalizáciu 

svojho zisku, boli označené (Oliver, 2017) ako tzv. ustúpenia (bud-

ges), a to aj napriek tomu, že ich produkty či služby ich spotrebiteľom 

ubližujú. Aj v prípadoch tzv. ustúpení je cieľom paternalisticky na-

pomáhať.  

Ustúpenia spadajú do domény behaviorálnej verejnej politiky, 

hoci na to nemusia nevyhnutne využívať slobodu rešpektujúce beha-

viorálne intervencie ako vlastné nástroje, pretože behaviorálne po-

znatky vnímajú ako zneužiteľné.  

Podobne podopiera paternalistická logika aj tzv. sotenia (sho-

ves). Vďaka behaviorálnym poznatkom totiž verejná politika vie 

identifikovať nielen prípady zneužívania týchto poznatkov, ale aj 

prípady, keď si kvôli rovnakým mechanizmom škodíme sami. Logika 

argumentu je rovnaká ako v prípade postrčení. Predsavzatie dostatoč-

ne rešpektovať slobodu však ustupuje obave o naše blaho. Strčenia 

napr. vo forme zákazov či príkazov teda regulujú správanie fajčiara, 

zatiaľ čo ustúpenia by rovnakou formou cielili na reguláciu správania 

tabakových spoločností. 

Paternalizmus však nemusí byť k slobode rozhodovania vždy 

naklonený. Podľa prístupu tzv. donucovacieho paternalizmu je do-



111 

časné obmedzenie slobody subjektov verejnej politiky legitímne  

v prípadoch, keď nie je slobodná voľba subjektov pre ich blaho pro-

spešná (Oliver, 2017; Conly, 2012).  

RÁMČEK 20: Príklad politiky sotenia 

Vyhláška zakazujúca fajčenie v blízkosti autobu-

sovej zastávky je „sácajúcou“ politikou, ktorej cie-

ľom je odradiť občanov od fajčenia na tomto mieste.  

S rovnakým účelom môžu mestá namaľovať 

chodník na autobusových zastávkach na červeno  

a pridať tam symbol preškrtnutej cigarety. Toto 
opatrenie by sa snažilo „postrčiť“ občanov od neželaného správania  

a je nástrojom politiky podporujúcej zdravý životný štýl, nie je však 

politikou samotnou.  

Obidva typy opatrení majú však behaviorálnu dimenziu: ich hlav-

ným účelom je docieliť dodržiavanie predmetného pravidla, ktoré usta-

novuje vyhláška. 

Zdroj: autori 

Ak verejnej politike záleží na blahu svojich subjektov viac ako 

na ich slobode (pričom si blaho môžu subjekty podkopávať zlými 

rozhodnutiami oni sami alebo im ho prostredníctvom behaviorálnych 

poznatkov môžu podkopávať iní), verejná politika sa nemusí štítiť aj 

tvrdších nástrojov, akými sú príkazy či zákazy. Ochrana blaha je totiž 

morálne dôležitejšia než rešpektovanie slobody, ktorá podkopávanie 

blaha prináša.  

Tzv. behaviorálna kocka (obrázok 15) sa vzťah medzi politi-

kami postrčení, sotení a ustúpení snaží vizualizáciou zjednodušiť.  

 
Os (a) – (d) 

Sotenia a postrčenia spoločne adresujú negatívne internality, 

teda prípady, keď negatívne dôsledky znášajú strojcovia zlých roz-

hodnutí – napríklad fajčiari. Ustúpenia na druhej strane cielia na pod-

porovateľov resp. zneužívateľov (nie strojcov) zlých rozhodnutí – 

napríklad na tabakové spoločnosti. 
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Os (a) – (b) 

Pre zástancov politiky sotení či ustúpení je dôležitejšie skôr 

chrániť blaho jednotlivcov než úpenlivo rešpektovať ich slobodu. Aj 

preto sa na rozdiel od zástancov politík postrčení neštítia použiť zá-

kazy či príkazy, aby dosiahli svoj cieľ.  

 

Os (a) – (e) 

Pre všetky tri typy politík sú (v im špecifickom smere) výcho-

diskové poznatky behaviorálnych vied, a to na úkor teórie racionál-

nej voľby.  

OBRÁZOK 15: Typy behaviorálnych stratégií pri výbere z alternatív-

nych typov politík v kocke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Oliver (2017), str. 142 
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Zatiaľ čo počas formulácie politík si ich tvorcovia musia vy-

brať stratégiu, ako pristupovať k slobodným jednotlivcom, vo fáze 

implementácie musia podľa teórie postrčenia urobiť druhú strategic-

kú voľbu. Musia si vybrať vhodné nástroje, ktorými sa pokúsia 

zamýšľaný cieľ predmetnej politiky dosiahnuť.  

Postrčenia (nudges), povzbudenia (boosts) a natočenia (curls) 

sú novými intervenčnými nástrojmi, ktoré prináša využívanie beha-

viorálnych poznatkov.  

OBRÁZOK 16: Typy behaviorálnych intervencií  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autori 

Ich spoločným cieľom je v reálnom čase a v konkrétnej situácii 

pozitívne ovplyvniť správanie jednotlivcov alebo organizácií, a to 

pomocou behaviorálnych poznatkov. 

Postrčenia sú malé zmeny v architektúre či dizajne situácie,  

v ktorých správanie, ktoré chceme ovplyvniť, nastáva. Postrčenia 

vo forme malých zmien nie sú náhodné. Vyvstávajú z pochopenia  

a dešifrovania správania. Poznávacím znakom postrčení je „zneuži-

tie“ limitov pri uvažovaní a rozhodovaní s cieľom vyvolať zmeny  

v správaní. Tvorcovia postrčené inými slovami vedia, že máme 

problém s alokáciou pozornosti, že občas prílišne lipneme na sprá-

vaní nášho „stáda“, že pri uvažovaní nad naším správaním využí-

vame mentálne skratky a že sa niekedy rozhodujeme na základe 
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skresleného úsudku. Tieto naše tendencie sa snažia využiť v náš 

prospech.  

RÁMČEK 21: Príklad postrčenia – hlasovacia nádoba na cigaretové 

ohorky 

Cieľom tejto dômyselne nadizajnovanej ná-

doby na cigaretové ohorky je znížiť znečisťo-

vanie verejných priestranstiev práve týmto 

druhom odpadu.  

Hlavným terčom dizajnu tejto nádoby je na-

ša pozornosť. Na jednej strane to je tvar nádoby 

a jej prevedenie a umiestnenie, ktoré sa snaží 

pritiahnuť našu pozornosť. Na strane druhej tu 

je gamifikácia (vyvolaná umiestnením otázky  

a ponúknutím dvoch možností), ktorá sa našu 

pozornosť snaží odviesť od podstaty úkonu, 
ktorý od nás v skutočnosti chce, čiže od odhadzovania cigaretového 

ohorku. Transparentnosťou zároveň apeluje na našu spoločenskosť,  

v rámci ktorej sa 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 

sa jej prevedením a dostupnosťou pritiahla našu pozornosť a aby použi-

tá gamifikácia skreslila náš úsudok, a to zameraním našej pozornosti na 

hru (namiesto zamerania pozornosti na podstatu úkonu, pre ktorý ná-

doba existuje). Úprimným cieľom jej tvorcu však bolo podporiť výsle-

dok, ktorému možno relatívne intuitívne pripísať verejnú hodnotu – 

chcel dosiahnuť čistotu verejného priestranstva. Dizajnér tejto nádoby 
v konečnom dôsledku využil poznatky o limitoch nášho uvažovania  

a rozhodovania v náš prospech. 

Zdroj: Civita Center (2019) 

Zatiaľ čo tvorcovia postrčení naše prirodzené psychologické 

limity aktívne využívajú, tvorcovia povzbudení o ich existencii rov-

nako vedia, ale optimisticky veria, že ich vieme prekonať. Takáto 

forma behaviorálnej intervencie proaktívne apeluje na naše reflexívne 

„ja“ a snaží sa ho zaktivizovať, resp. uľahčiť nám jeho využitie. Opat-

renia ako varovné cedule či vysvetľujúce infografiky sú z behaviorál-
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neho hľadiska povzbudeniami, pretože nám uľahčujú pochopiť správ-

ne rozhodnutie v tej-ktorej situácii. Postrčenia, naopak, vynechávajú 

krok „povzbudenia k pochopeniu“, snažia sa nám priamo pomôcť 

vykonať to správne rozhodnutie bez toho, aby sme mu museli plne 

porozumieť. 

RÁMČEK 22: Príklad povzbudenia – stopy na pohyblivých schodoch 

Cieľom grafiky šľapají na eskalátore je po-

skytnúť nám jednoduchú a zrozumiteľnú vizu-

álnu pomôcku v momente vstúpenia na pohyb-

livé schodisko. Má v nás aktivovať vedomé, 

reflexívne rozmýšľanie. Jej cieľom je zosúladiť 

pravidlá na danom mieste pre všetkých účastní-
kov, a tým umožniť pochopenie spoločensky 

správneho rozhodnutia.  

Táto intervencia nám chce jednoduchosťou 

a zrozumiteľnosťou pomôcť prekonať nášho 

kognitívneho lakomca. Zároveň nepredpokladá, 

že problémom je nízka sebakontrola alebo motivácia. Chce, aby sme sa 

vyhli skreslenej domnienke, že státie na akomkoľvek mieste na eskalá-

tore nikomu neškodí. 

Zdroj: autori 

Naše správanie však vie byť aj natočené (natočenie ako tretí 

intervenčný nástroj), a to aj prostredníctvom pridávania či odobera-

nia námahy, ktorú treba na to-ktoré správanie vynaložiť. Tento druh 

behaviorálnej intervencie vychádza z predpokladu, že naším najvý-

znamnejším limitom je slabá, resp. chýbajúca motivácia alebo seba-

kontrola. 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, ktoré sprevá-

dza každé naše rozhodnutie. Intervencia v podobe natočenia sa nás 

snaží nasmerovať prostredníctvom odbúravania trenia v ústrety 

želanému správaniu, resp. jeho stupňovaním proti neželanému sprá-

vaniu.  
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RÁMČEK 23: Príklad natočenia – automatické sporenie 

Jedným z najznámejších príkla-

dov natočenia nášho správania je 

zmena spôsobu, ktorým si človek 

začne sporiť. 

Pre vytvorenie si sporiaceho účtu 

a začatie sporenia je potrebné vo 
väčšine krajín podstúpiť niekoľko 

byrokratických krokov. Nutnosť 

absolvovania týchto úkonov so se-

bou, prirodzene, nesie malé, no dostatočne výrazné množstvo zbytočné-

ho trenia na to, aby to 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 vyžadu-

jú na zrušenie sporenia. Bremeno trenia sa takýmto obrátením systému 

„na ruby“ presúva v prospech želaného správania, resp. v neprospech 

toho neželaného. Vo výsledku si vďaka tejto forme behaviorálnej in-

tervencie odkladá peniaze viac ľudí než v pôvodnom nastavení. 

Zdroj: autori 

Jednotlivé typy intervencií nazývame behaviorálnymi, pretože 

cieľom každej z nich je smerovať ľudí k určitému správaniu pro-

stredníctvom dômyselného a zámerného využitia behaviorálnych 

poznatkov (v užšom slova zmysle). Ich spoločným znakom je taktiež 

rešpekt k slobode našej voľby, čo je vyjadrené intenzitou ich 

vplyvu na naše rozhodovanie. Hoci nás chcú popostrčiť konkrétnym 

smerom, svoj behaviorálny charakter by stratili, ak by nám de 

facto neumožnili alternatívne možnosti správania, a teda by nám 

znemožnili konať inak. 

Líšia sa v spôsobe práce s predmetnými behaviorálnymi 

poznatkami, teda v tom, či sa nám snažia naše uvažovacie a roz-

hodovacie limity pomôcť prekonať – alebo naopak – využiť na 

popostrčenie v prospech želaného správania. 

Zatiaľ čo povzbudenia sa nám snažia pomôcť k informova-

nejším rozhodnutiam, natočenia a postrčenia naše limity využíva-
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jú. Špecifikom natočení je to, že mieria na motiváciu či sebakontrolu. 

Postrčenia sú najstarším, a dalo by sa povedať, že aj najuniverzálnej-

ším konceptom. Podľa pôvodnej definície R. Thalera a C. Sunsteina 

(2008) možno za postrčenia považovať „akýkoľvek aspekt voľby, 

ktorý ovplyvní ľudské správanie predvídateľným spôsobom“.  

