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Program

Modul 1: Teória 

14:00 – 15:20

Prestávka 10 minút

Modul 2: Praktické cvičenie

15:20 – 17:00

⮚ O projekte e-smartec

⮚ Princíp účasti 

⮚ PUM: koncepcia a fázy

⮚ Marketingové techniky & Metódy zapájania

⮚ Otázky&Odpovede

80 minút

⮚ Praktické cvičenie

⮚ Tour de table

⮚ Závery 90 minút

Microsoft Teams meeting 

Pripojenie cez PC alebo mobilnú aplikáciu

Click here to join the meeting

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjMzNTliNjMtZDQzNy00OWM0LTkzOTAtNDRlNGFiOGZlOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%220651d8bc-54ff-4bfe-aaa4-bc501cdb1bf3%22%7d


Cieľ: zvýšiť účasť občanov a iných zainteresovaných strán pri plánovaní mobility prostredníctvom cielených

marketingových techník

O projekte e-smartec







Quiz time!
⮚ Prosím, oskenujte Qr kód alebo použite link: http://etc.ch/RLFM a zapojte sa do kvízu!

• Čo znamená skratka PUM ?

 Stratégia v pláne mestskej mobility

 Plán mestskej mobility

 Plán udržateľnej mobility

• Na ktorú z týchto skupín sa vzťahuje proces zapojenia do plánovania 

mobility v rámci postupu plánovania udržateľnej mobility:

 Prevádzkovatelia verejnej dopravy

 Miestne a regionálne orgány

 Všetky príslušné zainteresované strany a občania

 Občania

• Na akej územnej oblasti sa implementuje PUM:

 Národnej

 Regionálnej

 Metropolitnej

 Miestnej

 Funkčnej

• PUM sa zaoberá:

 Dopravou a znižovaním kongescií

 Pohybom ľudí

 Zvyšovaním využitia verejnej dopravy

 Zvyšovaním ponúk parkovania

Pracovali ste niekedy na Pláne udržateľnej mobility? 

Pracovali ste niekedy v participatívnych projektoch
(s viacerými zainteresovanými stranami) ?

Máte nejaké skúsenosti s marketingovými technikami?

http://etc.ch/RLFM


Quiz time!

 

• Ktorá z nasledujúcich možností je najvyššou úrovňou participácie?  

 Informovanosť 

 Spolupráca 

 Konzultovanie 

 Zapojenie 

 

• Ktorá z nasledujúcich možností nie je marketingová technika? 

 Ústne podanie 

 Dobročinný marketing 

 Verejné podujatie 

 Koleso presviedčania  

• Hranie hier a gamifikáciu je možné použiť: 

 Vo fáze 1 – analýza aktuálnych údajov 

 Vo fáze 2 – posúdenie scenárov 

 V oboch vyššie uvedených 

 V žiadnom z vyššie uvedených 

 
• Aká je ideálna štruktúra organizácií zapojených do PUM? 

 Mesto – medziodborový prístup, podľa toho, na ktoré oddelenia odkazuje PUM. 

 Mesto – medziodborový prístup, úrady zo susedných miest a regiónu 

 Oddelenie udržateľnej mobility / dopravy príslušného mesta  

 Oddelenie udržateľnej mobility / dopravy príslušného mesta a iného mesta  

 

 

⮚ Prosím, oskenujte Qr kód alebo použite link: http://etc.ch/RLFM a zapojte sa do kvízu!

http://etc.ch/RLFM


Aktívne zapojenie verejnosti v plánovaní 

mestskej mobility a rozhodovacích procesoch 

(verejnosť – závisí od príslušnej témy)

Koncepcie - ‘co-creation (spoluvytváranie)’, 
‘co-production (spolutvorba)’ sú 
používanými metódami participatórneho
prístupu, a vedú k udržateľnej spolupráci 
založenej na vzájomnej dôvere medzi
autoritami, príslušnými zainteresovanými 
stranami a občanmi, pričom posilňujú 
obojsmernú interakciu medzi účastníkmi 
procesu

Podstatné je vytvorenie spoločného 
porozumenia projektu a jeho vízie od 
samotného začiatku procesu

“Participatórny prístup”
v plánovaní

PARTICIPATION 

IS NOT AN ATTITUDE, 

IS A WORK METHOD.



Definícia

Prístup zhora nadol (top-down) – nadriadený, vedúci, ten, čo 

rozhoduje, urobí rozhodnutie o tom, ako má byť niečo 

realizované.

