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Informácie o prieskume 
 

 

 

 
Prezentované údaje sú výsledkom kvantitatívneho sociologického prieskumu, 

ktorý uskutočnila Agentúra MVK od 27. do 31. augusta 2010 prostredníctvom 

vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 200 obyvateľov mesta Martin vo 

veku od 18 rokov.   

 

Údaje boli zozbierané metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-face 

interviews) zaznamenaných do dotazníka. Respondenti boli vyberaní stratifikovaným 

pravdepodobnostným výberom technikou random walk.  

Vzorka respondentov je reprezentatívna pre populáciu mesta Martin vo veku od 18 

rokov. Údaje boli spracované štatistickými metódami programu SPSS for Windows.
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Hlavné zistenia prieskumu 

 

 
 Medzi účastníkmi prieskumu sme identifikovali 1/10 (10.1%) takých, ktorí 
prichádzajú do kontaktu s mestskými orgánmi a úradmi často. 
 
 Zhruba 2/5 ďalších priznalo občasné (38.9%) alebo zriedkavé (41.9%) 
kontakty. 
 
 Nikdy neprišlo do kontaktu s mestskými orgánmi a úradmi len 7.1% 
respondentov. 
 
 Viac ako 1/2 respondentov (51.0%) vo výskume deklarovala, ţe ich odpovede 
o správaní poslancov a úradníkov sú zaloţené skôr na osobných skúsenostiach. 
 
 Odpovede na základe toho, čo ľudia všeobecne o úradníkoch hovoria, uviedla 
viac ako 1/4 opýtaných (28.8%). 
 
 Necelá 1/5 oslovených (17.7%) priznala, ţe sa pri odpovediach riadili najmä 
tým, čo čítali v novinách alebo počuli v rozhlase a televízii. 
 
 Viac ako 1/4 respondentov (25.8%), ktorí v posledných rokoch vybavovali na 
samosprávnych orgánoch a úradoch v meste Martin, sa nestretli so ţiadnymi 
problémami. 
 
 Ostatným spôsobovalo najväčšie problémy neposkytovanie dostatočných 
informácií zo strany poslancov a úradníkov. Takúto skúsenosť mala viac ako 1/3 
(34.8%) účastníkov výskumu. 
 
 Zhruba kaţdý 8. respondent (12.1%) označil osoby, s ktorými na samospráve 
a úradoch vybavoval svoje záleţitosti, za neschopné. Podobnú skúsenosť mala aj 
1/10 (10.1%) ďalších účastníkov prieskumu, ktorí narazili na lenivých partnerov 
(poslancov, úradníkov). 
 
 Ţiadosť o úplatok alebo pozornosť ako najväčšiu prekáţku pri vybavovaní 
úradných záleţitostí označil jeden zo sto (1.0%) respondentov. 
 
 O úplatok alebo pozornosť boli poţiadané (viac ako ostatní respondenti) ţeny 
(2.0%), mladí do 30 rokov (2.0%), respondenti s vysokoškolským vzdelaním (1.9%), 
singles alebo páry bez detí (2.9%), zamestnanci (2.2%), špecialisti, manaţéri alebo 
podnikatelia (2.6%), resp.  prisťahovalci (7.4%). 
 
 Okrem spomínaného 1.0% prípadov s priamou ţiadosťou o úplatok, resp. 
pozornosť, sa 17.7% ľudí oslovených prieskumom vyjadrilo, ţe ich poslanci, resp. 
úradníci nepoţiadali o úplatok priamo, ale vyzerali, ţe niečo očakávajú. 
 
 Neverbálnu signalizáciu ţiadostí o úplatok, resp. aspoň pozornosť 
zaregistrovali častejšie muţi (21.9%), respondenti so základným alebo niţším 
stredným (24.3%), resp. s vysokoškolským vzdelaním (20.8%), robotníci (24.1%) a 
zamestnanci (22.2%). 
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 Na otázku, ako by postupovali v prípade dôleţitého problému a úradník by 
priamo poţiadal o peniaze za jeho vybavenie, viac ako 1/10 (11.6%) respondentov 
pripustila, ţe by zaplatili, pokiaľ by si to mohli dovoliť. 
 
 Vyše polovice (56.6%) opýtaných odmietlo zaplatiť za vybavenie (úplatok), a 
to aj v prípade, ţe by na to mali dosť finančných prostriedkov. 
 
 Skoro 1/3 (31.8%) účastníkov prieskumu by si svoj postup rozmyslelo v 
závislosti od konkrétnych okolností prípadu. 
 
 Najčastejšie uvádzaným dôvodom, prečo ľudia dajú niečo poslancovi alebo 
úradníkovi, aby vyriešil ich problém, je »výhľad do budúcnosti«: podľa názoru vyše 
1/3 respondentov (35.9%) asi rátajú s tým, ţe by od dotyčného mohli potrebovať 
pomoc aj v budúcnosti. 
 
 Takmer 1/4 opýtaných (22.7%) sa domnieva, ţe ľudia dajú úplatok, lebo »sa 
to patrí« - poslanec/úradník odmenu očakáva, aj keď si ju priamo neţiada. 
 
 Skoro 1/5 recipientov výskumu (18.8%) chápu takéto správanie ľudí ako 
vyjadrenie vďačnosti za pomoc, ktorú im poskytli. 
 
 Takmer 1/10 osôb (9.1%) z výskumnej vzorky je presvedčená, ţe poskytnutie 
úplatku ľuďmi je prejavom zdvorilosti: bolo by nezdvorilé nedať. 
 
 Len zhruba kaţdý 20. respondent (5.1%) si myslí, ţe úplatky ľudia dávajú 
preto, ţe sú vyzvaní ich poskytnúť.  
 
 Pre viac ako 2/3 (69.7%) opýtaných patrí medzi tri hlavné problémy Martina 
nezamestnanosť. 
 
 Viac ako polovica (52.0%) sem zaradila stav ciest a nedostatok parkovacích 
miest. 
 
 Necelú tretinu (29.8%) trápia aj problémy kriminalitou, drogami a 
bezpečnosťou občanov. 
 
 Štvrtina (25.8%) medzi tri hlavné problémy svojho mesta zaradila aj 
dostupnosť a kvalitu zdravotníckej starostlivosti a pribliţne rovnaký podiel (24.2%) 
majú medzi účastníkmi výskumu aj kritici martinskej verejnej mestskej dopravy. 
 
 Viac ako pätina (22.2%) respondentov priradila k hlavným problémom 
ekológiu, zeleň a nedostatok športovísk. Pre takmer pätinu (18.2%) je to mestský 
hluk, ruch a špina. 
 
 Len cca kaţdý 7. interviewovaný (14.6%) zaradil do prvej trojky martinských 
problémov korupciu a klientelizmus v mestskej samospráve. Len o niečo menej 
(13.1%) bolo tých, ktorým prekáţajú nedostatky v obchodnej sieti a sluţbách a 
relatívne najmenej vypuklé sa (spomedzi ponúkaných moţností) ukázali byť 
problémy škôl a kultúrnych zariadení v Martine - vybralo si ich 8.1% respondentov. 
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 Lepšie sa vysporiadať s korupciou a klientelizmom v samospráve je ţelaním 
najmä muţov (18.8%), mladých do 30 rokov (17.6%), strednej generácie 30 aţ 50 
rokov (17.3%), respondentov so základným alebo niţším stredným vzdelaním 
(16.2%), ľudí z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (25.0%), študentov 
(20.8%), robotníkov (17.2%), respondentov zaraďujúcich sa do vyššej strednej vrstvy 
(23.1%) a starousadlíkov (16.4%). 
 
 Pribliţne kaţdý 13. účastník výskumu (7.6%) si myslí, ţe korupcia v 
samosprávnych orgánoch (poslanci, primátor) a na mestskom úrade v Martine je 
veľmi rozšírená. 
 
 Viac ako 1/3 respondentov (36.4%) vníma korupciu v samospráve mesta ako 
dosť rozšírenú. 
 
 Zhruba kaţdý 4. opýtaný (25.3%) sa vyjadril, ţe poslanci, primátor a mestskí 
úradníci spôsobujú korupciu len zriedkavo. 
 
 O neexistencii korupcie sa domnievajú 3.0% Martinčanov, zaradených do 
výskumnej vzorky. 
 
 Zlepšenie situácia v oblasti rozšírenosti korupcie v samospráve za posledné 
dva-tri roky zaregistrovala pribliţne 1/5 účastníkov výskumu (20.2%). 
 
 Nezmenený stav korupcie konštatovala skoro 1/2 obyvateľov mesta (46.5%), 
ktorých sme zaradili do výskumu. 
 
 Zhoršenie stavu korupcie v Martine za posledné 2-3 roky si všimol cca kaţdý 
7. respondent (14.6%). 
 
 Účastníci výskumu pokladajú situáciu s korupciou a klientelizmom v Martine 
za rovnakú alebo lepšiu ako v iných mestách SR. O tom, ţe sa úroveň týchto 
negatívnych javov neodlišuje od zvyšku SR, je presvedčená skoro 1/2 respondentov 
(48.0%). 
 
 Za lepšiu ju pokladajú takmer 3/10 opýtaných - 24.2% vníma úroveň korupcie 
a klientelizmu v Martine za trochu lepšiu a 4.0% ako oveľa lepšiu neţ inde na 
Slovensku. 
 
 Opačný názor má zhruba kaţdý 10. respondent - 7.6% pokladá Martin za (v 
oblasti korupcie a klientelizmu) trochu problematickejší a 3.0% za oveľa horší neţ 
iné mestá. 
 
 O tom, ţe primátor a poslanci presadzujú pri rozhodovaní o záleţitostiach 
Martina skôr verejné záujmy, je presvedčená necelá 1/4 oslovenej vzorky 
obyvateľov. 
 
 Z presadzovania svojich súkromných záujmov podozrieva primátora a 
poslancov zastupiteľstva mesta Martin skoro 1/5 respondentov (18.2%). 
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 Viac ako 1/2 účastníkov výskumu (53.0%) zastáva názor, ţe volení 
zástupcovia pri rozhodovaní o osude mesta spájajú verejné a vlastné záujmy zhruba 
rovnakým dielom. 
 
 Skupinou s najväčším vplyvom na rozhodovanie primátora a poslancov 
mestského zastupiteľstva sú podľa opýtaných Martinčanov najmä miestni 
podnikatelia a lobisti: myslí si to viac ako polovica (53.5%) respondentov (mohli 
uviesť dve najvplyvnejšie skupiny). 
 
 Silný vplyv na rozhodovanie v mestských orgánoch cítia  recipienti aj zo 
strany politických strán: viac ako 2/5 (42.4%) z nich uviedlo túto moţnosť. 
 
 Zhruba 1/5 respondentov identifikovala ako silné vplyvové skupiny úradníkov 
na vyšších stupňoch (22.7%), úradníkov na mestskom úrade (21.7%) a rodinných 
príslušníkov a priateľov poslancov a/alebo primátora (21.2%). 
 
 Len kaţdý 8. respondent (12.6%) si myslí, ţe poslancov a primátora 
výrazným spôsobom ovplyvňujú občania-voliči a kaţdý 40. (2.5%) pokladá volených 
členov samosprávy za nikým neovplyvňovaných. 
 
 Ku korupcii (úplatkárstvu) alebo klientelizmu (preferovaniu priateľov a 
známych) dochádza v Martine najviac pri vydávaní rôznych druhov povolení: je o 
tom presvedčených takmer 3/4 účastníkov výskumu (71.7%). 
 
 O korupcii a klientelizme pri obsadzovanie pracovných miest na MÚ a v 
mestských podnikoch sú presvedčené takmer 2/3 respondentov (65.7%). 
 
 Pri stavebnom konaní v Martine detekujú prítomnosť korupcie a klientelizmu 
viac ako 3/5 ľudí (62.6%), zaradených do reprezentatívnej výskumnej vzorky. 
 
 Viac ako 1/2 respondentov je presvedčená o prítomnosti korupcie a 
klientelizmu aj pri prideľovaní (sociálnych) bytov (55.1%), prenájme nebytových 
priestorov (53.0%) a pri predaji mestských pozemkov (51.5%). 
 
 Viac ako 2/5 účastníkov prieskumu (40.9%) sa vyslovilo o prítomnosti 
korupcie a klientelizmu pri verejnom obstarávaní v martinskej samospráve.  
 
 V opačnom garde - podľa presvedčenia respondentov o absencii korupcie a 
klientelizmu - je »najčistejšou« oblasťou prideľovanie (sociálnych) bytov: myslí si to 
takmer 1/5 účastníkov výskumu (19.7%). 
 
 Neprítomnosť korupcie a klientelizmu detekovalo 15.7% respondentov v 
oblasti verejného obstarávania. 
 
 Zhruba kaţdý 8. účastník výskumu (12.1%) vidí absenciu týchto negatívnych 
javov aj v oblastiach stavebných konaní a predaja mestských pozemkov. Podobný 
podiel (11.1%) sa vyskytol aj v oblasti prenájmu nebytových priestorov. 
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 Medzi oblasti, v ktorých respondenti najzriedkavejšie konštatovali absenciu 
korupcie a klientelizmu, patria obsadzovanie pracovných miest na MÚ a v mestských 
podnikoch (8.1%) a vydávanie rôznych druhov povolení (5.6%). 
 
 Názory respondentov o tom, kto najčastejšie získava v Martine zákazky 
platené z rozpočtu mesta, prisúdili prvenstvo (27.8%) firmám, ktoré ponúknu 
najvyššiu províziu úradníkom, rozhodujúcim o zákazkách.  
 
 Menej, cca 1/4 účastníkov výskumu (23.7%), sa priklonilo k názoru, ţe sú to 
najmä firmy blízke niektorým poslancom. 
 
 Najlepšia ponuka pre mesto stačí firmám k získaniu zákaziek platených z 
rozpočtu mesta podľa názoru cca 1/5 opýtaných (20.7%). 
 
 Byť firmou blízkou primátorovi je výhodou pri získavaní mestských zákaziek 
podľa názoru 16.7% respondentov výskumu. 
 
 Viac ako 2/5 respondentov výskumu (41.9%) je presvedčených, ţe martinská 
samospráva zverejňuje dostatok informácií o činnosti a aktivitách mesta. 
 
 Naopak, nedostatok informácií v tejto oblasti pociťuje skoro 1/2 opýtaných: 
45.5% si myslí, ţe samospráva informuje málo a 2.5% ţe neinformuje vôbec. 
 

 Informovanosť o nakladaní s verejnými prostriedkami - majetkom a peniazmi 
mesta zo strany samosprávy mesta Martin pokladá za dostatočnú zhruba 1/5 
účastníkov výskumu (21.2%). 
 
 Viac by chcelo o tejto problematike vedieť vyše 3/5 respondentov: 41.9% 
pokladá mnoţstvo informácií za nedostatočné a 19.2% ich hodnotí ako nulové - 
samospráva (podľa nich) o nakladaní s verejnými prostriedkami mesta neinformuje 
vôbec. 
 

 O projekte »Transparentné mesto«, ktorý sa v Martine v súčasnosti realizuje, 
nepočula viac ako 1/4 účastníkov výskumu (28.8%). Ďalšia cca 1/5 opýtaných 
(19.7%) o projekte síce počula, ale miera ich informovanosti im neumoţňuje vytvoriť 
s k projektu vlastný názor. 
 
 Zhruba kaţdý 10. respondent (9.1%) pokladá projekt »Transparentné mesto« 
za výbornú vec. 
 
 Skoro 3/10 odpovedí reprezentatívnej vzorky (29.3%) projektu priznáva 
projektu pozitívne stránky a pripúšťa, ţe jeho aplikácia môţe veci pomôcť. 
 
 Zhruba kaţdý 8. účastník výskumu (12.6%) zaujal k projektu neutrálny postoj 
- nepomôţe, ani neuškodí. 
 
 Len úplný zlomok (0.5%) respondentov vníma projekt ako škodlivý. 
 

 Podľa názoru účastníkov výskumu by obmedzeniu korupcie a klientelizmu v 
mestskej samospráve najviac pomohla zmena zákonov tak, aby poslanci a primátori 
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nemohli uprednostňovať osobné záujmy pre záujmami mesta. Tento názor zastáva 
skoro 1/2 respondentov (46.5%). 
 
 Viac ako 2/5 reprezentatívnej vzorky sa (41.4%) by zlepšenie očakávalo aj od 
povinného informovania o aktivitách a rozhodnutiach mesta, vrátane zverejňovania 
údajov o nakladaní s majetkom a financiami. Podobný podiel (40.4%) by proti 
korupcii a klientelizmu bojovalo aj posilnením postihu korupcie orgánmi činnými v 
trestnom konaní. 
 
 Skoro 3/10 opýtaných (29.3%) by privítalo zverejňovanie podozrivých 
rozhodnutí samosprávnych orgánov miest v médiách a podobný podiel (26.8%) sa 
vyslovil za posilnenie kontroly samospráv zo strany Najvyššieho kontrolného úradu 
SR. 
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Výsledky výskumu 

 

 1. Život v Martine pohľadom jeho obyvateľov 

 1.1 Akým miestom pre život je súčasný Martin? 

 
 Skoro tretina (31.8%) opýtaných obyvateľov Martina vyjadrilo názor, ţe ich 
mesto je dobrým miestom pre ţivot. Viac ako polovica (52.0%) respondentov sa 
rozhodlo pre odpoveď, ţe Martin je »skôr dobrým« miestom pre svojich obyvateľov. 
 Zhruba kaţdý siedmy účastník výskumu (14.1%) pokladá toto mesto za »skôr 
horšie« a len 1.5% ho označilo za vyslovene zlé. 
 

skôr dobrým 

miestom

52,1%

zlým miestom

1,5%

skôr horším 

miestom

14,1%

neviem

0,5%

dobrým miestom

31,8%

 

 Martin pokladajú za dobré, resp. skôr dobré miesto pre ţivot relatívne 
častejšie zamestnanci (93.3%), respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej vrstvy 
(100.0%) a prisťahovalci (92.6%). 
 
 Naopak, za zlé, resp. skôr horšie miesto pre ţivot označili Martin o čosi 
častejšie muţi (17.7%), mladí do 30 rokov (21.6%), respondenti so základným alebo 
niţším stredným vzdelaním (24.3%), respondenti s vysokoškolským vzdelaním 
(18.9%), študenti (20.8%), špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia (25.6%). 
 
 

Ako obyvateľ/ka Martina viete najlepšie posúdiť, ako sa Vám tu žije: akým miestom pre 
život je súčasný Martin? 

