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Zhrnutie 

 

Ústav verejnej politiky FSEV UK v Bratislave v spolupráci s Civita Center testovali 

behaviorálnu intervenciu zameranú na zvýšenie miery komunikácie občanov s 

mestom Prievidza v agende organizácie trhov. Zavedenie intervencie bolo súčasťou 

projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov, ktorý 

nadväzuje na svetový trend s cieľom využiť behaviorálne poznatky v prospech 

obyvateľov Prievidze. Táto správa z intervencie predstavuje východiská, postup práce 

a vyhodnotenie intervencie. 

 

Intervencia bola zložená z viacerých elementov a bola realizovaná v mesiacoch marec 

2019 až október 2019 v období pred Baníckym jarmokom. Mapovanie agendy mesta 

a dizajnovanie intervencie prebehlo v mesiacoch máj 2018 - marec 2019. Intervencia 

sa skladá zo zatraktívnenia podávania žiadostí online s cieľom zvýšenia podielu ľudí, 

ktorí žiadosti podávajú prostredníctvom e-mailu alebo podpísaním cez elektronický 

občiansky preukaz. Pre účely zjednodušenia a zatraktívnenia podávania žiadosti bol 

zavedený na stránke mesta v sekcii príležitostných trhov obrázok v rámcovaním 

a výzvou na podávanie žiadosti online, podporený video manuálom. Hoci vzhľadom 

na množstvo premenných a obmedzenia v práci s mestom nie je možné štatisticky 

jednoznačne preukázať kauzálnu súvislosť s intervenciou a zvýšeným podielom 

trhovníkov, ktorí podali žiadosť online, je zrejmé, že intervencia mala efekt na zníženie 

počtu žiadostí podaných poštou. Pokles podielu žiadostí podaných poštou bol oproti 

roku 2018 nižší až o 48 percent. 

 

V nasledujúcich častiach tohto textu predstavíme, čo vo všeobecnosti znamená 

pristupovať k verejnej politike behaviorálne. Následne predkladáme metodológiu našej 

práce, ktorú delíme na časť behaviorálneho auditu agendy organizovania trhov 

v meste Prievidza. Súčasťou metodológie je pomenovanie teoretických východísk pre 

intervenciu. Následne popisujeme výsledky experimentu, ktoré v závere tohto textu 

interpretujeme aj vo forme odporúčania pre verejnú politiku. V neposlednej rade sa 

sústredíme aj na predstavenie poučenia z procesu implementácie intervencie v meste 

Prievidza, ktoré môžu zvýšiť mieru realizovateľnosti odborných intervencií 

prevedených priamo v prostredí miestnych samospráv. 
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1. Predstavenie behaviorálnych prístupov vo verejnej politike 

 

Behaviorálna veda spája poznatky viacerých vedných odborov, ako sú 

mikroekonómia, kognitívna psychológia a etika. Venuje sa štúdiu ľudského správania 

a definovaniu systematického vplyvu interných a externých faktorov na výsledok 

individuálneho rozhodovania a procesov s tým spojených. Na jej poznatky nadväzuje 

behaviorálna verejná politika, ktorej význam spočíva v zohľadnení iracionálneho 

správania jednotlivcov a hľadaní spôsobov, ako robiť účinnejšie verejné politiky.  

Behaviorálny prístup k tvorbe a implementácií politík a poskytovaniu verejných služieb 

inými slovami radí pristupovať k vykonávaniu tejto úlohu akoby s dizajnérskym 

či architektským myslením. Ak tvorca či vykonávateľ verejnej politiky reflektuje 

tendencie občanov zjednodušovať a prispôsobovať si realitu a robiť na základe 

takéhoto, zjednodušeného mentálneho modelu rozhodnutia, ponúka sa mu možnosť 

zakročiť formou proaktívnej komunikácie, pripomienok, navigácie, zrozumiteľného 

informovania či inej formy dômyselného dizajnu. Behaviorálna verejná politika oceňuje 

a propaguje proaktívnu verejnú politiku, ktorá zrozumiteľne informuje a včasne 

naviguje a teda investuje pozornosť i do tých najmenších detailov v procese 

implementácií, a to najmä ak je jej úprimným cieľom pomáhať občanom. Tejto zásady 

sa taktiež držíme v našom experimente, ktorý v tejto Správe bližšie predstavujeme. 

Trend zavádzať behaviorálne poznania do procesov prijímania rozhodnutí v mestách 

je pomerne nový, ale rýchlo sa šíriaci. Nielen vlády mnohých krajín, ale aj mestské 

úrady vo viacerých krajinách vytvárajú svoje behaviorálne tímy. Príkladom je viac ako 

100 miest v USA, za ktorými stojí iniciatíva BLOOMBERG CITIES. Dané mestá si tak 

budujú kapacity v oblasti práce s dátami a dôkazmi pri tvorbe verejných politík. 

Príkladom takejto verejnej politiky môže byť intervencia vykonaná v meste Chicago, v 

ktorom sa rozhodli bojovať s príliš vysokou spotrebou jednorazových plastových 

tašiek. Mesto sa spojilo s behaviorálnym tímom ideas42, spolu s ktorým skúmalo vplyv 

zavedenia minimálnej, 7 centovej dane na plastové tašky na predajnosť týchto tašiek 

pri bežných nákupoch v potravinách. Vychádzajúc z behaviorálnych princípov, medzi 

ktoré patria napríklad averzia voči strate, zaznamenali výskumníci významný pokles 

dopytu po plastových taškách. Pred zavedením dane až 82 % nakupujúcich používalo 

jednorazové plastové tašky. Aj napriek minimálnej výške dane sa tento počet po jej 

zavedení znížil o 27,7 %. Naopak, zvýšil sa predaj papierových tašiek a aj ľudí, ktorí 

prestali tašky používať úplne1. 