Potreba rozdeliť jednotlivé druhy intervencií vznikla najmä  

z dôvodu zvýšenia prehľadnosti medzi rôznorodými technikami, kto-

ré sa používajú na ovplyvňovanie aspektov voľby.  

TABUĽKA 9: Typy behaviorálnych intervencií podľa vybraných kritérií 

 Behaviorálna intervencia: 
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Zdroj: autori, vyvodené z OECD (2019, str. 24 – 27) 

Počas implementácie politík nie vždy stačí vhodný typ nástroja 

iba vybrať. Vybraný typ nástroja treba často aj vhodne prispôso-

biť konkrétnej situácii, ktorú má riešiť. V kontexte behaviorálnych 

intervencií ako nástrojov verejnej politiky to znamená, že sa buď 

vytvorí nový, alebo sa upraví už existujúci nástroj s použitím be-

haviorálnych poznatkov. 

Experti BIT s týmto účelom zhrnuli ponaučenia behaviorál-

nych vied do formy metodologickej pomôcky EAST (2014), ktorá do 
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4 vlastností zhŕňa behaviorálne poznatky o najúčinnejších „pákach“ 

na smerovanie ľudského správania:  

 jednoduchosť (Easy); 

 atraktívnosť (Attractive); 

 spoločenskosť (Social); 

 včasnosť (Timely).  

Kritériá EAST je preto možné chápať aj ako kritériá vhodnosti 

obsahového a formálneho prevedenia behaviorálnych intervencií. 

Príkladom intervencie využívajúcej jednoduchosť je zjedno-

dušenie dostupnosti predmetnej služby, resp. benefitu. Ak nejaké 

správanie vyžaduje od spotrebiteľa minimum krokov, resp. časových 

nákladov, zvýši sa pravdepodobnosť, že spotrebiteľ toto správanie 

naozaj zrealizuje. Práve preto majú behaviorálne intervencie často 

podobu zjednodušovania komunikácie, odstraňovania zbytočných 

krokov (napr. sa predvypĺňa prihlasovací formulár) či zavádzania 

predvolených možností (defaults).  

Praktickým príkladom intervencie na úrovni miest môže byť 

zjednodušenie prihlasovacích formulárov na miestne trhy pre trhov-

níkov – od potenciálneho trhovníka vyžadujeme len tie údaje, ktoré 

ešte mesto nemá, ale nevyhnutne ich potrebuje. Taktiež môže mesto 

znižovať náklady občanov tým, že odstráni niektoré kroky (napr. 

vytvorením elektronického formulára sa prihláška nemusí skenovať  

a posielať poštou). Ďalej môže predvoliť najčastejšie odpovede (napr. 

veľkosť stánku). Mesto taktiež môže zjednodušiť komunikáciu for-

mou stručného a jasného manuálu na vyplnenie formulára. 

Atraktivita zvyšuje viditeľnosť a získava pozornosť cieľovej 

skupiny. Ak chceme u niekoho dosiahnuť konkrétne správanie, mu-

síme jeho pozornosť získať a na dané správanie pozornosť upriamiť. 

Príkladom môže byť práca s dizajnom listov a letákov, ktoré distribu-

uje mesto. Tieto listy môže mesto napríklad personalizovať, teda 

osloviť konkrétneho občana jeho menom – a tým získať jeho pozor-

nosť. Ďalším príkladom môže byť aktívna komunikácia na interneto-

vej stránke (a iných platformách): opäť sa môžeme zamerať na pri-

hlášky na prevádzkovanie trhového miesta – mesto môže na 

webstránku (do sekcie venovanej organizácii trhov) umiestniť obrá-

zok, ktorým zrozumiteľne komunikuje možnosť podávať žiadosť 
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elektronicky; motivuje trhovníkov tým, že ich žiadosti dostane prí-

slušné oddelenie okamžite (pozri obrázok nižšie). 

Intervencia je spoločenská, ak zohľadňuje fakt, že ľudia sú 

spoločenské bytosti, ktoré fungujú na princípe recipročného sprá-

vania a sociálnych noriem. Príkladom takejto intervencie je to, 

keď mesto svojim obyvateľom predkladá správanie ostatných oby-

vateľov formou „9 z 10 obyvateľov mesta XY platí poplatok za ko-

munálny odpad načas,“ alebo „8 z 10 žiadateľov o povolenie na 

prevádzkovanie stánku vybavíme skôr, pretože s nami komunikujú 

elektronicky,“. Je dôležité upozorniť na účinnosť pozitívnej sociál-

nej normy/správania. Princíp reciprocity sa ďalej môže uplatniť  

pri darcovských akciách či zbierkach, keď zdôraznenie recipročného 

správania
32

 (napr. „Ak vy budete potrebovať pomoc, postaráme  

sa o vás,“) môže zvýšiť množstvo vyzbieraných peňazí a počet  

darcov.  

OBRÁZOK 17: Príklad použitia sociálnej normy a zvyšovania atraktív-

nosti voľby v Prievidzi v oblasti organizovania trhov 

 

 

 
 

 

 

Zdroj: autori 

Pre účinnosť intervencie je v neposlednom rade vysoko dôleži-

té jej včasné nasadenie. Behaviorálne intervencie treba implemento-

vať v čase, keď majú najväčší potenciál na človeka zapôsobiť – prí-

kladom môže byť včasné rozoslanie upozornení obyvateľom mesta, 

ktorí majú dlh na miestnych poplatkoch, teda rozoslanie 

v dostatočnom časovom predstihu, ešte pred sankčným konaním; 

treba mať pritom na zreteli, že nie je vhodný taký čas, keď pozornosť 

občanov zamestnávajú iné udalosti (napr. letné prázdniny, predvia-

nočné obdobie a podobne). Často sa tiež využíva intervencia, ktorá 

cieli na vytvorenie záväzku – navádza človeka, aby si spravil plán 
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zaplatenia dane za komunálny odpad. Ak si ľudia vytvoria záväzok, 

majú nižšiu tendenciu tento záväzok nesplniť.  

Výber vhodnej behaviorálnej intervencie je kombináciou kre-

ativity a práce s teoretickými východiskami behaviorálnych vied. 

Nehanbite sa inšpirovať behaviorálnymi intervenciami z iných miest-

nych samospráv alebo zo zahraničia – prečo napríklad vymýšľať ko-

leso, ak ho už niekto vymyslel? Ak už niečo fungovalo aj inde, otes-

tovať to môžete aj vo vašom meste.  

Výber vhodnej behaviorálnej intervencie sa snažia uľahčiť aj 

mnohé odborné metodologické publikácie. Okrem spomínanej meto-

diky EAST patrí medzi takéto zdroje aj metodika MINDSPACE 

(Dolan, 2010), ktorá chce uľahčiť výber vhodnej behaviorálnej inter-

vencie upriamením pozornosti na 9 konceptov s overenými účinkami 

na naše správanie: 

´M´ zdôrazňuje dôležitosť toho, kto (alebo čo) je poslom 

(messenger), resp. zdrojom informácie, na základe ktorej sa chceme 

rozhodnúť, ako konať. Jednotlivci totiž majú prirodzenú tendenciu 

reagovať inak na informácie od tých osôb, ktoré považujú za autority 

v danej oblasti, a inak na (síce) tie isté informácie, ale podané bež-

ným človekom. Rovnako špecificky reagujeme aj na informácie po-

dané rovesníkmi či bežnými členmi „našej“ skupiny. Informácie  

z oblasti zdravia, ktoré boli poskytnuté výskumnými asistentmi  

a odborníkmi zo zdravotnej oblasti, boli pri zmene správania účin-

nejšie v porovnaní s intervenciami vykonávanými učiteľmi. Navyše, 

odborníci z oblasti zdravia boli zvyčajne presvedčivejší ako vý-

skumní asistenti. 

´I  ́upriamuje pozornosť na motivačnú silu stimulov (incenti-

ves), na základe ktorých máme tendenciu upravovať svoje správanie. 

Hoci sú ekonomické stimuly účinným motivátorom, reakcia na ne je 

vysoko závislá od spôsobu a kontextu, v ktorom sú použité. Straty 

(negatívny stimul) napríklad prežívame intenzívnejšie než zisky (po-

zitívny stimul). Hodnotu stimulu navyše posudzujeme skôr relatívne 

než absolútne – teda skôr vnímame to, čo pre nás znamená v tej danej 

chvíli na základe informácií (a iných referenčných bodov), ktoré má-

me, namiesto toho, aby sme hodnotu stimulu posúdili čo najnestran-

nejšie – teda konfrontáciou všetkých informácií, ktoré máme. Ak 
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hovoríme o finančnom stimule, ten máme tendenciu mentálne katego-

rizovať do rôznych mentálnych účtov, čo vplýva napr. na vnímanú 

intenzitu ich míňania. Viac nás mrzí míňanie prostriedkov na iný ako 

pôvodne zamýšľaný, dôležitý účel (rodina, auto, vzdelanie…) oproti 

míňaniu prostriedkov na pôvodne zamýšľaný účel. Pozitívny stimul 

môže mať aj nefinančnú podobu. V meste New Orleans sa napr. po-

kúsili zvýšiť počet ľudí, ktorí prídu na preventívnu prehliadku, a to 

tak, že ľuďom rozoslali list, v ktorom bolo uvedené, že na danú pre-

hliadku boli vybraní. Cieľom bolo posilniť ich pocit unikátnosti. Táto 

forma komunikácie bola o 40% účinnejšia ako štandardná forma pri-

pomienky (BIT, 2015).  

Normy týkajúce sa toho, ako sa v tej-ktorej situácii zachovať, 

nehľadáme len v našom vnútri, ale aj v našom blízkom okolí. Spolo-

čenské a kultúrne normy správania často v bežnom živote používame 

pri výbere vhodného správania ako barličku alebo mentálnu skratku. 

Pre chytrých dizajnérov behaviorálnej intervencie môžu byť preto 

takéto normy užitočnou inšpiráciou, a to napríklad pri formulácii 

textov s cieľom postrčiť cieľovú skupinu želaným smerom. Príklad 

experimentu, ktorý pracoval so sociálnymi normami, je z mesta Lou-

isville v Kentucky (BIT, 2014). V danom meste mali vysoký počet 

nezaplatených pokút za zlé parkovanie. Mesto rozposlalo pripomien-

ky vo forme listu obsahujúceho sociálnu normu, ktorá informovala 

neplatičov, že väčšina ľudí 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 (defaults), čo je samo 

o sebe behaviorálnou intervenciou. Ako technika postrčenia sa odpo-

rúča na základe systematických štúdií nášho správania, ktoré sa často 

javí byť zvolené tak, aby sme sa vyhli zbytočným komplikáciám či 

nákladom. Napríklad v Rakúsku alebo Belgicku sa darcovstvo orgá-

nov po smrti stáva predvolenou možnosťou, preto sa ľudia musia 

odhlásiť, ak orgány darovať nechcú. V týchto tzv. opt-out krajinách 

daruje svoje orgány viac ako 90 % ľudí. V USA a Nemecku sa však 

ľudia musia prihlásiť, ak chcú svoje orgány po smrti darovať. V tých-

to krajinách (s účasťou na voľbe) daruje svoje orgány menej ako  
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15 % ľudí (Johnson a kol., 2004).
 
V prípadoch, keď prednastaviť 

možnosť nemôžeme, no chceme u iných dosiahnuť želané správanie, 

sa oplatí želané správanie spraviť čo najjednoduchším a odstraňovať 

do maximálnej možnej miery akékoľvek trenie (alebo odpor), ktoré 

môže zbytočne predlžovať vykonanie daného správania alebo ho 

robiť náročnejším. 

´S´ (salience) zdôrazňuje, že naše správanie často „nasledu-

je“ našu pozornosť. Atraktivita, dostupnosť, pocity dôležitosti a iné 

spôsoby upriamovania pozornosti zvyšujú pravdepodobnosť, že po-

strčenie bude fungovať. Naša myseľ vie podnetom z okolitého sveta 

alokovať len obmedzené množstvo pozornosti. Aj preto v procese 

spracovania týchto podnetov (za účelom vytvorenia úsudku alebo 

rozhodnutia) musíme podnety priorizovať. Experiment z USA naprí-

klad ukázal, že sa spotreba alkoholu výrazne znížila, keď sa daň 

uviedla priamo na cenovku alkoholického produktu, než keď sa  

o výške dane kupujúci dozvedel až pri platbe. (Chetty a kol., 2009). 