 
 31.8%  dobrým miestom 
 52.0%  skôr dobrým miestom 
 14.1%  skôr horším miestom 
   1.5%  zlým miestom 
   0.5%  neviem 
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Akým miestom pre život je súčasný Martin? podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

dobrým 27.1  36.3  27.5  28.0  38.9  

skôr dobrým 55.2  49.0  51.0  58.7  45.8  

skôr horším 15.6  12.7  17.6  12.0  13.9  

zlým 2.1  1.0  3.9  1.3  0.0  

neviem 0.0  1.0  0.0  0.0  1.4  

 
 

Akým miestom pre život je súčasný Martin? podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

dobrým 24.3  31.5  37.7  37.5  30.8  26.6  

skôr dobrým 51.4  56.5  43.4  45.0  51.3  59.5  

skôr horším 21.6  9.3  18.9  15.0  15.4  12.7  

zlým 2.7  1.9  0.0  1.3  2.6  1.3  

neviem 0.0  0.9  0.0  1.3  0.0  0.0  

 
 

Akým miestom pre život je súčasný Martin? podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

dobrým 35.7  28.4  33.3  37.5  30.6  31.8  

skôr dobrým 50.0  56.8  42.4  45.8  52.8  53.0  

skôr horším 12.9  13.7  18.2  16.7  13.9  13.6  

zlým 0.0  1.1  6.1  0.0  2.8  0.0  

neviem 1.4  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5  

 
 

Akým miestom pre život je súčasný Martin? podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

dobrým 20.8  38.1  31.0  35.6  28.2  31.6  

skôr dobrým 58.3  47.6  55.2  57.8  46.2  47.4  

skôr horším 16.7  11.9  6.9  6.7  25.6  21.1  

zlým 4.2  0.0  6.9  0.0  0.0  0.0  

neviem 0.0  2.4  0.0  0.0  0.0  0.0  

 
 

Akým miestom pre život je súčasný Martin? podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

dobrým 30.8  31.1  32.9  32.7  25.9  

skôr dobrým 69.2  52.4  50.6  49.7  66.7  

skôr horším 0.0  16.5  13.9  15.2  7.4  

zlým 0.0  0.0  1.3  1.8  0.0  

neviem 0.0  0.0  1.3  0.6  0.0  

 
 

 

1.2 Názory na rozvoj Martina v poslednom období 

 

 Zhruba kaţdý 15. účastník prieskumu (6.6%) pokladá Martin za dynamicky sa 
rozvíjajúce mesto (vybrali variant »veľmi sa rozvíja«). Ako rozvíjajúce sa ho označili 
ďalšie viac ako 2/5 respondentov (42.9%). 
 Pribliţne tretina (34.3%) skúmaných Martinčanov sa nazdáva, ţe mesto 
stagnuje. 
 Len asi kaţdý 7. respondent zastával vo výskume názor, ţe mesto v 
súčasnosti upadá: veľmi 2.0% a skôr upadá 12.1%. 
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neviem posúdiť

2,0%

skôr sa rozvíja

42,9%

skôr upadá

12,1%

stagnuje

34,3%

veľmi upadá

2,0%

veľmi sa rozvíja

6,6%

 

 Martin ako rozvíjajúce sa mesto (veľmi alebo skôr) vnímajú častejšie mladí do 
30 rokov (66.7%), respondenti s maturitou (57.4%), ľudia z domácností s 
nadpriemernou finančnou situáciou (54.2%), študenti (79.2%), robotníci (55.2%) a 
respondenti zaraďujúci sa do strednej vrstvy (56.3%). 
 
 Stagnácia je typickejšia pre názory strednej generácie 30 aţ 50 rokov 
(41.3%), respondentov so základným alebo niţším stredným (40.5%), a s 
vysokoškolským vzdelaním (43.4%), pre rodičov s deťmi (38.9%), ľudí z domácností 
s nadpriemernou finančnou situáciou (45.8%), zamestnancov (42.2%), špecialistov, 
manaţérov a/alebo podnikateľov (53.8%), respondentov zaraďujúcich sa do vyššej 
strednej (38.5%), resp. do niţšej strednej vrstvy (38.0%) a prisťahovalcov (40.7%). 
 
 Úpadok mesta vidia najmä respondenti so základným alebo niţším stredným 
vzdelaním (18.9%), singles alebo páry bez detí (20.0%), ľudia z domácností s 
podpriemernou finančnou situáciou (19.7%), dôchodcovia (23.8%), robotníci (17.2%) 
a respondenti zaraďujúci sa do niţšej strednej vrstvy (20.3%). 
 
 

Aký je Váš názor na súčasný rozvoj Martina? Je to mesto, ktoré sa v poslednom období 
rozvíja, stagnuje alebo upadá? 

 
   6.6%  veľmi sa rozvíja 
 42.9%  skôr sa rozvíja 
 34.3%  stagnuje 
 12.1%  skôr upadá 
   2.0%  veľmi upadá 
   2.0%  neviem posúdiť 

 
Je súčasný Martin mestom, ktoré sa rozvíja, 

stagnuje alebo upadá? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

veľmi sa rozvíja 10.4  2.9  5.9  6.7  6.9  

skôr sa rozvíja 38.5  47.1  60.8  34.7  38.9  

stagnuje 36.5  32.4  19.6  41.3  37.5  

skôr upadá 12.5  11.8  7.8  12.0  15.3  

veľmi upadá 2.1  2.0  3.9  2.7  0.0  

neviem 0.0  3.9  2.0  2.7  1.4  
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Je súčasný Martin mestom, ktoré sa rozvíja, 

stagnuje alebo upadá? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

veľmi sa rozvíja 8.1  5.6  7.5  5.0  5.1  8.9  

skôr sa rozvíja 32.4  51.9  32.1  46.3  38.5  41.8  

stagnuje 40.5  27.8  43.4  33.8  35.9  34.2  

skôr upadá 16.2  12.0  9.4  15.0  15.4  7.6  

veľmi upadá 2.7  1.9  1.9  0.0  0.0  5.1  

neviem 0.0  0.9  5.7  0.0  5.1  2.5  

 
 

Je súčasný Martin mestom, ktoré sa rozvíja, 

stagnuje alebo upadá? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

veľmi sa rozvíja 5.7  5.3  12.1  12.5  4.6  7.6  

skôr sa rozvíja 38.6  44.2  48.5  41.7  48.1  34.8  

stagnuje 34.3  38.9  21.2  45.8  30.6  36.4  

skôr upadá 20.0  8.4  6.1  0.0  12.0  16.7  

veľmi upadá 0.0  1.1  9.1  0.0  1.9  3.0  

neviem 1.4  2.1  3.0  0.0  2.8  1.5  

 
 

Je súčasný Martin mestom, ktoré sa rozvíja, 

stagnuje alebo upadá? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

veľmi sa rozvíja 4.2  9.5  6.9  6.7  5.1  5.3  

skôr sa rozvíja 75.0  40.5  48.3  37.8  28.2  42.1  

stagnuje 8.3  26.2  27.6  42.2  53.8  36.8  

skôr upadá 12.5  23.8  10.3  8.9  7.7  5.3  

veľmi upadá 0.0  0.0  6.9  2.2  0.0  5.3  

neviem 0.0  0.0  0.0  2.2  5.1  5.3  

 
 

Je súčasný Martin mestom, ktoré sa rozvíja, 

stagnuje alebo upadá? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

veľmi sa rozvíja 15.4  5.8  6.3  5.3  14.8  

skôr sa rozvíja 38.5  50.5  34.2  44.4  33.3  

stagnuje 38.5  31.1  38.0  33.3  40.7  

skôr upadá 7.7  7.8  17.7  12.9  7.4  

veľmi upadá 0.0  1.9  2.5  1.8  3.7  

neviem 0.0  2.9  1.3  2.3  0.0  

 

 

 

1.3 Hlavné problémy Martina 

 

 Pre viac ako 2/3 (69.7%) opýtaných patrí medzi tri hlavné problémy Martina 
nezamestnanosť. 
 Viac ako polovica (52.0%) sem zaradila stav ciest a nedostatok parkovacích 
miest. 
 Necelú tretinu (29.8%) trápia aj problémy kriminalitou, drogami a 
bezpečnosťou občanov. 
 Štvrtina (25.8%) medzi tri hlavné problémy svojho mesta zaradila aj 
dostupnosť a kvalitu zdravotníckej starostlivosti a pribliţne rovnaký podiel (24.2%) 
majú medzi účastníkmi výskumu aj kritici martinskej verejnej mestskej dopravy. 



14 

 Viac ako pätina (22.2%) respondentov priradila k hlavným problémom 
ekológiu, zeleň a nedostatok športovísk. Pre takmer pätinu (18.2%) je to mestský 
hluk, ruch a špina. 
 Len cca kaţdý 7. interviewovaný (14.6%) zaradil do prvej trojky martinských 
problémov korupciu a klientelizmus v mestskej samospráve. Len o niečo menej 
(13.1%) bolo tých, ktorým prekáţajú nedostatky v obchodnej sieti a sluţbách a 
relatívne najmenej vypuklé sa (spomedzi ponúkaných moţností) ukázali byť 
problémy škôl a kultúrnych zariadení v Martine - vybralo si ich 8.1% respondentov. 
 

69,7

52,0

29,8

25,8

24,2

22,2

18,2

14,6

13,1

8,1

3,5

nezamestnanosť

stav ciest, parkovaie

kriminalita, drogy

zdravotnícka starostlivosť

verejná mestská doprava

ekológia, zeleň, športoviská

hluk, ruch, špina

korupcia v samospráve

obchodná sieť a služby

školy a kultúrne zariadenia

iné

 

 
 Problém nezamestnanosti trápi najmä ľudí nad 50 rokov (77.8%), 
respondentov so základným alebo niţším stredným vzdelaním (89.2%), singles 
alebo páry bez detí (78.6%), ľudí z domácností s podpriemernou finančnou situáciou 
(77.3%), dôchodcov (83.3%), zamestnancov (77.8%), respondentov zaraďujúcich sa 
do niţšej strednej vrstvy (79.7%) a prisťahovalcov (81.5%). 
 
 Stav ciest a nedostatok parkovania zaradila medzi svoje hlavné problémy 
relatívne častejšie stredná generácia 30 aţ 50 ročných (64.0%), respondenti s 
vysokoškolským vzdelaním (69.8%), ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou 
situáciou (66.7%), zamestnanci (71.1%), špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia 
(71.8%), respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej (69.2%) a do strednej vrstvy 
(58.3%). 
 
 Kriminalita, drogy a bezpečnosť občanov trápi viac neţ iných najmä mladých 
do 30 rokov (33.3%), ľudí z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou 
(41.7%), študentov (37.5%), dôchodcov (35.7%), robotníkov (34.5%) a 
respondentov zaraďujúcich sa do vyššej strednej vrstvy (38.5%). 
 
 Zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotníckej starostlivosti v meste Martin 
očakávajú najviac ţeny (28.4%), seniori nad 50 rokov (41.7%), respondenti s 
vysokoškolským vzdelaním (30.2%), singles alebo páry bez detí (32.9%), ľudia z 
domácností s podpriemernou finančnou situáciou (36.4%), dôchodcovia (45.2%) a 
respondenti zaraďujúci sa do niţšej strednej vrstvy (34.2%). 
 
 Verejná mestská doprava je najčastejšie problémom pre muţov (27.1%), 
mladých do 30 rokov (33.3%), seniorov nad 50 rokov (27.8%), ľudí z domácností s 
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priemernou finančnou situáciou (26.9%), študentov (37.5%), robotníkov (27.6%), 
zamestnancov (31.1%) a respondentov zaraďujúcich sa do vyššej strednej vrstvy 
(38.5%). 
 
 Martin ako ekologickejšie, zelenšie a športu naklonenejšie mesto by ocenili 
najmä ţeny (26.5%), mladí do 30 rokov (25.5%), stredná generácia 30 aţ 50 rokov 
(25.3%), respondenti s maturitou (25.0%), rodičia s deťmi (28.4%), študenti (41.7%), 
špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia (28.2%), respondenti zaraďujúci sa do 
vyššej strednej (30.8%), resp. do strednej vrstvy (26.2%) a prisťahovalci (25.9%). 
 
 Hluk, ruch a špina ako sprievodný zjav ţivota v Martine irituje viac ako iných 
muţov (20.8%), seniorov nad 50 rokov (23.6%), respondentov so základným alebo 
niţším stredným vzdelaním (24.3%), singles alebo páry bez detí (21.4%), dôchodcov 
(23.8%), špecialistov, manaţérov a/alebo podnikateľov (20.5%), resp. respondentov 
zaraďujúcich sa do niţšej strednej vrstvy (21.5%). 
 
 Lepšie sa vysporiadať s korupciou a klientelizmom v samospráve je ţelaním 
najmä muţov (18.8%), mladých do 30 rokov (17.6%), strednej generácie 30 aţ 50 
rokov (17.3%), respondentov so základným alebo niţším stredným vzdelaním 
(16.2%), ľudí z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (25.0%), študentov 
(20.8%), robotníkov (17.2%), respondentov zaraďujúcich sa do vyššej strednej vrstvy 
(23.1%) a starousadlíkov (16.4%). 
 
 Lepšia sieť obchodov a sluţieb je ţelaním strednej generácie 30 aţ 50 rokov 
(18.7%), singles alebo párov bez detí (17.1%), študentov (16.7%), zamestnancov 
(15.6%), špecialistov, manaţérov a/alebo podnikateľov (15.4%), respondentov 
zaraďujúcich sa do strednej vrstvy (15.5%) a prisťahovalcov (22.2%). 
 
 Školy a kultúrne zariadenia pokladajú v Martine za nedostatočné najmä ţeny 
(9.8%), mladí do 30 rokov (15.7%), respondenti so základným alebo niţším 
stredným vzdelaním (10.8%), s maturitou (9.3%), rodičia s deťmi (9.5%), ľudia z 
domácností s podpriemernou finančnou situáciou (13.6%), študenti (16.7%) a 
prisťahovalci (11.1%). 
 

Ktoré sú, podľa Vás, hlavné problémy Martina? 
 MOŽNOSŤ TROCH ODPOVEDÍ! 
 
 69.7%  nezamestnanosť 
 52.0%  stav ciest, nedostatok parkovacích miest 
 29.8%  kriminalita, drogy, bezpečnosť občanov 
 25.8%  dostupnosť a kvalita zdravotníckej starostlivosti 
 24.2%  verejná mestská doprava 
 22.2%  ekológia, zeleň, nedostatok športovísk 
 18.2%  hluk, ruch, špina 
 14.6%  korupcia a klientelizmus v samospráve 
 13.1%  obchodná sieť a služby 
   8.1%  školy a kultúrne zariadenia 
   3.5%  iné 

 
Ktoré sú hlavné problémy Martina? 
MOŽNOSŤ TROCH ODPOVEDÍ! 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

kriminalita, drogy, bezpečnosť občanov 28.1  31.4  33.3  29.3  27.8  
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nezamestnanosť 70.8  68.6  60.8  68.0  77.8  

verejná mestská doprava 27.1  21.6  33.3  14.7  27.8  

stav ciest, nedostatok parkovacích miest 56.3  48.0  51.0  64.0  40.3  

dostupnosť a kvalita zdravotníckej starostlivosti 22.9  28.4  11.8  20.0  41.7  

obchodná sieť a sluţby 12.5  13.7  11.8  18.7  8.3  

školy a kultúrne zariadenia 6.3  9.8  15.7  6.7  4.2  

ekológia, zeleň, nedostatok športovísk 17.7  26.5  25.5  25.3  16.7  

hluk, ruch, špina 20.8  15.7  9.8  18.7  23.6  

korupcia a klientelizmus v samospráve 18.8  10.8  17.6  17.3  9.7  

iné 4.2  2.9  5.9  2.7  2.8  

 
 

Ktoré sú hlavné problémy Martina? 
MOŽNOSŤ TROCH ODPOVEDÍ! 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

kriminalita, drogy, bezpečnosť občanov 32.4  31.5  24.5  36.3  25.6  25.3  

nezamestnanosť 89.2  65.7  64.2  70.0  64.1  72.2  

verejná mestská doprava 24.3  25.9  20.8  23.8  23.1  25.3  

stav ciest, nedostatok parkovacích miest 29.7  50.9  69.8  40.0  69.2  55.7  

dostupnosť a kvalita zdravotníckej starostlivosti 27.0  23.1  30.2  32.5  17.9  22.8  

obchodná sieť a sluţby 13.5  13.0  13.2  10.0  20.5  12.7  

školy a kultúrne zariadenia 10.8  9.3  3.8  6.3  10.3  8.9  

ekológia, zeleň, nedostatok športovísk 13.5  25.0  22.6  15.0  25.6  27.8  

hluk, ruch, špina 24.3  15.7  18.9  26.3  12.8  12.7  

korupcia a klientelizmus v samospráve 16.2  15.7  11.3  11.3  15.4  17.7  

iné 0.0  4.6  3.8  6.3  0.0  2.5  

 

 

Ktoré sú hlavné problémy Martina? 
MOŽNOSŤ TROCH ODPOVEDÍ! 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

kriminalita, drogy, bezpečnosť občanov 27.1  30.5  33.3  41.7  26.9  30.3  

nezamestnanosť 78.6  64.2  66.7  58.3  67.6  77.3  

verejná mestská doprava 22.9  25.3  24.2  16.7  26.9  22.7  

stav ciest, nedostatok parkovacích miest 45.7  55.8  54.5  66.7  54.6  42.4  

dostupnosť a kvalita zdravotníckej starostlivosti 32.9  18.9  30.3  20.8  20.4  36.4  

obchodná sieť a sluţby 17.1  12.6  6.1  12.5  13.0  13.6  

školy a kultúrne zariadenia 5.7  9.5  9.1  0.0  6.5  13.6  

ekológia, zeleň, nedostatok športovísk 14.3  28.4  21.2  20.8  23.1  21.2  

hluk, ruch, špina 21.4  15.8  18.2  16.7  17.6  19.7  

korupcia a klientelizmus v samospráve 14.3  15.8  12.1  25.0  14.8  10.6  

iné 5.7  3.2  0.0  0.0  5.6  1.5  

 
 

Ktoré sú hlavné problémy Martina? 
MOŽNOSŤ TROCH ODPOVEDÍ! 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

kriminalita, drogy, bezpečnosť občanov 37.5  35.7  34.5  15.6  28.2  36.8  

nezamestnanosť 41.7  83.3  72.4  77.8  61.5  68.4  

verejná mestská doprava 37.5  19.0  27.6  31.1  10.3  26.3  

stav ciest, nedostatok parkovacích miest 41.7  28.6  55.2  71.1  71.8  26.3  

dostupnosť a kvalita zdravotníckej starostlivosti 12.5  45.2  24.1  22.2  28.2  5.3  

obchodná sieť a sluţby 16.7  11.9  10.3  15.6  15.4  5.3  

školy a kultúrne zariadenia 16.7  4.8  6.9  2.2  2.6  31.6  

ekológia, zeleň, nedostatok športovísk 41.7  11.9  13.8  17.8  28.2  31.6  

hluk, ruch, špina 8.3  23.8  17.2  15.6  20.5  21.1  

korupcia a klientelizmus v samospráve 20.8  7.1  17.2  13.3  15.4  21.1  

iné 8.3  4.8  0.0  2.2  2.6  5.3  

 
 

Ktoré sú hlavné problémy Martina? 
MOŽNOSŤ TROCH ODPOVEDÍ! 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 
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 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

kriminalita, drogy, bezpečnosť občanov 38.5  28.2  31.6  29.8  29.6  

nezamestnanosť 53.8  63.1  79.7  67.8  81.5  

verejná mestská doprava 38.5  21.4  24.1  25.7  14.8  

stav ciest, nedostatok parkovacích miest 69.2  58.3  43.0  51.5  55.6  

dostupnosť a kvalita zdravotníckej starostlivosti 23.1  19.4  34.2  26.9  18.5  

obchodná sieť a sluţby 0.0  15.5  12.7  11.7  22.2  

školy a kultúrne zariadenia 0.0  8.7  8.9  7.6  11.1  

ekológia, zeleň, nedostatok športovísk 30.8  26.2  15.2  21.6  25.9  

hluk, ruch, špina 7.7  17.5  21.5  18.7  14.8  

korupcia a klientelizmus v samospráve 23.1  15.5  12.7  16.4  3.7  

iné 0.0  2.9  5.1  2.3  11.1  

 
 

 

2. Záujem o prácu komunálnych orgánov 

 
 
 Viac ako tretina respondentov (36.4%) sa vyjadrila, ţe nemá vôbec (alebo 
takmer vôbec - 15.7%) záujem poznať prácu komunálnych orgánov v Martine, resp. 
zaujíma sa o ňu len veľmi málo (20.7%). 
 Viac ako 2/5 Martinčanov (43.4%) sa o prácu mestského zastupiteľstva a 
primátora zaujíma čiastočne a pre 1/5 (20.2%) je táto oblasť dosť (14.1%) alebo 
veľmi (6.1%) zaujímavá. 
 

zaujíma ma to 

veľmi málo

20,7%

dosť ma to zaujíma

14,1%

čiastočne ma to 

zaujíma

43,4%

veľmi ma to 

zaujíma

6,1%
vôbec ma to 

nezaujíma

15,7%

 

 Vyššiu mieru nezáujmu (vôbec/skoro vôbec ma to nezaujíma plus zaujíma ma 
to veľmi málo) neţ je priemer sme zaznamenali u mladých do 30 rokov (51.0%), 
respondentov so základným alebo niţším stredným vzdelaním (48.6%), s maturitou 
(41.7%), u študentov (70.8%) a robotníkov (48.3%). 
 