Rozhodnutie je komunikované nižším úrovniam v rámci hierarchie, 

ktoré sú viac-menej viazané rozhodnutím. 

Prístup zdola nahor (bottom-up) vychádza od komunity/ľudí, 

ktorí spoločne pracujú na danej problematike, a rozhodnutie 

vychádza z ich spoločného prístupu.

A bottom-up approach can be thought of as ”…an incremental 

change approach that represents an emergent process cultivated 

and upheld primarily by frontline workers.”

(Stewart, Manges, Ward, 2015, p. 241)



Plán udržateľnej mobility (PUM - SUMP) je “strategický plán, 

ktorý je navrhnutý tak, aby uspokojoval potreby mobility ľudí a 

spoločností, podnikov, inštitúcií v mestách a ich okolí a 

zabezpečoval vyššiu kvalitu života. Vychádza z existujúcich 

praktík plánovania a berie do úvahy princípy integrácie, 

participácie a evaluácie”.

PUM je propagovaný EK ako nová koncepcia plánovania, 

ktoré je schopné identifikovať a riešiť výzvy a problémy 

dopravy v mestách udržateľnejším spôsobom - Action Plan 

on Urban Mobility (2009) a Transport White Paper (2011).

Európska komisia

Definícia PUM



Tradičné plánovanie dopravy vs PUM

Tradičné plánovanie PUM

Zameranie na dopravu → Zameranie na ľudí

Primárne ciele: Kapacita dopravných tokov a 

rýchlosť

→ Primárne ciele: Dostupnosť a kvalita života, vrátane 

sociálnej rovnosti, zdravia a kvality životného 

prostredia, ako aj životaschopnosti ekonomiky

Zamerané na jednotlivé módy dopravy → Integrovaný rozvoj všetkých dopravných módov a 

posun smerom k udržateľnej mobilite

Infraštruktúra v centre pozornosti → Kombinácia infraštruktúry, trhu, regulácie, informácií 

a reklamy/propagácie

Sektorálny plánovací dokument → Plánovací dokument konzistentný s ostatnými 

relevantnými oblasťami (životné prostredie, …)

Krátkodobý a strednodobý plán aktivít → Krátkodobý a strednodobý plán aktivít v súlade s 

dlhodobou víziou a stratégiou

Doména doravných inžinierov → Interdisciplinárne tímy plánovačov

Plánovanie expertami → Plánovanie so spoluúčasťou občanov a iných 

zainteresovaných strán s použitím transparentného 

a participatórneho prístupu

Limitované vyhodnotenie dopadov → Systematické vyhodnocovanie dopadov s cieľom 

učenia sa a zdokonaľovania



Funkcie a ciele PUM
Funkcie

Definovanie stratégií 
mobility v kontexte jasnej 
vízie

Identifikovanie merateľných 
cieľov so zameraním na 
dlhodobé výzvy mestskej 
mobility

Zabezpečenie začlenenia 
zainteresovaných strán vo 
vhodných fázach procesu

Zabezpečenie spolupráce 
medzi relevantnými 
strategickými oblasťami  a 
autoritami



Funkcie a ciele PUM
Ciele

Zabezpečiť, aby všetci 
občania mali v ponuke 
dopravné možnosti, ktoré 
zabezpečia prístup ku 
kľúčovým destináciam a 
službám

Zvýšiť bepečnosť Znížiť znečistenie ovzdušia, 
hluk, emisie skleníkových 
plynov a spotrebu energie

Zvýšiť účinnosť a cenovú 
efektivitu dopravy 
pasažierov a prepravy 
tovaru

Prispieť k zatraktívneniu a kvalite 
mestského prostredia, aby z neho 
benefitovali obyvatelia, ekonomika a celá 
spoločnosť



Prečo participatórne plánovanie? 

Zvýšenie povedomia

Týka sa všetkých aktivít a techník, 

ktoré majú za cieľ informovať, 

trénovať alebo vzdelávať „publikum“ 

s cieľom zmeniť jeho správanie 

smerom k udržateľným módom 

dopravy

Začlenenie do spoločného 

plánovania

Týka sa všetkých techník&metód, 

ktoré majú za cieľ posilniť 

spoluprácu a aktívne zapojenie 

„publika“ do procesu plánovania



Kľúčové prvky participatórneho 
plánovania

ÚČASTNÍCI – Koho sa to týka, kto má záujem, alebo môže 

prispieť?