Pri riešení tohto problému sme využili postupy práce inšpirované poprednými 

behaviorálnymi tímami  zaoberajúcimi sa využívaním behaviorálnych poznatkov vo 

 

1
 Homonoff, T., Kao, L. S., Palmer, D., & Seybolt, Ch. (2018). Skipping the Bag: Assessing 

the Impact of Chicago’s Tax on Disposable Bags. Dostupné na https://www.ideas42.org/wp-
content/uploads/2018/09/Bag_Tax_Paper_final.pdf 

 

https://www.ideas42.org/wp-content/uploads/2018/09/Bag_Tax_Paper_final.pdf
https://www.ideas42.org/wp-content/uploads/2018/09/Bag_Tax_Paper_final.pdf
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verejnej politike. Zatiaľ čo britský The Behavioral Insights Team pomenoval svoj 

postup práce akronymom T.E.S.T.S.2, dánska konzultačná firma iNudgeYou v 

spolupráci s OECD svoje postupy pomenovala akronymom BASIC3. V oboch 

prípadoch však ide v princípe o využitie podobných metód v približne rovnakom 

logickom slede, bez ktorých by bolo nadmieru komplikované vybrať vhodnú 

behaviorálnu intervenciu.  

Našu metodológiu riešenia výziev verejnej politiky s použitím behaviorálnych vied 

nazývame behaviorálny audit. V rámci behaviorálneho auditu prechádzame 5 

fázami: 

1. identifikáciou relevantného, behaviorálneho problému a pomenovanie cieľa 

2. pochopenie faktorov problémového správania 

3. výber vhodnej intervencie 

4. experimentálny dizajn a testovanie 

5. škálovanie formou odporúčaní pre verejnú politiku 

 

2. Teoretické východiská projektu, intervencia, metodológia a dáta  

V nasledujúcej časti predstavíme postup behaviorálneho auditu, ktorý je nevyhnutným 

predpokladom na identifikovanie potenciálnej oblasti na intervenciu. Následne 

predstavíme cieľ výskumu a výskumné otázky. Ďalej sa podrobne venujeme 

metodológii intervencie, kde identifikujeme spôsob testovania a jednotlivé premenné. 

 

Identifikácia relevantného, behaviorálneho problému a cieľa 

Prvým, nevyhnutným krokom v procese implementácie behaviorálnych intervencií je 

identifikácia relevantného, behaviorálneho problému a pomenovanie cieľa.  

Audit v meste Prievidza identifikoval ako problém vysoký podiel žiadostí o 

prevádzkovanie stánku na trhu. Podľa vyjadrenia pracovníkov oddelenia organizácie 

trhov, celý systém funguje silou zotrvačnosti, a teda že idú podľa systémov, ktoré boli 

dávno v minulosti nastavené a už sa len opakujú. Celé oddelenie bolo naklonené 

inovácii v procese organizácie trhov. Uvedené, výrazne uľahčilo proces mapovania 

agendy a následné zavedenie intervencie. 

 
 

2 Pre viac informácií pozri:  
https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/W6%20Tim%20Pearse%20-%20final.pdf.   
 
3

 Pre viac informácií pozri:  
https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/W6%20Tim%20Pearse%20-%20final.pdf  

https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/W6%20Tim%20Pearse%20-%20final.pdf
https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/W6%20Tim%20Pearse%20-%20final.pdf
https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/W6%20Tim%20Pearse%20-%20final.pdf
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Mesto pravidelne organizuje 4 trhy:  

- Veľkonočné trhy 

- Banícky jarmok 

- Dni k pamiatke zosnulých 

- Vianočné trhy 

 

V roku 2018 (v čase auditu) približne každá štvrtá žiadosť na prevádzkovanie stánku 

na príležitostných miestnych trhoch (baseline) bola doručená poštou a nie e-mailom. 

Neelektronická komunikácia s mestom je dlhodobým štandardom nielen v Prievidzi, 

avšak jej spracovanie je časovo menej efektívne v porovnaní s elektronickou 

komunikáciou. Okrem nevyhnutnosti zelektronizovania listinnej žiadosti pri kontakte 

touto formou, musí mesto odpovedať rovnakým kanálom.  

Takáto forma komunikácie s mestom je navyše dôsledkom konkrétneho rozhodnutia 

(behaviorálny základ problému). Potencionálny trhovník má už niekoľko rokov k 

dispozícii riešenie žiadosti elektronicky, no i tak sa ¼ úspešných uchádzačov o trhové 

miesto rozhodne uprednostniť poštovú formu.  

Našim cieľom je zvýšiť mieru elektronickej komunikácie s mestom Prievidza v agende 

organizovania trhov nad rámec trendu a postupný prechod trhovníkov na elektronickú 

komunikáciu. Cieľom je zmena na úrovni o približne 20 % oproti predchádzajúcemu 

roku. Dosiahnutie tohto cieľa by pre mesto znamenalo zníženie administratívnych 

nákladov spojených s procesovaním listinných žiadostí a možno realokácie 

ušetrených zdrojov.  