 Čiastočný záujem deklarovali najmä ţeny (49.0%), respondenti s 
vysokoškolským vzdelaním (50.9%), ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou 
situáciou (54.2%), zamestnanci (53.3%), špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia 
(53.8%). 
 
 Naopak, nadpriemerný záujem charakterizuje najmä muţov (24.0%), strednú 
generáciu 30 aţ 50 rokov (22.7%), seniorov nad 50 rokov (25.0%), respondentov s 
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vysokoškolským vzdelaním (32.1%), singles alebo páry bez detí (25.7%), ľudí z 
domácností s podpriemernou finančnou situáciou (27.3%), dôchodcov (35.7%), 
špecialistov, manaţérov a/alebo podnikateľov (23.1%), respondentov zaraďujúcich 
sa do vyššej strednej (23.1%), resp. do niţšej strednej vrstvy (25.3%) a 
prisťahovalcov (25.9%). 
 

 

Ako by ste charakterizovali Váš záujem poznať prácu komunálnych orgánov - 
primátora, mestského zastupiteľstva a mestského úradu v Martine? 

 
 15.7%  vôbec/skoro vôbec ma to nezaujíma 
 20.7%  zaujíma ma to veľmi málo 
 43.4%  čiastočne ma to zaujíma 
 14.1%  dosť ma to zaujíma 
   6.1%  veľmi ma to zaujíma 

 
Ako by ste charakterizovali Váš záujem poznať 

prácu komunálnych orgánov v Martine? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

vôbec/skoro vôbec ma to nezaujíma 17.7  13.7  25.5  12.0  12.5  

zaujíma ma to veľmi málo 20.8  20.6  25.5  18.7  19.4  

čiastočne ma to zaujíma 37.5  49.0  39.2  46.7  43.1  

dosť ma to zaujíma 17.7  10.8  3.9  17.3  18.1  

veľmi ma to zaujíma 6.3  5.9  5.9  5.3  6.9  

 
 

Ako by ste charakterizovali Váš záujem poznať 

prácu komunálnych orgánov v Martine? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

vôbec/skoro vôbec ma to nezaujíma 24.3  16.7  7.5  13.8  28.2  11.4  

zaujíma ma to veľmi málo 24.3  25.0  9.4  17.5  12.8  27.8  

čiastočne ma to zaujíma 32.4  43.5  50.9  51.3  38.5  38.0  

dosť ma to zaujíma 16.2  10.2  20.8  12.5  15.4  15.2  

veľmi ma to zaujíma 2.7  4.6  11.3  5.0  5.1  7.6  

 
 

Ako by ste charakterizovali Váš záujem poznať 

prácu komunálnych orgánov v Martine? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

vôbec/skoro vôbec ma to nezaujíma 11.4  21.1  9.1  8.3  16.7  16.7  

zaujíma ma to veľmi málo 21.4  16.8  30.3  25.0  20.4  19.7  

čiastočne ma to zaujíma 41.4  44.2  45.5  54.2  45.4  36.4  

dosť ma to zaujíma 17.1  12.6  12.1  12.5  10.2  21.2  

veľmi ma to zaujíma 8.6  5.3  3.0  0.0  7.4  6.1  

 
 

Ako by ste charakterizovali Váš záujem poznať 

prácu komunálnych orgánov v Martine? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

vôbec/skoro vôbec ma to nezaujíma 33.3  9.5  17.2  6.7  10.3  36.8  

zaujíma ma to veľmi málo 37.5  16.7  31.0  22.2  12.8  5.3  

čiastočne ma to zaujíma 25.0  38.1  31.0  53.3  53.8  52.6  

dosť ma to zaujíma 0.0  26.2  17.2  11.1  17.9  0.0  

veľmi ma to zaujíma 4.2  9.5  3.4  6.7  5.1  5.3  

 
 

Ako by ste charakterizovali Váš záujem poznať 

prácu komunálnych orgánov v Martine? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

vôbec/skoro vôbec ma to nezaujíma 23.1  11.7  19.0  16.4  11.1  
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zaujíma ma to veľmi málo 7.7  26.2  15.2  20.5  22.2  

čiastočne ma to zaujíma 46.2  45.6  40.5  43.9  40.7  

dosť ma to zaujíma 23.1  10.7  17.7  14.0  14.8  

veľmi ma to zaujíma 0.0  5.8  7.6  5.3  11.1  

 

 

 

3. Vplyv na rozhodovanie mestského zastupiteľstva 
 
 Skupinou s najväčším vplyvom na rozhodovanie primátora a poslancov 
mestského zastupiteľstva sú podľa opýtaných Martinčanov najmä miestni 
podnikatelia a lobisti: myslí si to viac ako polovica (53.5%) respondentov (mohli 
uviesť dve najvplyvnejšie skupiny). 
 Silný vplyv na rozhodovanie v mestských orgánoch cítia  recipienti aj zo 
strany politických strán: viac ako 2/5 (42.4%) z nich uviedlo túto moţnosť. 
 Zhruba 1/5 respondentov identifikovala ako silné vplyvové skupiny úradníkov 
na vyšších stupňoch (22.7%), úradníkov na mestskom úrade (21.7%) a rodinných 
príslušníkov a priateľov poslancov a/alebo primátora (21.2%). 
 Len kaţdý 8. respondent (12.6%) si myslí, ţe poslancov a primátora 
výrazným spôsobom ovplyvňujú občania-voliči a kaţdý 40. (2.5%) pokladá volených 
členov samosprávy za nikým neovplyvňovaných. 
 

53,5

42,4

22,7

21,7

21,2

12,6

0,5

miestni podnikatelia a lobisti

niektorá politická strana

úradníci na vyšších úradoch

úradníci na mestskom úrade

priatelia poslancov alebo primátora

bežní občania-voliči

niekto iný

 

 O silnom vplyve podnikateľov a lobistov na rozhodovanie poslancov a 
primátora sú v Martine najviac presvedčení ľudia strednej generácie 30 aţ 50 rokov 
(61.3%), respondenti s maturitou (60.2%), rodičia s deťmi (58.9%), ľudia z 
domácností s priemernou finančnou situáciou (60.2%), zamestnanci (66.7%), 
respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej vrstvy (61.5%) a prisťahovalci (63.0%). 
 
 Na vplyve politikov a politických strán pri rozhodovaní samosprávy sa najviac 
zhodli seniori nad 50 rokov (48.6%), respondenti s vysokoškolským vzdelaním 
(50.9%), singles alebo páry bez detí (50.0%), ľudia z domácností s nadpriemernou 
finančnou situáciou (50.0%), dôchodcovia (54.8%), špecialisti, manaţéri a/alebo 
podnikatelia (51.3%), resp. respondenti zaraďujúci sa do strednej vrstvy (47.6%). 
 
 Vplyv úradníkov na vyšších stupňoch (ministerstvá...) cítia za rozhodnutiami 
samosprávy relatívne častejšie muţi (25.0%), seniori nad 50 rokov (25.0%), singles 
alebo páry bez detí (25.7%), ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou 
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situáciou (33.3%), študenti (29.2%), špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia 
(30.8%), resp. respondenti zaraďujúci sa do strednej vrstvy (26.2%). 
 
 O vplyve úradníkov z mestského úradu sú v tejto súvislosti presvedčení 
najmä seniori nad 50 rokov (27.8%), rodičia s deťmi (25.3%), ľudia z domácností s 
priemernou finančnou situáciou (25.0%), robotníci (31.0%), zamestnanci (33.3%), 
respondenti zaraďujúci sa do strednej vrstvy (24.3%) a prisťahovalci (29.6%). 
 
 Vplyv rodinných príslušníkov a priateľov poslancov alebo primátora v 
najvyššej miere detekovali muţi (24.0%), mladí do 30 rokov (29.4%), stredná 
generácia 30 aţ 50 rokov (24.0%), respondenti s vysokoškolským vzdelaním 
(26.4%), ľudia z domácností s podpriemernou finančnou situáciou (25.8%), študenti 
(37.5%), robotníci (24.1%), zamestnanci (24.4%), respondenti zaraďujúci sa do 
vyššej strednej (30.8%), resp. do niţšej strednej vrstvy (24.1%). 
 
 Beţných občanov-voličov za rozhodnutiami orgánov martinskej samosprávy 
najväčšmi predpokladajú ţeny (16.7%), mladí do 30 rokov (19.6%), respondenti s 
maturitou (16.7%), ľudia z domácností s priemernou finančnou situáciou (13.9%), 
študenti (20.8%), dôchodcovia (16.7%), respondenti zaraďujúci sa do niţšej strednej 
vrstvy (13.9%) a prisťahovalci (14.8%). 
 
 Autonómiu poslancov mestského zastupiteľstva a primátora pri rozhodovaní 
relatívne častejšie predpokladajú muţi (3.1%), mladí do 30 rokov (7.8%), 
respondenti so základným alebo niţším stredným vzdelaním (5.4%), ľudia z 
domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (4.2%), resp. s podpriemernou 
finančnou situáciou (6.1%), študenti (4.2%), robotníci (6.9%), respondenti zaraďujúci 
sa do vyššej strednej (7.7%), resp. do niţšej strednej vrstvy (3.8%) a starousadlíci 
(2.9%). 
 

 
Ktorí jednotlivci alebo skupiny majú, podľa Vás, v Martine najväčší vplyv na 
rozhodovanie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva? 

 MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ! 
 
 53.5%  miestni podnikatelia a lobisti 
 42.4%  niektorá politická strana alebo koalícia strán 
 22.7%  úradníci na krajskom úrade 
 21.7%  úradníci na mestskom úrade 
 21.2%  rodinní príslušníci a priatelia poslancov alebo primátora 
 12.6%  bežní občania-voliči 
   0.5%  niekto iný 
   2.5%  primátor a poslanci nie sú pod vplyvom žiadnej skupiny alebo jednotlivcov 
   4.0%  nevie 
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Kto má v Martine najväčší vplyv na 

rozhodovanie mestského zastupiteľstva? 
MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ! 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

beţní občania-voliči 8.3  16.7  19.6  8.0  12.5  

politická strana/strany 45.8  39.2  31.4  44.0  48.6  

rodina a priatelia poslancov/primátora 24.0  18.6  29.4  24.0  12.5  

podnikatelia a lobisti 54.2  52.9  54.9  61.3  44.4  

úradníci mestského úradu 19.8  23.5  11.8  22.7  27.8  

úradníci na vyšších stupňoch 25.0  20.6  21.6  21.3  25.0  

niekto iný 1.0  0.0  2.0  0.0  0.0  

poslancov/primátora nikto neovplyvňuje 3.1  2.0  7.8  1.3  0.0  

neviem 4.2  3.9  2.0  2.7  6.9  

 
 

Kto má v Martine najväčší vplyv na 

rozhodovanie mestského zastupiteľstva? 
MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ! 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

beţní občania-voliči 5.4  16.7  9.4  16.3  10.3  10.1  

politická strana/strany 37.8  39.8  50.9  51.3  38.5  35.4  

rodina a priatelia poslancov/primátora 18.9  19.4  26.4  16.3  25.6  24.1  

podnikatelia a lobisti 37.8  60.2  50.9  56.3  48.7  53.2  

úradníci mestského úradu 18.9  23.1  20.8  13.8  30.8  25.3  

úradníci na vyšších stupňoch 21.6  23.1  22.6  22.5  28.2  20.3  

niekto iný 0.0  0.9  0.0  1.3  0.0  0.0  

poslancov/primátora nikto neovplyvňuje 5.4  1.9  1.9  2.5  0.0  3.8  

neviem 13.5  1.9  1.9  2.5  0.0  7.6  

 
 

Kto má v Martine najväčší vplyv na 

rozhodovanie mestského zastupiteľstva? 
MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ! 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

beţní občania-voliči 12.9  10.5  18.2  4.2  13.9  13.6  

politická strana/strany 50.0  41.1  30.3  50.0  41.7  40.9  

rodina a priatelia poslancov/primátora 20.0  23.2  18.2  16.7  19.4  25.8  

podnikatelia a lobisti 45.7  58.9  54.5  50.0  60.2  43.9  

úradníci mestského úradu 17.1  25.3  21.2  8.3  25.0  21.2  

úradníci na vyšších stupňoch 25.7  21.1  21.2  33.3  25.9  13.6  

niekto iný 0.0  1.1  0.0  0.0  0.9  0.0  

poslancov/primátora nikto neovplyvňuje 0.0  2.1  9.1  4.2  0.0  6.1  

neviem 7.1  3.2  0.0  8.3  3.7  3.0  

 
 

Kto má v Martine najväčší vplyv na 

rozhodovanie mestského zastupiteľstva? 
MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ! 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

beţní občania-voliči 20.8  16.7  3.4  8.9  10.3  21.1  

politická strana/strany 25.0  54.8  44.8  33.3  51.3  36.8  

rodina a priatelia poslancov/primátora 37.5  9.5  24.1  24.4  23.1  10.5  

podnikatelia a lobisti 54.2  40.5  48.3  66.7  53.8  57.9  

úradníci mestského úradu 8.3  21.4  31.0  33.3  17.9  5.3  

úradníci na vyšších stupňoch 29.2  19.0  20.7  20.0  30.8  15.8  

niekto iný 4.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

poslancov/primátora nikto neovplyvňuje 4.2  0.0  6.9  2.2  0.0  5.3  

neviem 4.2  9.5  0.0  2.2  2.6  5.3  

 



22 

 

Kto má v Martine najväčší vplyv na 

rozhodovanie mestského zastupiteľstva? 
MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ! 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

beţní občania-voliči 7.7  12.6  13.9  12.3  14.8  

politická strana/strany 38.5  47.6  38.0  42.1  44.4  

rodina a priatelia poslancov/primátora 30.8  17.5  24.1  21.1  22.2  

podnikatelia a lobisti 61.5  57.3  48.1  52.0  63.0  

úradníci mestského úradu 7.7  24.3  20.3  20.5  29.6  

úradníci na vyšších stupňoch 23.1  26.2  19.0  23.4  18.5  

niekto iný 0.0  0.0  1.3  0.6  0.0  

poslancov/primátora nikto neovplyvňuje 7.7  1.0  3.8  2.9  0.0  

neviem 0.0  3.9  3.8  4.7  0.0  

 
 

 

4. Skúsenosti s prácou mestských orgánov a úradov 

4.1 Frekvencia kontaktov s orgánmi a úradm 

 
 Medzi účastníkmi prieskumu sme identifikovali 1/10 (10.1%) takých, ktorí 
prichádzajú do kontaktu s mestskými orgánmi a úradmi často. 
 Zhruba 2/5 ďalších priznalo občasné (38.9%) alebo zriedkavé (41.9%) 
kontakty. 
 Nikdy neprišlo do kontaktu s mestskými orgánmi a úradmi len 7.1% 
respondentov. 
 

občas

38,9%

nikdy

7,1%

zriedkavo

41,9%

nevie

2,0% často

10,1%

 

 Časté kontakty so samosprávou a úradmi deklarovali najmä muţi (11.5%), 
mladí do 30 rokov (15.7%), stredná generácia 30 aţ 50 rokov (13.3%), respondenti s 
maturitou (12.0%), respondenti s vysokoškolským vzdelaním (11.3%), singles alebo 
páry bez detí (12.9%), ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou 
(16.7%), študenti (12.5%), zamestnanci (13.3%), respondenti zaraďujúci sa do 
vyššej strednej vrstvy (23.1%) a prisťahovalci (18.5%). 
 
 Občasné kontakty sú typické najmä pre respondentov so základným alebo 
niţším stredným vzdelaním (51.4%), s vysokoškolským vzdelaním (45.3%), ľudí z 
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domácností s podpriemernou finančnou situáciou (43.9%), špecialistov, manaţérov 
a/alebo podnikateľov (51.3%). 
 
 Svoje kontakty s volenými zastupiteľmi a úradníkmi na MÚ  
označili ako zriedkavé relatívne častejšie respondenti s maturitou (47.2%), rodičia s 
deťmi (46.3%), ľudia z domácností s priemernou finančnou situáciou (47.2%), 
dôchodcovia (54.8%) a robotníci (48.3%). 
 
 Absencia uvedených kontaktov sa spája najmä s mladými do 30 rokov 
(9.8%), seniormi nad 50 rokov (8.3%), respondentmi so základným alebo niţším 
stredným vzdelaním (8.1%), singles alebo pármi bez detí (8.6%), ľuďmi z 
domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (8.3%), študentmi (12.5%), 
špecialistami, manaţérmi a/alebo podnikateľmi (10.3%), resp. respondentmi 
zaraďujúcimi sa do vyššej strednej vrstvy (15.4%). 
 

Ako často ste prišli do kontaktu s týmito mestskými orgánmi a úradmi v posledných 
dvoch-troch rokoch? 

 
 10.1%  často 
 38.9%  občas 
 41.9%  zriedkavo 
   7.1%  nikdy 
   2.0%  nevie 

 
Ako často ste za posledné 2-3 roky prišli do 

kontaktu s mestskými orgánmi a úradmi? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

často 11.5  8.8  15.7  13.3  2.8  

občas 41.7  36.3  29.4  42.7  41.7  

zriedkavo 38.5  45.1  45.1  36.0  45.8  

nikdy 6.3  7.8  9.8  4.0  8.3  

neviem 2.1  2.0  0.0  4.0  1.4  

 
 

Ako často ste za posledné 2-3 roky prišli do 

kontaktu s mestskými orgánmi a úradmi? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

často 2.7  12.0  11.3  13.8  5.1  8.9  

občas 51.4  31.5  45.3  33.8  33.3  46.8  

zriedkavo 37.8  47.2  34.0  43.8  48.7  36.7  

nikdy 8.1  7.4  5.7  6.3  7.7  7.6  

neviem 0.0  1.9  3.8  2.5  5.1  0.0  

 
 

Ako často ste za posledné 2-3 roky prišli do 

kontaktu s mestskými orgánmi a úradmi? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

často 12.9  7.4  12.1  16.7  9.3  9.1  

občas 37.1  36.8  48.5  41.7  35.2  43.9  

zriedkavo 38.6  46.3  36.4  33.3  47.2  36.4  

nikdy 8.6  7.4  3.0  8.3  6.5  7.6  

neviem 2.9  2.1  0.0  0.0  1.9  3.0  
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Ako často ste za posledné 2-3 roky prišli do 

kontaktu s mestskými orgánmi a úradmi? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

často 12.5  4.8  3.4  13.3  7.7  26.3  

občas 29.2  31.0  41.4  42.2  51.3  31.6  

zriedkavo 45.8  54.8  48.3  33.3  30.8  42.1  

nikdy 12.5  7.1  3.4  6.7  10.3  0.0  

neviem 0.0  2.4  3.4  4.4  0.0  0.0  

 
 

Ako často ste za posledné 2-3 roky prišli do 

kontaktu s mestskými orgánmi a úradmi? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

často 23.1  9.7  8.9  8.8  18.5  

občas 38.5  39.8  36.7  39.2  37.0  

zriedkavo 23.1  42.7  44.3  42.7  37.0  

nikdy 15.4  6.8  6.3  7.6  3.7  

neviem 0.0  1.0  3.8  1.8  3.7  

 

 

 

4.2 Hodnotenie skúseností z kontaktov s mestskými orgánmi a úradmi 

 
 Viac ako 1/3 (35.4%) respondentov povaţuje svoje skúsenosti s kontaktmi so 
samosprávou a úradmi v Martine za uspokojivé. 
 Zhruba rovnaký podiel (36.9%) je tých, ktorí svoje skúsenosti s vybavovaním 
na úrovni mesta označili za uspokojivé len z polovice. 
 Ako neuspokojivé označilo svoje hodnotenie kontaktov s orgánmi samosprávy 
15.2% účastníkov výskumu. 
 

uspokojivé

35,4%

tak napoly

36,9%

nevie/netýka sa

12,6%

neuspokojivé

15,2%

 
 Skúsenosti z vybavovania záleţitostí na samospráve a mestskom úrade 
vnímajú ako uspokojivé najčastejšie dôchodcovia (42.9%). 
 