ÚROVEŇ PARTICIPÁCIE - Participuje počas procesu 

každý, a v akom rozsahu?

ČASOVÝ RÁMEC: 

• Kedy a ako má byť participatórny proces implementovaný?

• V ktorej fáze PUM sa nachádzame?

NÁKLADY – Aký rozpočet je k 

dispozícií?



4 úrovne participácie, ktoré môžu organizácie použiť vo vzťahu k zúčastneným stranám a komunitám

V každej úrovni je potrebný iný typ interakcie a prísľubu

Úroveň participácie
Zúčastnil sa každý procesu a v akej miere?

©  copyright: Rupprecht Consult 2019

Informovať Konzultovať Zahrnúť Spolupracovať

Cieľ Poskytnúť verejnosti 

vyvážené a objektívne 

informácie a pomôcť pri 

pochopení problému, 

alternatív, príležitostí a /alebo 

riešení

Poskytnúť verejnosti vyvážené 

a objektívne informácie a 

pomôcť pri pochopení 

problému, alternatív, príležitostí 

a /alebo riešení

Poskytnúť verejnosti 

vyvážené a objektívne 

informácie a pomôcť pri 

pochopení problému, 

alternatív, príležitostí a 

/alebo riešení

Partnerstvo s 

verejnosťou v každom 

aspekte rozhodovania 

vrátane prípravy 

alternatív a identifikácie 

preferovaných riešení

Prísľub Budeme Vás naďalej 

informovať

Budeme Vás naďalej 

informovať, pozorne počúvať 

Vaše námietky,  a snahy, a 

poskytneme Vám spätnú 

väzbu, ako Vaše vstupy 

ovplyvnili naše rozhodnutia

Budeme s Vami 

spolupracovať a 

zabezpečíme, aby Vaše 

námietky a snahy sa priamo 

odrazili v alternatívach, ktoré 

vypracujeme a a 

poskytneme Vám spätnú 

väzbu, ako Vaše vstupy 

ovplyvnili naše rozhodnutia

Budeme očakávať Vaše 

rady a pripomienky pre 

formuláciu ruešení a 

Vaše rady a 

odporúčania zahrnieme 

v čo najväčšej miere do 

rozhodnutí 



Fázy PUM & Úroveň participácie

Príprava PUM – náročná úloha vyžadujúca 

interdisciplinárnu spoluprácu

Proces prípravy a implementácie – 4 fázy a 12 

hlavných krokov

1. fáza: Príprava & Analýza

2. fáza: Príprava stratégie

3. fáza: Plánovanie opatrení

4. fáza: Implementácia & Monitoring

Integrovaný participatórny prístup – odporúčaný pre 

každú zo 4 fáz PUM, aby sa zabezpečila efektívnosť a 

akceptácia finálneho PUM

©  Rupprecht Consult 2019



1. míľnik: Rozhodnutie tvorcov politík/strategických aktérov 
pripraviť PUM

Plánovací proces realizovaný v kontexte odpovedí na orázky:

1)Aké sú naše zdroje? 

1)V akom kontexte budeme plánovať? 

1)Aké sú naše hlavné problémy a príležitosti? 

2)2. míľnik: Uzatvorenie analýzy problémov a príležitostí

1. fáza:
Príprava & Analýza

©  Rupprecht Consult 2019



2. fáza:
Príprava stratégie 

Cieľ – definovať strategické smerovanie PUM v spolupráci s občanmi 
a zainteresovanými stranami

4)Aké možnosti máme v budúcnosti? 

4)Aké mesto chceme? 

4)Ako určíme a zmeriame kritéria úspechu? 

3. míľnik: Vízia, ciele a čiastkové ciele majú širokú podporu

©  Rupprecht Consult 2019



3. fáza 
Plánovanie opatrení

4. míľnik: Prijatie PUM všetkými zainteresovanými stranami

3. Fáza – prechod z úrovne stratégie na úroveň prevádzky

Cieľ – naplánovať opatrenia, pomocou ktorých sa dosiahnu vytýčené 
ciele a čiastkové ciele

Ukončenie PUM a príprava implementácie – v kontexte odpovedí na 
otázky:

7)Čo konkrétne budeme robiť? 

7)Čo budeme potrebovať a kto urobí čo?

7)Sme pripravení na implementáciu? 