´P´ (priming) – konkrétne činy môžu byť nepriamo či podpra-

hovo navodené podnetmi bez toho, aby sme im venovali výraznú 

pozornosť, dôležitosť či inú špeciálnu formu zvýraznenia. Jednodu-

ché vystavenie slovám, vôňam či objektom môže vyvolať reakciu  

v podobe súvisiaceho správania. Napríklad marketingová spoločnosť 

Ogilvy v r. 2011 tento koncept účinne otestovala v teréne (Dorling & 

Tatam, 2017), keď sa navodením pocitov nevinnosti a stimulovaním 

empatie cez grafity detských tvárí úspešne pokúsila znížiť mieru van-

dalizmu počas vtedajších pouličných nepokojov. 

Silným hýbateľom sú aj emócie alebo nálady. Afekt (affect) je 

často skôr rýchlou a automatickou emocionálnou reakciou konkuru-

júcou reflektívnym procesom. Do popredia tvorby úsudkov sa dostá-

vajú práve emócie či nálady, ktoré sa následne stávajú odrazovým 

mostíkom pre naše rozhodnutia. Napríklad, použitie obrázku atraktív-

nej, usmievajúcej sa ženy zvýšilo dopyt po finančnom produkte  

v rovnakej miere ako 25 percentné zníženie úrokovej sadzby (Ber-

trand, 2010) 

Ak ľudia zlyhávajú pri napĺňaní svojich predsavzatí, plánov  

či dlhodobých záujmov, záväzky (commitments) im môžu proti  

tomu pomôcť bojovať. Záväzky spravidla bojujú proti nedostatku 
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vôle, prokrastinačným tendenciám alebo lenivosti (Ariely &  

Wertenbroch, 2002). 

Keď sa rozhodujeme, ako budeme konať, máme tendenciu prí-

lišne zohľadňovať naše ego. Ide o rozhodnutia konať primárne v sú-

lade s naším sebaobrazom alebo so sebaobrazom skupiny, s ktorou sa 

identifikujeme, a to na úkor iných úsudkov. Tento poznatok možno 

zužitkovať pri koncipovaní kampaní či pri rámcovaní textov. Res-

pondenti mužského pohlavia napríklad viac prispievajú na charitu, 

keď ich s touto požiadavkou oslovujú atraktívnejšie právne poradky-

ne, čo naznačuje, že darcovstvo je tiež výsledkom túžby udržať si 

pozitívny sebaobraz (Landry a kol., 2006). 
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Táto kapitola zasadzuje predchádzajúce úvahy o zmenách  
v spravovaní miest do teoretických rámcov a poukazuje na širokú 
škálu teoretických pohľadov na agendu miestnej samosprávy a účinnú 
zmenu v spravovaní miestnej samosprávy.  

Začíname teóriami, ktoré sa venujú motiváciám meniť miestnu 
samosprávu, konkrétne sa sústredíme na modernizačné teórie  
a v rámci nich sa venujeme tomu, čo vieme o modernizácii a o rozvo-
ji verejnej správy a jej jednotlivých organizácií. Kapitola pokračuje 
teóriami o spôsobilosti organizácie, čo je predpokladom účinného 
zavádzania zmien v daných organizáciách, a teda predpokladom mo-
dernizácie mesta. Následne sa v kapitole venujeme teóriám, ktoré sa 
týkajú zmien v organizáciách verejnej správy. Kapitola končí pred-

stavením konkrétnej metódy, ktorá je odporúčaná na riešenie enorm-
ne náročných (wicked hard) úloh vo verejnej správe, kam patrí aj 
posilnenie organizačnej spôsobilosti. 

Na predchádzajúcich stranách sme sa venovali súčasným tren-

dovým prístupom (politikám, nástrojom či riešeniam) pri spravovaní 

miest s cieľom ich modernizovať. Uvedenú problematiku je možné 
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zasadiť do tzv. modernizačných teórií
73

, ktoré sú súčasťou uvažova-

nia o rozvoji
74

 (development). Dané teórie sa venujú skúmaniu a defi-

novaniu toho, čo tvorí rozdiel medzi tradičnou spoločnosťou a mo-

dernou spoločnosťou, ktoré faktory transformáciu tradičnej 

spoločnosti na modernú spoločnosť podporujú, resp. ktoré jej v tom 

bránia. Modernizačné teórie sa venujú nielen tomu, aké pravidlá je pri 

modernizácii spoločnosti vhodné zavádzať, ale aj tomu, ako sa mo-

dernizácia realizuje. Modernizačné teórie sa totiž rozvíjali a rozvíjajú 

v rámci viacerých vedných odborov – sociológie, ekonómie, psycho-

lógie a geografie. 

Sociológovia sa venujú napr. kultúrnym bariéram rozvoja. 

Geografi sa zasa zamýšľajú nad priestorovým šírením moderných 

myšlienok a napr. Taafe – Gauthier (1973) tvrdia, že proces šírenia 

modernizácie začína v kontaktných miestach, akými sú napr. prístav-

né mestá; zmena sa ďalej šíri vertikálne v rámci hierarchie, a to od 

urbánnych oblastí do vnútrozemských oblastí a pozdĺž tranzitných 

ciest; podľa Stohra a Taylora (1981) sa nové myšlienky v rámci mo-

dernizácie šíria smerom zhora nadol (top-down) alebo difúziou  

v systéme (trickle – down). V kontexte psychologických teórií spo-

menieme napr. teóriu sociálnej deviácie (theory of social deviance),  

v rámci ktorej Hoselitz (1957) uvádza, že „inovácie iniciujú ľudia, 

ktorí sú zvyčajne iní (uvažujú a správajú sa odlišne) a vedia sa tvori-

vo prispôsobiť zmene,“ (Larrain, 1989). Z teórií, ktoré sa týkajú poli-

tickej modernizácie, je možné spomenúť napr. Huntingtona (1968)  

a jeho prácu Political Order in Changing Societies, v ktorej indikoval 

stret civilizácií – pričom však Fukuyama (1992) v práci End of Histo-

ry and the Last Man mal skôr opačný názor. Modernizačné teórie 

zároveň načrtávali vzťah medzi ekonomickým rozvojom a liberálnou 

demokraciou (napr. Jacobsen, 2015). Autori napríklad tvrdia, že mo-

dernizácia nemusí viesť k demokracii, avšak demokracie prežijú  

v krajinách, ktoré sú moderné (Przeworski – Lomongi, 1997). Ďalší 

                                                
73  Modernizačné teórie sa výraznejšie rozvíjali po druhej svetovej vojne v 50-tych 

až 60-tych rokoch minulého storočia v postkoloniálnej studenej vojne (Baber, 
2001) a v období dekolonizácie. 

74  Development studies. Pozri napr. Parpart – Veltemeyer (2014). 
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autori sa pozerajú na vzťah medzi ekonomickým rozvojom a kultúr-

nymi zmenami (napr. Inglehart – Baker, 2000), kde je ekonomický 

rozvoj spájaný s posunom od absolútnych noriem a hodnôt smerom  

k hodnotám ako racionalita, tolerantnosť, dôvera a participatívnosť. 

Ekonómia v kontexte modernizácie zvyčajne podporovala in-

vestície a slobodné podnikanie
75

. Ekonomický historik W. W. Rostow 

prispel k uvažovaniu o ekonomickej modernizácii prácou The Stages 

of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto.
 
Reagoval na 

prácu Karla Marxa Komunistický manifest, v ktorej K. Marx argu-

mentuje v prospech spoločnosti bez kapitalizmu. W. Rostow identifi-

koval päť historických úrovní ekonomického rozvoja, pričom techno-

logické inovácie sú podľa neho základom rozvoja (So, 1990).  

V diskusii o rozvoji spoločnosti sa v rámci danej paradigmy poukazu-

je na historický proces, keď k ekonomickému rastu dochádza na zá-

klade rastu produktivity práce, politické systémy reprezentujú prefe-

rencie občanov, práva a povinnosti sú rozšírené na všetky 

spoločenské skupiny a organizácie, ktoré fungujú na základe meritok-

ratických štandardov a profesionálnych noriem, a tak sa stávajú 

schopné administrovať komplexnejšie úlohy. Dochádza k transformá-

cii spôsobilosti štátu riadiť/spravovať ekonomiku a verejná správa sa 

podľa tohto prístupu tak isto rozvíja.  

Podľa Hoffa a Stiglitza (2001) sa však ekonomické moderni-

začné teórie postupne menili a „rozvoj už nie je primárne vnímaný 

ako proces akumulácie kapitálu, ale skôr ako proces organizačnej 

zmeny,“. Dôraz na kapitál bol nahradený dôrazom na technológie, 

potom dôrazom na nápady (ideas
76

) a na inštitúcie, a to konkrétne na 

                                                
75  Peet – Hartwick (2009) v danom kontexte uvádzajú, že tieto modernizačné prí-

stupy sa podobajú hlavným tézam neoliberalizmu, v ktorých je dôraz kladený na 
racionalitu, slobodný trh, masovú spotrebu, menej štátnych intervencií a štátnej 
regulácie firiem, integráciu krajín do globálneho kapitalistického poriadku cez 
obchod a zahraničné investície, ako aj na rozvojové projekty založené na techno-

lógiách. 
76  To, ako ovplyvňujú myšlienky (ideas) rozvoj spoločnosti, skúmajú spoločenské 

vedy. Svetová banka (2017) rozlišuje dva spôsoby vplyvu myšlienok na verejnú 
politiku – a) myšlienky ako poznanie (knowledge); b) myšlienky ako nástroje, 
ktorými sa formujú preferencie a postoje jednotlivcov. V rámci prvého prístupu 
sa verejný sektor venoval budovaniu kapacít, a to s cieľom zdieľania poznania  
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základné inštitúcie spravovania (governance institutions). Podľa 

Marcha – Olsena (1989) pri inštitúciách nejde o formalizované štruk-

túry, ale o súbor noriem, pravidiel, spoločných prístupov a postupov. 

Konkrétne autori hovoria o tom, že inštitúcie sú „súbor vzájomne 

súvisiacich pravidiel a postupov, ktoré určujú vhodné konanie v kon-

krétnej situácii v nadväznosti na rolu,“. Je pre ne typická trvácnosť  
a schopnosť ovplyvňovať správanie ľudí na dlhé obdobie (March – 

Olsen, 1994). Príkladom takej inštitúcie je ochrana majetkových práv 

alebo prístup k informáciám verejnej správy. 

Poznanie, že kvalitné inštitúcie sú pre podporu ekonomické-

ho rastu kľúčové, podľa Evansa (2004) znamenalo presadzovanie  
a zavádzanie rovnakých inštitucionálnych riešení v jednotlivých 

krajinách, tzv. transplantovanie najlepšej praxe (best practices). Ide 

o presadzovanie prístupu zameraného na modernizáciu inštitúcií cez 

importovanie metód a riešení, ktoré sa inde zdajú byť efektívne  
a účinné. Ide hlavne o prijímanie foriem, ktoré majú v súčasnosti 

zavedené štáty s vysoko spôsobilou verejnou správou. Daný prístup 

je možné charakterizovať ako snahu o akcelerovanú modernizáciu  
a ide o dominantnú modernizačnú paradigmu. Evans daný prístup  
k modernizácii pomenoval inštitucionálny monokropizmus 

(Evans, 2004). Tento prístup je postavený na premise, že inštitucio-

nálna účinnosť nie je závislá od svojho súladu so svojím socio-

kultúrnym prostredím. Podobnosť medzi de jure formou a de facto 

fungovaním bola vnímaná v rámci tejto paradigmy tak, že forma 

zabezpečí fungovanie. 