 Polovičná spokojnosť s riešením svojich problémov s poslancami, primátorom 
alebo úradníkmi mesta sa relatívne častejšie vyskytla u študentov (41.7%), 
robotníkov (41.4%) a prisťahovalcov (48.1%). 
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 Nespokojnosť z kontaktov so samosprávou a úradníkmi sprevádzala najmä 
strednú generáciu 30 aţ 50 rokov (17.3%), respondentov s vysokoškolským 
vzdelaním (20.8%), špecialistov, manaţérov a/alebo podnikateľov (23.1%), resp. 
recipientov zaraďujúcich sa do vyššej strednej vrstvy (23.1%). 
 

Boli tieto osobné skúsenosti s mestskými orgánmi a úradmi za posledné dva-tri roky 
celkovo: 

 
 35.4%  uspokojivé 
 15.2%  neuspokojivé 
 36.9%  tak napoly 
 12.6%  nevie/netýka sa 

 
Aké sú za posledné 2-3 roky Vaše skúsenosti s 

mestskými orgánmi a úradmi? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

uspokojivé 34.4  36.3  35.3  37.3  33.3  

neuspokojivé 15.6  14.7  9.8  17.3  16.7  

tak napoly 38.5  35.3  39.2  37.3  34.7  

neviem/netýka sa ma 11.5  13.7  15.7  8.0  15.3  

 
 

Aké sú za posledné 2-3 roky Vaše skúsenosti s 

mestskými orgánmi a úradmi? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

uspokojivé 37.8  35.2  34.0  35.0  25.6  40.5  

neuspokojivé 16.2  12.0  20.8  17.5  15.4  12.7  

tak napoly 32.4  39.8  34.0  33.8  43.6  36.7  

neviem/netýka sa ma 13.5  13.0  11.3  13.8  15.4  10.1  

 
 

Aké sú za posledné 2-3 roky Vaše skúsenosti s 

mestskými orgánmi a úradmi? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

uspokojivé 38.6  33.7  33.3  37.5  33.3  37.9  

neuspokojivé 14.3  14.7  18.2  16.7  15.7  13.6  

tak napoly 34.3  36.8  42.4  29.2  38.9  36.4  

neviem/netýka sa ma 12.9  14.7  6.1  16.7  12.0  12.1  

 
 

Aké sú za posledné 2-3 roky Vaše skúsenosti s 

mestskými orgánmi a úradmi? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

uspokojivé 29.2  42.9  37.9  33.3  28.2  42.1  

neuspokojivé 8.3  9.5  13.8  15.6  23.1  21.1  

tak napoly 41.7  28.6  41.4  40.0  35.9  36.8  

neviem/netýka sa ma 20.8  19.0  6.9  11.1  12.8  0.0  

 
 

Aké sú za posledné 2-3 roky Vaše skúsenosti s 

mestskými orgánmi a úradmi? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

uspokojivé 30.8  36.9  32.9  36.3  29.6  

neuspokojivé 23.1  14.6  15.2  15.2  14.8  

tak napoly 30.8  36.9  38.0  35.1  48.1  

neviem/netýka sa ma 15.4  11.7  13.9  13.5  7.4  
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4.3 Znalosť práv a nárokov pri kontaktoch s mestskými orgánmi a úradmi 
 
 Pri vybavovaní svojich záleţitostí na samospráve a úradoch necelá polovica 
(47.5%) respondentov vedela, na čo má zo zákona nárok. 
 Viac ako štvrtina (27.8%) si v tejto situácii zvyčajne nebola istá, ako sú 
garantované ich práva. 
 Úplne neinformovaných o svojich konkrétnych právach pri riešení problémov 
na stupni samosprávnych orgánov a úradov bolo 13.6% účastníkov výskumu. 
 

zvyčajne vedeli

47,5%

zvyčajne si neboli 

istí

27,8%

nevie/netýka sa

11,1%

zvyčajne nevedeli

13,6%

 
 Najvyššiu mieru informovanosti o zákonných nárokoch pri vybavovaní svojich 
záleţitostí so samosprávou a jej úradmi majú ľudia strednej generácie 30 aţ 50 
rokov (57.3%), respondenti s vysokoškolským vzdelaním (60.4%), špecialisti, 
manaţéri a/alebo podnikatelia (59.0%), resp. respondenti zaraďujúci sa do vyššej 
strednej vrstvy (53.8%). 
 
 Neistota o tom, aké majú v tejto súvislosti garantované práva, sprevádza pri 
kontaktoch so samosprávou a úradmi najmä muţov (31.3%), mladých do 30 rokov 
(31.4%), respondentov s maturitou (31.5%), rodičov s deťmi (31.6%), ľudí z 
domácností s nadpriemernou (33.3%), resp. s podpriemernou finančnou situáciou 
(31.8%), robotníkov (34.5%), zamestnancov (33.3%) a prisťahovalcov (33.3%). 
 
 Neinformovanosť o právach a nárokoch sa vyskytla najmä u ţien (17.6%), 
mladých do 30 rokov (15.7%), seniorov nad 50 rokov (15.3%), respondentov so 
základným alebo niţším stredným vzdelaním (16.2%), s maturitou (15.7%), singles 
alebo párov bez detí (17.1%), ľudí z domácností s priemernou finančnou situáciou 
(16.7%), dôchodcov (16.7%), robotníkov (17.2%) a respondentov zaraďujúcich sa 
do niţšej strednej vrstvy (19.0%). 
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Keď ste vybavovali svoje záležitosti, vedeli ste, na čo máte zo zákona nárok, alebo ste 
to nevedeli, či ste si neboli svojimi právami istí? 

 
 47.5%  zvyčajne vedeli 
 13.6%  zvyčajne nevedeli 
 27.8%  zvyčajne si neboli istí 
 11.1%  nevie/netýka sa 

 
Keď ste vybavovali svoje záležitosti s mestskými 

orgánmi a úradmi - vedeli ste, na čo máte zo 

zákona nárok? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

zvyčajne vedel/a 47.9  47.1  39.2  57.3  43.1  

zvyčajne nevedel/a 9.4  17.6  15.7  10.7  15.3  

zvyčajne som si nebol/a istý/á 31.3  24.5  31.4  24.0  29.2  

neviem/netýka sa ma 11.5  10.8  13.7  8.0  12.5  

 
 

Keď ste vybavovali svoje záležitosti s mestskými 

orgánmi a úradmi - vedeli ste, na čo máte zo 

zákona nárok? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

zvyčajne vedel/a 51.4  39.8  60.4  50.0  41.0  48.1  

zvyčajne nevedel/a 16.2  15.7  7.5  18.8  5.1  12.7  

zvyčajne som si nebol/a istý/á 24.3  31.5  22.6  20.0  38.5  30.4  

neviem/netýka sa ma 8.1  13.0  9.4  11.3  15.4  8.9  

 
 

Keď ste vybavovali svoje záležitosti s mestskými 

orgánmi a úradmi - vedeli ste, na čo máte zo 

zákona nárok? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

zvyčajne vedel/a 45.7  47.4  51.5  50.0  48.1  45.5  

zvyčajne nevedel/a 17.1  8.4  21.2  4.2  16.7  12.1  

zvyčajne som si nebol/a istý/á 25.7  31.6  21.2  33.3  24.1  31.8  

neviem/netýka sa ma 11.4  12.6  6.1  12.5  11.1  10.6  

 
 

Keď ste vybavovali svoje záležitosti s mestskými 

orgánmi a úradmi - vedeli ste, na čo máte zo 

zákona nárok? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

zvyčajne vedel/a 50.0  40.5  41.4  42.2  59.0  57.9  

zvyčajne nevedel/a 8.3  16.7  17.2  13.3  7.7  21.1  

zvyčajne som si nebol/a istý/á 20.8  28.6  34.5  33.3  23.1  21.1  

neviem/netýka sa ma 20.8  14.3  6.9  11.1  10.3  0.0  

 
 

Keď ste vybavovali svoje záležitosti s mestskými 

orgánmi a úradmi - vedeli ste, na čo máte zo 

zákona nárok? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

zvyčajne vedel/a 53.8  50.5  43.0  48.0  44.4  

zvyčajne nevedel/a 7.7  10.7  19.0  13.5  14.8  

zvyčajne som si nebol/a istý/á 23.1  28.2  26.6  26.9  33.3  

neviem/netýka sa ma 15.4  10.7  11.4  11.7  7.4  
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4.4 Najväčšie problémy pri vybavovaní na mestských orgánoch a úradoch  

 
 
 Viac ako 1/4 respondentov (25.8%), ktorí v posledných rokoch vybavovali na 
samosprávnych orgánoch a úradoch v meste Martin, sa nestretli so ţiadnymi 
problémami. 
 Ostatným spôsobovalo najväčšie problémy neposkytovanie dostatočných 
informácií zo strany poslancov a úradníkov. Takúto skúsenosť mala viac ako 1/3 
(34.8%) účastníkov výskumu. 
 Zhruba kaţdý 8. respondent (12.1%) označil osoby, s ktorými na samospráve 
a úradoch vybavoval svoje záleţitosti, za neschopné. Podobnú skúsenosť mala aj 
1/10 (10.1%) ďalších účastníkov prieskumu, ktorí narazili na lenivých partnerov 
(poslancov, úradníkov). 
 Ţiadosť o úplatok alebo pozornosť ako najväčšiu prekáţku pri vybavovaní 
úradných záleţitostí označil jeden zo sto (1.0%) respondentov. 
 

34,8

12,1

10,1

1,0

4,0

neposkytovali dostatočné informácie

boli neschopní

boli leniví

chceli peniaze alebo pozornosti

iné

 
 S neposkytnutím dostatočných informácií pri vybavovaní na samospráve a 
úradoch sa relatívne častejšie stretli ţeny (39.2%), stredná generácia 30 aţ 50 rokov 
(40.0%), respondenti so základným alebo niţším stredným (40.5%) a s 
vysokoškolským vzdelaním (45.3%), ľudia z domácností s priemernou finančnou 
situáciou (40.7%) a robotníci (48.3%). 
 
 Na neschopných poslancov alebo úradníkov natrafili najmä ľudia strednej 
generácie 30 aţ 50 rokov (17.3%), respondenti so základným alebo niţším stredným 
vzdelaním (16.2%), ľudia z domácností s podpriemernou finančnou situáciou 
(15.2%), robotníci (13.8%), zamestnanci (17.8%), špecialisti, manaţéri a/alebo 
podnikatelia (17.9%), respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej (15.4%), resp. do 
niţšej strednej vrstvy (15.2%) a prisťahovalci (14.8%). 
 
 S nedostatkom aktivity poslancov a úradníkov mali problémy najčastejšie 
muţi (16.7%), respondenti so základným alebo niţším stredným vzdelaním (16.2%), 
ľudia z domácností s nadpriemernou (16.7%) a s podpriemernou finančnou situáciou 
(13.6%), študenti (12.5%), dôchodcovia (11.9%), špecialisti, manaţéri a/alebo 
podnikatelia (12.8%), respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej (15.4%), resp. do 
niţšej strednej vrstvy (11.4%) a prisťahovalci (14.8%). 
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 O úplatok alebo pozornosť boli poţiadané (viac ako ostatní respondenti) ţeny 
(2.0%), mladí do 30 rokov (2.0%), respondenti s vysokoškolským vzdelaním (1.9%), 
singles alebo páry bez detí (2.9%), zamestnanci (2.2%), špecialisti, manaţéri alebo 
podnikatelia (2.6%), resp.  prisťahovalci (7.4%). 
 

Čo sa týka Vašich skúseností s vybavovaním na orgánoch a úradoch v meste, čo Vám 
v posledných rokoch pôsobilo najväčšie problémy? Poslanci a úradníci, ktorí: 

 
 34.8%  neposkytovali dostatočné informácie 
 12.1%  boli neschopní 
 10.1%  boli leniví 
   1.0%  chceli peniaze alebo pozornosti 
   4.0%  iné 
 25.8%  nemal/a žiadne problémy 
 12.1%  nevie/netýka sa 

 
Čo Vám za posledné 2-3 roky spôsobovalo pri 

vybavovaní na mestských orgánoch a úradoch 

najväčšie problémy? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

neposkytovali tam dostatočné informácie 30.2  39.2  31.4  40.0  31.9  

boli neschopní 12.5  11.8  9.8  17.3  8.3  

boli leniví 16.7  3.9  9.8  10.7  9.7  

chceli peniaze alebo pozornosti 0.0  2.0  2.0  0.0  1.4  

iné 6.3  2.0  5.9  2.7  4.2  

nemal/a som ţiadne problémy 22.9  28.4  27.5  18.7  31.9  

neviem/netýka sa ma 11.5  12.7  13.7  10.7  12.5  

 
 

Čo Vám za posledné 2-3 roky spôsobovalo pri 

vybavovaní na mestských orgánoch a úradoch 

najväčšie problémy? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

neposkytovali tam dostatočné informácie 40.5  27.8  45.3  32.5  30.8  39.2  

boli neschopní 16.2  11.1  11.3  7.5  10.3  17.7  

boli leniví 16.2  10.2  5.7  15.0  10.3  5.1  

chceli peniaze alebo pozornosti 0.0  0.9  1.9  1.3  0.0  1.3  

iné 8.1  2.8  3.8  6.3  2.6  2.5  

nemal/a som ţiadne problémy 10.8  32.4  22.6  25.0  28.2  25.3  

neviem/netýka sa ma 8.1  14.8  9.4  12.5  17.9  8.9  

 
 

Čo Vám za posledné 2-3 roky spôsobovalo pri 

vybavovaní na mestských orgánoch a úradoch 

najväčšie problémy? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

neposkytovali tam dostatočné informácie 32.9  37.9  30.3  25.0  40.7  28.8  

boli neschopní 10.0  11.6  18.2  8.3  11.1  15.2  

boli leniví 8.6  10.5  12.1  16.7  6.5  13.6  

chceli peniaze alebo pozornosti 2.9  0.0  0.0  0.0  0.9  1.5  

iné 4.3  5.3  0.0  0.0  5.6  3.0  

nemal/a som ţiadne problémy 30.0  20.0  33.3  37.5  23.1  25.8  

neviem/netýka sa ma 11.4  14.7  6.1  12.5  12.0  12.1  
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Čo Vám za posledné 2-3 roky spôsobovalo pri 

vybavovaní na mestských orgánoch a úradoch 

najväčšie problémy? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

neposkytovali tam dostatočné informácie 25.0  35.7  48.3  28.9  33.3  42.1  

boli neschopní 8.3  0.0  13.8  17.8  17.9  15.8  

boli leniví 12.5  11.9  6.9  6.7  12.8  10.5  

chceli peniaze alebo pozornosti 0.0  0.0  0.0  2.2  2.6  0.0  

iné 4.2  2.4  3.4  6.7  0.0  10.5  

nemal/a som ţiadne problémy 29.2  35.7  20.7  22.2  23.1  21.1  

neviem/netýka sa ma 20.8  14.3  6.9  15.6  10.3  0.0  

 

 

Čo Vám za posledné 2-3 roky spôsobovalo pri 

vybavovaní na mestských orgánoch a úradoch 

najväčšie problémy? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

neposkytovali tam dostatočné informácie 30.8  36.9  31.6  35.7  29.6  

boli neschopní 15.4  9.7  15.2  11.7  14.8  

boli leniví 15.4  8.7  11.4  9.4  14.8  

chceli peniaze alebo pozornosti 0.0  1.0  1.3  0.0  7.4  

iné 0.0  2.9  6.3  3.5  7.4  

nemal/a som ţiadne problémy 23.1  28.2  22.8  26.9  18.5  

neviem/netýka sa ma 15.4  12.6  11.4  12.9  7.4  

 

 
 

5. Korupcia a klientelizmis v samospráve 

5.1 Skúsenosti s korupciou 

 
 Okrem spomínaného 1.0% prípadov s priamou ţiadosťou o úplatok, resp. 
pozornosť, sa 17.7% ľudí oslovených prieskumom vyjadrilo, ţe ich poslanci, resp. 
úradníci nepoţiadali o úplatok priamo, ale vyzerali, ţe niečo očakávajú. 
 

nepožiadali , ale 

vyzerali , že niečo 

očakávajú

17,7%

nevie/netýka sa

20,2%

ani jedno, ani 

druhé

61,1%

priamo požiadali

1,0%

 
 Neverbálnu signalizáciu ţiadostí o úplatok, resp. aspoň pozornosť 
zaregistrovali častejšie muţi (21.9%), respondenti so základným alebo niţším 
stredným (24.3%), resp. s vysokoškolským vzdelaním (20.8%), robotníci (24.1%) a 
zamestnanci (22.2%). 
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Ak ste v posledných dvoch-troch rokoch vybavovali niečo s mestskými poslancami 
alebo úradníkmi, stalo sa Vám niekedy, že by priamo požiadali o peniaze či o 
pozornosť, alebo vyzerali, že niečo očakávajú? 

 
   1.0%  priamo požiadali 
 17.7%  nepožiadali, ale vyzerali, že niečo očakávajú 
 61.1%  ani jedno, ani druhé 
 20.2%  nevie/netýka sa 

 
Stalo sa Vám za posledné 2-3 roky, že od Vás na 

mestských orgánoch a úradoch žiadali alebo 

očakávali peniaze? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

priamo poţiadali 0.0  2.0  3.9  0.0  0.0  

nepoţiadali, ale vyzerali, ţe niečo očakávajú 21.9  13.7  15.7  17.3  19.4  

ani jedno, ani druhé 59.4  62.7  54.9  66.7  59.7  

neviem/netýka sa ma 18.8  21.6  25.5  16.0  20.8  

 
 

Stalo sa Vám za posledné 2-3 roky, že od Vás na 

mestských orgánoch a úradoch žiadali alebo 

očakávali peniaze? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

priamo poţiadali 0.0  0.9  1.9  2.5  0.0  0.0  

nepoţiadali, ale vyzerali, ţe niečo očakávajú 24.3  13.9  20.8  16.3  20.5  17.7  

ani jedno, ani druhé 54.1  63.0  62.3  58.8  51.3  68.4  

neviem/netýka sa ma 21.6  22.2  15.1  22.5  28.2  13.9  

 
 

Stalo sa Vám za posledné 2-3 roky, že od Vás na 

mestských orgánoch a úradoch žiadali alebo 

očakávali peniaze? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

priamo poţiadali 0.0  1.1  3.0  0.0  0.9  1.5  

nepoţiadali, ale vyzerali, ţe niečo očakávajú 18.6  16.8  18.2  12.5  19.4  16.7  

ani jedno, ani druhé 60.0  61.1  63.6  70.8  58.3  62.1  

neviem/netýka sa ma 21.4  21.1  15.2  16.7  21.3  19.7  

 
 

Stalo sa Vám za posledné 2-3 roky, že od Vás na 

mestských orgánoch a úradoch žiadali alebo 

očakávali peniaze? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

priamo poţiadali 0.0  0.0  0.0  2.2  0.0  5.3  

nepoţiadali, ale vyzerali, ţe niečo očakávajú 4.2  11.9  24.1  22.2  17.9  26.3  

ani jedno, ani druhé 62.5  64.3  55.2  60.0  61.5  63.2  

neviem/netýka sa ma 33.3  23.8  20.7  15.6  20.5  5.3  

 
 

Stalo sa Vám za posledné 2-3 roky, že od Vás na 

mestských orgánoch a úradoch žiadali alebo 

očakávali peniaze? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

priamo poţiadali 0.0  1.9  0.0  0.6  3.7  

nepoţiadali, ale vyzerali, ţe niečo očakávajú 15.4  16.5  19.0  17.5  18.5  

ani jedno, ani druhé 61.5  62.1  59.5  60.2  66.7  

neviem/netýka sa ma 23.1  19.4  21.5  21.6  11.1  
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5.2 Osobné postoje ku korupcii 

 
 Na otázku, ako by postupovali v prípade dôleţitého problému a úradník by 
priamo poţiadal o peniaze za jeho vybavenie, viac ako 1/10 (11.6%) respondentov 
pripustila, ţe by zaplatili, pokiaľ by si to mohli dovoliť. 
 Vyše polovice (56.6%) opýtaných odmietlo zaplatiť za vybavenie (úplatok), a 
to aj v prípade, ţe by na to mali dosť finančných prostriedkov. 
 Skoro 1/3 (31.8%) účastníkov prieskumu by si svoj postup rozmyslelo v 
závislosti od konkrétnych okolností prípadu. 
 

odmietli by ste 

zaplatiť, aj keď by 

ste si to mohli 

dovoliť

56,6%

neviem, záleží na 

okolnostiach

31,8%

zaplatil i by ste mu, 

pokiaľ by ste si to 

mohli dovoliť

11,6%

 
 S poskytnutím poţadovaného úplatku by mali relatívne najmenej problémov 
muţi (13.5%), respondenti s vysokoškolským vzdelaním (17.0%), singles alebo páry 
bez detí (12.9%), ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (25.0%), 
študenti (16.7%), špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia (23.1%), respondenti 
zaraďujúci sa do vyššej strednej (15.4%), resp. do strednej vrstvy (16.5%) a 
prisťahovalci (14.8%). 
 