Máme za to, že ide o S.M.A.R.T. cieľ:  

- SPECIFIC: stanovili sme si konkrétny benchmark pre vyhodnotenie úspechu 

našej intervencie (20 % zlepšenie), 

- MEASURABLE: účinnosť nášho opatrenia je relatívne dobre merateľná, keďže 

výber daní ako jedna z málo oblastí aj na miestnej úrovni dlhodobo pracuje s 

relevantnými dátami, 

- ATTAINABLE: skúsenosti z podobných, zahraničných projektov naznačujú, že 

stanoveného zlepšenie by malo byť dosiahnuteľné, 

- RELEVANT: ak naša intervencia mestu pomôže vyzbierať o 10% viac, než jej 

zaužívané nástroje, pomôže to jej likvidite a jej investičné projekty budú mať 

stabilnejšie financovanie, 

- TIMELY:  naša intervencia a testovanie účinnosti bude zosúladené so 

štandardným harmonogramom spúšťania zaužívaných opatrení v rámci 

vykonávania predmetnej politiky, jej spustenie bude jednorázová záležitosť ako 

aj jej vyhodnotenie, ku ktorému dôjde exportom relevantných dát po uplynutí 

dohodnutého, časového intervalu v rámci štandardného, finančného auditu 

mesta. 
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Pochopenie faktorov problémového správania 

Po identifikácii problému a stanovení S.M.A.R.T. cieľa nasleduje dôležitá fáza 

pochopenia faktorov prispievajúcich k existencii problému.  

Pri analýze vychádzame z modelu správania, ktorí nás vykresľuje ako 

kognitívnych lakomcov4. Hoci máme predispozície byť rozhodovacími 

Supermanmi5, teda jednotlivcami so skvelými kognitívnymi schopnosťami a 

schopnosťami sa racionálne rozhodovať. Nie vždy však naše predispozície (vedome 

alebo nevedome) naplno využívame v náš prospech. 

Z pohľadu behaviorálnych inovácií nás v bežnom živote lepšie charakterizuje  

obmedzená racionalita, obmedzená sebeckosť či v obmedzená sila vôle6. 

Pri rozhodovaní ako konať, máme tendenciu rozhodovať sa v prospech činov skôr 

s dostatočným než maximálnym úžitkom (obmedzená racionalita)7. Pri výbere 

(a hodnotení) vhodného rozhodnutia nás navyše neovplyvňuje len vidina úžitku, ale aj 

altruizmus, pocit férovosti či domnienky o jeho spoločenskej (ne)akceptovateľnosti 

(obmedzená sebeckosť). Niekedy navyše konáme v nesúlade s našimi vlastnými 

presvedčeniami, hodnotami či predsavzatiami (obmedzená sila vôle), či nekonáme 

vôbec8. 

Charakteristickým nám je taktiež uľahčovanie rozhodovania prostredníctvom 

heuristík. Heuristikami si uľahčujeme pochopenie a navigovanie, v pre nás miestami 

príliš komplikovanej realite. Sú to akési mentálne skratky či usudzovacie pravidlá, 

ktoré zvažujeme pri rozhodovaní, aby sme dosiahli optimálne rozhodnutie9. Sú však 

dvojsečnou zbraňou. Rozhodnutie môže viesť k menej želanému výsledku. Heuristiky 

nám inými slovami vedia pomôcť k „dobrým“ aj „zlým“ rozhodnutiam. Behaviorálne 

zlyhania spôsobujú (a našu racionalitu limitujú) aj zlú alokáciu pozornosti. Sme totiž 

 

4 Stanovich, Keith E. (2009)., The cognitive miser: ways to avoid thinking". What intelligence tests miss: the 
psychology of rational thought. New Haven: Yale University Press. pp. 70–85. ISBN 9780300123852. 
5 Pre viac informácií pozri:  http://danariely.com/2008/10/16/isnt-behavioral-economics-a-depressing-view-of-
human-nature/  
6 Mullainathan, S. & Thaler, R. H., Behavioral Economics, https://www.nber.org/papers/w7948.pdf  
7 Simon, Herbert A. (1956). Rational Choice and the Structure of the Environment. Psychological Review. vyd. 
63 (2): 129–138. https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/25239_Chater~Vol_1~Ch_03.pdf  
8 OECD: Tackling Environmental Problems with the Help of Behavioural Insights (2017) 
9 Pre viac informácií pozri: Rozhodovanie a usudzovanie I., kapitola 1 a 5, 
https://www.psychologia.sav.sk/upload/VB_RaU_2010.pdf;  
Rozhodovanie a usudzovanie II., kapitola 1 a 4;  
Daniel Kahneman (2013), Thinking, Fast and Slow, časť 2. 
 

https://www.nber.org/papers/w7948.pdf
https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/25239_Chater~Vol_1~Ch_03.pdf
https://www.psychologia.sav.sk/upload/VB_RaU_2010.pdf


 

 

 

 

 

8 
 

systematicky náchylný skreslene vyhľadávať, vyberať a pracovať s informáciami 

a pocitmi. 

Naše rozhodovanie však nie je závislé len na našich podnetoch. Okrem našich 

skúseností, spomienok, túžob, presvedčení a emócií, sú rovnako centrálnym vstupom 

do rozhodovania podnety (najmä informačné) z nášho situačného prostredia, v ktorom 

sa rozhodujeme. Aj preto bola predmetom našej analýzy (auditu) tzv. architektúra 

voľby. V súlade s teóriou postrčenia10 predpokladáme, že každá situáciá má svoju 

špecifickú architektúru prezentácie možností - konania. V súlade s teóriou postrčenia 

navyše predpokladáme, že práve dômyselným dizajnom tejto architektúry môžeme 

ovplyvniť, ako sa človek zachová - môžeme ich postrčiť želaným smerom. 

