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Spolupracujeme s relevantnými zahraničnými odborníkmi

Veľká Británia



5Aplikácie intervencií po celom svete

Testovanie prostredníctvom metódy Randomized Control Trials (s 
náhodnou kontrolnou vzorkou)
Spolupracujú so svetovou bankou

1. Platenie daní načas
2. Podávanie daňových priznaní online
3. Platené odvodov

Testovali poštuchnutia:



6Veľa krát sa použije len malá zmena – doplnenie vety do 
existujúceho listu / výzvy



7PRÍKLADY – poštuchnutie k Online daňovému priznaniu

Nestrácajte čas a energiu vypĺňaním daní, použite eBiz Daňové 
Centrum! Môžete vyplniť a platiť dane bezpečne online, dostávať 

pripomenutia a sledovať históriu svojho záznamu – všetko na 
jednom mieste!

Väčšina firiem v Denveri má eBizz účet na podávanie 
daňových priznaní online. Pripojte sa k tejto rastúcej komunite 

firiem a ušetrite tak čas a energiu.

cieľom bolo dosiahnuť nárast podávania online daňových priznaní cez online portál a platenie dane online

Podanie online Platenie online

Kontrolná vzorka Averzia k strate Sociálne schválenie Kontrolná vzorka Averzia k strate Sociálne schválenie

sociálne schválenie 

averzia k strate 



Nie je to iba o úprave listu alebo e-mailu...

© The Behavioural Insights Team

12,4 9,9
Without red With red 

*

Červené výstrahy znížili 
referral do nemocníc s 
nízkou kapacitou o 20% 

15,1 17,2

+

Zelené výstrahy zvýšili 
referral do nemocníc s 
vysokou kapacitou o 14% 
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A B

Jednoduchý AB test

Experimenty v digitálnom svete
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2

1

3

Multivariantný test = viacero testovaných variant zároveň

Experimenty v digitálnom svete



Naše prvé 
pokusy v praxi



AJ MALÉ PERCENTO JE VEĽKÝ PRÍNOS

Suma zaplatených 

nedoplatkov po výzve

119 529 160 €

Celková suma 

nedoplatkov za r. 2017

491 485 035 € 24.32 %

+ 4 914 850 € 

Údaje získané z Výročnej správy o činností Finančnej správy za rok 2017

+ 1% 



Behaviorálna
ekonómia

eGovernment



• Nevyužívanie ani základných nástrojov webovej analytiky, ktoré sú v komerčnom svete úplný základ – napr. 

Google Analytics alebo Piwik

• Roztrieštenosť kompetencií a zodpovednosti za elektronické služby medzi viacero útvarov. Obvykle vecné 

oddelenie a IT oddelenia. 

• Prílišná závislosť na dodávateľoch.

• Neexistencia procesov na anonymizáciu a pseudonimizáciu dát, ktorými OVM disponujú a následných procesov. 

pre zdieľanie týchto údajov s inými OVM a akademickou sférou. 

• Rozšírený strach zo zlyhania a experimentovania – potrebujeme si dať povolenie na skúšanie nových vecí a 

experimentovanie.

Bariéry pre behaviorálne experimenty v eGov



Citizen
Experience



Benchmark
hodnotenie elektronických služieb z používateľského pohľadu

Jednotný dizajn manuálu elektronických služieb
aktualizovaný

CX aktivity a výstupy

Školenia pre zamestnancov VS na CX

Spolupráca s OVM
Fin. správa, Min. vnútra, UVO, MinEdu, NASES...

Metodika používateľsky kvalitných služieb✓

✓

✓

✓

✓

Príprava Vyhlášky k zákonu o ITVS o používateľskej kvalite služieb

Tvorba máp životných situácii z pohľadu používateľa

Spolupráca so slovensko.digital na návodoch.digital
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ROČNÁ POČETNOSŤ ŽS

Celkový potenciál zlepšenia ŽS vzhľadom na ich ročnú početnosť 

1 - Bežné podnikateľské operácie – Vykazovanie štatistík 2 - Platenie sociálnych odvodov – SZČO / PO
3 - Sankcie MV 4 - Sociálne dávky – Príspevok v nezamestnanosti
5 - Prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne 6 - Živnosť - zmena
7 - Podávanie kontrolného výkazu 8 - Živnosť - prerušenie
9 - Plnenie si daňových povinností – SZČO / PO 10 - Živnosť - ukončenie
11 - Založenie s.r.o. / a.s. 12 - Živnosť – založenie
13 - Zápis do obchodného registra – PO 14 - Predaj vozidla
15 - Bývanie – Stavba rodinného domu 16 - Rodinný život – Rozvod
17 - Domáhanie sa práva – Odvolanie sa 18 - Kúpa / nadobudnutie vozidla
19 - Domáhanie sa práva – Podanie na súd – Žaloba 20 - Plnenie si daňových povinností – zamestnanec (FO)
21 - Doklady – Oznámenie straty občianskeho preukazu 22 - Bývanie – Prihlásenie (zmena) trvalého pobytu



Občianska skúsenosť (CX) záleží na mnohých faktoroch



Očakávaný prínos z 
využitia elektronickej 
služby (úspora času, 
ušetrenie poplatkov, 
ušetrenie 
cestovania...)