 Dať poţadovaný úplatok by striktne odmietli najmä seniori nad 50 rokov 
(62.5%), dôchodcovia (71.4%) a respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej vrstvy 
(69.2%). 

 
 Ak by ste mali dôležitý problém a úradník by Vás priamo požiadal o peniaze za to, že to 

vybaví: 
 
 11.6%  zaplatili by ste mu, pokiaľ by ste si to mohli dovoliť 
 56.6%  odmietli by ste zaplatiť, aj keď by ste si to mohli dovoliť 
 31.8%  neviem, záleží na okolnostiach 

 
Ak by ste mali dôležitý problém, ako by ste 

reagovali na požiadavku úplatku za jeho 

vybavenie? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

dal/a by som (ak by som si to mohol/a dovoliť) 13.5  9.8  11.8  12.0  11.1  

nedal/a by som 55.2  57.8  49.0  56.0  62.5  

neviem, záleţí na okolnostiach 31.3  32.4  39.2  32.0  26.4  

 
 

Ak by ste mali dôležitý problém, ako by ste podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 
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reagovali na požiadavku úplatku za jeho 

vybavenie? 
 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

dal/a by som (ak by som si to mohol/a dovoliť) 5.4  11.1  17.0  13.8  23.1  3.8  

nedal/a by som 54.1  55.6  60.4  56.3  53.8  58.2  

neviem, záleţí na okolnostiach 40.5  33.3  22.6  30.0  23.1  38.0  

 
 

Ak by ste mali dôležitý problém, ako by ste 

reagovali na požiadavku úplatku za jeho 

vybavenie? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

dal/a by som (ak by som si to mohol/a dovoliť) 12.9  9.5  15.2  25.0  12.0  6.1  

nedal/a by som 65.7  55.8  39.4  58.3  60.2  50.0  

neviem, záleţí na okolnostiach 21.4  34.7  45.5  16.7  27.8  43.9  

 
 

Ak by ste mali dôležitý problém, ako by ste 

reagovali na požiadavku úplatku za jeho 

vybavenie? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

dal/a by som (ak by som si to mohol/a dovoliť) 16.7  4.8  3.4  11.1  23.1  10.5  

nedal/a by som 54.2  71.4  44.8  53.3  53.8  57.9  

neviem, záleţí na okolnostiach 29.2  23.8  51.7  35.6  23.1  31.6  

 
 

Ak by ste mali dôležitý problém, ako by ste 

reagovali na požiadavku úplatku za jeho 

vybavenie? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

dal/a by som (ak by som si to mohol/a dovoliť) 15.4  16.5  5.1  11.1  14.8  

nedal/a by som 69.2  57.3  53.2  57.3  51.9  

neviem, záleţí na okolnostiach 15.4  26.2  41.8  31.6  33.3  

 

 

 

 

5.3 Motívy korupcie 
 
 Najčastejšie uvádzaným dôvodom, prečo ľudia dajú niečo poslancovi alebo 
úradníkovi, aby vyriešil ich problém, je »výhľad do budúcnosti«: podľa názoru vyše 
1/3 respondentov (35.9%) asi rátajú s tým, ţe by od dotyčného mohli potrebovať 
pomoc aj v budúcnosti. 
 Takmer 1/4 opýtaných (22.7%) sa domnieva, ţe ľudia dajú úplatok, lebo »sa 
to patrí« - poslanec/úradník odmenu očakáva, aj keď si ju priamo neţiada. 
 Skoro 1/5 recipientov výskumu (18.8%) chápu takéto správanie ľudí ako 
vyjadrenie vďačnosti za pomoc, ktorú im poskytli. 
 Takmer 1/10 osôb (9.1%) z výskumnej vzorky je presvedčená, ţe poskytnutie 
úplatku ľuďmi je prejavom zdvorilosti: bolo by nezdvorilé nedať. 
 Len zhruba kaţdý 20. respondent (5.1%) si myslí, ţe úplatky ľudia dávajú 
preto, ţe sú vyzvaní ich poskytnúť.  
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35,9

22,7

18,7

9,1

5,1

ľudia rátajú s tým, že budú potrebovať

pomoc v budúcnosti

poslanec/úradník očakáva odmenu

ľudia chcú vyjadriť vďačnosť za pomoc

ľudia majú pocit, že by bolo nezdvorilé

nedať

poslanec/úradník sám o niečo požiada

 
 Názor na dávanie úplatkov s motívom »výhľadu do budúcnosti« (ľudia rátajú s 
tým, ţe by od dotyčného mohli potrebovať pomoc aj v budúcnosti), pokladajú za 
relatívne dôleţitejší muţi (39.6%), stredná generácia 30 aţ 50 rokov (42.7%), 
respondenti s vysokoškolským vzdelaním (45.3%), singles alebo páry bez detí 
(44.3%), ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (45.8%), 
zamestnanci (51.1%) a prisťahovalci (40.7%). 
 
 Úplatok s dôvodov bontónu (»lebo sa to patrí«, poslanec/úradník odmenu 
očakáva, aj keď si ju priamo neţiada) pripisujú motívom ľudí relatívne častejšie 
mladí do 30 rokov (25.5%), seniori nad 50 rokov (25.0%), respondenti s maturitou 
(25.0%), ľudia z domácností s priemernou finančnou situáciou (25.0%), študenti 
(37.5%), robotníci (31.0%), špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia (25.6%), resp. 
respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej vrstvy (30.8%). 
 
 
 Vyjadrenie vďačnosti za pomoc, ktorú poslanci alebo úradníci poskytli, 
pripisujú motivácii ľudí poskytujúcich úplatok častejšie seniori nad 50 rokov (22.2%), 
ľudia z domácností s priemernou finančnou situáciou (22.2%), dôchodcovia (23.8%), 
robotníci (20.7%), respondenti zaraďujúci sa do strednej vrstvy (22.3%) a 
prisťahovalci (33.3%). 
 
 Presvedčenie, ţe poskytnutie úplatku je prejavom zdvorilosti (bolo by 
nezdvorilé nedať), identifikujú ako motív korupcie častejšie ţeny (10.8%), 
respondenti s maturitou (11.1%), rodičia s deťmi (10.5%), ľudia z domácností s 
podpriemernou finančnou situáciou (12.1%), zamestnanci (11.1%), respondenti 
zaraďujúci sa do vyššej strednej (15.4%), resp. do niţšej strednej vrstvy (13.9%). 
 
 Priame vyţiadanie úplatku zo strany poslancov alebo úradníkov pokladajú za 
dôvod zatiahnutia do korupčného správania muţi (6.3%), respondenti s 
vysokoškolským vzdelaním (7.5%), singles alebo páry bez detí (10.0%), ľudia z 
domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (12.5%), dôchodcovia (11.9%), 
špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia (7.7%), respondenti zaraďujúci sa do 
strednej vrstvy (5.8%) a prisťahovalci (7.4%). 
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 Ak ľudia dajú niečo poslancovi alebo úradníkovi, aby vyriešil ich problém, urobia to 
zvyčajne preto, lebo: 

 
 35.9%  ľudia rátajú s tým, že by od dotyčného mohli potrebovať pomoc aj v 

budúcnosti 
 22.7%  poslanec/úradník očakáva odmenu, aj keď si ju priamo nežiada 
 18.7%  ľudia proste chcú vyjadriť vďačnosť za pomoc, ktorú im poskytli 
   9.1%  ľudia majú sami pocit, že by bolo nezdvorilé nedať 
   5.1%  poslanec/úradník sám o niečo požiada 
   2.0%  ľudia nikdy nič nedávajú 
   6.6%  nevie 

 
Prečo zvyčajne dajú ľudia úplatok 

poslancovi/úradníkovi za vyriešenie ich 

problému? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

poslanec/úradník o to sám poţiada 6.3  3.9  3.9  5.3  5.6  

poslanec/úradník to očakáva (hoci priamo neţiada) 21.9  23.5  25.5  18.7  25.0  

majú pocit, ţe by bolo nezdvorilé nedať 7.3  10.8  9.8  8.0  9.7  

chcú tak vyjadriť vďačnosť za pomoc 17.7  19.6  15.7  17.3  22.2  

rátajú s tým, ţe by dotyčného ešte mohli potrebovať 39.6  32.4  35.3  42.7  29.2  

ľudia nikdy nič nedávajú 1.0  2.9  0.0  1.3  4.2  

neviem 6.3  6.9  9.8  6.7  4.2  

 
 

Prečo zvyčajne dajú ľudia úplatok 

poslancovi/úradníkovi za vyriešenie ich 

problému? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

poslanec/úradník o to sám poţiada 5.4  3.7  7.5  8.8  2.6  2.5  

poslanec/úradník to očakáva (hoci priamo neţiada) 21.6  25.0  18.9  21.3  17.9  26.6  

majú pocit, ţe by bolo nezdvorilé nedať 5.4  11.1  7.5  12.5  7.7  6.3  

chcú tak vyjadriť vďačnosť za pomoc 16.2  20.4  17.0  20.0  7.7  22.8  

rátajú s tým, ţe by dotyčného ešte mohli potrebovať 35.1  31.5  45.3  25.0  53.8  38.0  

ľudia nikdy nič nedávajú 5.4  1.9  0.0  3.8  2.6  0.0  

neviem 10.8  6.5  3.8  8.8  7.7  3.8  

 
 

Prečo zvyčajne dajú ľudia úplatok 

poslancovi/úradníkovi za vyriešenie ich 

problému? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

poslanec/úradník o to sám poţiada 10.0  3.2  0.0  12.5  4.6  3.0  

poslanec/úradník to očakáva (hoci priamo neţiada) 22.9  21.1  27.3  8.3  25.0  24.2  

majú pocit, ţe by bolo nezdvorilé nedať 4.3  10.5  15.2  8.3  7.4  12.1  

chcú tak vyjadriť vďačnosť za pomoc 12.9  20.0  27.3  12.5  22.2  15.2  

rátajú s tým, ţe by dotyčného ešte mohli potrebovať 44.3  33.7  24.2  45.8  33.3  36.4  

ľudia nikdy nič nedávajú 1.4  2.1  3.0  0.0  2.8  1.5  

neviem 4.3  9.5  3.0  12.5  4.6  7.6  

 
 

Prečo zvyčajne dajú ľudia úplatok 

poslancovi/úradníkovi za vyriešenie ich 

problému? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

poslanec/úradník o to sám poţiada 4.2  11.9  3.4  0.0  7.7  0.0  

poslanec/úradník to očakáva (hoci priamo neţiada) 37.5  16.7  31.0  17.8  25.6  10.5  

majú pocit, ţe by bolo nezdvorilé nedať 4.2  9.5  6.9  11.1  7.7  15.8  

chcú tak vyjadriť vďačnosť za pomoc 12.5  23.8  20.7  8.9  15.4  42.1  

rátajú s tým, ţe by dotyčného ešte mohli potrebovať 29.2  31.0  24.1  51.1  38.5  31.6  

ľudia nikdy nič nedávajú 0.0  2.4  3.4  4.4  0.0  0.0  
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neviem 12.5  4.8  10.3  6.7  5.1  0.0  

 

Prečo zvyčajne dajú ľudia úplatok 

poslancovi/úradníkovi za vyriešenie ich 

problému? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

poslanec/úradník o to sám poţiada 0.0  5.8  5.1  4.7  7.4  

poslanec/úradník to očakáva (hoci priamo neţiada) 30.8  20.4  22.8  24.6  11.1  

majú pocit, ţe by bolo nezdvorilé nedať 15.4  4.9  13.9  9.9  3.7  

chcú tak vyjadriť vďačnosť za pomoc 15.4  22.3  13.9  16.4  33.3  

rátajú s tým, ţe by dotyčného ešte mohli potrebovať 30.8  38.8  34.2  35.1  40.7  

ľudia nikdy nič nedávajú 0.0  1.9  2.5  2.3  0.0  

neviem 7.7  5.8  7.6  7.0  3.7  

 

 

 

6. Podhubie korupcie v Martine 

6.1 Informovanosť o aktivitách mesta 

 
 Viac ako 2/5 respondentov výskumu (41.9%) je presvedčených, ţe martinská 
samospráva zverejňuje dostatok informácií o činnosti a aktivitách mesta. 
 Naopak, nedostatok informácií v tejto oblasti pociťuje skoro 1/2 opýtaných: 
45.5% si myslí, ţe samospráva informuje málo a 2.5% ţe neinformuje vôbec. 
 

informuje málo

45,5%

nevie

10,1%neinformuje vôbec

2,5%

informuje 

dostatočne

41,9%

 
 Dostatok informácií o činnosti a aktivitách mesta Martin zo strany samosprávy 
majú najmä ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (58.3%), 
študenti (50.0%), dôchodcovia (47.6%), respondenti zaraďujúci sa do vyššej 
strednej vrstvy (69.2%) a prisťahovalci (48.1%). 
 
 Informácie zo strany samosprávy chýbajú najviac strednej generácii 30 aţ 50 
rokov (54.7%), respondentom s vysokoškolským vzdelaním (52.8%), rodičom s 
deťmi (54.7%), ľuďom z domácností s priemernou finančnou situáciou (55.6%), 
zamestnancom (60.0%), špecialistom, manaţérom a/alebo podnikateľom (56.4%), 
resp.  respondentom zaraďujúcim sa do strednej vrstvy (56.3%). 
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 Podľa Vás, zverejňuje martinská samospráva dostatok informácií o činnosti a aktivitách 
mesta? 

 
 41.9%  informuje dostatočne 
 45.5%  informuje málo 
   2.5%  neinformuje vôbec 
 10.1%  nevie 

 
Zverejňuje martinská samospráva dostatok 

informácií o činnosti a aktivitách mesta? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

informuje dostatočne 42.7  41.2  45.1  37.3  44.4  

informuje málo 44.8  46.1  47.1  48.0  41.7  

neinformuje vôbec 3.1  2.0  0.0  6.7  0.0  

neviem 9.4  10.8  7.8  8.0  13.9  

 
 

Zverejňuje martinská samospráva dostatok 

informácií o činnosti a aktivitách mesta? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

informuje dostatočne 29.7  45.4  43.4  46.3  38.5  39.2  

informuje málo 45.9  43.5  49.1  42.5  41.0  50.6  

neinformuje vôbec 0.0  2.8  3.8  1.3  10.3  0.0  

neviem 24.3  8.3  3.8  10.0  10.3  10.1  

 
 

Zverejňuje martinská samospráva dostatok 

informácií o činnosti a aktivitách mesta? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

informuje dostatočne 45.7  36.8  48.5  58.3  37.0  43.9  

informuje málo 41.4  50.5  39.4  33.3  51.9  39.4  

neinformuje vôbec 1.4  4.2  0.0  4.2  3.7  0.0  

neviem 11.4  8.4  12.1  4.2  7.4  16.7  

 
 

Zverejňuje martinská samospráva dostatok 

informácií o činnosti a aktivitách mesta? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

informuje dostatočne 50.0  47.6  31.0  37.8  43.6  42.1  

informuje málo 41.7  35.7  41.4  53.3  53.8  42.1  

neinformuje vôbec 0.0  0.0  0.0  6.7  2.6  5.3  

neviem 8.3  16.7  27.6  2.2  0.0  10.5  

 
 

Zverejňuje martinská samospráva dostatok 

informácií o činnosti a aktivitách mesta? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

informuje dostatočne 69.2  38.8  41.8  40.9  48.1  

informuje málo 30.8  53.4  38.0  45.6  44.4  

neinformuje vôbec 0.0  2.9  2.5  2.9  0.0  

neviem 0.0  4.9  17.7  10.5  7.4  

 
 
 

6.2 Informovanosť o nakladaní s verejnými prostriedkami 

 
 Informovanosť o nakladaní s verejnými prostriedkami - majetkom a peniazmi 
mesta zo strany samosprávy mesta Martin pokladá za dostatočnú zhruba 1/5 
účastníkov výskumu (21.2%). 
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 Viac by chcelo o tejto problematike vedieť vyše 3/5 respondentov: 41.9% 
pokladá mnoţstvo informácií za nedostatočné a 19.2% ich hodnotí ako nulové - 
samospráva (podľa nich) o nakladaní s verejnými prostriedkami mesta neinformuje 
vôbec. 
 

informuje málo

41,9%

nevie

17,7%

neinformuje vôbec

19,2%

informuje 

dostatočne

21,2%

 
  Dostatkom informácií o nakladaní s verejnými prostriedkami - majetkom a 
peniazmi mesta zo strany samosprávy mesta Martin disponujú relatívne častejšie 
muţi (25.0%), mladí do 30 rokov (23.5%), seniori nad 50 rokov (23.6%), respondenti 
s vysokoškolským vzdelaním (24.5%), singles alebo páry bez detí (25.7%), ľudia z 
domácností s nadpriemernou (33.3%), resp. s podpriemernou finančnou situáciou 
(24.2%), dôchodcovia (23.8%), zamestnanci (28.9%) a respondenti zaraďujúci sa do 
vyššej strednej vrstvy (38.5%). 
 
 Informácie o nakladaní s mestskými prostriedkami nepostačujú najmä 
strednej generácii 30 aţ 50 rokov (70.7%), špecialistom, manaţérom a/alebo 
podnikateľom (74.4%), resp. respondentom, zaraďujúcim sa do strednej vrstvy 
(69.9%). 

 
 A ako je to s informovanosťou o nakladaní s verejnými prostriedkami - majetkom a 

peniazmi mesta? 
 