Nad architektúrou voľby ako jednotlivci prežívajúci danú životnú situáciu často 

nemáme kontrolu. Nevieme ovplyvniť, ako nám obchody prezentujú svoje produkty, 

avšak pravidelne sa v ich priestoroch pohybujeme. Nevieme ovplyvniť, akým 

spôsobom nás mesto informuje o pravidlách používania MHD alebo kedy presne 

v roku dostaneme oznámenie o našej povinnosti zaplatiť miestne dane, avšak aj tak 

sme v takýchto situáciách vystavený potrebe rozhodnúť sa, ako konať.  

 

Úlohou verejnej politiky je (okrem iného) kontrolovať architektúru týchto situácií 

z pozície politickej autority. Každé mesto je architektom opatrení, ktoré priamo 

ovplyvňujú občanov a firmy pôsobiace na území mesta. 

 

V prípade prihlasovania sa na miestne trhy sa podľa pracovníkov MsÚ Prievidza 

trhovníci o svojich možnostiach dozvedajú v drvivej väčšine buď na základe predošlej 

skúsenosti s miestnymi trhmi v Prievidzi, alebo aktívnym dopytom po tejto informácií 

či už telefonickým, elektronickým kontaktom alebo fyzicky na mestskom úrade.  

 

Všetky praktické informácie (termíny, postupy a pravidlá) ako aj relevantné legislatívne 

informácie Prievidza potencionálnym záujemcom poskytuje na špeciálnej 

podstránke11 oficiálnej webovej stránky. Táto podstránka je centrálnym zdrojom 

informácií a dôležitým bodom kontaktu medzi mestom a potencionálnym trhovníkom. 

Uvedené ju robí dôležitým  prvkom v architektúry voľby. 

 

Termín konania miestnych trhov nie je fixný. Každý rok sa prispôsobuje podľa 

príslušného kalendára či dňom konania miestnych trhov v susedných mestách 

a obciach. Uvedené sa deja predovšetkým na jeseň, kedy sa takéto trhy organizujú 

vo vyššej miere. Finálny termín trhov je kodifikovaný v podobe verejnej vyhlášky12, 

 

10
 Thaler, R. & Sunstein, C. (2008), Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness.  

11 Pre viac informácií pozri: http://www.prievidza.sk/podnikatel/prilezitostne-trhy/ 
12 Pre viac informácií pozri: 
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/PODNIKATEL/Trhy%20a%20akcie/2020/Scan0012(1).pdf 

http://www.prievidza.sk/podnikatel/prilezitostne-trhy/
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/PODNIKATEL/Trhy%20a%20akcie/2020/Scan0012(1).pdf
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ktorú mesto mimo iné zverejní taktiež na predmetnej podstránke a to spravidla 

do konca januára.  

 

Okrem vyhlášky, ktorá oznamuje presný termín konania v daný rok sa na predmetnej 

podstránke mesta nachádza aj trhový poriadok13 - súbor pravidiel predaju tovaru 

a služieb počas trhov. Trhový poriadok každoročne schvaľuje miestne zastupiteľstvo. 

 

Na predmetnej podstránke sa taktiež nachádza žiadosť o predaj na miestnych trhoch. 

Táto žiadosť bola pôvodne výhradne vo formáte rtf.  Potencionálny trhovník má 

možnosť zaslať žiadosť prostredníctvom e-mailu. Uvedený postup však vyžaduje 

následne žiadosť vytlačiť, podpísať a poslať poštou na miestny úrad. 

 

Predchádzajúce experimenty v oblasti elektronizácie komunikácie 

so štátnou alebo verejnou správou 

 

Experimentálne testovanie behaviorálnych intervencií v kontexte elektronickej 

komunikácie s verejnou správou nie je ojedinelým zámerom.  

 

V Kanadskom Ontáriu sa pokúšali motivovať vlastníkov vozidiel k elektronickej 

komunikácii v agende predlžovania platnosti poznávacej značky. V roku 2019 ešte 

stále až 90 % vlastníkov vozidiel uprednostňovalo analógovú cestu - poslanie listu 

poštou, ktorá štát stála približné 35 miliónov dolárov ročne14. 

 

Testovali účinnosť troch intervencií: 

a) pritiahnutie pozornosti vizuálnym zdôraznením možnosti digitálneho spôsobu 

vybavenia povinnosti; 

b) referenciou na benefit z vybavenia povinnosti digitálnym spôsobom 

v kombinácií s vizuálnou úpravou obálky ako takej; 

c) referenciou na straty pri nevyužití možnosti vybavenia predmetnej povinnosti 

digitálnym spôsobom (taktiež v kombinácií s vizuálnou úpravou obálky ako 

takej). 

 

Pri návrhu intervencií sa inšpirovali iracionálnou tendenciou ľudí mať zvýšenú averziu 

voči strate15.  

 

 

13 Pre viac informácií pozri: 
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/PODNIKATEL/Trhy%20a%20akcie/2020/Trhov%C3%BD%20pori
adok%20na%20pr%C3%ADle%C5%BEitostn%C3%A9%20trhy.pdf 
14 Pre viac informácií pozri na strane 45: https://citizenfirst.ca/assets/uploads/publications/PSSDC-Playbook-
for-Channel-Shift-FINAL-2017-03-21.pdf  
15 Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk". Econometrica. 47 
(4): str. 263–291. doi:10.2307/1914185.  
 

