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           Príloha 1 

 

Príklady sklonu k chybám pri tvorbe verejnej politiky podľa fáz rozhodovania 

(zdroj: voľne podľa Sičáková – Beblavá, 2015: 65-106)  

 

 

Názov sklonu k chybe Krátky popis 

Fáza rozhodovania: Proces výberu (selekcie) informácie  

Necitlivosť na veľkosť vzorky Preceňovanie dôležitosti informácií, ktoré sú k dispozícii, aj 
keď reprezentujú len malú časť vzorky, populácie súvisiacej 
s nejakým javom 

Omyl dostupnosti O frekvencii alebo pravdepodobnosti udalosti sa usudzuje 
na základe  dostupnosti tejto udalosti, na základe toho, čo 
sa nám vybaví ako prvý príklad daného javu; dôležitú úlohu 
tu zohrávajú sociálne normy (čo by ľudia mali robiť) 
a mentálne modely (interpretácia svojho okolia a seba 
samého) 

Efekt kontextu Interpretácia pozorovanej veci závisí od predchádzajúcich 
skúseností a od kontextu (efekty objektu a pozadia) 

Stádovitosť Ľudia sa správajú tak, ako iní okolo nich, a teda príslušnosť 
k istej skupine má priamy vplyv na rozhodovanie jedinca. 
Môže to vyústiť do skupinového uvažovania, kedy sa úzko 
späté skupiny „samopotvrdzujú“, zároveň sa však stávajú 
„nepriepustné“  voči kritike 

Fáza rozhodovania: Spracovávanie informácií 

Konzervativizmus Ľudia veria predchádzajúcim údajom viac ako súčasným 
faktom alebo novým informáciám 

Omyl konjunkcie Ľudia predpokladajú, že špecifické podmienky sú 
pravdepodobnejšie, ako jedna všeobecná podmienka 
(napr. dobrý výkon študenta/tky na skúške pripisovať 
jeho/jej schopnosti, zlý výkon neschopnosti učiteľa/ľky) 

Omyl základného výskytu Pri odhade výskytu nejakého javu sa neberú do úvahy dáta 
o základnom výskyte tohto javu; základný výskyt má malý 
dopad na predikcie tohto javu, ktoré ľudia zakladajú na 
podobnosti a blízkosti a asociáciách, ktorých zdrojom  sú 
napr. osobné zážitky človeka, ale aj stereotypy. 

Ilúzia korelácie Tendencia vnímať vzťah medzi premennými (ľuďmi, 
udalosťami, druhmi správania) bez toho, aby tento vzťah 
reálne existoval. Spája sa aj s ilúziou kauzality (sklon vnímať 
a definovať pravidlá, vzorce správania pri náhodných 
udalostiach; sklon vnímať udalosti, ktoré nastanú spolu 
a majú vysokú mieru korelácie, ako také, ktoré majú 
kauzálne vzťahy; sklon interpretovať udalosti, ktoré nastali 
pred určitým časom, ako príčiny ďalších udalostí) 

Klam utopených nákladov Je o iracionálne rozhodnutie investovať viac ekonomických 
zdrojov potom, čo sa uskutočnila prvá investícia, 
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v porovnaní s alternatívnou investíciou, kde nebola vložená 
prvotná investícia. V takomto prípade sa stratám pripisuje 
väčšia váha ako ziskom  

Averzia voči strate Ak sa niečo vníma ako strata, pripisuje sa tomu väčšia 
váha/význam, ako sa vníma výnos/zisk. 

Ukotvenie Tendencia ľudí príliš sa spoliehať na informáciu, ktorú majú 
k dispozícii ako prvú. Každá ďalšia ponuka bude reagovať 
na túto „kotvu“ (prví majú lepšiu vyjednávaciu pozíciu). 
Okamžite dostupné informácie slúžia ako referenčný bod 
(kotva), ktorému sa všetko ďalšie prispôsobuje 

Fáza rozhodovania: Formulovanie rozhodnutia 

Efekt rámcovania Alternatívne formulácie rovnakej situácie spôsobuje, že sú 
dostupné odlišné aspekty určitého problému. Alternatívne 
opisy menia preferencie pri rozhodovaní, nakoľko sa viažu 
na rozličné ľudské asociácie. 

Sklony k chybe prameniace z osoby subjektu rozhodovania 

Omyl prílišnej sebaistoty/ 
Nadmerná sebadôvera 

Ide o vzťah medzi schopnosťami človeka a sebadôverou. 
O prílišnú dôveru vo vlastný úsudok, o nesprávny odhad 
pravdepodobností výskytu nejakého javu. Stáva sa to 
častejšie v prípadoch menej talentovaných a vzdelaných 
ľudí, u ktorých nekompetentnosť môže viesť k zvýšenej 
sebadôvere.  

Ilúzia kontroly Vychádza z dôležitosti pocitu, že človek má niečo pod 
kontrolou. Ide o očakávanie neprimerane vysokej 
pravdepodobnosti osobného úspechu, v porovnaní s tým, 
ako by to garantovala objektívna pravdepodobnosť. Ide 
najmä o situácie, kedy sa úspech vzťahuje ku šťastiu, ktoré 
je však otázkou náhody, čo nie je kontrolovateľné, 
ovplyvniteľné 

Haló efekt Tendencia pamätať si prvé informácie lepšie ako tie, ktoré 
sú prezentované neskôr; rovnako tendencia interpretovať 
ďalšie informácie pod vplyvom prvotných dojmov 
a informácií 

Efekt vlastníctva Ľudia pripisujú väčšiu váhu tomu, čo už majú, ako tomu, čo 
môžu získať; náklady stratených príležitostí vnímajú inak, 
ako náklady, ktoré idú priamo z ich vrecka 
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          Príloha 2 

 

Zoznam operačných programov na základe Partnerskej dohody SR na roky 

2014-2020  
 

Názov OP Riadiaci orgán Alokovaná čiastka (v €) 

Výskum a inovácie MŠVVŠ SR 2 226 776 537  

Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR  3 966 645 373 

Ľudské zdroje MPSVR SR  2 204 983 517  

Kvalita životného prostredia MŽP SR  3 137 900 110  

Integrovaný regionálny operačný program 
(IROP) 

MPRV SR 1 754 490 415  

Efektívna verejná správa MV SR       278 449 284  

Technická pomoc ÚV SR       159 071 912  

Program rozvoja vidieka MPRV SR 1 545 272 844  

Rybné hospodárstvo MPRV SR           15 785 000   

Spolu  15 329 374 992 

 

Viac informácií pozri: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/operacne-programy/  
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