 21.2%  informuje dostatočne 
 41.9%  informuje málo 
 19.2%  neinformuje vôbec 
 17.7%  nevie 
 
Zverejňuje martinská samospráva dostatok 

informácií o nakladaní s majetkom a peniazmi 

mesta? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

informuje dostatočne 25.0  17.6  23.5  17.3  23.6  

informuje málo 42.7  41.2  33.3  46.7  43.1  

neinformuje vôbec 17.7  20.6  21.6  24.0  12.5  

neviem 14.6  20.6  21.6  12.0  20.8  
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Zverejňuje martinská samospráva dostatok 

informácií o nakladaní s majetkom a peniazmi 

mesta? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

informuje dostatočne 13.5  22.2  24.5  26.3  17.9  17.7  

informuje málo 40.5  37.0  52.8  37.5  41.0  46.8  

neinformuje vôbec 13.5  24.1  13.2  16.3  28.2  17.7  

neviem 32.4  16.7  9.4  20.0  12.8  17.7  

 
 

Zverejňuje martinská samospráva dostatok 

informácií o nakladaní s majetkom a peniazmi 

mesta? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

informuje dostatočne 25.7  14.7  30.3  33.3  16.7  24.2  

informuje málo 44.3  37.9  48.5  41.7  45.4  36.4  

neinformuje vôbec 15.7  25.3  9.1  16.7  21.3  16.7  

neviem 14.3  22.1  12.1  8.3  16.7  22.7  

 
 

Zverejňuje martinská samospráva dostatok 

informácií o nakladaní s majetkom a peniazmi 

mesta? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

informuje dostatočne 20.8  23.8  13.8  28.9  20.5  10.5  

informuje málo 37.5  40.5  24.1  48.9  53.8  36.8  

neinformuje vôbec 20.8  11.9  31.0  15.6  20.5  21.1  

neviem 20.8  23.8  31.0  6.7  5.1  31.6  

 
 

Zverejňuje martinská samospráva dostatok 

informácií o nakladaní s majetkom a peniazmi 

mesta? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

informuje dostatočne 38.5  18.4  22.8  21.6  18.5  

informuje málo 46.2  49.5  32.9  41.5  44.4  

neinformuje vôbec 15.4  20.4  17.7  19.3  18.5  

neviem 0.0  11.7  26.6  17.5  18.5  

 

 

 

6.3 Presadzovanie záujmov pri rozhodovaní samosprávy  

 
 O tom, ţe primátor a poslanci presadzujú pri rozhodovaní o záleţitostiach 
Martina skôr verejné záujmy, je presvedčená necelá 1/4 oslovenej vzorky 
obyvateľov. 
 Z presadzovania svojich súkromných záujmov podozrieva primátora a 
poslancov zastupiteľstva mesta Martin skoro 1/5 respondentov (18.2%). 
 Viac ako 1/2 účastníkov výskumu (53.0%) zastáva názor, ţe volení 
zástupcovia pri rozhodovaní o osude mesta spájajú verejné a vlastné záujmy zhruba 
rovnakým dielom. 
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svoje súkromné 

záujmy

18,2%

nevie

5,1%

je to tak napoly

53,0%

verejné záujmy 

obyvateľov mesta

23,7%

 
 O presadzovaní verejných záujmy pri rozhodovaní o záleţitostiach Martina sú 
presvedčení najmä mladí do 30 rokov (27.5%), respondenti s vysokoškolským 
vzdelaním (26.4%), ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou 
(29.2%), študenti (33.3%), dôchodcovia (28.6%), respondenti zaraďujúci sa do 
vyššej strednej (30.8%), resp. do strednej vrstvy (26.2%) a prisťahovalci (33.3%). 
 
 Presadzovanie súkromných záujmov pri rozhodovaní o mestských 
záleţitostiach pripisujú voleným zástupcom relatívne častejšie muţi (21.9%), 
respondenti so základným alebo niţším stredným vzdelaním (24.3%), rodičia s 
deťmi (21.1%), ľudia z domácností s podpriemernou finančnou situáciou (22.7%), 
študenti (20.8%), robotníci (20.7%), špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia 
(23.1%), resp. respondenti zaraďujúci sa do niţšej strednej vrstvy (22.8%). 
 
 O tom, ţe primátor a poslanci pri rozhodovaní o osude mesta spájajú verejné 
a vlastné záujmy rovnakým dielom, častejšie uvaţujú najmä seniori nad 50 rokov 
(58.3%), ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (66.7%), robotníci 
(58.6%) a zamestnanci (62.2%). 

 
 Čo si myslíte, presadzujú primátor a poslanci pri rozhodovaní o záležitostiach Martina 

skôr verejné záujmy obyvateľov alebo skôr svoje súkromné záujmy? 
 
 23.7%  väčšinou verejné záujmy obyvateľov mesta 
 18.2%  väčšinou svoje súkromné záujmy 
 53.0%  je to tak napoly 
   5.1%  nevie 

 
Čie záujmy presadzujú primátor a poslanci pri 

rozhodovaní o záležitostiach Martina? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

väčšinou verejné záujmy obyvateľov mesta 24.0  23.5  27.5  21.3  23.6  

väčšinou svoje súkromné záujmy 21.9  14.7  17.6  20.0  16.7  

je to tak napoly 52.1  53.9  45.1  53.3  58.3  

neviem 2.1  7.8  9.8  5.3  1.4  
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Čie záujmy presadzujú primátor a poslanci pri 

rozhodovaní o záležitostiach Martina? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

väčšinou verejné záujmy obyvateľov mesta 13.5  25.9  26.4  26.3  17.9  24.1  

väčšinou svoje súkromné záujmy 24.3  17.6  15.1  16.3  25.6  16.5  

je to tak napoly 54.1  51.9  54.7  53.8  48.7  54.4  

neviem 8.1  4.6  3.8  3.8  7.7  5.1  

 
 

Čie záujmy presadzujú primátor a poslanci pri 

rozhodovaní o záležitostiach Martina? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

väčšinou verejné záujmy obyvateľov mesta 22.9  17.9  42.4  29.2  25.0  19.7  

väčšinou svoje súkromné záujmy 20.0  21.1  6.1  4.2  18.5  22.7  

je to tak napoly 52.9  55.8  45.5  66.7  51.9  50.0  

neviem 4.3  5.3  6.1  0.0  4.6  7.6  

 
 

Čie záujmy presadzujú primátor a poslanci pri 

rozhodovaní o záležitostiach Martina? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

väčšinou verejné záujmy obyvateľov mesta 33.3  28.6  10.3  20.0  25.6  26.3  

väčšinou svoje súkromné záujmy 20.8  14.3  20.7  15.6  23.1  15.8  

je to tak napoly 37.5  54.8  58.6  62.2  48.7  47.4  

neviem 8.3  2.4  10.3  2.2  2.6  10.5  

 

 

Čie záujmy presadzujú primátor a poslanci pri 

rozhodovaní o záležitostiach Martina? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

väčšinou verejné záujmy obyvateľov mesta 30.8  26.2  19.0  22.2  33.3  

väčšinou svoje súkromné záujmy 15.4  14.6  22.8  19.9  7.4  

je to tak napoly 53.8  54.4  51.9  52.6  55.6  

neviem 0.0  4.9  6.3  5.3  3.7  

 

 

 

6.4 Rozšírenosť korupcie v samospráve Martina 

 
 
 Pribliţne kaţdý 13. účastník výskumu (7.6%) si myslí, ţe korupcia v 
samosprávnych orgánoch (poslanci, primátor) a na mestskom úrade v Martine je 
veľmi rozšírená. 
 Viac ako 1/3 respondentov (36.4%) vníma korupciu v samospráve mesta ako 
dosť rozšírenú. 
 Zhruba kaţdý 4. opýtaný (25.3%) sa vyjadril, ţe poslanci, primátor a mestskí 
úradníci spôsobujú korupciu len zriedkavo. 
 O neexistencii korupcie sa domnievajú 3.0% Martinčanov, zaradených do 
výskumnej vzorky. 
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dosť rozšírená

36,4%

vôbec neexistuje

3,0%
len zriedkavá

25,3%

nevie

27,8%

veľmi rozšírená

7,6%

 
 O tom, ţe korupcia v samosprávnych orgánoch (poslanci, primátor) a na 
mestskom úrade v Martine je veľmi alebo dosť rozšírená, sú presvedčení viac ako 
ostatní najmä mladí do 30 rokov (49.0%), respondenti so základným alebo niţším 
stredným vzdelaním (64.9%), ľudia z domácností s podpriemernou finančnou 
situáciou (48.5%), robotníci (55.2%), zamestnanci (53.3%) a respondenti zaraďujúci 
sa do niţšej strednej vrstvy (50.6%). 
 
 Korupciu v samospráve Martina pokladajú za zriedkavú alebo úplne 
absentujúcu častejšie respondenti s maturitou (33.3%) a s vysokoškolským 
vzdelaním (34.0%), ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou 
(45.8%), špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia (35.9%), respondenti zaraďujúci 
sa do vyššej strednej (38.5%), resp. do strednej vrstvy (35.0%) a prisťahovalci 
(51.9%). 
 
 Do akej miery je podľa Vás rozšírená korupcia v samosprávnych orgánoch (poslanci, 

primátor) a na mestskom úrade v Martine? 
 
   7.6%  veľmi rozšírená 
 36.4%  dosť rozšírená 
 25.3%  len zriedkavá 
   3.0%  vôbec neexistuje 
 27.8%  nevie 

 
Do akej miery je rozšírená korupcia v 

samosprávnych orgánoch a na mestskom úrade 

v Martine? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

veľmi rozšírená 9.4  5.9  9.8  9.3  4.2  

dosť rozšírená 36.5  36.3  39.2  36.0  34.7  

len zriedkavá 24.0  26.5  21.6  26.7  26.4  

vôbec neexistuje 3.1  2.9  3.9  4.0  1.4  

neviem 27.1  28.4  25.5  24.0  33.3  
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Do akej miery je rozšírená korupcia v 

samosprávnych orgánoch a na mestskom úrade 

v Martine? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

veľmi rozšírená 10.8  7.4  5.7  6.3  12.8  6.3  

dosť rozšírená 54.1  34.3  28.3  36.3  28.2  40.5  

len zriedkavá 2.7  30.6  30.2  30.0  17.9  24.1  

vôbec neexistuje 2.7  2.8  3.8  2.5  0.0  5.1  

neviem 29.7  25.0  32.1  25.0  41.0  24.1  

 
 

Do akej miery je rozšírená korupcia v 

samosprávnych orgánoch a na mestskom úrade 

v Martine? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

veľmi rozšírená 5.7  9.5  6.1  0.0  11.1  4.5  

dosť rozšírená 35.7  35.8  39.4  16.7  36.1  43.9  

len zriedkavá 28.6  23.2  24.2  41.7  24.1  21.2  

vôbec neexistuje 1.4  3.2  6.1  4.2  1.9  4.5  

neviem 28.6  28.4  24.2  37.5  26.9  25.8  

 
 

Do akej miery je rozšírená korupcia v 

samosprávnych orgánoch a na mestskom úrade 

v Martine? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

veľmi rozšírená 8.3  2.4  17.2  6.7  5.1  10.5  

dosť rozšírená 33.3  33.3  37.9  46.7  25.6  42.1  

len zriedkavá 25.0  28.6  13.8  24.4  30.8  26.3  

vôbec neexistuje 4.2  2.4  3.4  0.0  5.1  5.3  

neviem 29.2  33.3  27.6  22.2  33.3  15.8  

 
 

Do akej miery je rozšírená korupcia v 

samosprávnych orgánoch a na mestskom úrade 

v Martine? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

veľmi rozšírená 0.0  5.8  10.1  7.6  7.4  

dosť rozšírená 30.8  34.0  40.5  38.6  22.2  

len zriedkavá 30.8  32.0  16.5  21.6  48.1  

vôbec neexistuje 7.7  2.9  2.5  2.9  3.7  

neviem 30.8  25.2  30.4  29.2  18.5  

 

 
 
6.5 Vývojové trendy v oblasti korupcie v Martine  
 
 Zlepšenie situácia v oblasti rozšírenosti korupcie v samospráve za posledné 
dva-tri roky zaregistrovala pribliţne 1/5 účastníkov výskumu (20.2%). 
 Nezmenený stav korupcie konštatovala skoro 1/2 obyvateľov mesta (46.5%), 
ktorých sme zaradili do výskumu. 
 Zhoršenie stavu korupcie v Martine za posledné 2-3 roky si všimol cca kaţdý 
7. respondent (14.6%). 
 



44 

nezmenila sa

46,5%

nevie
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 Zlepšenie situácia v oblasti rozšírenosti korupcie v samospráve za posledné 
dva-tri roky častejšie zaregistrovali muţi (22.9%), mladí do 30 rokov (27.5%), 
respondenti s maturitou (25.9%), študenti (29.2%), zamestnanci (28.9%), 
respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej (30.8%), resp. do strednej vrstvy 
(23.3%) a prisťahovalci (25.9%). 
 
 O stagnácii korupcie v mestskej samospráve za posledné roky sú 
presvedčení viac ako iní najmä seniori nad 50 rokov (51.4%), respondenti so 
základným alebo niţším stredným vzdelaním (56.8%), singles alebo páry bez detí 
(51.4%), dôchodcovia (52.4%) s prisťahovalci (51.9%). 
 
 Zhoršenie stavu korupcie v Martine si všimli najmä mladí do 30 rokov 
(17.6%), stredná generácia 30 aţ 50 rokov (20.0%), respondenti so základným 
alebo niţším stredným vzdelaním (16.2%), rodičia s deťmi (16.8%), ľudia z 
domácností s priemernou finančnou situáciou (19.4%), študenti (16.7%), robotníci 
(27.6%), špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia (20.5%).  
 
 Myslíte si, že situácia v tejto oblasti za posledné dva-tri roky zlepšila, nezmenila alebo 

zhoršila? 
 
 20.2%  zlepšila sa 
 46.5%  nezmenila sa 
 14.6%  zhoršila sa 
 18.7%  nevie 

 
Ako sa v Martine za posledné 2-3 roky zmenila 

situácia v oblasti korupcie v samospráve? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

zlepšila sa 22.9  17.6  27.5  18.7  16.7  

nezmenila sa 47.9  45.1  41.2  45.3  51.4  

zhoršila sa 14.6  14.7  17.6  20.0  6.9  

neviem 14.6  22.5  13.7  16.0  25.0  
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Ako sa v Martine za posledné 2-3 roky zmenila 

situácia v oblasti korupcie v samospráve? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

zlepšila sa 8.1  25.9  17.0  23.8  12.8  20.3  

nezmenila sa 56.8  41.7  49.1  50.0  43.6  44.3  

zhoršila sa 16.2  15.7  11.3  12.5  17.9  15.2  

neviem 18.9  16.7  22.6  13.8  25.6  20.3  

 
 

Ako sa v Martine za posledné 2-3 roky zmenila 

situácia v oblasti korupcie v samospráve? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

zlepšila sa 15.7  21.1  27.3  20.8  21.3  18.2  

nezmenila sa 51.4  44.2  42.4  45.8  44.4  50.0  

zhoršila sa 10.0  16.8  18.2  8.3  19.4  9.1  

neviem 22.9  17.9  12.1  25.0  14.8  22.7  

 
 

Ako sa v Martine za posledné 2-3 roky zmenila 

situácia v oblasti korupcie v samospráve? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

zlepšila sa 29.2  14.3  13.8  28.9  15.4  21.1  

nezmenila sa 45.8  52.4  41.4  46.7  43.6  47.4  

zhoršila sa 16.7  4.8  27.6  6.7  20.5  21.1  

neviem 8.3  28.6  17.2  17.8  20.5  10.5  

 
 

Ako sa v Martine za posledné 2-3 roky zmenila 

situácia v oblasti korupcie v samospráve? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

zlepšila sa 30.8  23.3  15.2  19.3  25.9  

nezmenila sa 46.2  46.6  45.6  45.6  51.9  

zhoršila sa 15.4  13.6  15.2  15.8  7.4  

neviem 7.7  16.5  24.1  19.3  14.8  

 
 
 

6.6 Výskyt korupcie podľa jednolivých oblastí pôsobnosti samosprávy  

 
 
 Ku korupcii (úplatkárstvu) alebo klientelizmu (preferovaniu priateľov a 
známych) dochádza v Martine najviac pri vydávaní rôznych druhov povolení: je o 
tom presvedčených takmer 3/4 účastníkov výskumu (71.7%). 
 O korupcii a klientelizme pri obsadzovanie pracovných miest na MÚ a v 
mestských podnikoch sú presvedčené takmer 2/3 respondentov (65.7%). 
 Pri stavebnom konaní v Martine detekujú prítomnosť korupcie a klientelizmu 
viac ako 3/5 ľudí (62.6%), zaradených do reprezentatívnej výskumnej vzorky. 
 Viac ako 1/2 respondentov je presvedčená o prítomnosti korupcie a 
klientelizmu aj pri prideľovaní (sociálnych) bytov (55.1%), prenájme nebytových 
priestorov (53.0%) a pri predaji mestských pozemkov (51.5%). 
 Viac ako 2/5 účastníkov prieskumu (40.9%) sa vyslovilo o prítomnosti 
korupcie a klientelizmu pri verejnom obstarávaní v martinskej samospráve.  
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 V opačnom garde - podľa presvedčenia respondentov o absencii korupcie a 
klientelizmu - je »najčistejšou« oblasťou prideľovanie (sociálnych) bytov: myslí si to 
takmer 1/5 účastníkov výskumu (19.7%). 
 Neprítomnosť korupcie a klientelizmu detekovalo 15.7% respondentov v 
oblasti verejného obstarávania. 
 Zhruba kaţdý 8. účastník výskumu (12.1%) vidí absenciu týchto negatívnych 
javov aj v oblastiach stavebných konaní a predaja mestských pozemkov. Podobný 
podiel (11.1%) sa vyskytol aj v oblasti prenájmu nebytových priestorov. 
 Medzi oblasti, v ktorých respondenti najzriedkavejšie konštatovali absenciu 
korupcie a klientelizmu, patria obsadzovanie pracovných miest na MÚ a v mestských 
podnikoch (8.1%) a vydávanie rôznych druhov povolení (5.6%). 
 

71,7

65,7

62,6

55,1

53,0

51,5

40,9

5,6

8,1

12,1

19,7

11,1

12,1

15,7

22,7

26,3

25,3

25,3

35,9

36,4

43,4

vydávanie povolení

obsadzovanie prac. miest

stavebné konania

prideľovanie soc. bytov

prenájom nebyt. priestorov

predaj mestských pozemkov

verejné obstarávanie

dochádza nedochádza nevie

 
 
 O prítomnosti korupcie a klientelizmu pri vydávaní rôznych druhov povolení 
samosprávou a jej úradmi v Martine sú najčastejšie presvedčení ľudia z domácností 
s nadpriemernou finančnou situáciou (83.3%), špecialisti, manaţéri alebo 
podnikatelia (84.6%) a respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej vrstvy (100.0%). 
 
 Korupciu a klientelizmus pri obsadzovaní pracovných miest na MÚ a v 
mestských podnikoch vnímajú najmä respondenti so základným alebo niţším 
stredným vzdelaním (78.4%) a robotníci (75.9%). 
 
 Prítomnosť korupcie a klientelizmu pri stavebnom konaní v Martine detekujú 
viac ako iní ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (70.8%), 
robotníci (75.9%), respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej vrstvy (92.3%) a 
prisťahovalci (70.4%). 
 
 Názory o korupcii a klientelizme pri prideľovaní (sociálnych) bytov sa 
vyskytuje relatívne častejšie v odpovediach respondentov so základným alebo 
niţším stredným vzdelaním (70.3%), respondentov zaraďujúcich sa do niţšej 
strednej vrstvy (64.6%) a ľudí z domácností s podpriemernou finančnou situáciou 
(62.1%). 
 
 Prenájom nebytových priestorov je v Martine zdrojom korupcie a klientelizmu 
najmä podľa mladých do 30 rokov (60.8%), študentov (66.7%) a zamestnancov 
(62.2%). 
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 O korupčnom správaní poslancov a úradníkov v súvislosti s predajom 
mestských pozemkov sú presvedčení relatívne častejšie študenti (58.3%) a 
zamestnanci (62.2%). 
 
 Najviac účastníkov prieskumu sa vyslovilo o prítomnosti korupcie a 
klientelizmu pri verejnom obstarávaní v martinskej samospráve spomedzi ľudí 
strednej generácie 30 aţ 50 rokov (45.3%), respondentov so základným alebo 
niţším stredným vzdelaním (56.8%), ľudí z domácností s podpriemernou finančnou 
situáciou (45.5%), študentov (45.8%), robotníkov (55.2%), respondentov 
zaraďujúcich sa do niţšej strednej vrstvy (45.6%) a prisťahovalcov (48.1%).  
 