Na uvedený prístup reagovali viacerí výskumníci (a viaceré 

vedné odbory), ktorí odmietajú univerzálnosť toho, že forma zabez-

pečuje aj fungovanie. Príkladom sú zistenia ekonomickej analýzy 

práva (law and economics), vedného odboru, ktorý existuje už viac 

ako tri desaťročia ako interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá mož-

nosťami aplikácie ekonomického uvažovania na právne problémy. Jej 

                                                                                                     
a zdieľania najlepšej praxe. Erik Wolf (1999) zároveň zdôrazňuje skúmanie 
vzťahu moci a myšlienok (pozri napr. aj Foucaultove diela), a to v rámci skúma-
nia spoločenskej dynamiky (social dynamics). Svetová banka (2017) zdôrazňuje 
potrebu skúmania moci myšlienok ako takých. 
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osobitnou súčasťou je tzv. komparatívna ekonomická analýza práva 

(comparative law and economics), ktorá sa venuje porovnávaniu  
a ekonomickej analýze vybraných aspektov práva v rôznych kraji-

nách (Cooter a Ulen, 1997; Mattei, 1998). Výskum poukazuje na to, 

že konkrétne právne riešenie určitej otázky v určitej krajine často 

môže, ale nemusí byť najefektívnejším riešením z hľadiska ekono-

mickej analýzy, keďže právne systémy sa menia len postupne a po-

maly. Uvedené je v oblasti formálnych noriem podporované tvrde-

niami novej inštitucionálnej ekonómie, teda že: a) nie je možné  
a priori postulovať postupnú dominantnosť ekonomicky efektívnej-

ších riešení; b) konkrétne právne transplantáty nadobúdajú v novom 

prostredí často nový zmysel (Beblavý – Sičáková, 2001). Predstaviteľ 

novej inštitucionálnej ekonómie Douglass North (1981, 1990) odmie-

ta myšlienku, že ekonomicky najúčinnejšie inštitucionálne formy 

vzniknú cez nejaký typ automatického funkcionalistického procesu 

(Evans, 2004). Ak sa raz inštitúcie usadia, pravdepodobne budú exis-

tovať dlhšie obdobie, a to aj vtedy, keď majú negatívny vplyv na 

rozvoj, a limitujú tým pravdepodobnosť, že vzniknú účinnejšie inšti-

túcie. (Grief, 1994) 

Podľa Andrewsa a kol. (2017) je inštitucionálny monokropiz-

mus ako prístup k budovaniu kvalitných inštitúcií uplatniteľný pre 

riešenie takých otázok, ktoré majú univerzálne technické riešenia, 

resp. tam, kde nie je potrebné znova hľadať riešenie. Zároveň však 

uvádza, ako sa tomu bližšie venujeme v časti 3.5., že uvedený prístup 

nezabezpečuje účinnosť v prípade enormne náročných problémov – 

tu navrhuje iný prístup. To znamená, že existujúce účinné lieky na 

ťažké choroby je vhodné poskytnúť chorým pacientom aj v inej kraji-

ne a existuje len niekoľko technických riešení na vyčistenie vody. 

Avšak pre niektoré rozvojové otázky, otázky spojené s modernizáciou 

a organizačnými zmenami, je hľadanie vhodných riešení samostat-

ným problémom, ktorému je potrebné sa venovať. Inštitucionálny 

monokropizmus však nefunguje (Pritchett – Woolcock, 2004) v rámci 

mnohých politických, administratívnych alebo právnych reforiem  
a v rámci poskytovania takých verejných služieb, ktoré si vyžadujú 

výraznú voľnosť pri rozhodovaní profesionálov vo verejnej správe, 

ako sú napr. kvalitná verejná správa, školstvo a zdravotníctvo. V ta-
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kýchto prípadoch je riešenie potrebné znova objaviť. Pritchett a kol. 

(2010) uvádzajú, že „modernizácia, ktorá funguje, je neustále (on-

going) prebiehajúci proces zisťovania a objavovania, proces, ktorý 

rôzne inštitucionálne formy (viazané na príslušný kontext) vedie  
k lepšej funkcionalite“. Kolektív autorov Andrews a kol. (2017)  
a Svetová banka (2017) tak prinášajú nový pohľad na to, ako budovať 

takú verejnú správu, ktorá funguje a je účinná pri dosahovaní svojich 

zámerov (bližšie sa tomu venujeme v časti 3.5.).  

Odlišné prístupy k spravovaniu a modernizácii verejnej správy 

sú zosumarizované v nasledovnej tabuľke. 

TABUĽKA 10: Tri princípy spravovania 

Tradičný prístup Princípy pri snahe o rozvoj  

(development) 

Investícia do dizajnu správnej  
formy inštitúcií. 

Uvažovanie zamerané nielen na 
formu inštitúcií, ale aj na ich  

fungovanie. 

Budovanie kapacít organizácií na 
implementáciu politík. 

Uvažovanie zamerané nielen na 
budovanie kapacít, ale aj na riešenie 

mocenských asymetrií. 

Dôraz na posilnenie vlády zákona 

(rule of law) tak, aby sa zabezpeči-

lo, že dané pravidlá a politiky budú 

aplikované neosobne. 

Uvažovanie zamerané nielen na 

vládu zákona, ale aj na rolu zákona 

(role of law). 

Zdroj: Svetová banka (2017) 

Ďalšími kritikmi prenosu riešení fungujúcich v krajinách s vy-

sokou spôsobilosťou štátu sú napr. ekonómovia Dani Rodrik a Amar-

tya Sen. Podľa nich treba namiesto zavádzania „jedného najlepšieho 

riešenia“, ktoré je založené na skúsenosti dnes už rozvinutých krajín, 

radšej hľadať také inštitúcie, ktoré zlepšujú schopnosti ľudí robiť ich 

vlastné rozhodnutia.  

Ekonóm Dani Rodrik (1999) presadzuje prístup, ktorým zdô-

razňuje, že účinný rozvoj by nemal byť o veľkých plánoch, ktoré 
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vytvárajú technokrati
77

, ale malo by ísť o lokálne iniciatívy, ktoré 

reflektujú poznanie miestneho kontextu, tým môžu postupne zlepšo-

vať život ľudí v daných komunitách. Spochybňuje však to, že na daný 

problém existuje len jedno vhodné inštitucionálne riešenie, ktoré mô-

že byť technokraticky predpísané, preto zdôrazňuje udržateľnosť 

iniciatív. Dani Rodrik (1999) tak ponúka alternatívu k monokropingu 

a odporúča uvažovať o participatívnych politických inštitúciách ako  
o inštitúciách, ktoré dokážu získať a agregovať miestne poznanie,  
a tak vybudovať lepšie inštitúcie. Kritizuje externé zavádzanie inšti-

tucionálnych návrhov z iných prostredí a iných organizácií, čo podľa 

neho obmedzuje spoločenskú voľbu (social choice) a znižuje mož-

nosti posilňovať vlastné kapacity na vybudovanie lepších inštitúcií. 

Podobné postoje zastáva aj nositeľ Nobelovej ceny za ekonó-

miu Amartya Sen, ktorý sa venuje témam ako spoločenská voľba 

(social choice) a rozvoj. Podľa neho majú demokratické inštitúcie 

stavať na verejných diskusiách a výmene nápadov (ideas), informácií 

a postojov, a umožniť tak rozvíjať dôležitú ľudskú schopnosť – 

schopnosť vyberať si. Sen (1999) uvádza, že „...procesy participácie 

by mali byť chápané ako súčasť cieľov, ktoré chceme rozvojom do-

siahnuť,“. Odmieta technokratické skratky (Sen, 1999) – „priradené 

váhy sú otázkou nášho zhodnotenia a posúdenia, a nie nejakej neo-

sobnej technológie,“. Obaja, Amartya Sen i Dani Rodrik, podporujú 

tzv. deliberatívnu demokraciu (napr. Fung – Wright, 2003), teda „po-

silnenie participatívneho spravovania, čo je proces spoločného plá-

novania, riešenia problémov a vytvárania stratégií, ktorý zahŕňa 

bežných obyvateľov...,“.  

Viacerí vedci sa zhodujú na tom, že nielen kapitál a technoló-

gie, ale aj myšlienky a kvalitné inštitúcie vo verejnom sektore sú pre 

modernizáciu krajiny veľmi dôležité. Pri uvažovaní o modernizač-

ných trendoch a ich zavádzaní sa stáva dôležitou taká organizačná 

zmena (v organizáciách verejného sektora), ktorá prispieva k budova-

                                                
77  Podľa Easterlyho (2014) dnes žijeme v komplexnom svete, v ktorom sa chudob-

ným ľuďom dá pomôcť najlepšie tým, že budeme rešpektovať ich ekonomické  
a politické práva. Štandardné vertikálne technokratické prístupy k riešeniu chu-
doby vo svete nielenže nefungujú, ale aj potláčajú individuálne ľudské práva 
tých, ktorým je pomoc určená (Easterly, 2014). 
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niu kvalitných inštitúcií. Medzi znaky modernej spoločnosti preto 

viacerí autori zahŕňajú vysokú spôsobilosť štátu (state capability) a jej 

jednotlivých organizácií, čomu sa bližšie venujeme v nasledujúcej 

časti. 

V rámci snáh o modernizáciu organizácií verejnej správy sa 

postupne vyvíjali viaceré pohľady na to, ako danú modernizáciu or-

ganizácií uskutočniť. Stretneme sa s prístupom známym ako budova-

nie kapacít (capacity building), ďalej s dobrým spravovaním (good 

governance) a tiež s konceptom spôsobilosti štátu (state capability). 

Uvedené tri prístupy sa navzájom prelínajú, aj keď nie sú identické. 

Budovanie kapacít vychádza z úvah o význame poznania pre 

rozhodovanie sa vo verejnom sektore (Svetová banka, 2017). Zameria-

va sa na zdieľanie existujúceho poznania a najlepšej praxe. Prejavuje sa 

to napríklad v podobe vzdelávania pracovníkov organizácií miest.  

Ďalší z vyššie uvedených konceptov, dobré spravovanie, je 

normatívnym konceptom. Mungiu-Pippidi (2014) definuje spravova-

nie (governance) ako „súbor formálnych a neformálnych inštitúcií, 

ktoré určujú, „kto čo dostane“ v danej krajine, teda to, ako sú aloko-

vané verejné statky,“. Dobré spravovanie podľa autorky znamená 

presun od patrimonializmu k etickému univerzalimu a ide o také in-

štitucionálne usporiadanie, ktoré je schopné obmedziť korupciu 

(Mungiu-Pippidi, 2016). Dobré spravovanie sa pritom venuje viace-

rým otázkam – vhodným nástrojom vo verejných politikách, kapacite 

vykonávať zverené úlohy, prístupom k organizovaniu činnosti jednot-

livých aktivít verejnej správy, organizačným nástrojom, procesom 

rozhodovania a pod. 

Tretí z uvedených prístupov, spôsobilosť organizácií verejnej 

správy (state capability), sa odvíja od toho, že úspešná implementácia 

úloh organizácií verejnej správy (vrátane miest) znamená, že jednot-
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livé organizácie verejnej správy budú spôsobilé, a teda fungujúce tak, 

aby úradníci vydávali povolenia v požadovanej kvalite a požadova-

nom čase, policajti účinne chránili mesto, lekári liečili, obstarávatelia 

nakupovali kvalitné tovary a služby, učitelia učili, technické služby 

zabezpečili čisté a bezpečné ulice, a pod. To znamená takú spôsobi-

losť štátu a jeho organizácií, ktorá dokáže dobré spravovanie v orga-

nizáciách štátu zaviesť a udržiavať ho v požadovanej kvalite. Podľa 

Svetovej banky je totiž spôsobilosť štátu schopnosťou štátu účinne 

implementovať komplexnejšie úlohy
 
(Svetová banka, 2017), čo súvisí 

so spôsobilosťou jednotlivých organizácií, ktoré úlohy verejnej sprá-

vy vykonávajú. Andrews a kol. (2017) uvádzajú, že „inštitúcie, orga-

nizácie a spôsobilosť štátu sú výsledkom úspechu – sú konsolidáciou 

a stelesnením úspešných postupov,“. Spôsobilosť organizácií verejnej 

správy tak súvisí s ich spôsobilosťou implementovať dohodnuté pra-

vidlá. To znamená rozhodovať sa, čo bude miestna samospráva robiť 

nielen na základe toho, čo je „v móde“ a čo robia „iní“, ale aj na zá-

klade toho, na čo má existujúce zručnosti, kapacity, účinné postupy – 

a teda spôsobilosť. 

Andrews a kol. (2017) zdôrazňujú, že je potrebné rozlišovať 

spôsobilosť organizácie od spôsobilosti jednotlivca. Podľa nich je 

individuálna spôsobilosť ľudí, ktorí pracujú v danej organizácii, len 

jedným z parametrov organizačnej spôsobilosti. Na zmenu spôsobi-

losti organizácie nestačí posilniť individuálne kapacity. Jednotlivci 

totiž často vedia, čo majú robiť, ale nerobia to. Ako príklad rozdielu 

medzi technickou (jednotlivec) a organizačnou spôsobilosťou (or-

ganizačný celok) Andrews a kol. (2017) uvádzajú výskumy zdra-

votnej starostlivosti z Indie – vo verejnom sektore lekári nekonali 

pri diagnostike dostatočne odborne, no tí istí lekári vo svojich súk-

romných ambulanciách dokázali bez problémov poskytnúť správnu 

a kvalitnú starostlivosť. Uvedený príklad ilustruje, že individuálna 

spôsobilosť negarantuje organizačnú spôsobilosť, keďže motivácie 

aktérov sú rôzne. Aj tlaky, ktoré organizácia vyvíja na kvalitu vý-

konu, sa môžu líšiť.  