©  Rupprecht Consult 2019



4. fáza:
Implementácia & Monitoring

5. míľnik: Implementačné opatrenia vyhodnotené

Cieľ – implementácia opatrení a odpovedajúcich akcií definovaných 
v PUM spojená so systematickým monitoringom, evaluáciou a 
komunikáciou

Implementácia & Monitoring– v kontexte odpovedí na otázky:

10)Ako dobre to vieme zmanažovať? 

10)Ako postupujeme s implementáciou?

10)Čo sme sa naučili? 

©  Rupprecht Consult 2019



Marketingové techniky & Metódy pre zapájanie 
občanov & zainteresovaných strán

Proces návrhu a implementácie PUM je komplexný a 

vyžaduje špecifické aktivity smerom k zapájaniu rôznych 

aktérov. 

Jednotlivé cykly PUM majú rôzne ciele, a preto 

vyžadujú použitie rôznych techník a metód.

Každý marketingový postup/technika môže byť 

implementovaný použitím súboru rôznych metód pre 

zapájanie aktérov (občanov a iných zainteresovaných 

strán).

Kombinácia týchto metód tvorí základ procesu pre 

zapájanie aktérov. 

Pre účely plánovania PUM sa odporúča kombinácia 

viacerých marketingových techník a voľba 

odpovedajúcich metód pre zapájanie aktérov.



Prehľad marketingových techník& 
metód zapájania aktérov



Technika dobročinného marketingu –
cause related marketing

Marketingová technika zameraná na na podporu projektov pre 

„dobrú vec“, napr. charitu alebo promovanie sociálnej 

zodpovednosti. 

Poskytuje príležitosť zapájať verejnosť nielen prostredníctvom 

racionálnych argumentov, ale hlavne emocionálne, prostredníctvom 

vytvárania etického povedomia stimulovaním zmeny individuálneho 

správania. 

Charakteristika:

✔Zapájanie verejnosti prostredníctvom apelovania na 

emocionálne stránky a vytváraním povedomia o etickej 

stránke



Technika ústneho podania - Word 
of Mouth (WOM)

Technika založená na rozprávaní príbehu a šírení poznatkov. Je 

zvyčajne používaná v marketingu založenom na rozhodovaní 

zákazníkov na základe dôležitého a vierohodného zdroja informácií.

Jedná sa o priamu techniku s cieľom vytvárať “populárne” pojmy pre 

špecifické záležitosti pre zvýšenie povedomia a účasti na ďalších 

iniciatívach.

Charakteristika:

✔Rýchle šírenie informácií

✔Používanie rôznych „živých“ foriem komunikácie tak, aby sa 

pokryl veľký rozsah cieľových skupín

✔Používanie neformálneho slovníka 



Metóda kampane pre zvýšenie povedomia 

(Raising Awareness Campaign)

Propagačná kampaň využívajúca viacero nástrojov pre 

ovplyvnenie čo najväčšieho počtu jednotlivcov.

Charakteristika:

✔ Jasne formulované ciele a indikátory 

úspešnosti.

✔ Zameranie na špecifické oblasti a relevantné 

cieľové skupiny.

✔ Zaujímavý obsah prezentovaný rôznymi 

formami.

Typy: 

• Offline kampaň

• Online kampaň 

-

Kampaň

pre zvýšenie

povedomia



Metóda verejných podujatí (Public Event)

-

Verejné podujatia majú za cieľ zvýšiť povedomie a sú prostriedkom pre 

stimulovanie záujmu a publicitu.

Poskytujú organizátorom príležitosť informovať verejnosť o prioritách, 

aktivitách a míľnikoch daného projektu/aktivity. 

Sú určené pre jednotlivcov a organizácie v rámci danej lokality. 

Charakteristika:

✔Strategický výber lokality

✔Otvorená atmosféra

✔Možnosť diskutovať senzitívne záležitosti

Typy:

•Interaktívne podujate

•Pilotné podujatie

•Otvorené podujatie

Verejné 

podujatia



Digitálne marketingové 
techniky

Digitálny marketing je technika, ktorá využíva online digitálne 

technológie, ako sú digitíálne aplikácie, platformy alebo web stránky 

pre propagovanie služieb a produktov.

Jedná sa o nelineárny marketing, kedy je informácia šírená od 

poskytovateľa k príjemcovi cez rôzne typy kanálov, ako napr. blogy, 

YouTube, Facebook, Instagram, Twitter a pod.