Prečo ľudia viac spontánne nevyužívajú 
elektronické služby verejnej správy? 

Náklady (resp. ťažkosti, starosti či 
nepríjemnosti) na získanie informácií 
o elektronickej službe a naučenie sa 
jej používania.

Náklady na získanie potrebných 
nástrojov (OP s čipom, eID).

Strata výhod z osobnej návštevy 
úradu (pracovníci poradia, usmernia, 
dajú pocit istoty). Klientské centrá sú 
dobré.

≥



Ďakujeme za pozornosť

Zapojte sa do našej Ankety,

O najlepší a najhorší úradnícky list 2019

ktorú čoskoro vyhlásime

Príďte na našu 2.konferenciu BRISKU

BIS2020 7.apríla na Boriku

brisk@vicepremier.gov.sk

mailto:brisk@vicepremier.gov.sk


Backup



Komunikácia štátnej správy na občana a podnikateľa – používateľa služieb štátu.

Nejedná sa však len o úpravu samotnej komunikácie a UX, ide aj o identifikáciu miest 
kontaktu s občanom ktoré je možné zjednodušiť napríklad aj reťazením formulárov a 
odstraňovaním zbytočných krokov.

Cieľom je zvýšenie využívania elektronických služieb štátu.

Pozerať sa je potrebné v kontexte životnej situácie, kde sa prelína online s offline svetom.

Zlepšovanie elektronických služieb štátu z nášho pohľadu
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15 hodnotených kategórií, 98 hodnotených metrík 

Oblasť Váha kategórie
Vyhľadateľnosť 5,00%
Návody a informovanosť 10,00%
Navigácia vo formulároch 5,00%
Proaktívnosť 5,00%
1x a dosť! 10,00%
Spätná väzba 5,00%
Použiteľnosť 10,00%
Zrozumiteľnosť 5,00%
Dostupnosť online 10,00%
Mobilita 10,00%
Inkluzívnosť 5,00%
Platba 5,00%
Bezpečnosť 5,00%
Transparentnosť 5,00%
Rozvoj 5,00%

Benchmark
hodnotenie elektronických služieb z používateľského pohľadu



Životná situácia
Potenciál 

zlepšenia ŽS
Životná situácia

Potenciál 
zlepšenia ŽS

Sociálne dávky – Príspevok v nezamestnanosti 75% Plnenie si daňových povinností – zamestnanec (FO) 50%

Sankcie 66% Prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne 48%

Založenie s.r.o. / a.s. 65% Bývanie – Prihlásenie (zmena) trvalého pobytu 46%

Bývanie – Stavba rodinného domu 64% Rodinný život – Rozvod 44%

Živnosť - zmena 64% Domáhanie sa práva – Podanie na súd – Žaloba 44%

Živnosť - prerušenie 61% Domáhanie sa práva – Odvolanie sa 43%

Živnosť – založenie 61% Predaj vozidla 41%

Živnosť - ukončenie 59% Doklady – Oznámenie straty občianskeho preukazu 41%

Platenie sociálnych odvodov – SZČO / PO 56% Kúpa / nadobudnutie vozidla 41%

Podávanie kontrolného výkazu 55% Príspevok pri narodení dieťaťa 40%

Bežné podnikateľské operácie – Vykazovanie štatistík 55% Prídavky na dieťa 40%

Plnenie si daňových povinností – SZČO / PO 54% Sociálne dávky – Rodičovský príspevok 40%

Zápis do obchodného registra – PO 52%

Vačšina služieb má vysoký potenciál na zlepšenie.



Podpriemerné výsledky kvality 

digitálnych verejných služieb 

(EU benchmarku; DESI index, BRISK benchmark)

23.32 %



Popularita digitálneho 

vybavovania stagnuje 

(Actly, november 2019)



1. Budovanie inovačného ekosystému 

2. Identifikácia príležitostí pre inovácie

3. Pilotné testovanie inovatívnych riešení

MISIOU BRISKU JE TÚTO VÝZVU 

RIEŠIŤ



Občianska skúsenosť (CX) záleží na mnohých faktoroch

Jednoduchý a 

bezbarierový prístup ku službám

Intuitívnosť rozhraní

Zber a reflektovanie spätnej

väzby

Prístup zamestnancov k 

občanom zákazníkom

Zrozumiteľnosť komunikácie



Občianska skúsenosť (CX) záleží na mnohých faktoroch



1. Všeobecné odporúčania pre zavádzanie behaviorálnych
inovácií 
• Zabezpečenie plynulej zákazníckej cesty 
• Konzistentnosť elektronických služieb 
• Vlastník životnej situácie 
• Agilita a hodnotné minimum (MVP) 
• Multidisciplinárny agilný tím 
• Meranie zákazníckych potrieb a testovanie 
• Eliminácia vendor lock-in a menšie projekty 
• Procesné zmeny 
• IT riešenia hodné súčasnosti 
• Vzdelávanie OVM 

2. Analýza vybraných životných situácií
1. Daň z príjmu: Podávanie daňových priznaní SZČO/PO
2. Daň z príjmov: Podávanie daňového priznania FO        

zamestnanec 
3. Platenie sociálnych odvodov: Platenie sociálnych      

odvodov PO/SZČO 

3 Návrhy opatrení vybraných ŽS