Andrews a kol. (2017) sa zároveň pozerajú na organizačnú 

spôsobilosť cez odolnosť organizácie voči stresu. Tu môžu nastať 

viaceré situácie. Prvou z nich je situácia, keď má organizácia nízku 
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spôsobilosť a nedokáže spraviť to, čo má. Príkladom je stav, keď 

mesto má policajtov, ktorí sú oblečení v definovanej uniforme, vozia 

sa na policajných autách, ale sú nekompetentní. Druhou je situácia 

(autori ju nazvali papieroví draci), keď má organizácia vyškolených 

zamestnancov, ktorí v princípe rozumejú agende, ktorú majú na sta-

rosti, majú k dispozícii základné materiály, s ktorými majú pracovať, 

avšak následkom stresu a komplikovaných situácií spôsobilosť orga-

nizácie kolabuje. Treťou situáciou je prípad, keď má organizácia jed-

notlivcov s vysokou spôsobilosťou a aj samotná organizácia má spô-

sobilosť odolávať stresu. Autori takúto situáciu nazvali sparťanskou. 

Vychádzali z toho, že v starovekej Sparte sa kládol veľký dôraz na 

tréning s cieľom posilnenia individuálnej kapacity, avšak zároveň sa 

veľký dôraz kládol aj na udržiavanie organizačnej spôsobilosti, pre-

tože jednotlivci boli ochotní sa aj obetovať pre udržanie koherencie  
a integrity organizácie (Andrews a kol. 2017). 

TABUĽKA 11: Štyri kľúčové otázky vs. spôsobilosť organizácie  

Je vaša aktivita... To znamená, že dosiahnutie úspešného  

výsledku (outcome) vašej aktivity... 

...transakčne náročná? 

(TN) 

...si vyžaduje konanie väčšieho alebo menšieho 

množstva aktérov. 

Vyžaduje si voľnosť pri 

rozhodovaní? (VR) 

...si vyžaduje, aby implementujúci aktéri vnímali 

a vyhodnocovali rozdiely medzi jednotlivými 

konkrétnymi prípadmi.  

Je ťažké posúdiť dané rozdiely treťou stranou? 

...službou (S) alebo 

stanovením povinností 

(P) voči obyvateľom? 

Chcú ľudia, ktorí sú v priamom kontakte s vaši-

mi aktérmi, aby aktéri/implementácia uspela – 

alebo aby neuspela? 

...založená na existujú-

com poznaní/známej 

technológii (PT)? 

Existuje manuál/príručka alebo súbor vedomostí 

týkajúcich sa toho, čo sa chystáte robiť – alebo 

si to bude vyžadovať inovácie (nie iba poznanie 

kontextu)? 

Zdroj: Andrews a kol. (2017) 
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Autori poukazujú aj na odlišné typy spôsobilosti organizácií 

podľa toho, čo dané organizácie robia, aké úlohy vykonávajú. An-

drews a kol. (2017) definujú štyri kritéria na klasifikáciu úloh vyko-

návaných organizáciami verejnej správy, a to na základe schopností, 

ktoré organizácia potrebuje na ich úspešné zvládnutie a účinnú im-

plementáciu. Návod na klasifikáciu jednotlivých úloh poskytuje ta-

buľka 12.  

Pri zvažovaní transakčnej náročnosti ide o posúdenie toho, či 

úspešné vykonanie aktivity vyžaduje viac alebo menej aktérov. Príkla-

dom transakčne nenáročnej aktivity je príprava rozhodnutia o výške 

poplatku za odpad, ktoré má uskutočniť úradník podľa definovaných 

pravidiel vo všeobecne záväznom nariadení mesta. Príkladom transakč-

ne náročnej aktivity je zas realizácia primárneho vzdelávania na základ-

ných školách, ktorá si vyžaduje veľa učiteľov pracujúcich s množstvom 

študentov a vhodnými metódami; prípadne realizácia experimentu 

zameraného na zvýšenie účinnosti výnosu z miestnych daní. 

Ďalším faktorom je voľnosť aktérov pri rozhodovaní o reali-

zácii príslušnej aktivity. Pri poskytovaní služieb sa miera voľnosti  
v rozhodovaní aktérov zodpovedných za ich implementáciu líši do tej 

miery, do ktorej si to ich poskytovanie vyžaduje. Aktéri majú istú 

mieru voľnosti pri rozhodovaní v situácii, keď na to, čo poskytujú, 

potrebujú informácie, avšak tie nie sú úplné a presné, a preto dané 

rozhodovanie nie je úplne mechanické. Mieru voľnosti v rozhodovaní 

aktéra je možné posúdiť aj odpovedaním na nasledovné otázky: 

 Vyžaduje úspešná implementácia aktivity to, aby mal aktér profe-

sijné vzdelanie, tréning, skúsenosti – alebo to nie je nevyhnutné  

a všetky fakty sú dostupné alebo ľahko dostupné? 

 Do akej miery je finančne náročné pre tretiu stranu verifikovať, čo 

sú pravdivé fakty v rámci riešenej situácie? 

Uvedenú situáciu ilustruje rozdiel medzi posudzovaním žiados-

tí o stavebné povolenia veľkých stavieb a organizáciou okrúhleho 

stola primátora so seniormi. Posudzovanie žiadostí o stavebné povo-

lenia vyžaduje, aby sa ku každej veľkej stavbe pristupovalo individu-

álne a prijatie rozhodnutia si vyžaduje mnoho podkladových materiá-

lov a štúdií. Organizácia okrúhleho stola primátora so seniormi je 

však rutinou aktivitou, ktorá je jednoducho zreplikovateľná, nie je 
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náročné ju uskutočniť znova. Pri práci mestskej polície si posúdenie 

porušenia zákazu státia na chodníkoch nevyžaduje veľkú voľnosť  

v rozhodovaní, podobne ako dodanie dohodnutých učebníc do škôl. 

Avšak kvalita vyučovania si zvažovanie situácií zo strany učiteľa 

vyžaduje. Takmer všetky sektory a aktivity zahŕňajú prvky/časti, kto-

ré si rozlišovanie a zvažovanie príslušných situácií vyžadujú, ako aj 

také, ktoré si to nevyžadujú. 

Tretím faktorom je rozlíšenie toho, či štát (prípadne mesto) po-

skytuje danou aktivitou službu – alebo stanovuje povinnosti obyva-

teľom krajiny. Tí, ktorí vyberajú miestne dane a poplatky, ukladajú 

obyvateľom povinnosti. Ak policajt chytí zločinca, robí tým „službu“ 

celej spoločnosti, avšak tí, ktorí sa snažia obchádzať zákon, vnímajú 

rolu polície ako ukladanie ďalších povinností. Uvedené rozlišovanie – 

teda či implementujúci aktéri kladú obyvateľom povinnosti alebo im 

poskytujú služby, je dôležité z dvoch dôvodov. Prvým z nich je sku-

točnosť, že uvedené definuje, či vzťah medzi klientom a aktérom 

môže byť nápomocný pri zodpovedaní sa (accountability) poskytova-

teľa služby. Ak ide o poskytovanie služieb, získavanie spätnej väzby 

od klientov, ktorým sa daná služba poskytuje, je dôležité pre hodno-

tenie výkonu. Pri ukladaní povinností obyvateľom je daná možnosť 

obmedzenejšia. Druhým dôvodom je korupčné riziko spojené so sta-

novovaním povinnosti obyvateľom mesta. Príkladom je korupčné 

riziko pri snahe obyvateľov o nižšiu daň z nehnuteľnosti. Pri ukladaní 

povinnosti tak aktéri implementácie čelia väčšiemu tlaku precíznejšie 

ne-stanovovať fakty potrebné na naplnenie daného pravidlá.  

Autori zároveň odporúčajú uvažovať nad tým, či je implemen-

tácia danej aktivity založená na známej technológii a poznaní, teda 

či existuje ucelený súbor vedomostí, podľa ktorého možno riešiť prí-

slušnú situáciu. V kontexte spravovania miest môže byť príkladom 

základná starostlivosť o zeleň a parky v meste, kde je spôsob sadenia 

stromov a kvetov známou a replikovateľnou aktivitou. Úspešné spra-

vovanie miest si však často vyžaduje, aby aktéri dokázali ísť aj „nad“ 

predpísané protokoly a inovovali postupy, uskutočňovali experimenty 

a zavádzali účinné inovácie. V danej súvislosti tak je pre mesto vý-

zvou zníženie množstva cigaretových ohorkov na mestských uliciach, 

ktorá nemá rutinné riešenie.  
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Na základe uvedených štyroch faktorov vytvorili Andrews  

a kol. (2017) typológiu piatich typov úloh, a to na základe náročnosti 

na organizačnú spôsobilosť a toho, ako dané úlohy podporujú alebo 

komplikujú budovanie danej spôsobilosti. 

TABUĽKA 12: Päť typov aktivít, ktorých úspešná realizácia predpokla-

dá (a vyžaduje si) rozdielne spôsobilosti  

Typ aktivity Predpokladané 

schopnosti 

Príklady 

Tvorba politík/elitné 

služby 

TN VR PT  

alebo PT 

Tvorba opatrení zameraných 

na zvýšenie výnosu dane 

z nehnuteľnosti v meste 

Špecializovaná inštitúcia –  
napr. Metropolitný inštitút 

Bratislavy 

Logistika TN VR Organizácia stretnutí 

Spravovanie platobných  

systémov 

Spravovanie parkoviska 

Poskytovanie služieb 

náročných na  

implementáciu 

TN VR PT S Výučba na základných  

školách 

Uloženie povinností 

náročných na  

implementáciu 

TN VR PT P Regulácia súkromných posky-

tovateľov verejných služieb, 

napr. na odvoz odpadu 

Enormne náročné 

úlohy (wicked hard) 

TN VR PT S 

alebo P 

Zvyšovanie inovatívneho 

potenciálu mestských organi-

zácií a magistrátu 

Kapitálové financovanie  

mestských firiem 

Zdroj: Andrews a kol. (2017) a autori  

Poznámka: transakčná náročnosť (TN), voľnosť pri rozhodovaní (VR), poznanie  
a technológie (PT), služba (S) alebo stanovenie povinností (P) obyvateľom.  

Prečiarknuté znamená nízku náročnosť na uvedený typ spôsobilosti.  
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Prvým typom spôsobilosti v organizáciách/štáte je tvorba poli-

tík a poskytovanie koncentrovaných elitných služieb. Ide o trans-

akčne menej náročné aktivity, niekedy je dokonca žiaduce pracovať 

len v malej skupine ľudí. Verejné politiky bývajú pripravované urče-

nými organizáciami príslušného sektora (napr. určené oddelenie na 

miestnom úrade a/alebo ministerstve) a podobne sú na tom aj elitné 

služby, ktoré majú konkrétneho nositeľa (napr. analytické jednotky 

jednotlivých rezortov, kde zvyčajne pracujú zamestnanci s vynikajú-

cim vzdelaním v danom odbore). Pri uvedených aktivitách je hlav-

ným garantom kvality výlučné postavenie daných organizácií a profe-

sionalita tých, ktorí tam pracujú. Teda tlak danej profesijnej skupiny 

(ak existuje) na kvalitu. Špičkového behaviorálneho odborní-

ka/analytika totiž zvyčajne zaujíma, čo si o jeho dizajne experimentu 

vo verejnej správe myslia jeho kolegovia. To však nevyhnutne ne-

znamená, že sa táto spôsobilosť potenciálne premietne v širšej spôso-

bilosti pri aktivitách, ktoré sú transakčne náročnejšie.  

Druhým typom organizačnej spôsobilosti je zabezpečenie lo-

gistiky. Tu ide o schopnosť organizácií zabezpečiť to, aby veľký 

počet aktérov dodržiaval relatívne jednoduchý scenár, ktorý je zalo-

žený na ľahko pozorovateľných faktoch. Príkladom je úradník vyko-

návajúci jednoduché transakcie v klientskych centrách miestnych 

úradov. Ide o vykonávanie rutinných aktivít (Leonard, 2002), v kto-

rých nie je veľa možností a ich posúdenie je relatívne jednoduché. 