Charakteristika:

✔Rýchle šírenie informácií

✔Pritiahnutie záujmu verejnosti prostredníctvom audiovizuálnych 

prvkov

✔Využite rôznych komunikačných kanálov 

✔Využíva každodenne používané slová a výrazy a je šitá pre určitú 

cieľovú skupinu 



Zapájanie aktérov cez elektronické médiá 

– e-Engagement 

-

e-Engagement
e-engagement, resp. online kampaň, je podobná metóde kampane pre 

zvýšenie povedomia.

Využíva web kanály a digitálne prostriedky

Charakteristika:

✔Dôraz na špecifiká na jednej strane, oslovenie širšej cieľovej 

skupiny na strane druhej 

✔Môže sa odohrávať kedykoľvek a kdekoľvek 

✔Zaujímavý obsah prezentovaný v rôznych formátoch

Typy:

• Chatovacie miestnosti úzko zameraných skupín

• blog alebo platforma v rámci sociálnych médií 

• Web stránka projektu alebo web, resp. mobilné platformy 

• Online udalosť 



Metóda e-participácie cez

crowdsourcing

e-participácia
E-participácia je definovaná ako „využitie informačno-komunikačných 

technológií na rozšírenie a prehĺbenie zapojenia občanov“.

Crowdsourcing je metóda, ktorá umožňuje aktívnu účasť na rozhodovacích 

alebo plánovacích procesoch. Táto metóda je akoby otvorenou pozvánkou 

pre každého občana, ktorý je ochotný sa zúčastniť na riešení problémov 

pomocou pripomienkovania, komentovania, zdieľania poznatkov alebo 

nápadov prostredníctvom bezplatnej online platformy.

Charakteristiky:

✔Vyžadujú spôsobilosť v IKT, právne znalosti a komunikačné 

schopnosti.

✔Umožňujú účasť väčšiemu počtu občanov

✔Poskytujú možnosť osloviť širšie demografické skupiny

Typy:

• Webové platformy

• Prieskumy

• Špecializované aplikácie

-



Dialógový marketing

Zahŕňa aktivity, pri ktorých sa využívajú médiá pre 

nadviazanie interaktívnych vzťahov s jednotlivcami.

Využíva sa pre zacielenie na špecifické aspekty, ktoré vyžadujú 

reakciu jednotlivcov, resp. komunity.

Jedná sa o techniku, ktorá má pomôcť rozvinúť dlhotrvajúce a 

obojstranne prospešné vzťahy s občanmi.

Charakteristika:

✔ Vytvorenie interaktívnych vzťahov s 

jednotlivcami/komunitou

✔ Jednoduchá a cielená komunikácia

✔ Otvorený priestor pre zdieľanie myšlienok a nápadov



Metóda dotazníka

Dotazníky Metóda používaná pre zber informácií, názorov, resp. priorít pre špecifickú oblasť a 

preddefinovanú skupinu respondentov.

Charakteristika:

✔Zber informácií od reprezentatívnej vzorky občanov/ zainteresovaných 

strán.

✔Zabezpečenie komparatívnych informácií, aby bolo možné zmysluplné 

štatistické vyhodnotenie.

Typy: 

• Dotazník spokojnosti

• Dotazníky pre domácnosti

• Dotazníky o preferenciách

• Cestné prieskumy, prieskumy o doprave

• Delphi dotaznáíky

• Dotazníky pre hodnotenie opatrení

-

Implementácia:

• Poštové služby

• SMS 

• Telefón

• Online (digitálne prostriedky 

a platfomy)

• Face to Face interview



Metóda verejnej konzultácie

Verejné

konzultácie

Proces, zvyčajne spojený s príslušnou legislatívou, ktorý vyzýva občanov a 

zainteresované strany o názor a spätnú väzbu ohľadom aktuálneho stavu 

projektu. 

Charakteristika:

✔Experti, resp. vládni, regionálni, lokálni predstavitelia zdieľajú s 

účastníkmi informácie o projekte 

✔Limitovaný počet občanov je súčasťou procesu rozhodovania

✔Výber občanov je pre procesy rozhodovania je náhodný

✔Väčšinou preferovaný spôsob používaný pre finálne schválenie 

rozhodujúcich stratégií alebo veľkých projektov týkajúcich sa infraštruktúry

Typy: 

• Fyzické stretnutie

• Online stretnutie

-



Metóda cielených skupín (focus groups) 

Cielené 

skupiny
Jedná sa o štruktúrovanú diskusiu v rámci malej skupiny účastníkov vedenú 

skúseným moderátorom. Slúži na získanie pohľadov, názorov a myšlienok 

účastníkov na určitú špecifickú problematiku. 