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/PODNIKATEL/Trhy%20a%20akcie/2020/Trhov%C3%BD%20poriadok%20na%20pr%C3%ADle%C5%BEitostn%C3%A9%20trhy.pdf
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/PODNIKATEL/Trhy%20a%20akcie/2020/Trhov%C3%BD%20poriadok%20na%20pr%C3%ADle%C5%BEitostn%C3%A9%20trhy.pdf
https://citizenfirst.ca/assets/uploads/publications/PSSDC-Playbook-for-Channel-Shift-FINAL-2017-03-21.pdf
https://citizenfirst.ca/assets/uploads/publications/PSSDC-Playbook-for-Channel-Shift-FINAL-2017-03-21.pdf
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V porovnaní so štandardom dovtedajšej komunikácie všetky tri intervencie priniesli 

štatisticky významne viac online obnovení, pričom najúčinnejšia priniesla o 42 % 

vyššiu účinnosť. Najväčším nedostatkom tohto výsledku je však fakt, že spôsob 

operacionalizácie rozposielania notifikácii nedovolil testovacie subjekty (majiteľov 

vozidiel) náhodne rozdeliť medzi kontrolnú a intervenčné skupiny16. 

 

Ďalším zaujímavým príkladom snahy nasmerovať zákazníkov verejných služieb 

k digitálnemu spôsobu vybavovania je snaha motivovať ľudí k dokončeniu vypĺňania 

ich digitálneho profilu. Tento experiment sa uskutočnil taktiež v Kanade na Úrade pre 

zamestnanosť a sociálny rozvoj17. O portál a digitálne služby úradu prejavilo záujem 

zaregistrovaním sa veľké množstvo ľudí, avšak významná časť z nich sa len 

zaregistrovala bez zadania dodatočných informácii, vďaka ktorým by im úrad mohol 

napríklad pomáhať nájsť si prácu. Cieľom ich experimentu bolo zvýšiť mieru vyplnenia 

profilu o všetky požadované informácie. Úrad Informoval užívateľov modifikáciou 

prostredníctvom štandardného e-mailu, ktorým používateľov portálu už vtedy 

kontaktovali. 

 

Štandardný e-mail porovnávali so štyrmi modifikáciami:  

1) pridaním jednoduchej a zrozumiteľnej referencie na získateľné benefity (efekt 

rámcovania); 

2) pridaním jednoduchej a zrozumiteľnej normy inforujúcej o správaní ostatných; 

3) pridaním jednoduchej a zrozumiteľnej referencie na správanie, ktoré od 

používateľa chceli; 

4) pridaním textu, ktorý stimuloval pocit osobného záväzku k nájdeniu si práce. 

 

Intervencie experimentálne testovali na 10 000 používateľoch. Kumulatívna účinnosť 

ich intervencií v porovnaní so štandardom bola až 103 %. 

 

Cieľ a výskumná otázka 

 

Našim cieľom je zvýšiť mieru elektronickej komunikácie s mestom Prievidza v agende 

organizovania trhov nad rámec trendu postupného predochu trhovníkov na 

elektronickú komunikáciu, čo predstavuje zmenu na úrovni o približne 20 % oproti 

predchádzajúcemu roku. 

 

 

16  Moving citizens online: Using salience and message framing to motivate behaviour change, http://www-
2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/BSP_vol1no2_Zhao.pdf  
17 The Public Sector Service Delivery Council (2017), str. 48-49, dostupné na 
https://citizenfirst.ca/assets/uploads/publications/PSSDC-Playbook-for-Channel-Shift-FINAL-2017-03-21.pdf 
 

http://www-2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/BSP_vol1no2_Zhao.pdf
http://www-2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/BSP_vol1no2_Zhao.pdf
https://citizenfirst.ca/assets/uploads/publications/PSSDC-Playbook-for-Channel-Shift-FINAL-2017-03-21.pdf
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Našou výskumnou otázkou je: 

V akej miere sa zmení pomer analógových a digitálnych prihlášok na miestne trhy v 

Prievidzi po zavedení opatrení? 

 

3. Dizajn intervencie 

 

Za účelom presmerovania potencionálnych trhovníkov na online prihlasovanie sme 

intervenovali na podstránke venovanej tejto agende na portáli mesta. Intervenovali 

sme pridaním banneru, redizajnom elektronického formulára a pridaním 

videonávodu18, ako daný formulár právoplatne podať elektronicky. 

 

Ako uvádzame vyššie, z pohľadu behaviorálnych vied je intervencia v organizácii trhov 

v meste Prievidza postrčením a dôrazom na zatraktívnenie služby (make it attractive) 

a  upriamenie pozornosti na fakt, že vybaviť miesto na trhu ide aj online. Zatraktívnenie 

možnosti podávania žiadosti online je kľúčovým aspektom dizajnu intervencie. 

 

Druhým aspektom intervencie je čiastočné zjednodušenie (make it easy) pochopenia 

procesu prihlásenie sa na trhy digitálnou cestou a to prostredníctvom poskytnutia 

zrozumiteľných a intuitívnych informácií v predmetnom online prostredia.  

 

Prvým krokom bolo vytvorenie banneru na stránku mesta Prievidza (pozri obrázok 1). 

Úlohou banneru bolo upriamiť možnosť na podávanie žiadosti online. Druhým krokom 

bolo vytvorenie aktívneho pdf formuláru, ktorý bude spĺňať princípy uvedené vyššie. 

 

Finálna podoba banneru pracuje s niekoľkými konceptmi s preukázateľným vplyvom 

na správanie. Prvý z nich je efekt rámcovania - tendencia reagovať na tú istú 

informáciu rozlične na základe spôsobu, akým je nám podaná19. Na efekt rámcovania 

možností poukázali napr. Kahneman s Tverskym (1981) keď v ich experimente 

respondenti svojimi odpoveďami preukázali iracionálnu preferenciu pozitívne podanej 

informácie (33 % šanca zachrániť 600 ľudí) na úkor negatívneho rámca tej istej 

informácie (66 % šanca že 600 ľudí zomrie). 