Ďalším typom úloh, ktoré vykonáva verejná správa, je poskyto-

vanie služieb náročných na implementáciu. Ide o transakčne náročné 

aktivity, pri ktorých je pomerne veľká miera voľnosti v rozhodovaní  

a usudzovaní decízora. Príkladom je výstavba metra a ciest v rámci 

mesta. Implementácia týchto opatrení si vyžaduje veľké organizácie  

s aktérmi vykonávajúcimi komplikované činnosti. Z hľadiska tlaku na 

kvalitu je dôležité to, či ide o služby, v ktorých aktéri interagujú  

s ľuďmi, ktorí priamo benefitujú z úspešnej implementácie.  

Štvrtým typom úloh je ukladanie povinností náročných na 

implementáciu. Ide napríklad o výber daní a poplatkov alebo prácu 

polície. Implementácia si v tomto prípade vyžaduje prekonať odpor, 

ktorý majú tí, na ktorých sa povinnosti vzťahujú (snažia sa podplácať 

a pod.). 
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Enormne náročné úlohy sú tými najťažšími. Ja je pre ne ty-

pická transakčná náročnosť a voľnosť v rozhodovaní (aktéri vykoná-

vajú rozhodnutia založené na ťažko overiteľných vedomostiach). Nie 

sú založené na známej technológii alebo známom postupe. Príkladom 

je vybudovanie inovatívneho potenciálu na magistrátoch miest.  

Táto klasifikácia neumožňuje klasifikovať jednotlivé sektory, 

ale analyticky uvažovať o rôznych typoch úloh v rámci jedného sek-

tora. V rámci sociálnej agendy riešenej na úrovni miest môžu mať 

prípravu sociálneho a komunitného plánu koordinačne na starosti 

úradníci/technokrati, ale je to koordinačne náročná úloha a jej rieše-

nia nie sú vopred jasné. Tu je potrebné spolupracovať s mnohými 

aktérmi v meste. Príprava konkrétnych politík z daného plánu nemusí 

byť transakčne náročná a môže byť zverená aj technokratom. Obyva-

telia môžu získať od mesta napr. poukaz na zdravotné pomôcky, čo je 

hlavne logistická úloha, podobne ako vybudovanie stacionára pre 

dôchodcov. Práca sociálnych pracovníkov v dennom stacionári si 

vyžaduje prítomnosť profesionálnych sociálnych pracovníkov, prí-

padne zdravotných sestier, ktoré vedia, akú pomoc v danej situácii 

poskytnúť. Ide o poskytovanie služieb náročných na implementáciu. 

Nájdeme tu aj príklady veľmi ťažkých úloh – tu je potrebné robiť 

inovácie s cieľom zvyšovať úroveň kvality sociálnych služieb  

a v danej oblasti uskutočňovať a vyhodnocovať experimenty. 

Klasická weberovská byrokracia je vhodná na logistické úlohy, 

v rámci ktorých je možné aplikovať jednoduché princípy zodpoveda-

nia sa (accountability), akými sú delegácia (čo má konkrétny aktér 

robiť) a informácie (meranie výkonu aktéra), ktoré sú redukovateľné 

na pomerne jednoduché fakty. 

To, ako organizácie vykonávajú svoje činnosti, podľa Min-

tzberga (1979) závisí od toho, akej úlohe čelia, teda čo je ich hlavné 

operačné jadro (operating core). Veľké organizácie majú mnoho častí 

a tieto jednotlivé časti majú odlišné požiadavky na ich jednotlivé 

spôsobilosti. Avšak ich operačné jadro je to, prečo daná organizácia 

existuje a v čom chce byť jedinečná. Na univerzite nie sú operačným 

jadrom ekonomické a účtovné oddelenia, aj keď sú dôležité, aby uni-

verzita fungovala správne. Štruktúra, veľkosť, rozsah a kultúra orga-

nizácie sa odvíjajú od vlastnosti jej operačného jadra.  
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Andrews a kol. (2017) uvádzajú, že posun organizácie z bodu, 

v ktorom jej úplne chýba spôsobilosť vykonávať zverené úlohy, do 

bodu, v ktorom dostatočnú spôsobilosť nadobudne, je sama o sebe 

enormne náročná úloha. A to preto, lebo vybudovať spôsobilosť or-

ganizácie na príslušné úlohy nie je „existujúcim poznaním/známou 

technológiou“. Zmeniť organizáciu znamená zmeniť správanie sa 

ľudí – ale mnohé aspekty ľudského správania sú jednoducho príliš 

zložité na to, aby boli zredukované do jednoduchého vzorca. Zároveň 

autori uvádzajú, že neexistuje program, politika alebo projekt, ktorý 

by neobsahoval viaceré typy výziev – vrátane enormne náročných 

úloh, ktoré vo väčšine iniciatív dominujú. To znamená, že sú známe 

skôr problémy, ktoré je potrebné riešiť – a menej poznáme riešenia. 

Úspechy pri riešení takýchto typov úloh pramenili viac z experimen-

tovania a učenia sa – a menej z preddizajnovania naplánovaného pro-

cesu a interesovania viacerých lídrov a tímov. Podľa autorov teda 

platí, že na vyriešenie odlišných výziev je potrebné pracovať s odliš-

nými stratégiami. Pri rutinných otázkach, ako je vyššie spomenutá 

logistika, odporúčajú iné prístupy ako pri enormne náročných úlohách 

organizácie verejnej správy. 

Predchádzajúce kapitoly tejto monografie sa venovali tomu, 

aké prístupy (politiky, nástroje či riešenia) sú v súčasnosti trendom 

pri spravovaní miest. To, že si dané trendy uvedomuje politické ve-

denie mesta, manažéri a administratíva mesta, ešte nezaručuje to, že 

ich prenos do kontextu mesta bude účinný. Účinný prenos si totiž 

vyžaduje viaceré zmeny v činnosti príslušných organizácií. Dostáva-

me sa tak k ďalšiemu aspektu uvažovania o organizačnej spôsobilosti, 

a to k téme, ako organizačnú spôsobilosť zmeniť, resp. posilniť. Nie 

každá organizačná zmena je totiž realizovaná s cieľom posilniť spô-

sobilosť organizácie – a ak sa aj uskutočňuje s danou ambíciou, ne-
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znamená to, že posilnenie spôsobilosti organizácia dosiahne. V nasle-

dujúcej časti tejto kapitoly sa preto budeme bližšie venovať tomu, čo 

vieme o zmenách v organizáciách z hľadiska teórií zmien a čo vie-

me o zlyhaniach ich implementácie. 

Ako už bolo uvedené vyššie, nie každá organizačná zmena je 

realizovaná s cieľom posilniť spôsobilosť organizácie a ak sa aj usku-

točňuje s danou ambíciou, neznamená to, že posilnenie spôsobilosti 

organizácie dosiahne. Dôvodom môžu byť zlyhania, ktoré pramenia 

z toho, že sa napríklad vyberie nesprávny prístup, resp. sa pracuje  

s nesprávnou teóriou zmeny. Andrews a kol. (2017) inými slovami 

tvrdia, že hoci sa zlyhanie prejaví v rámci implementácie, neznamená 

to, že zlyhanie v implementácii aj tkvelo. Uvádzajú dva typy zlyhaní 

organizácií, ktoré sú v tomto kontexte dôležité – izomorfické tlaky  

a problém priveľkého bremena. 

Izomorfizmus vychádza zo sociologického inštitucionalizmu. 

Výskum realizovali autori Powell a DiMaggio (1991), ktorí sa veno-

vali skúmaniu modelov prijímania pravidiel organizácií a zmien, kto-

ré sa uskutočnia v organizácii. Autori zdôrazňujú vplyv prostredia,  

v ktorom organizácia existuje a to, že organizácie sa stávajú izomor-

fické so svojím okolím, teda sa im podobajú. Izomorfizmus definova-

li ako „proces, ktorý tlačí na to, aby sa subjekty podobali tým subjek-

tom, ktoré čelia rovnakému prostrediu,“ (Powell – DiMaggio, 1991). 

Organizácia sa tak snaží zabezpečiť legitimitu cez imitáciu foriem 

moderných inštitúcií, avšak bez zabezpečenia ich správneho fungo-

vania. Autori rozlišujú tri typy izomorfizmu – mimetizmus, donútenie 

a normatívne tlaky (DiMaggio – Powell, 1983). 

Dimitrakopolos and Passas (2003) sa bližšie venujú popisu da-

ných troch typov izormorfických tlakov. Donucovací izomorfizmus je 

výsledkom formálnych a neformálnych tlakov organizácií na iné or-

ganizácie, ktoré bývajú na nich závislé, a teda sú s nimi v asymetric-

kom vzťahu. Mimetizmus nastáva vtedy, keď v organizácii vládne 

neistota alebo neurčitosť pri hľadaní vhodného riešenia. Nejasnosť 
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preferencií a slabé pochopenie daného kontextu alebo problému môže 

viesť decízorov k tomu, že zvolia také riešenia, ktoré imitujú riešenia 

aplikované v iných oblastiach ich aktivít, prípadne riešenia z iných 

krajín. Pre dané riešenie sa rozhodnú preto, lebo sa im zdá legitímne  

a úspešné pri riešení podobných situácií. Čo sa týka normatívnych 

tlakov, tie sa spoliehajú na profesionalitu. Ide napr. o formálne vzde-

lávanie decízorov (napr. politikov a úradníkov) a vytvorenie siete 

profesionálov, ktorí formujú spoločnú terminológiu, ako aj spoločný 

prístup k riešeniu jednotlivých problémov (Dimitrakopolos – Passas, 

2003). Z logiky izomorfizmu teda vyplýva, že krajiny prijímajú nové 

pravidlá buď preto, lebo sú im nanútené (donucovacie tlaky), alebo 

preto, lebo sa im zdajú vhodné na rýchle riešenie ich problému (mi-

metizmus), prípadne preto, lebo sa podieľali na ich príprave (norma-

tívne tlaky). Na presadenie nových pravidiel tak majú vplyv, podľa 

uvedeného prístupu, externé aj interné motivácie decízorov. 

V rámci myšlienkového prúdu nového inštitucionalizmu ešte 

uvedieme koncepty Marcha a Olsena, ktorí predkladajú dve „logiky“ 

prijímania pravidiel – logiku vhodnosti a logiku následkov. Podľa 

logiky vhodnosti sú aktéri motivovaní internalizovanými hodnotami  

a identitami a pravidlá sú dodržiavané, lebo sú vnímané ako prirodze-

né, správne, očakávané a legitímne (March – Olsen, 2006). Pri logike 

následkov autori predpokladajú, že inštrumentálne racionálni aktéri sa 

správajú strategicky a ich cieľom je maximalizácia ich sily a blaha. 

Logika následkov znamená vybrať si alternatívu, ktorá má najlepšie 

očakávané následky a motiváciou tu sú osobné výhody (March – 

Olsen, 2006). Vzhľadom na to, že nastavenie legitimity organizácie 

môže byť rôzne – od dosahovania a preukazovania výsledkov, resp. 

toho, čo sa dosiahlo, až po „mimikry“, aj motivácie jej aktérov sa 

môžu líšiť. Ak je legitimita organizácie založená na napodobňovaní, 

aktéri budú hlavne dodržiavať pravidlá; pri legitimite založenej na 

preukazovaní výsledkov budú aktéri organizácie čeliť motiváciám, 

ktoré odmeňujú inovácie. 

Druhým typom zlyhania je situácia, keď organizácia nesie pri-

veľké bremeno. Ide o situáciu, keď prílišný a priskorý externý tlak 

aktívne bráni vzniku organicky vznikajúcej funkčnosti organizácie. 

Môže tak nastať situácia, že predčasné bremeno, ktoré je kladené na 
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organizáciu, organizácii škodí a spôsobuje stres, ktorý je vyšší než jej 

spôsobilosť. Vzniká tak nerovnováha medzi očakávaniami a skutoč-

nou kapacitou danej organizácie, resp. v širšom zmysle administra-

tívneho systému. Hovoríme, že organizácia na seba vzala priveľké 

bremeno. Predstavy o tom, čo môže daná organizácia dosiahnuť, sú 

teda nerealistické. (Andrews a kol. 2017) 

O tom, ako dosiahnuť účinnú organizačnú zmenu v organizá-

ciách tak, aby sa posilnila jej organizačná spôsobilosť, sa vedie od-

borná diskusia, a to cez koncepty nazvané teórie zmeny. Tie sa venujú 

modelom toho, ako iniciatíva – politika, program, stratégia alebo 

projekt – prispieva k želanému výsledku. Tiež sa zaoberajú tým, „čo 

a ako“ treba uskutočniť, aby sa dosiahla želaná zmena (napr.  

Lederach a kol., 2007).  