Charakteristika

✔Typicky ako face to face stretnutie, ale môže byť organizované 

online.

✔Diskusia vedená interaktívne, najlpešie štruktúrovanou formou.

✔Účastníci vyberaní na základ ich znalostí alebo záujmom o 

špecifickú oblasť.

✔Neutrálne alebo uvoľnené prostredie.



Metóda expertných panelov

Panel

expertov Špecializovaná forma diskusie medzi odborníkmi a aktívnymi aktérmi projektu. 

Cieľom je prediskutovať špecifické možnosti a potreby daného projektu.

Charakeristika:

✔Experti vyberaní na základe ich odbornosti v rámci danej témy

✔Diskusia vedená neutrálnym moderátorom

Typy:

• Diskusie za okrúhlym stolom

• Online diskusia 



Technika vzťahového marketingu 
(Relationship marketing)

Forma marketingu, ktorá sa zameriava na spoluúčasť a spokojnosť 

(nie na vyjednávanie).

Vhodná pre už „znalú“ cieľovú skupinu s cieľom získať si lojalitu pre 

svoje zámery.

Charakteristika:

✔Upevňovanie dlhotrvajúcich vzťahov 

✔Viacero úrovní interakcie, kde poskytovateľ aj príjemca majú 

záujem na obojstrannne uspokojivej interakcií

Vo niektorých prípadoch zahŕňa aktivity odmeňovania, ako 

darčekové kupóny alebo vernostné body



Metóda workshopu

Workshop 

Intenzívna forma plánovania, v rámci ktorej občania, zainteresované strany a 

experti spolupracujú pri tvorbe zdieľanej vízie. Je to face-to-face proces,v rámci 

ktorého sa ľudia z rôznych skupín spoločnosti snažia o dosiahnutie konsenzu. 

Predpokladom je poskytnutie adekvátneho množstva informácií všetkým 

účastníkom a rovnaká príležitosť prispievať ku spolutvorbe vízie, resp. návrhu.

Charakteristika:

✔Vhodná pre situácie vyžadujúce prierezové stratégie a interdisciplinárnu 

spoluprácu

✔Účastníci môžu prispievať nápadmi a riešeniami aj mimo oblasť svojej 

expertízy

✔Koordinátori prispievajú k budovaniu partnerstiev a synergií medzi 

relevantnými zúčastnenými stranami a verejnosťou. 

Prostriedky:

• Café

• Participatory Scenarios

• Grafické prostriedky – idea rating sheets (ProjectMe, K12,... )

-



Metóda participatórneho mapovania 
(Participatory mapping)

Participatórne

mapovanie

Nazývaná aj komunitné mapovanie – metóda, ktorá kombinuje prostriedky modernej 

kartografie s participatórnymi prístupmi za účelom prezentácie priestorových 

znalostí lokálnych komunít. 

Charakteristika: 

✔Vhodná pre potreby plánovania v rámci lokálnej komunity

✔Vytváranie máp lokálnymi komunitami, v zásade aj za prítomnosti iných 

zúčastnených strán – neziskových organizácií, lokálnych samospráv a pod.

✔Môže sa jednať len o nákresy alebo zložitejšie geografické informačné 

systémy

✔Čím komplexnejšie problémy, tým zložitejšie mapy

Typy:

Participatórne mapovanie s využitím máp a obrázkov

Participatórne 3-D modely

Participatórne geografické informačné systémy(PGIS)

Multimédiá a internetové mapy

Každý typ môže byť použitý samostatne alebo ako súčasť širšieho participatórneho

procesu. 

-



Technika kolesa presviedčania 
(Wheel of Persuasion)

Pojem zavedený psychológom Bartom Schutzom, ktorá využíva vedecké 

prístupy psychológie premeny (postupy z behaviorálnej ekonomiky, 

psychológie zákazníka, sociológie) na presviedčanie cieľovej skupiny.