 

Pri rámcovaní výhody získanej z online komunikácie (rýchlejšia odpoveď mesta) sme 

reflektovali našu tendencie iracionálne prihliadať na spoločenské normy podobne, 

ako to urobili v americkom Kentucky pre zníženie miery nezaplatených pokút za zlé 
 

18 Pre viac informácií pozri na: https://www.youtube.com/watch?v=jhx7qC3iDiI&feature=youtu.be 
 
19 Bourgeois-Gironde, Sacha; Giraud, Raphaël (2009). "Framing effects as violations of extensionality" (PDF). 
Theory and Decision. 67 (4): 385–404. doi:10.1007/s11238-009-9133-7. ISSN 0040-5833. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jhx7qC3iDiI&feature=youtu.be
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parkovanie20. Mesto rozposlalo pripomienky vo forme listu s deskriptívnou sociálnu 

normou, ktorá pokutovaných vodičov informovala o správaní ostatných pokutovaných 

vodičov z ich mesta tým, že zmienila informáciu o tom, že väčšina pokút je zaplatená 

do 13 dní. V porovnaní s tými, ktorí list nedostali, zvýšili danou intervenciou 

pravdepodobnosť zaplatenia pokuty o 130 % a po prepočítaní nákladov na jeden list 

na každej intervencii zarobili 4,53 USD.  

 

V rámci intervenovania bannerom do neho zakomponovali deskriptívnu sociálnu 

normu "8 z 10 žiadateľov o povolenie na prevádzkovanie stánku vybavíme skôr, 

pretože s nami komunikujú elektronicky - posielajú žiadosť e-mailom”. Použitá 

sociálna norma je deskriptívnou, pretože v porovnaní s induktívnou formou nezahŕňa 

referenciu na spoločensky (ne)akceptovateľné správania, ale len opisnú informáciu 

o spôsobe správania okolia vychádzajúcu z informácií poskytnutých pracovníkmi 

miesta Prievidza. Želané správanie - komunikácia elektronicky - bola navyše farebne 

odlíšená, upozorniť, aké správanie sa od potencionálnych trhovníkov sa očakáva. 

 

Obrázok 1: Intervencia vo forme banneru pre portál mesta Prievidza 

Zdroj: autori 

 

Spolu so sociálnou normou banner obsahoval krátky, zrozumiteľný návod, ako sa v 5 

“krokoch”  na trhy prihlásiť, ako aj e-mailovu adresu, kam môžu prihlášku elektronicky 

zasielať.   

 

Ďalšou intervenciou bol redizajn elektronického formuláru, vyplnenie a doručenie 

ktorého je nevyhnutné pre prihlásenie sa na trhy. 

 

 

Obrázok 2: Pôvodná podoba prihlášky na Veľkonočné trhy a Banícky jarmok 

 

20  BIT, (2016); Behavioral Insights for cities, str. 29; dostupné na: 
http://38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/10/Behavioral-
Insights-for-Cities-2.pdf 

http://38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/10/Behavioral-Insights-for-Cities-2.pdf
http://38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/10/Behavioral-Insights-for-Cities-2.pdf
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Zdroj: Mesto Prievidza 

 

 

Z vizuálneho hladiska jeho nové prevedenie zohľadnilo grafické komponenty 

a štandardy ustanovené Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb21. Dopyt 

po informáciách nevyhnutných pre prihlásenie bol rozložený rovnomerne 

do niekoľkých strán s cieľom znížiť kognitívne zaťaženie. Prvou informáciou, 

ktorú navyše po otvorení nového formuláru potencionálny trhovník uvidel, bol sumár 

prerekvizít (aj s prelinkami, ak to bolo relevantné) pre správne podanie prihlášky. 

 

Obrázok 3: Nová podoba úvodnej strany elektronickej prihlášky22  

 

21 Pre viac informácií pozri na: https://idsk-elements.herokuapp.com/ 
 
22 Pre viac informácií pozri: 
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/PODNIKATEL/Trhy%20a%20akcie/2020/VelkononocneTrhy_20
20_predajcovia_v3_SE.pdf 

https://idsk-elements.herokuapp.com/
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/PODNIKATEL/Trhy%20a%20akcie/2020/VelkononocneTrhy_2020_predajcovia_v3_SE.pdf
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/PODNIKATEL/Trhy%20a%20akcie/2020/VelkononocneTrhy_2020_predajcovia_v3_SE.pdf
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Zdroj: autori 

 

Z pohľadu behaviorálnych vied ide o tzv. postrčenie. Postrčenia sú spravidla malé, 

nízkonákladové zmeny v existujúcich nástrojoch, procesoch či prostredí, s ktorými 

predmetná skupina jednotlivcov alebo inštitúcií prichádza do kontaktu, alebo aj nové, 

dosiaľ nerealizované riešenia, ktoré obohatia predmetnú interakciu.   

 

Charakteristickou črtou postrčení je vytváranie opatrení za predpokladu, že predmetná 

skupina jednotlivcov alebo inštitúcií sú kognitívnymi lakomcami. Inými slovami, 
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využívame poznatky o našich systematických limitoch pri uvažovaní a rozhodovaní 

už v procese návrhu behaviorálneho riešenia - postrčenia. Príčiny našich 

behaviorálnych zlyhaní sa jednoducho povedané snažia využiť v náš prospech. 