 Absenciu korupcie a klientelizmu v oblasti prideľovania (sociálnych) bytov 
deklarujú najviac ţeny (7.8%), mladí do 30 rokov (7.8%), respondenti s maturitou 
(8.3%), rodičia s deťmi (6.3%), ľudia z domácností s priemernou finančnou situáciou 
(6.5%), študenti (8.3%), robotníci (6.9%), zamestnanci (11.1%), respondenti 
zaraďujúci sa do strednej vrstvy (6.8%) a starousadlíci (6.4%). 
 
 Neprítomnosť korupcie a klientelizmu vo verejnom obstarávaní najčastejšie 
konštatovali mladí do 30 rokov (19.6%), respondenti s maturitou (17.6%), 
respondenti s vysokoškolským vzdelaním (20.8%), ľudia z domácností s 
nadpriemernou finančnou situáciou (29.2%), zamestnanci (22.2%), špecialisti, 
manaţéri a/alebo podnikatelia (20.5%), respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej 
(30.8%), resp. do strednej vrstvy (21.4%) a prisťahovalci (29.6%). 
 
 Presvedčenie o korektnom priebehu stavebných konaní vyjadrili najmä mladí 
do 30 rokov (17.6%), respondenti s maturitou (15.7%), ľudia z domácností s 
nadpriemernou (16.7%), resp. s priemernou finančnou situáciou (13.9%), študenti 
(25.0%), zamestnanci (15.6%) a respondenti zaraďujúci sa do strednej vrstvy 
(16.5%). 
 
 Predaj mestských pozemkov bez úplatkov a uprednostňovania najčastejšie 
pripúšťajú muţi (14.6%), respondenti s maturitou (13.9%), respondenti s 
vysokoškolským vzdelaním (15.1%), ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou 
situáciou (25.0%), špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia (20.5%), resp. 
respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej vrstvy (30.8%). 
 
 Čestný postup samosprávy a jej úradníkov pri prenájme nebytových 
priestorov je vyjadrením názoru najmä ľudí strednej generácie 30 aţ 50 rokov 
(13.3%), respondentov s vysokoškolským vzdelaním (18.9%), singles alebo párov 
bez detí (14.3%), ľudí z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (12.5%), 
dôchodcov (14.3%), robotníkov (13.8%), špecialistov, manaţérov a/alebo 
podnikateľov (23.1%), respondentov zaraďujúcich sa do vyššej strednej vrstvy 
(15.4%) a prisťahovalcov (18.5%). 
 
 Obsadzovanie pracovných miest na MÚ a v mestských podnikoch sa deje bez 
korupcie a klientelizmu podľa názorov (viac ako iných) seniorov nad 50 rokov 
(9.7%), respondentov s vysokoškolským vzdelaním (13.2%), singles alebo párov bez 
detí (11.4%), ľudí z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (20.8%), 
špecialistov, manaţérov a/alebo podnikateľov (15.4%) a respondentov zaraďujúcich 
sa do vyššej strednej vrstvy (23.1%). 
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 Ţe sa v Martine na samospráve a MÚ dajú vybaviť rôzne druhy povolenia bez 
korupcie a klientelizmu sú relatívne častejšie presvedčené ţeny (7.8%), mladí do 30 
rokov (7.8%), respondenti s maturitou (8.3%), rodičia s deťmi (6.3%), ľudia z 
domácností s priemernou finančnou situáciou (6.5%), študenti (8.3%), robotníci 
(6.9%), zamestnanci (11.1%), respondenti zaraďujúci sa do strednej vrstvy (6.8%) a 
starousadlíci (6.4%). 
 
 V ktorých z nasledujúcich oblastí dochádza, podľa Vášho názoru, v Martine ku korupcii 

(úplatkárstvu) alebo klientelizmu (preferovaniu priateľov a známych)? 
 
 prenájom nebytových priestorov 
 
 53.0%  dochádza 
 11.1%  nedochádza 
 35.9%  nevie 
 
 prideľovanie (sociálnych) bytov 
 
 55.1%  dochádza 
 19.7%  nedochádza 
 25.3%  nevie 
 
 stavebné konania 
 
 62.6%  dochádza 
 12.1%  nedochádza 
 25.3%  nevie 
 
 vydávanie rôznych druhov povolení 
 
 71.7%  dochádza 
   5.6%  nedochádza 
 22.7%  nevie 
 
 obsadzovanie pracovných miest na MÚ a v mestských podnikoch 
 
 65.7%  dochádza 
   8.1%  nedochádza 
 26.3%  nevie 
 
 predaj mestských pozemkov 
 
 51.5%  dochádza 
 12.1%  nedochádza 
 36.4%  nevie 
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 verejné obstarávanie (nákup tovarov a služieb) 
 
 40.9%  dochádza 
 15.7%  nedochádza 
 43.4%  nevie 

 
Dochádza v Martine pri prenájme nebytových 

priestorov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

dochádza 53.1  52.9  60.8  49.3  51.4  

nedochádza 11.5  10.8  5.9  13.3  12.5  

neviem 35.4  36.3  33.3  37.3  36.1  

 

 

Dochádza v Martine pri prenájme nebytových 

priestorov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

dochádza 48.6  54.6  52.8  43.8  53.8  62.0  

nedochádza 8.1  8.3  18.9  13.8  10.3  8.9  

neviem 43.2  37.0  28.3  42.5  35.9  29.1  

 
 

Dochádza v Martine pri prenájme nebytových 

priestorov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

dochádza 47.1  57.9  51.5  50.0  55.6  50.0  

nedochádza 14.3  6.3  18.2  12.5  11.1  10.6  

neviem 38.6  35.8  30.3  37.5  33.3  39.4  

 
 

Dochádza v Martine pri prenájme nebytových 

priestorov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

dochádza 66.7  45.2  44.8  62.2  43.6  63.2  

nedochádza 8.3  14.3  13.8  2.2  23.1  0.0  

neviem 25.0  40.5  41.4  35.6  33.3  36.8  

 
 

Dochádza v Martine pri prenájme nebytových 

priestorov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

dochádza 53.8  56.3  48.1  54.4  44.4  

nedochádza 15.4  10.7  11.4  9.9  18.5  

neviem 30.8  33.0  40.5  35.7  37.0  

 
 
 
Dochádza v Martine pri prideľovaní (sociálnych) 

bytov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

dochádza 56.3  53.9  54.9  54.7  55.6  

nedochádza 18.8  20.6  19.6  18.7  20.8  

neviem 25.0  25.5  25.5  26.7  23.6  

 
 

Dochádza v Martine pri prideľovaní (sociálnych) 

bytov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

dochádza 70.3  51.9  50.9  50.0  56.4  59.5  

nedochádza 8.1  22.2  22.6  25.0  7.7  20.3  

neviem 21.6  25.9  26.4  25.0  35.9  20.3  

 



50 

 

Dochádza v Martine pri prideľovaní (sociálnych) 

bytov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

dochádza 52.9  54.7  60.6  50.0  51.9  62.1  

nedochádza 18.6  16.8  30.3  16.7  22.2  16.7  

neviem 28.6  28.4  9.1  33.3  25.9  21.2  

 
 

Dochádza v Martine pri prideľovaní (sociálnych) 

bytov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

dochádza 41.7  59.5  55.2  60.0  43.6  73.7  

nedochádza 20.8  19.0  20.7  20.0  23.1  10.5  

neviem 37.5  21.4  24.1  20.0  33.3  15.8  

 
 

Dochádza v Martine pri prideľovaní (sociálnych) 

bytov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

dochádza 46.2  47.6  64.6  55.6  51.9  

nedochádza 15.4  24.3  15.2  18.7  25.9  

neviem 38.5  28.2  20.3  25.7  22.2  

 

 
 
Dochádza v Martine pri stavebnom konaní ku 

korupcii alebo klientelizmu? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

dochádza 64.6  60.8  64.7  66.7  56.9  

nedochádza 12.5  11.8  17.6  12.0  8.3  

neviem 22.9  27.5  17.6  21.3  34.7  

 
 

Dochádza v Martine pri stavebnom konaní ku 

korupcii alebo klientelizmu? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

dochádza 59.5  61.1  67.9  50.0  79.5  67.1  

nedochádza 2.7  15.7  11.3  15.0  5.1  12.7  

neviem 37.8  23.1  20.8  35.0  15.4  20.3  

 

 

Dochádza v Martine pri stavebnom konaní ku 

korupcii alebo klientelizmu? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

dochádza 61.4  63.2  63.6  70.8  63.0  59.1  

nedochádza 12.9  12.6  9.1  16.7  13.9  7.6  

neviem 25.7  24.2  27.3  12.5  23.1  33.3  

 
 

Dochádza v Martine pri stavebnom konaní ku 

korupcii alebo klientelizmu? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

dochádza 62.5  50.0  75.9  66.7  66.7  52.6  

nedochádza 25.0  7.1  6.9  15.6  12.8  5.3  

neviem 12.5  42.9  17.2  17.8  20.5  42.1  

 
 

Dochádza v Martine pri stavebnom konaní ku 

korupcii alebo klientelizmu? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

dochádza 92.3  61.2  59.5  61.4  70.4  

nedochádza 7.7  16.5  7.6  12.3  11.1  
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neviem 0.0  22.3  32.9  26.3  18.5  

 
Dochádza v Martine pri vydávaní rôznych 

povolení ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

dochádza 76.0  67.6  72.5  78.7  63.9  

nedochádza 3.1  7.8  7.8  4.0  5.6  

neviem 20.8  24.5  19.6  17.3  30.6  

 
 

Dochádza v Martine pri vydávaní rôznych 

povolení ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

dochádza 67.6  72.2  73.6  62.5  69.2  82.3  

nedochádza 5.4  8.3  0.0  7.5  5.1  3.8  

neviem 27.0  19.4  26.4  30.0  25.6  13.9  

 
 

Dochádza v Martine pri vydávaní rôznych 

povolení ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

dochádza 70.0  71.6  75.8  83.3  73.1  65.2  

nedochádza 2.9  6.3  9.1  0.0  6.5  6.1  

neviem 27.1  22.1  15.2  16.7  20.4  28.8  

 
 

Dochádza v Martine pri vydávaní rôznych 

povolení ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

dochádza 75.0  57.1  75.9  77.8  84.6  52.6  

nedochádza 8.3  2.4  6.9  11.1  2.6  0.0  

neviem 16.7  40.5  17.2  11.1  12.8  47.4  

 
 

Dochádza v Martine pri vydávaní rôznych 

povolení ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

dochádza 100.0  72.8  65.8  70.8  77.8  

nedochádza 0.0  6.8  5.1  6.4  0.0  

neviem 0.0  20.4  29.1  22.8  22.2  

 
 
 
Dochádza v Martine pri zamestnávaní na MÚ a v 

mestských podnikoch ku korupcii alebo 

klientelizmu? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

dochádza 65.6  65.7  70.6  68.0  59.7  

nedochádza 8.3  7.8  7.8  6.7  9.7  

neviem 26.0  26.5  21.6  25.3  30.6  

 
 

Dochádza v Martine pri zamestnávaní na MÚ a v 

mestských podnikoch ku korupcii alebo 

klientelizmu? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

dochádza 78.4  63.9  60.4  53.8  61.5  79.7  

nedochádza 0.0  8.3  13.2  11.3  10.3  3.8  

neviem 21.6  27.8  26.4  35.0  28.2  16.5  
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Dochádza v Martine pri zamestnávaní na MÚ a v 

mestských podnikoch ku korupcii alebo 

klientelizmu? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

dochádza 57.1  71.6  66.7  45.8  67.6  69.7  

nedochádza 11.4  4.2  12.1  20.8  4.6  9.1  

neviem 31.4  24.2  21.2  33.3  27.8  21.2  

 
 

Dochádza v Martine pri zamestnávaní na MÚ a v 

mestských podnikoch ku korupcii alebo 

klientelizmu? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

dochádza 58.3  61.9  75.9  71.1  53.8  78.9  

nedochádza 8.3  4.8  6.9  6.7  15.4  5.3  

neviem 33.3  33.3  17.2  22.2  30.8  15.8  

 
 

Dochádza v Martine pri zamestnávaní na MÚ a v 

mestských podnikoch ku korupcii alebo 

klientelizmu? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

dochádza 61.5  64.1  67.1  65.5  66.7  

nedochádza 23.1  6.8  7.6  8.2  7.4  

neviem 15.4  29.1  25.3  26.3  25.9  

 

 
 
 
Dochádza v Martine pri predaji mestských 

pozemkov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

dochádza 49.0  53.9  51.0  52.0  51.4  

nedochádza 14.6  9.8  9.8  13.3  12.5  

neviem 36.5  36.3  39.2  34.7  36.1  

 
 

Dochádza v Martine pri predaji mestských 

pozemkov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

dochádza 54.1  52.8  47.2  42.5  46.2  63.3  

nedochádza 2.7  13.9  15.1  16.3  12.8  7.6  

neviem 43.2  33.3  37.7  41.3  41.0  29.1  

 
 

Dochádza v Martine pri predaji mestských 

pozemkov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

dochádza 42.9  55.8  57.6  37.5  52.8  54.5  

nedochádza 12.9  10.5  15.2  25.0  11.1  9.1  

neviem 44.3  33.7  27.3  37.5  36.1  36.4  

 
 

Dochádza v Martine pri predaji mestských 

pozemkov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

dochádza 58.3  40.5  55.2  62.2  43.6  52.6  

nedochádza 8.3  9.5  10.3  8.9  20.5  15.8  

neviem 33.3  50.0  34.5  28.9  35.9  31.6  
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Dochádza v Martine pri predaji mestských 

pozemkov ku korupcii alebo klientelizmu? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

dochádza 46.2  51.5  51.9  50.9  55.6  

nedochádza 30.8  12.6  8.9  12.3  11.1  

neviem 23.1  35.9  39.2  36.8  33.3  

 
 
 
Dochádza v Martine pri verejnom obstarávaní ku 

korupcii alebo klientelizmu? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

dochádza 42.7  39.2  37.3  45.3  38.9  

nedochádza 16.7  14.7  19.6  14.7  13.9  

neviem 40.6  46.1  43.1  40.0  47.2  

 
 

Dochádza v Martine pri verejnom obstarávaní ku 

korupcii alebo klientelizmu? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

dochádza 56.8  38.9  34.0  32.5  38.5  50.6  

nedochádza 2.7  17.6  20.8  22.5  7.7  12.7  

neviem 40.5  43.5  45.3  45.0  53.8  36.7  

 
 

Dochádza v Martine pri verejnom obstarávaní ku 

korupcii alebo klientelizmu? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

dochádza 42.9  41.1  36.4  20.8  42.6  45.5  

nedochádza 15.7  14.7  18.2  29.2  17.6  7.6  

neviem 41.4  44.2  45.5  50.0  39.8  47.0  

 
 

Dochádza v Martine pri verejnom obstarávaní ku 

korupcii alebo klientelizmu? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

dochádza 45.8  38.1  55.2  42.2  30.8  36.8  

nedochádza 12.5  7.1  10.3  22.2  20.5  21.1  

neviem 41.7  54.8  34.5  35.6  48.7  42.1  

 
 

Dochádza v Martine pri verejnom obstarávaní ku 

korupcii alebo klientelizmu? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

dochádza 23.1  38.8  45.6  39.8  48.1  

nedochádza 30.8  21.4  6.3  13.5  29.6  

neviem 46.2  39.8  48.1  46.8  22.2  

 
 
 

6.7 Korupcia a klientelizmus pri zákazkách platených z mestského rozpočtu 

 
 Názory respondentov o tom, kto najčastejšie získava v Martine zákazky 
platené z rozpočtu mesta, prisúdili prvenstvo (27.8%) firmám, ktoré ponúknu 
najvyššiu províziu úradníkom, rozhodujúcim o zákazkách.  
 Menej, cca 1/4 účastníkov výskumu (23.7%), sa priklonilo k názoru, ţe sú to 
najmä firmy blízke niektorým poslancom. 
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 Najlepšia ponuka pre mesto stačí firmám k získaniu zákaziek platených z 
rozpočtu mesta podľa názoru cca 1/5 opýtaných (20.7%). 
 Byť firmou blízkou primátorovi je výhodou pri získavaní mestských zákaziek 
podľa názoru 16.7% respondentov výskumu. 
 

firmy ktoré 

ponúknu najvyššiu 

províziu

27,8%

firmy blízke 

niektorým 

poslancom

23,7%

firmy blízke 

primátorovi

16,7%

nevie, nemá názor

11,1%

firmy s najlepšou 

ponukou pre 

mesto

20,7%

 
 Úspech pri získavaní zákaziek platených z rozpočtu mesta pre firmy, ktoré 
ponúknu najvyššiu províziu úradníkom, je vyjadrením názorov najmä respondentov 
so základným alebo niţším stredným vzdelaním (40.5%), singles alebo párov bez 
detí (31.4%), ľudí z domácností s podpriemernou finančnou situáciou (36.4%), 
robotníkov (34.5%) a respondentov zaraďujúcich sa do niţšej strednej vrstvy 
(36.7%). 
 
 Blízkosť k mestským poslancom rozhoduje pri získavaní verejných zákaziek 
najmä podľa názoru strednej generácie 30 aţ 50 rokov (30.7%), respondentov s 
vysokoškolským vzdelaním (28.3%), rodičov s deťmi (31.6%), ľudí z domácností s 
priemernou finančnou situáciou (31.5%), zamestnancov (37.8%), respondentov 
zaraďujúcich sa do strednej vrstvy (29.1%) a prisťahovalcov (37.0%). 
 
 Korektný výber na základe najvýhodnejšej ponuky pre mesto uznávajú 
predovšetkým muţi (24.0%), mladí do 30 rokov (23.5%), singles alebo páry bez detí 
(24.3%), ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (29.2%), študenti 
(25.0%), špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia (25.6%), respondenti zaraďujúci 
sa do vyššej strednej (30.8%), resp. do strednej vrstvy (23.3%) a prisťahovalci 
(29.6%). 
 
 Presvedčenie o konkurenčnej výhode firiem blízkych primátorovi v boji o 
mestské zákazky vyslovili najmä seniori nad 50 rokov (23.6%), respondenti s 
vysokoškolským vzdelaním (20.8%), ľudia z domácností s podpriemernou finančnou 
situáciou (19.7%) a študenti (20.8%). 
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 Kto v Martine, podľa Vášho názoru, najčastejšie získava zákazky platené z rozpočtu 
mesta? 