Založená na 6 základných princípoch (Robert Cialdini’s six principals of 

persuasion):

1. ODMENA (REWARD)

2. HROZBA (THREAT)

3. STRACH (SCARCITY)

4. SPOLOČENSKÝ dôkaz (SOCIAL PROOF)

5. EXPERTÍZA (EXPERTISE)

6. ZÁĽUBA (LIKING)

CHARAKTERISTIKA:

✔Nabáda k prijatiu alternatívnych vzorcov správania zmenou 

zaužívaného pohľadu na danú oblasť/tému



Metóda budovania kapacít 

-

Metóda, ktorá ďalej rozvíja určité schopnosti a kompetencie účastníkov.

Charakteristika:

✔Zameranie na rozširovanie vedomostí.

✔Účastníci vyberaní na základe ich profesionálneho statusu a 

relevancie k danej téme.

✔Opakovaný proces, ktorý vyžaduje vzdelávacie/inštruktážne 

materiály. 

Typy:

• Tréningy / Semináre / Workshopy

• Konferncie

• Hackatóny

• Tréningový materiál (manuál, príručka, ...) 

Budovanie 

kapacít



Technika Guerilla marketingu

Predstavuje nekonvenčnú, šokujúcu, a častokrát kontroverznú formu 

komunikácie pre podporu danej koncepcie. 

Využíva viaceré praktiky pre vytvorenie priameho kontaktu s 

cieľovou skupinou.

CHARAKTERISTIKA:

✔ NIEČO NOVÉ – niečo prvé svojho druhu, čo tu ešte 

nebolo, alebo aspoň nie v takej podobe – taktika “out-of-

the-box”

✔ ORIGINALITA – kreativita a odlišnosť

✔ POHOTOVOSŤ –moment prekvapenia a jeho účinok

✔ ZACIELENIE –zapôsobiť priamo na cieľovú skupinu



Metóda pilotnej intervencie

Pilotná

intervencia

Prístup, kedy sú intervencie implementované na základe pokusov, 

prototypov, ktoré môžu viesť v budúcnosti k trvalej transformácií.

Charakteristika:

✔Zber myšlienok na lokálnej úrovni pre lokálne plánovanie

✔Krátkodobé záväzky a realistické očakávania

✔Malé riziko, ale možnosť vysokej návratnosti 

✔Budovanie dôvery medzi nesúrodými záujmovými skupinami a 

lokálnymi autoritami



Metóda hier

Metóda 

hier

-

Nazývaná aj metóda chameleóna. Maskuje techniky učeia a pedagogické 

princípy formou hier s ciešom zaujať a motivovať účastníkov formou zábavy.

Typy:

• SIMULATION-BASED – aktivity vyvíjané hráčmi sa podobajú na 

reálne situácie každodenného života 

• DECISION-BASED – hráči sa rozhodujú na základe 

prezentovaných myšlienok, vyjadrení a postojov

• PSYCHOLOGICAL – založené na interakcií jednotlivcov a skupín

Kategórie

• Lokalizované hry

• Strategické hry



Technika skrytého marketingu

Technika využívajúca nenápadné správy pre promovanie produktu 

alebo služby.

Cieľová skupina je oslovovaná takým spôsobom, aby si 

neuvedomovala, že ide o marketing.

Podobná technika ako technika ústneho podania, nakoľko využíva 

“polulárne” výrazy pre dané témy.

Rozdiel – pre zapájanie využíva zdanlivo nerelevantné metódy.

Charakteristika:

✔Využívanie “skrytých správ” 

✔Využívanie zdanlivo nesúvisiacich a nerelevantných metód



Metóda gamifikácie 

Gamifikácia Využíva prvky hier v nehernom kontexte prostredníctvom inštrukcií používaných v 

hrách pre zvýšenie zapojenia, motivácie a participácie.

Charakteristika:

✔Využívanie inštrukcií a spätnej väzby z hier pre dosiahnutie väčšej 

dynamiky 

✔Zjednodušuje proces učenia tým, že ho robí interaktívnym prostredníctvom 

aktívnej participácie 

✔Efektívne ovplyvňuje zmeny správania v určitej oblasti

✔Vhodná pre zapájanie heterogénnych skupín a jednotlivcov s rôznou 

expertízou a záujmami

✔Neformálny prístup k vážnym témam

Princípy:

• Výzvy a ocenenia

• Súťaže

• Personalizácia 

• Rôzne úrovne herných prístupov v závislosti na skúsenostiach účastníkov

-



Metóda kampane cez ambasádora

Kampaň cez 

ambasádora Nepriama propagácia cez spoluprácu so známou osobnosťou verejného 

života (celebrity, názoroví lídri, influencery). 