Existuje viacero teórií zmeny
78

. Sú súčasťou teórií, ktoré sa ve-

nujú sa spoločenským zmenám (social change) – teda procesom, kto-

rými sa jednotlivci a komunity vyrovnávajú so zabehnutými zvykmi, 

resp. ich zanechávajú. S tým sú spojené aj myšlienky, hodnoty a ciele 

odlišného konania, a to v rámci reakcie na náhodné alebo systémové 

faktory (Holbeche, 2006). Niektoré z nich sa sústredia na filozofiu 

manažmentu zmeny, teda na to, ktorá stratégia a ktoré metódy zmeny 

sú vhodné; iné sa sústredia na odporúčaný postup, a teda následnosť 

krokov jednotlivých aktivít v rámci procesu zmeny. Teória zmeny sa 

tak nachádza medzi zámermi a výsledkami, prípadne, ako uvádza 

Thurston (2019), teória zmeny je vzťahom medzi strategickými cieľ-

mi a aktivitami, ktoré organizácie vykonávajú. Teórie zmeny sa pou-

žívajú pri tvorbe a dizajnovaní intervencií (Johnson, Guedenet, and 

Saltzman, 2014), ako aj pri ich manažovaní a evaluácii (Mayne and 

Johnson, 2015). 

                                                
78  Pojmy, ktoré sa používajú v rámci daných teórií, sa v odbornej literatúre líšia. 

Mayne (2011) uvádza nasledovné príklady – teória (pôsobenia) opatrenia (prog-
ram theory), logický model, teória zmeny, reťazec následkov (result chain), im-
plementačná teória, cesta k výsledku (outcome pathway). 
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Ako je uvedené vyššie, teórie zmeny sa venujú aj fungovaniu in-

tervencie. Ide o pochopenie cesty od aktivít k výstupom, resp. až  

k výsledkom a ich dôsledkom. Tiež ide o pochopenie toho, prečo a za 

akých podmienok sa očakáva, že daná cesta bude fungovať (Mayne, 

2011). Tu existujú dva odlišné prístupy – lineárna zmena a nelineárna 

zmena. 

Plánované prístupy k zmene sú odporúčané napr. teoretikom 

Petrom Druckerom, ktorý zmenu vníma ako lineárny proces. Zmena 

je tu chápaná ako reakcia na impulz/stimul. Pre chápanie zmeny  

v organizáciách je potrebné odsledovať príčiny a efekty tejto zmeny. 

Podľa Morgana (1986) ide o vnímanie organizácie ako stroja. Uvede-

ný prístup tak predpokladá, že organizácie je možné zmeniť podľa 

dohodnutého cieľa, a to tými, ktorí na to majú formálne právomoci, 

teda hierarchiou. Daný model predpokladá, že budúcnosť je možné 

poznať, je predpovedateľná a formovateľná. Zmena v organizácii je 

tu chápaná ako racionálny proces. 

Holbeche (2005) uvádza, že podľa mnohých manažérov je do-

siahnutie ideálnych podmienok na zmenu extrémne náročné, dokonca 

často nemožné. Alternatívny prístup k uvedenému vnímaniu manaž-

mentu zmeny stavia na teórii chaosu, teórií komplexity a pod. Teória 

chaosu prichádza s úvahou o tom, svet je subjektom náhodnej ne-

predvídateľnosti – svet je tak komplikovaný, že malé zmeny môžu 

mať veľké dôsledky, a to aj bez toho, aby bolo možné odsledovať 

vzťah príčiny a dôsledku. Zmena môže nastať tak pod vplyvom von-

kajšieho prostredia, ako aj na základe interných podnetov, ako je 

napr. skupinová dynamika. Tento prístup je nelineárnym prístupom 

k zmene v organizácii, pričom platí, že reakcia nie je proporcionálna 

voči príčine. V rámci danej konceptualizácie zmeny v organizácii 

zohrávajú úlohu aj intuícia, emócie, moc a učenie sa cez pokusy  

a omyly. Kľúčom k uskutočneniu organizačnej zmeny sú v tomto 

modeli náhodné, neočakávané a neúmyselné udalosti (Holbeche, 

2006). Keďže podľa tohto modelu je budúcnosť nepredvídateľná, 

dôraz sa kladie na pochopenie objavujúcich sa/vynárajúcich sa vzor-

cov a modelov správania a rozhodovania (patterns) v organizácii. 

Podľa Henryho Mintzberga (1987) je dôležité zistiť, ako najlepšie 

použiť dané vzorce v organizácii a v prostredí, v ktorom zmena pôso-
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bí. To zahŕňa aj zistenie a posilnenie stratégií, ktoré sa už 

v organizácii vyvíjajú. Uvedený prístup teda stavia na tom, že ľudské 

systémy sú tak zložité, že žiaden jednotlivec alebo malá skupina jed-

notlivcov nedokážu úplne pochopiť, čo sa stalo. Úlohou manažérov  

v takýchto modeloch je vytvoriť kreatívne, fluidné, adaptívne organi-

zácie (napr. z hľadiska štruktúry, zručností, procesov a toku informá-

cií…) a to tak, aby z toho vznikla najlepšia stratégia. Za dôležité sa tu 

považujú procesy rozhodovania, kam patrí snaha zapojiť a motivovať 

ľudí, viesť stretnutia, delegovať úlohy a pod. Zmena je v tomto mode-

li vnímaná ako výsledok viacerých aktivít, pričom ich následky nie je 

možné vopred predpovedať. Ide o hľadanie rovnováhy medzi vedo-

mými (cielenými) aktivitami a náhodnými aktivitami, kde je dôleži-

tým faktorom prostredie, v ktorom sa dané aktivity dejú. Ako sme 

spomínali, ide o nelineárne uvažovanie o zmene. Autori toto chápanie 

zmeny v organizácii nazývajú emergenciou
79

 (emerging change). 

Vedecké poznanie teda ponúka lineárne chápanie zmeny v orga-

nizáciách aj nelineárne chápanie zmeny v organizáciách. Holbeche 

(2005) uvádza, že sa nedá povedať, ktorý z uvedených prístupov je sám 

o sebe správny a ktorý chybný. Skôr je potrebná ich kombinácia – kom-

binácia plánovania aj emergencie. Obidva prístupy však predpokladajú 

istú organizačnú spôsobilosť na prípravu a implementáciu zmien. 

Michael Beer a Nitin Nohria (2000) v kontexte zmeny organi-

začnej spôsobilosti hovoria o teórii zmeny O
80.

, ktorú konceptualizujú 

ako snahu vytvoriť organizačnú kultúru a spôsobilosť cez individuál-

                                                
79  Viac pozri na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Komplexn%C3%BD_adapt% 

C3%ADvny_syst%C3%A9m. 
80  Autori hovoria o dvoch typoch zmien v organizácii – teórii E a teórii O. V rámci 

teórie zmeny E ide o napríklad o prepúšťanie, teda znižovanie počtu zamestnan-
cov a reštrukturalizáciu. 
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ne a organizačné učenie sa. Holbeche (2005) uvádza, že bez ohľadu 

na to, aké sú krátkodobé ciele zmeny, základným cieľom by malo byť 

vybudovanie, prípadne zlepšenie spôsobilosti organizácie tak, aby 

dosahovala lepší výkon. Preto by snahy o zmeny mali smerovať  

k podpore inovácií a zdieľaniu poznania, k tvorbe poznania a podpore 

práce v tímoch, ďalej k motivovaniu ľudí k vynikajúcemu výkonu  

a učeniu sa. Cieľom je to, aby sa posilnilo správanie vedúce k posil-

nenej výkonnosti a zároveň, aby sa zavádzali nové procesy. Holbeche 

(2006) tvrdí, že organizačná spôsobilosť je spojená so zdrojmi, 

procesmi a hodnotami. Pod zdrojmi v tomto kontexte myslíme hma-

tateľné zdroje, ako sú ľudia, vybavenie, technológie, peniaze, ako aj 

nehmatateľné zdroje, ako sú vzťahy so zainteresovanými stranami 

(stakeholders), kolegami a obyvateľmi/klientmi, informácie a kvalita 

značky, reputácia, vedomosti, skúsenosti, pracovná morálka a pod. 

Pri procesoch sú dôležité prístupy ku komunikácii, koordinačné pro-

cesy, procesy rozhodovania a pod. Christensen – Overdorf (2000) sa 

v kontexte spôsobilosti organizácií venujú aj hodnotám a tie vnímajú 

ako „štandardy, na základe ktorých zamestnanci stanovujú priority… 

alebo to, kto je dôležitejší a kto je menej dôležitý,“.  

Hodnoty definujú aj to, čo organizácia nebude robiť. Rozhod-

nutia o prioritách zamestnanci prijímajú na každej úrovni organizácie. 

Holbeche (2006) uvádza, že keď zamestnanec organizácie dodržiava 

procesy a priorizuje na základe internalizovaných hodnôt, vtedy pro-

cesy a hodnoty vytvárajú kultúru organizácie.    

Keď hovoríme o podpore spôsobilosti organizácie, je dôležité 

aj to, či je organizácia otvorená inováciám, to znamená, či má defino-

vané a zavedené procesy, pomocou ktorých sú generované nové myš-

lienky/nápady. Viacerí autori v danom kontexte hovoria o učiacich sa 

organizáciách (Holbeche, 2005). Ide o organizácie, v ktorých sa or-

ganizačná zmena vníma ako proces – a menej ako udalosť. Podľa 

Rowdena (2001) platí, že ak si organizácie nevyvinú prístup k učeniu 

sa v rámci samotných organizácií, nedokážu sa rýchlo adaptovať  

(a v trhovom prostredí aj prežiť). Úspešné organizácie majú spôsobi-

losť účinne reagovať na požadované zmeny. Nevenujú sa len tomu, 

ako manažovať zmeny, ale tiež sa snažia vybudovať vývoja-schopnú 

kultúru, pre ktorú je typické učenie sa, flexibilita a pod. Spoločným 
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znakom učiacich sa organizácií je to, že poskytujú podmienky pre 

neustále učenie. Ďalej učenie používajú na to, aby dosahovali svoje 

ciele; prepájajú jednotlivé výkony s organizačnými cieľmi; podporujú 

dialóg tak, aby pracovníci cítili, že sa môžu otvoriť a môžu riskovať; 

prijímajú tvorivé napätie ako zdroj energie a obnovy; stále si uvedo-

mujú prostredie, ktorým na seba vzájomne pôsobia (Rowden, 2001).  

Andrews a kol. (2017) odporúčajú používať viaceré analytické 

nástroje na uvažovanie o tom, ako postupovať pri budovaní spôsobi-

losti organizácie a účinne riešiť delegovanú agendu. Rozlišujú dva 

odlišné prístupy – prístup SLDC, čo je zmena vedená riešeniami  

a lídrami (solution and leader-driven change); a prístup PDIA, čo je 

problémom vedená viackolová adaptácia (problem driven iterative 

adaptation). Prístup SLDC sa sústreďuje na riešenia a zmenu riadenú 

lídrom – zmena je implementovaná a realizovaná na základe vopred 

pripraveného podrobného plánu na to určeným jednotlivcom. Pomoc 

im poskytuje skupina expertov. Prístup PDIA sa nespolieha na plány 

a vopred známe riešenia budovania spôsobilosti organizácií štátu. 

PDIA kombinuje prístupy, ktoré zohľadňujú zložitosť hľadania  

a identifikovania správneho prístupu/riešenia, a preto:  

 podporuje experimenty, zhromažďovanie nápadov a z nich defi-

novanie riešenia; 

 svojou metodológiou vytvára dobré prostredie pre rozhodovanie, 

ktoré podporuje experimentovanie a „pozitívnu odchýlku“; 

 zapája široké spektrum aktérov, aby zabezpečili životaschopnosť, 

legitimitu a relevantnosť reforiem – tie majú politickú podporu  

a sú realizovateľné (Andrews a kol, 2017). 

Základné rozdiely medzi uvedenými prístupmi sú uvedené 

v tabuľke 13. 

Prístup PDIA poskytuje metodológiu na detailne vysvetlenie 

problému, ktorý je predmetom riešenia, i na prípravu vhodných rieše-

ní, a to vrátane inovatívnych prístupov a poskytovania spätnej väzby 

na identifikované riešenia. To znamená, že riešenia nie sú dopredu 

známe alebo vymedzené ako jediné možné (poznanie a/alebo techno-

lógia), riešenia sa ešte iba hľadajú. Zároveň sa tu zdôrazňuje potreba 

pravidelne vyhodnocovať účinnosť zvolenej intervencie, a to tak, ako 

to naznačuje obrázok 18. 
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TABUĽKA 13: Prístup SLDC vs. prístup PDIA 

  Prístup SLDC Prístup PDIA 

Čo ženie/poháňa 

činnosť? 