 

4. Výsledky 

 

Ako zvádzame vyššie, intervencia pozostávala zo zatraktívnenia podávania žiadostí 

online s cieľom zvýšenia podielu ľudí, ktorí žiadosti podávajú prostredníctvom e-mailu 

alebo podpísaním cez elektronický občiansky preukaz. Pre účely zjednodušenia 

a zatraktívnenia podávania žiadosti bol zavedený na stránku mesta v sekcii 

príležitostných trhov banner v rámcovaním a výzvou na podávanie žiadosti online, 

ktorý bol podporený aj video manuálom.  

 

Hoci vzhľadom na množstvo premenných a obmedzenia v práci s mestom nie je 

možné štatisticky jednoznačne preukázať kauzálnu súvislosť s intervenciou 

a zvýšeným podielom trhovníkov, ktorí podali žiadosť online, je zrejmé, že intervencia 

mala výrazný efekt na zníženie počtu žiadostí podaných poštou. Pokles podielu 

žiadostí podaných poštou bol oproti roku 2018 nižší o 48 percent (pokles z 88 na 48). 

Je však potrebné dodať, je v roku 2019 sa znížil celkový počet žiadostí poštou a e-

mailom o 14 %. 

 

Tabuľka 1: Počet žiadostí zaslaných trhovníkmi na Banícky jarmok v rokoch 2015-

2019  

 Žiadosť 

zaslaná poštou 

Pošta % Žiadosť zaslaná e-

mailom/formulárom 

e-mail % 

2015 199 66% 102 34% 

2016 209 62% 127 38% 

2017 126 33% 259 67% 

2018 88 26% 256 74% 

2019 48 16% 249 84% 

Zdroj: autori na základe dát z mesta Prievidza 

 

Intervencia bolo implementovaná postupne. Pre potreby postupnej prípravy finálnej 

podoby aktívneho pdf formulára, prebehla intervencie postrčenia trhovníkov 
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prostredníctvom banneru s výzvou na podávanie prihlášok e-mailom prostredníctvom 

pôvodných formulárov. Nižšie uvádzame porovnanie týchto dvoch trhov. Ako je možno 

vidieť Veľkonočné trhy sú špecifické a podiel žiadostí podaných prostredníctvom e-

mailu je výrazne nižší ako je v prípade Baníckej jarmoku a Vianočných trhov. Jedným 

z dôvodov môže byť, že Veľkonočné trhy sú predovšetkým o remeslách a žiadosti 

podávajú iba remeselníci. Pri ostatných trhoch sú aj predajcovia, ktorí môžu mať 

väčšie skúsenosti s online komunikáciou. 

 

Tabuľka 2: Počet žiadostí zaslaných trhovníkmi na Veľkonočné trhy v rokoch 2018-

2019 

  Žiadosť 

zaslaná 

poštou 

Pošta % Žiadosť 

zaslaná e-

mailom 

e-mail % 

  

2018 28 65% 15 35% 

2019 17 52% 16 48% 

Zdroj: autori na základe dát z mesta Prievidza 

 

 

Tabuľka 3: Počet žiadostí zaslaných trhovníkmi na Vianočné trhy v rokoch 2018-2019 

 Žiadosť 

zaslaná 

poštou 

Pošta % Žiadosť 

zaslaná e-

mailom 

e-mail % 

2018 11 38% 18 62% 

2019 9 24% 28 76% 

Zdroj: autori na základe dát z mesta Prievidza 

 

5. Odporúčanie pre verejnú politiku a záverečná diskusia 

 

Intervencia v meste Prievidza ukázala, že postrčenie trhovníkov, aby uprednostnili 

poslanie žiadosti online (e-mail alebo elektronický podpis) a nie poštou, môže byť 

v účinná nad rámec trendu postupného prechodu trhovníkov na online komunikaciu. 

Od roku 2019, majú živnostníci povinnosť podávať daňové priznania elektronicky. 

Uvedené vytvára príležitosť na inovácie v agende organizácie trhov, ktorá je 

smerovaná na trhovníkov, ktorí sú živnostníci. Účinnosť intervencie závisí od mnohých 

faktorov. Jedným z nich je východiskový stav - úroveň elektronických služieb v danom 

meste. Zvyšovanie miery elektronickej komunikácie s mestom má potenciál nielen 

šetriť časť užívateľom/žiadateľom, ale ja pracovníkom a pracovníčkam obcí a miest. 
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6. Ponaučenie z implementácie intervencie 

 

Zámerom tejto časti je poskytnúť poznanie z možných rizík a úskalí pri realizácií 

behaviorálnych intervencií priamo v teréne - v prostredí miestnych samospráv. Tieto 

ponaučenia môžu pomôcť ďalším výskumníkov a výskumníčkam pri realizovaní 

podobných behaviorálnych intervencií v miestnych samosprávach. Jednotlivé 

ponaučenia možno rozdeliť na: 

● Transakčné náklady - ochota a dôvera 

● (Ne)ochota zavádzať inovácie 

● Nízka flexibilita pri zavádzaní inovácii - technologické a technické obmedzenia 

● Informačný systém miestnej samosprávy 

● Ochota zdieľať dáta a ochrana osobných údajov GDPR 

 

Do analýzy príležitostí na behaviorálnu intervenciu vstupujú viaceré premenné - 

existencia behaviorálneho problému, nákladovosť intervencie, miera replikovateľnosti 

v inom prostredí, merateľnosti. Dôležitou premennou však aj miera realizovateľnosti 

predovšetkým v kontexte transakčných nákladov spojených s prípravou 

a realizáciou intervencií. Intervencie, ktoré vyžadujú vysokú mieru koordinácie 

viacerých zložiek úradu miestnej samosprávy a presvedčenie vedenia obce o potrebe 

intervenovať, majú nižšiu mieru realizovateľnosti v praxi. Dôvodom je riziko spojené 

s vysokými nákladmi na koordináciu jednotlivých zložiek, získaním dôvery u vedúcich 

oddelení a kľúčovej podpory od vedenia mesta. Tieto transakčné náklady možno znížiť 

zapojením vedenia mesta a vedenia príslušných oddelení na miestnom úrade 

s dostatočným časovým predstihom (6 mesiacov pred realizovaním intervencie). 