Charakteristika:

✔Komunikácia ústnym podaním

✔Prispieva tiež k popularite a reputácií ambasádora

Dôležité:

Potrebná analýza pre výber vhodného kandidáta na úlohu ambasádora 
-



Metóda populárnych podujatí 

Populárne 

podujatia

Nepriama forma reklamy, kedy sa využíva popularita určitého podujatia pre 

získanie pozornosti pre nejakú inú tému. Pojem „populárny“ sa vzťahuje na 

všetky typy udalostí, ktoré sú dobre etablované a známe verejnosti – športy, 

hry, kultúrne udalosti a festivaly. 

Charakteristika:

✔Využitie popularity určitého podujatia pre získanie pozornosti pre 

nejakú inú tému

✔Zvyčajne veľký dopad s minimálnymi nákladmi



Tréning

Vytvorenie

stratégie angažovanosti 

pre plán udržateľnej 

mobility



Modelová štúdia: “Bratislava”

Ako modelové mesto bola zvolená Bratislava

• Hlavné mesto SR; 432 864 obyvateľov

• Hustota obyvateľov je pomerne vysoká: 1 177 na 1 km2

• Level digitalizácie: vysoký

• Problémami sú predovšetkým rastúci počet automobilov, 

vysoký počet dopravných nehôd a s tým spojené dopravné 

zápchy.



Obyvateľstvo podľa veku
⮚ average age 46 years

0-19 rokov
19%

20-59 rokov
56%

65+ rokov
25%



Prepravené osoby MHD
⮚ V tisícoch osôb

Počet osobných automobilov
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Cestné dopravné nehody
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Ciele riešené pomocou nástrojov 

plánovania

Začiatočný stav: 

Ciele Bratislavského samosprávneho kraja:

• Zvýšiť počet cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme BSK    

(z 268 v roku 2019          na 447 v 2050) (v miliónoch)

• Zvýšiť podiel využitia verejnej dopravy od vstupu do Bratislavy pri 

cestovaní do práce (28:72 v 2019 na 48:52 v 2050) (%)

• Rozšíriť sieť cyklistických chodníkov (zo 150 v 2019 na 500 v

2050) (v km)

• Zvýšiť podiel verejnej dopravy a aktívnych dopravných prostriedkov 

(chôdza a bicyklovanie) pri ceste do práce (zo 42:58 v 2019 na 

65:35 v 2050 ) (%)

• Zvýšenie kapacity P+ R systému (688 (124) v 2019 na 

2006(712) v 2050) 



Úlohy tréningu

Pre každú fázu procesu plánovania udržateľnej 

mestskej mobility definovať:

• Cieľovú skupinu

- Kto by mal byť zapojený?

• Metódy angažovanosti (pre zapájanie aktérov)

- Ako ľudia reagujú na projekt a akým 

spôsobom sú informovaní?

- Dĺžka kampane – jednorazová, 

kontinuálna, periodická

- Miesta aktivít

- Náklady

• Komunikačné nástroje

- Dĺžka kampane – jednorazová, 

kontinuálna, periodická

- Náklady

Podmienky:

Použiť metódy angažovanosti v každej fáze

Rozpočet na využitie metód: 80 000 € (16 x       )



Link na zdieľaný priestor: 

https://evamalichova43398.invisionapp.com/f

reehand/Workshop-LYXEpzw6v

https://evamalichova43398.invisionapp.com/freehand/Workshop-LYXEpzw6v


Spätná väzba

• Získali ste účinný prehľad o procese participatívneho plánovania PUM? 

  

• Bolo školenie relevantné pre vaše potreby? 

 

• Boli prezentované osvedčené postupy užitočné na zvýšenie vašich vedomostí o metódach 

zapojenia, ktoré možno použiť počas vývoja PUM? 

 

• Myslíte si, že ukážete koncepty, ktoré ste sa naučili svojim kolegom? 

 

• Zmenili ste po workshope svoj názor na to, aké dôležité je zapojenie občanov do plánovania 

udržateľnej mobility?  

 

• Zmenili ste po workshope názor na to, aké dôležité je zapojenie zainteresovaných strán do 

plánovania udržateľnej mobility?  

 

• Myslíte si, že po workshope vynaložíte viac úsilia na zapojenie občanov a zainteresovaných skupín 

do plánovania mobility?  

 

 