Jasne identifikované  

a preddefinované  

riešenie. 

Problém, ktorí cítia tí, ktorí 

sú zapojení. 

Ako je činnosť 

identifikovaná, 

vykonávaná? 

Odkaz na existujúce 

vedomosti a skúsenosti, 
naplánovaný presný kurz 

v pláne, implementácia 

podľa plánu. 

Prostredníctvom  

experimentálnych  
interakcií, v ktorých tímy 

podnikajú kroky, učia sa, 

prispôsobujú sa a robia 

nejaký ďalší krok. 

Aká je  

požadovaná 

autorita,  

vedenie?  

Jediný overovateľ zaisťu-

júci zhodu s plánom – so 

žiadnymi ďalšími 

 požiadavkami alebo 

napätím. 

Viacerí overovatelia  

riadiaci riziká projektu 

(motivovaním tímov  

a podobne) a podporujúci 

experimentovanie. 

Kto potrebuje 

byť zapojený? 

Malá skupina vhodne 

kvalifikovaných  

jedincov. 

Viacaktérové skupiny  

(alebo tímy) s rôznou 

 funkčnou zodpovednosťou. 

Zdroj: Andrews a kol. (2017)  
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Úvodný citát starostu malej obce z východného Slovenska vy-

stihol myšlienku tejto monografie – zvyšovať kvalitu života v obci je 

podstatne náročnejšie ako zabezpečiť zateplenie budovy miestneho 

úradu. Modernizácia verejnej správy má viesť k vyššej kvalite života 

obyvateľov, no samotná modernizácia je náročná, a to z hľadiska 

hľadania (správnych) riešení, procesov, ďalej z hľadiska implementá-

cie do praxe, udržania kvality ľudských zdrojov, ako aj z hľadiska 

udržateľnosti výsledkov a vplyvov inovácií na dlhšie časové obdobie 

(než len na jedno volebné obdobie starostu alebo primátora). Jedným 

zo zámerov tejto monografie bolo na praktických príkladoch (aj) zo 

slovenskej praxe ilustrovať, že nová paradigma v modernizácii verej-

nej správy nie je relevantná iba pre veľké mestá a štátne organizácie.  

Chytré mesto je mesto, ktoré strategicky a systematicky plánuje; 

nebojí sa testovať nové prístupy v tvorbe verejných politík; pri tvorbe 

verejných politík využíva dáta a dôkazy; technológie využíva so záme-

rom efektívnejšieho využívania obmedzených zdrojov; buduje kapacity 

a zvyšuje spôsobilosť miestneho úradu; zapája do rozhodovania obča-

nov; a cieľom jeho verejných politík je zvyšovanie kvality života obča-

nov meste. Hoci hovoríme o chytrom meste, v monografii ukazujeme, 

že uvedený prístup si môžu osvojiť aj malé obce. Chytré spravovanie 

predstavuje zmenu spôsobu uvažovania o spravovaní miest a obcí. Ide 

tu o zohľadňovanie hodnoty za peniaze pri zavádzaní technológií;  

o budovanie kapacít a spôsobilostí miestnych úradov; o zapájaní ľudí 

do rozhodovania a tvorby verejných politík; o líderstvo a spoluprácu; 

a o aplikáciu behaviorálnych prístupov a práci s dátami. Uvedené je 

možné zavádzať aj v malých obciach.  

Behaviorálnemu prístupu k chytrému spravovaniu a budovaniu 

spôsobilosti organizácií verejnej správy na prípravu, zavádzanie  

a udržiavanie opatrení pre zvyšovanie kvality života v príslušných 

mestách a obciach, sme venovali výraznejší priestor v 2. a 3. kapitole. 
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Kapitola o behaviorálnom prístupe stojí na poznaní získanom  

z aplikačných projektov Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa 

o svojich občanov (Operačný program Efektívna verejná správa)  

a Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účin-

nosti miestnych verejných politík (APVV) s cieľom predstaviť teore-

tické a praktické aspekty tejto formy chytrého spravovania.  

Skúsenosti nadobudnuté počas našich pilotných projektov 

v aplikačnej spolupráci s miestnymi samosprávami sú doposiaľ  

v súlade s úvahami OECD expertov o (ne)podobe behaviorálnej ve-

rejnej politiky (tabuľka 14). 

TABUĽKA 14: Niekoľko úvah na zváženie pred aplikovaním behavio-

rálnej verejnej politiky 

Čím  

behaviorálna verejná politika  

je? 

Čím  

behaviorálna verejná politika  

nie je? 

METÓDA PRE RIEŠENIE 

PROBLÉMOV 
„VŠELIEK“ 

BVP reprezentuje obzvlášť silnú 

metódu na: 
 porozumenie problémom politík; 
 predtestovanie riešení naprieč 

širokým spektrom agend. 

BVP nie je všeliekom. Niektoré 

výzvy verejnej politiky benefitujú  

z použitia tradičnejších nástrojov 

verejnej politiky (napr. finančné, 
regulačné alebo osvetové), iné zas  

z použitia netradičných nástrojov 

(napr. homocentrický dizajn alebo 

machine learning) 

SPÔSOB UČENIA SA, ČO 

FUNGUJE A ČO NEFUNGUJE 

JEDNOLIATE  

RIEŠENIA 

BVP uprednostňuje kultúru  

empirického testovania svojich 

opatrení a riešení, čím často v pro-

cese riešenia problémov verejných 

politík môžu experti aj aktualizovať 

doterajšie vedecké vedomosti  

o predmetnom probléme. 

Replikovanie riešenia z jedného 

prostredia nemusí fungovať  

v druhom prostredí. Predtestovanie 

riešenia v novom kontexte  

minimalizuje riziko zlyhania. 
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Čím  

behaviorálna verejná politika  

je? 

Čím  

behaviorálna verejná politika  

nie je? 

VIAC AKO  

NUDGING 

LEN PRE  

„BEHAVIORÁLNYCH  

EXPERTOV“ 

BVP je viac ako len o postrčeniach  

a malých zmenách. BVP reprezentuje 

širokú paletu nástrojov, ktoré uľahču-

jú použitie „tvrdých dôkazov na 

diagnostiku problémov, ktoré uľah-

čujú prekonávanie priepasti medzi 

výskumom a praxou. Tie dokážu byť 

v neposlednom rade dôležitým vý-

chodiskom pre obsiahle riešenia 

problémov verejnej politiky. 

BVP nie je vykonávaná len behavio-

rálnymi. expertmi. Projekty v rámci 

BVP benefitujú 

z multidiscipliniarity. Bežne s úspe-

chom spájajú rôzne expertízy od 

kontextuálnych poznatkov predmet-

nej politiky, cez behaviorálne vedy 

až po praktické skúsenosti s realizá-

ciou projektov v rámci štátnej  

správy. 

NÁSTROJE  

VEREJNEJ POLITIKY 
IRACIONALITA 

BVP by mala byť konzultovaná pri 

každom dizajnovaní či vyhodnoco-

vaní verejnej politiky. Aj v prípa-

doch, keď nie je možné vykonať 
behaviorálny audit či experimento-

vať, princípy, postupy práce a nástro-

je BVP môžu byť stále užitočným 

doplnkom tradičných nástrojov ve-

rejnej politiky používaných naprieč 

celým životným cyklom politík. 

BVP nenaznačuje, že sme funda-

mentálne iracionálne bytosti.  

Naopak, BVP argumentuje, že od-

chýlky od „tradične chápaného“ 
racionálneho správania nie sú  

výsledkom skresleného uvažovania, 

ale skôr adaptívneho uvažovania, čo 

umožňuje považovať využívanie 

niektorých heuristík v našom  

neistom svete za efektívne. 

Zdroj: OECD (2019) str. 19 

Účinne zavedenie behaviorálneho prístupu v konkrétnej orga-

nizácii mesta alebo obce si vyžaduje zmenu kultúry v riadení samo-

správy, predovšetkým v oblasti testovania a zavádzania intervencií, 

ich vyhodnocovania, úpravy a opätovného testovania. Prenos inter-

vencií (inovácií) z jednej krajiny do druhej krajiny bez zohľadnenia 

kontextu totiž nemusí priniesť želané efekty.  
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Vybudovať organizáciu, ktorá má spôsobilosť prinášať nové 

chytré riešenia, je enormne ťažká úloha a organizácie sa na ceste  

k zvyšovaniu kvality života obyvateľov musia s touto výzvou vyspo-

riadať. Táto monografia ich na to upriamuje a veríme, že im môže 

pomôcť.  

Pri písaní tejto monografie sme čerpali nielen z aktuálnej ve-

deckej literatúry, ale aj z vlastnej skúsenosti a z poznania, ktoré sme 

získali v rámci práce s mestami na Slovensku. Behaviorálny tím
81

 

začal postupne vznikať na Ústave verejnej politiky od roku 2015. Od 

roku 2018 spolupracujeme s mestami a aplikujeme behaviorálne in-

tervencie priamo v teréne. Viaceré ilustrované príklady sú výsledkom 

výskumnej činnosti Ústavu verejnej politiky. Táto monografia slúži 

ako úvodný „výkop“ témy chytrého spravovania a modernizácie  

v miestnej samospráve na Slovensku. Našou ambíciou je v tejto téme 

ďalej pokračovať. Preto uvítame vaše podnety a kritiku, ktorá môže 

posunúť ďalej odbornú diskusiu o chytrom spravovaní a modernizácii 

v mestách a obciach na Slovensku. 

 

 

 

 

 

 

                                                
81

  Pre viac informácií o ďalších projektoch a aktivitách tímu pozrite na http:// 

behavioralnaverejnapolitika.sk/ 
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. pôsobí na Ústave verejnej politiky 

FSEV UK ako odborný asistent. Je absolventom doktorandského 

štúdia na ÚVP FSEV UK a počas doktorandského štúdia absolvoval 

výmenný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne. Počas magister-

ského štúdia verejnej politiky absolvoval ročný zahraničný pobyt na 

Uppsala Universitet vo Švédsku. Výskumne sa venuje predovšetkým 

komunálnej politike, špecificky voľbám primátorov miest na Sloven-

sku, a to s dôrazom na analýzu efektu funkcionára a rodovú perspek-

tívu lokálnej reprezentácie. Rovnako sa venuje a efektom politizácie 

v mestských firmách na Slovensku. V rokoch 2011 až 2016 pracoval 

v projekte Demagog.SK, kde neskôr pôsobil ako manažér projektu.  

V rokoch 2017 a 2018 ďalej externe spolupracoval s SGI a Dema-

gog.SK na prednáškach na stredných školách na tému „Overovanie 

informácií na internete – propaganda a konšpirácie“. 

 

 

 je od r. 2017 interným doktorandom na 

Ústave verejnej politiky FSEV UK. Titul Master of Arts získal na 

Central European University v Budapešti s certifikovanou špecializá-

ciou na sociálne a politické teórie. Predmetom jeho výskumného zá-

ujmu je využiteľnosť poznatkov behaviorálnych vied na zlepšovanie 

kvality verejných služieb z pohľadu zákazníka; a zvyšovanie účinnos-

ti nástrojov verejnej politiky. Je súčasťou riešiteľského tímu „Beha-

viorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov“ a spolui-

niciátorom občianskeho združenia Slovak Behavioral Economics 

Network, v rámci ktorého organizuje odborno-populárne diskusie  

a prednášky o využiteľnosti behaviorálnych vied v bežnom živote.  

V súčasnosti pôsobí aj ako konzultant v tíme BRISK – Behaviorálny 

výskum a inovácie Slovensko, ktorý pôsobí na Úrade podpredsedu 

vlády SR pre investície a informatizáciu. 
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 je riaditeľkou Ústavu ve-

rejnej politiky FSEV UK v Bratislave. Absolvovala viaceré študijné 

pobyty, napr. na Yalovej univerzite, vo Svetovej banke a na Harvar-

dovej univerzite. Pracovala ako výskumníčka CPHR, založila a viedla 

Transparency International Slovensko, kde je v súčasnosti členkou 

správnej rady. Zároveň pôsobí vo Vedeckej rade FSEV UK a Vedec-

kej rade Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vý-

skumne sa venuje otázkam spravovania verejného sektora, hlavne 

otázkam organizácie verejnej správy, ako aj efektívnosti a účinnosti 

jej fungovania.  
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