Zároveň je vhodné zapojiť do dizajnu intervencie aj jednotlivé oddelenia na miestnom 

úrade. Pocit “vlastnictva” intervencie znižuje náklady na neskoršiu koordináciu.  

 

Je pravdepodobné, že úradníci a úradníci pracujúci na miestnom úrade budú 

rezistentní voči návrhom na zmeny v spôsobe realizácie ich agendy. Tento sklon 

odmietať inovácie z externého prostredia23 je možné čiastočne eliminovať zapojením 

úradníkov a úradníčok identifikovania možného priestoru na intervencie 

(tzv. behaviorálneho auditu) a následne aj do dizajnu intervencie. Nevyhnutným 

predpokladom však je podpora politického vedenia obce (prednosta/ka, primátor/ka 

resp. starosta/ka).  

 

Ďalšou bariérou sú technologické a technické bariéry, ktoré vytvárajú limity pri 

zavádzaní a testovaní inovácií. V prípade intervencie organizácie trhov v meste 

Prievidza bolo jedným z obmedzení (ne)funkčnosť centrálneho portálu slovensko.sk, 

cez ktorý môžu živnostníci podpisovať dokumenty autorizovaným podpisom. 

 

23 Z ang. status quo bias.   
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Vzhľadom na komplikovanosť postupu, mnohí živnostníci nevyužívajú elektronické 

služby alebo ich využívajú len čiastočne. Druhé obmedzenie súvisí s testovaním 

intervencie. Stránku mesta Prievidza spravuje súkromná firma, ktorá je outsourcovaná 

a zabezpečuje fungovanie webovej stránky. Súkromné firmy sú však často rezistentné 

pri žiadostiach, ktoré sú nad rámec kontraktu - napríklad zavedenie rozšírenej služby 

google analytics na sledovanie interakcií na webovej stránke. 

 

Obce využívajú informačné systémy24, prostredníctvom ktorých spravujú 

jednotlivé agendy obce a slúžia aj ako databázy údajov. Prax naznačuje, že obce 

využívajú len časť funkcionalít, ktoré obsahujú jednotlivé softvérové riešenia. Zároveň, 

úroveň zaškolenia zamestnancov na miestnych úradoch je na nízkej úrovni. Je preto 

dôležité aktívne komunikovať nielen s obcou, ale aj poskytovateľom informačného 

systému a vopred overiť funkcionality a balíček služieb, ktorý má daná obec 

predplatené. Tento postup umožní výrazne zreálnenie dizajnu intervencie a zároveň 

poskytne informácie výskumníkom na predloženie alternatív intervencií v prípade 

rezistencie miestneho úradu. 

 

Regulácia známa pod skratkou GDPR25 spôsobila chaos medzi úradníkmi 

a úradníčkami na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Citlivými údajmi, ktoré 

vyžadujú podľa GDPR vyššiu mieru ochrany, sú dáta, na základe ktorých je možné 

identifikovať konkrétneho jednotlivca/spotrebiteľa. Ide teda o dáta ako etnická 

príslušnosť, politické preferencie jednotlivca, vierovyznanie - teda dáta, ktoré 

mnohokrát využívajú výskumníci minimálne vo forme kontrolných premenných. GDPR 

zároveň zavádza právo byť zabudnutý (napr. vymazať natrvalo online obsah). 

Smernica o ochrane osobných údajov je pre bežných úradníkov a úradníčky príliš 

komplikovaná a ťažko interpretovateľná. V realite je teda potrebné uznať, že úradníci 

a úradníčky pracujú vo vysokej miere neistoty z dôvodu jasného výkladu pravidiel 

ochrany osobných údajov a strachu, pretože v prípade porušenia pravidiel GDPR 

hrozia vysoké finančné pokuty. V praxi sa tak bežne stáva, že úradníci a úradníčky 

zamietajú žiadosť o zverejnenie dát, ktorými disponuje verejná správa a to aj 

v prípade, ak ide o formalizovanú spoluprácu zaručujúcu anonymizáciu údajov 

a použitie výhradne na vedecké účely. Riziko zamietnutia prístupu k dátam, ktoré sú 

nevyhnutné na evaluáciu účinnosti intervencie, je možné znížiť kontaktovaním úradu 

na národnej úrovni o výklad práce s dátami v ich agende (napr. Finančná správa alebo 

Ministerstvo financií) prípadne si zabezpečiť výklad experta na zákon o prístupe 

k informáciám a GDPR. Je vhodné na toto riziko myslieť už pri tvorbe rozpočtu a 

zahrnúť konzultácie do rozpočtu projektu/intervencie. 

  

 

24 Napríklad systémy ako Corageo alebo ESMAO.  
25 Skratka pre General Data Protection Regulation 
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Príloha A - elektronický formulár Banícky jarmok 2019 - predajcovia 
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Príloha B - elektronický formulár Banícky jarmok 2019 - remeselníci 
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Príloha C – videonávod 1 
 

https://youtu.be/2s-q5eShzXQ 

 

 

Príloha D – videonávod 2 
 

https://youtu.be/FsYdNxh0w28 

 

https://youtu.be/2s-q5eShzXQ
https://youtu.be/FsYdNxh0w28
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