 
 27.8%  firmy ktoré ponúknu najvyššiu províziu úradníkom, ktorí o zákazkách 

rozhodujú 
 23.7%  firmy blízke niektorým poslancom 
 20.7%  firmy s najlepšou ponukou pre mesto 
 16.7%  firmy blízke primátorovi 
 11.1%  nevie, nemá názor 

 
Kto získava v Martine najčastejšie zákazky 

platené z rozpočtu mesta? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

firmy s najlepšou ponukou pre mesto 24.0  17.6  23.5  22.7  16.7  

firmy s najväčšou províziou úradníkom 25.0  30.4  29.4  25.3  29.2  

firmy blízke primátorovi 17.7  15.7  13.7  12.0  23.6  

firmy blízke niektorým poslancom 24.0  23.5  25.5  30.7  15.3  

neviem, nemám názor 9.4  12.7  7.8  9.3  15.3  

 
 

Kto získava v Martine najčastejšie zákazky 

platené z rozpočtu mesta? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

firmy s najlepšou ponukou pre mesto 16.2  21.3  22.6  28.8  23.1  11.4  

firmy s najväčšou províziou úradníkom 40.5  28.7  17.0  27.5  25.6  29.1  

firmy blízke primátorovi 13.5  15.7  20.8  16.3  12.8  19.0  

firmy blízke niektorým poslancom 18.9  23.1  28.3  17.5  23.1  30.4  

neviem, nemám názor 10.8  11.1  11.3  10.0  15.4  10.1  

 
 

Kto získava v Martine najčastejšie zákazky 

platené z rozpočtu mesta? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

firmy s najlepšou ponukou pre mesto 24.3  17.9  21.2  29.2  21.3  16.7  

firmy s najväčšou províziou úradníkom 31.4  23.2  33.3  16.7  25.0  36.4  

firmy blízke primátorovi 15.7  15.8  21.2  12.5  15.7  19.7  

firmy blízke niektorým poslancom 17.1  31.6  15.2  16.7  31.5  13.6  

neviem, nemám názor 11.4  11.6  9.1  25.0  6.5  13.6  

 
 

Kto získava v Martine najčastejšie zákazky 

platené z rozpočtu mesta? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

firmy s najlepšou ponukou pre mesto 25.0  19.0  20.7  17.8  25.6  15.8  

firmy s najväčšou províziou úradníkom 25.0  28.6  34.5  26.7  23.1  31.6  

firmy blízke primátorovi 20.8  16.7  17.2  15.6  15.4  15.8  

firmy blízke niektorým poslancom 20.8  11.9  24.1  37.8  20.5  26.3  

neviem, nemám názor 8.3  23.8  3.4  2.2  15.4  10.5  

 
 

Kto získava v Martine najčastejšie zákazky 

platené z rozpočtu mesta? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

firmy s najlepšou ponukou pre mesto 30.8  23.3  16.5  19.3  29.6  

firmy s najväčšou províziou úradníkom 7.7  24.3  36.7  28.7  22.2  

firmy blízke primátorovi 7.7  17.5  17.7  18.1  7.4  

firmy blízke niektorým poslancom 23.1  29.1  15.2  21.6  37.0  

neviem, nemám názor 30.8  5.8  13.9  12.3  3.7  
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6.8 Korupcia a klientelizmus v Martine v porovnaní s inými mestami SR 

 
 Účastníci výskumu pokladajú situáciu s korupciou a klientelizmom v Martine 
za rovnakú alebo lepšiu ako v iných mestách SR. O tom, ţe sa úroveň týchto 
negatívnych javov neodlišuje od zvyšku SR, je presvedčená skoro 1/2 respondentov 
(48.0%). 
 Za lepšiu ju pokladajú takmer 3/10 opýtaných - 24.2% vníma úroveň korupcie 
a klientelizmu v Martine za trochu lepšiu a 4.0% ako oveľa lepšiu neţ inde na 
Slovensku. 
 Opačný názor má zhruba kaţdý 10. respondent - 7.6% pokladá Martin za (v 
oblasti korupcie a klientelizmu) trochu problematickejší a 3.0% za oveľa horší neţ 
iné mestá. 
 

nevie

13,1%

trochu lepšie

24,2%

trochu horšie

7,6%

zhruba rovnako

48,0%

oveľa horšie

3,0%

oveľa lepšie

4,0%

 
 Situáciu s korupciou a klientelizmom v Martine vnímajú ako lepšiu neţ v iných 
slovenských mestách predovšetkým mladí do 30 rokov (37.3%), stredná generácia 
30 aţ 50 rokov (33.3%), respondenti s vysokoškolským vzdelaním (34.0%), rodičia s 
deťmi (33.7%), ľudia z domácností s nadpriemernou finančnou situáciou (37.5%), 
študenti (37.5%), robotníci (37.9%), respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej 
(46.2%), resp. do strednej vrstvy (33.0%) a prisťahovalci (33.3%). 
 
 Rozdiely v úrovni korupcie a klientelizmu v porovnaní s inými slovenskými 
lokalitami nevidia najmä seniori nad 50 rokov (56.9%), respondenti s 
vysokoškolským vzdelaním (52.8%), dôchodcovia (54.8%), špecialisti, manaţéri 
a/alebo podnikatelia (56.4%). 
 
 Viac korupcie a klientelizmu vo svojom meste neţ inde detekujú 
predovšetkým muţi (15.6%), mladí do 30 rokov (17.6%), respondenti so základným 
alebo niţším stredným vzdelaním (27.0%), ľudia z domácností s priemernou 
finančnou situáciou (13.0%), študenti (12.5%), robotníci (27.6%), respondenti 
zaraďujúci sa do vyššej strednej (15.4%), resp. do niţšej strednej vrstvy (13.9%) a 
starousadlíci (11.7%). 
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 Ako je na tom z pohľadu úrovne korupcie a klientelizmu mesto Martin v porovnaní s 
inými mestami v SR: lepšie, rovnako alebo horšie? 

 
   4.0%  oveľa lepšie 
 24.2%  trochu lepšie 
 48.0%  zhruba rovnako 
   7.6%  trochu horšie 
   3.0%  oveľa horšie 
 13.1%  nevie 

 
Ako je na tom Martin z pohľadu úrovne korupcie 

v porovnaní s inými mestami? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

oveľa lepšie 3.1  4.9  9.8  2.7  1.4  

trochu lepšie 22.9  25.5  27.5  30.7  15.3  

zhruba rovnako 45.8  50.0  39.2  45.3  56.9  

trochu horšie 13.5  2.0  9.8  9.3  4.2  

oveľa horšie 2.1  3.9  7.8  1.3  1.4  

neviem 12.5  13.7  5.9  10.7  20.8  

 
 

Ako je na tom Martin z pohľadu úrovne korupcie 

v porovnaní s inými mestami? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

oveľa lepšie 2.7  5.6  1.9  5.0  2.6  3.8  

trochu lepšie 13.5  24.1  32.1  18.8  25.6  29.1  

zhruba rovnako 43.2  47.2  52.8  56.3  46.2  40.5  

trochu horšie 21.6  6.5  0.0  6.3  5.1  10.1  

oveľa horšie 5.4  2.8  1.9  1.3  5.1  3.8  

neviem 13.5  13.9  11.3  12.5  15.4  12.7  

 
 

Ako je na tom Martin z pohľadu úrovne korupcie 

v porovnaní s inými mestami? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

oveľa lepšie 2.9  6.3  0.0  4.2  3.7  4.5  

trochu lepšie 20.0  27.4  24.2  33.3  24.1  21.2  

zhruba rovnako 51.4  47.4  42.4  50.0  49.1  45.5  

trochu horšie 4.3  6.3  18.2  0.0  9.3  7.6  

oveľa horšie 1.4  3.2  6.1  0.0  3.7  3.0  

neviem 20.0  9.5  9.1  12.5  10.2  18.2  

 
 

Ako je na tom Martin z pohľadu úrovne korupcie 

v porovnaní s inými mestami? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

oveľa lepšie 16.7  2.4  3.4  0.0  2.6  5.3  

trochu lepšie 20.8  16.7  34.5  22.2  23.1  36.8  

zhruba rovnako 45.8  54.8  27.6  51.1  56.4  42.1  

trochu horšie 8.3  4.8  20.7  2.2  5.1  10.5  

oveľa horšie 4.2  0.0  6.9  2.2  2.6  5.3  

neviem 4.2  21.4  6.9  22.2  10.3  0.0  
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Ako je na tom Martin z pohľadu úrovne korupcie 

v porovnaní s inými mestami? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

oveľa lepšie 0.0  6.8  1.3  4.1  3.7  

trochu lepšie 46.2  26.2  19.0  23.4  29.6  

zhruba rovnako 38.5  50.5  45.6  48.5  44.4  

trochu horšie 0.0  6.8  10.1  8.2  3.7  

oveľa horšie 15.4  0.0  3.8  3.5  0.0  

neviem 0.0  9.7  20.3  12.3  18.5  

 
 
 

6.9 Zdroje informácií a hodnotenie správania aktérov 

 
 Viac ako 1/2 respondentov (51.0%) vo výskume deklarovala, ţe ich odpovede 
o správaní poslancov a úradníkov sú zaloţené skôr na osobných skúsenostiach. 
 Odpovede na základe toho, čo ľudia všeobecne o úradníkoch hovoria, uviedla 
viac ako 1/4 opýtaných (28.8%). 
 Necelá 1/5 oslovených (17.7%) priznala, ţe sa pri odpovediach riadili najmä 
tým, čo čítali v novinách alebo počuli v rozhlase a televízii. 
 

na tom, čo ľudia 

všeobecne 

hovoria

28,8%

nevie

2,5%

na tom, čo ste 

čítali alebo počuli

17,7%

na Vašich 

osobných 

skúsenostiach

51,0%

 
 Odpovede zaloţené na vlastnej skúsenosti sú typické skôr pre respondentov 
s vysokoškolským vzdelaním (60.4%), ľudí z domácností s nadpriemernou finančnou 
situáciou (66.7%), špecialistov, manaţérov a/alebo podnikateľov (64.1%), 
respondentov zaraďujúcich sa do vyššej strednej vrstvy (61.5%) a prisťahovalcov 
(63.0%). 
 
 Reprodukcia všeobecných názorov okolia o úradníkoch sa prejavuje najmä v 
odpovediach muţov (36.5%), mladých do 30 rokov (33.3%), respondentov so 
základným alebo niţším stredným vzdelaním (40.5%), ľudí z domácností s 
podpriemernou finančnou situáciou (36.4%), študentov (41.7%), robotníkov (37.9%) 
a respondentov zaraďujúci sa do vyššej strednej vrstvy (38.5%). 
 
 Vplyv médií pri tvorbe odpovedí na otázky dotazníka priznávajú najmä ţeny 
(22.5%), seniori nad 50 rokov (26.4%), respondenti so základným alebo niţším 
stredným vzdelaním (24.3%), singles alebo páry bez detí (20.0%), ľudia z 
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domácností s podpriemernou finančnou situáciou (24.2%), dôchodcovia (33.3%), 
zamestnanci (20.0%) a respondenti zaraďujúci sa do niţšej strednej vrstvy (24.1%). 
 
 Povedali by ste, že Vaše pocity zo správania poslancov a úradníkov sú založené skôr: 
 
 51.0%  na Vašich osobných skúsenostiach 
 28.8%  na tom, čo ľudia všeobecne o úradníkoch hovoria 
 17.7%  na tom, čo ste čítali v novinách alebo počuli v rozhlase a televízii 
   2.5%  nevie 

 
Na akých zdrojoch informácií sú založené Vaše 

posudky o správaní poslancov a úradníkov? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

na vlastných skúsenostiach 49.0  52.9  52.9  53.3  47.2  

na tom, čo sa medzi ľuďmi všeobecne hovorí 36.5  21.6  33.3  29.3  25.0  

na tom, čo o tom priniesli médiá 12.5  22.5  9.8  14.7  26.4  

neviem 2.1  2.9  3.9  2.7  1.4  

 
 

Na akých zdrojoch informácií sú založené Vaše 

posudky o správaní poslancov a úradníkov? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

na vlastných skúsenostiach 29.7  53.7  60.4  55.0  43.6  50.6  

na tom, čo sa medzi ľuďmi všeobecne hovorí 40.5  26.9  24.5  26.3  33.3  29.1  

na tom, čo o tom priniesli médiá 24.3  16.7  15.1  17.5  17.9  17.7  

neviem 5.4  2.8  0.0  1.3  5.1  2.5  

 
 

Na akých zdrojoch informácií sú založené Vaše 

posudky o správaní poslancov a úradníkov? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

na vlastných skúsenostiach 54.3  47.4  54.5  66.7  54.6  39.4  

na tom, čo sa medzi ľuďmi všeobecne hovorí 24.3  31.6  30.3  25.0  25.0  36.4  

na tom, čo o tom priniesli médiá 20.0  17.9  12.1  4.2  16.7  24.2  

neviem 1.4  3.2  3.0  4.2  3.7  0.0  

 
 

Na akých zdrojoch informácií sú založené Vaše 

posudky o správaní poslancov a úradníkov? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

na vlastných skúsenostiach 45.8  42.9  44.8  51.1  64.1  57.9  

na tom, čo sa medzi ľuďmi všeobecne hovorí 41.7  21.4  37.9  28.9  23.1  26.3  

na tom, čo o tom priniesli médiá 4.2  33.3  13.8  20.0  10.3  15.8  

neviem 8.3  2.4  3.4  0.0  2.6  0.0  

 

Na akých zdrojoch informácií sú založené Vaše 

posudky o správaní poslancov a úradníkov? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

na vlastných skúsenostiach 61.5  54.4  44.3  49.1  63.0  

na tom, čo sa medzi ľuďmi všeobecne hovorí 38.5  27.2  30.4  29.8  22.2  

na tom, čo o tom priniesli médiá 0.0  14.6  24.1  18.7  11.1  

neviem 0.0  3.9  1.3  2.3  3.7  
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7. Názory na projekt »Transparentné mesto« 
 
 
 O projekte »Transparentné mesto«, ktorý sa v Martine v súčasnosti realizuje, 
nepočula viac ako 1/4 účastníkov výskumu (28.8%). Ďalšia cca 1/5 opýtaných 
(19.7%) o projekte síce počula, ale miera ich informovanosti im neumoţňuje vytvoriť 
s k projektu vlastný názor. 
 Zhruba kaţdý 10. respondent (9.1%) pokladá projekt »Transparentné mesto« 
za výbornú vec. 
 Skoro 3/10 odpovedí reprezentatívnej vzorky (29.3%) projektu priznáva 
projektu pozitívne stránky a pripúšťa, ţe jeho aplikácia môţe veci pomôcť. 
 Zhruba kaţdý 8. účastník výskumu (12.6%) zaujal k projektu neutrálny postoj 
- nepomôţe, ani neuškodí. 
 Len úplný zlomok (0.5%) respondentov vníma projekt ako škodlivý. 
 

o projekte som 

nepočul

28,8%

môže to pomôcť

29,3%

situáciu to skôr 

zhorší

0,5%

nepomôže, ani 

neuškodí

12,6%

počul som, ale 

nemám názor

19,7%

je to výborná vec

9,1%

 
 O projekte »Transparentné mesto«, ktorý sa v Martine v súčasnosti realizuje, 
nepočuli (viac ako iní) ţeny (35.3%), mladí do 30 rokov (37.3%), seniori nad 50 
rokov (31.9%), respondenti so základným alebo niţším stredným vzdelaním 
(37.8%), singles alebo páry bez detí (35.7%), ľudia z domácností s podpriemernou 
finančnou situáciou (31.8%), študenti (33.3%), dôchodcovia (47.6%), respondenti 
zaraďujúci sa do niţšej strednej vrstvy (34.2%) a prisťahovalci (37.0%). 
 
 Nedostatok informácií o projekte »Transparentné mesto« a teda nemoţnosť 
zaujať jednoznačný postoj charakterizuje najmä respondentov so základným alebo 
niţším stredným vzdelaním (35.1%), rodičov s deťmi (22.1%), ľudí z domácností s 
podpriemernou finančnou situáciou (24.2%), robotníkov (31.0%), respondentov 
zaraďujúcich sa do niţšej strednej vrstvy (22.8%) a starousadlíkov (22.2%). 
 
 Projekt »Transparentné mesto« chápu ako výbornú vec relatívne častejšie 
muţi (10.4%), mladí do 30 rokov (11.8%), respondenti s maturitou (12.0%), ľudia z 
domácností s nadpriemernou (12.5%), resp. s priemernou finančnou situáciou 
(10.2%), študenti (16.7%), zamestnanci (13.3%), špecialisti, manaţéri a/alebo 
podnikatelia (15.4%), respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej (15.4%), resp. do 
strednej vrstvy (12.6%) a prisťahovalci (14.8%). 
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 Pozitíva projektu v zmysle zlepšenia situácie s korupciou a klientelizmom v 
meste si všimli najmä muţi (35.4%), stredná generácia 30 aţ 50 rokov (38.7%), 
respondenti s vysokoškolským vzdelaním (37.7%), ľudia z domácností s priemernou 
finančnou situáciou (35.2%), zamestnanci (35.6%), špecialisti, manaţéri alebo 
podnikatelia (43.6%), respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej (46.2%), resp. do 
strednej vrstvy (33.0%) a prisťahovalci (33.3%). 
 
 Skepticko-neutrálny postoj (nepomôţe, ani neuškodí) k projektu 
»Transparentné mesto« zaujala častejšie stredná generácia 30 aţ 50 rokov (16.0%), 
seniori nad 50 rokov (13.9%), respondenti so základným alebo niţším stredným 
(16.2%), resp. s vysokoškolským vzdelaním (20.8%), rodičia s deťmi (15.8%), ľudia 
z domácností s nadpriemernou (16.7%), resp. s podpriemernou finančnou situáciou 
(18.2%), dôchodcovia (14.3%), špecialisti, manaţéri a/alebo podnikatelia (20.5%) a 
respondenti zaraďujúci sa do vyššej strednej (30.8%), resp. do niţšej strednej vrstvy 
(17.7%). 
 
 Počuli ste o projekte »Transparentné mesto«? Ak áno, čo si o tomto projekte myslíte? 
 
   9.1%  je to výborná vec 
 29.3%  má to určité pozitíva, môže to pomôcť 
 12.6%  nepomôže to, ale ani neuškodí 
   0.5%  situáciu to skôr zhorší 
 19.7%  o projekte som počul/a, ale nemám naň vytvorený názor, neviem 
 28.8%  o projekte som nepočul/a 

 
Čo si myslíte o projekte »Transparentné 

mesto«? 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

je to výborná vec 10.4  7.8  11.8  6.7  9.7  

má to pozitíva, môţe to pomôcť 35.4  23.5  25.5  38.7  22.2  

nepomôţe to, ale ani neuškodí 13.5  11.8  5.9  16.0  13.9  

situáciu to skôr zhorší 1.0  0.0  0.0  0.0  1.4  

nemám na projekt vytvorený názor 17.7  21.6  19.6  18.7  20.8  

o projekte som nepočul/a 21.9  35.3  37.3  20.0  31.9  

 
 

Čo si myslíte o projekte »Transparentné 

mesto«? 

podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

je to výborná vec 0.0  12.0  9.4  10.0  7.7  8.9  

má to pozitíva, môţe to pomôcť 10.8  31.5  37.7  26.3  23.1  35.4  

nepomôţe to, ale ani neuškodí 16.2  7.4  20.8  11.3  23.1  8.9  

situáciu to skôr zhorší 0.0  0.9  0.0  1.3  0.0  0.0  

nemám na projekt vytvorený názor 35.1  17.6  13.2  16.3  17.9  24.1  

o projekte som nepočul/a 37.8  30.6  18.9  35.0  28.2  22.8  

 
 

Čo si myslíte o projekte »Transparentné 

mesto«? 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

je to výborná vec 8.6  8.4  12.1  12.5  10.2  6.1  

má to pozitíva, môţe to pomôcť 24.3  28.4  42.4  29.2  35.2  19.7  

nepomôţe to, ale ani neuškodí 11.4  15.8  6.1  16.7  8.3  18.2  

situáciu to skôr zhorší 1.4  0.0  0.0  0.0  0.9  0.0  

nemám na projekt vytvorený názor 18.6  22.1  15.2  20.8  16.7  24.2  

o projekte som nepočul/a 35.7  25.3  24.2  20.8  28.7  31.8  
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Čo si myslíte o projekte »Transparentné 

mesto«? 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

je to výborná vec 16.7  2.4  3.4  13.3  15.4  0.0  

má to pozitíva, môţe to pomôcť 25.0  14.3  31.0  35.6  43.6  21.1  

nepomôţe to, ale ani neuškodí 4.2  14.3  6.9  11.1  20.5  15.8  

situáciu to skôr zhorší 0.0  2.4  0.0  0.0  0.0  0.0  

nemám na projekt vytvorený názor 20.8  19.0  31.0  15.6  10.3  31.6  

o projekte som nepočul/a 33.3  47.6  27.6  24.4  10.3  31.6  

 
 

Čo si myslíte o projekte »Transparentné 

mesto«? 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

je to výborná vec 15.4  12.6  3.8  8.2  14.8  

má to pozitíva, môţe to pomôcť 46.2  33.0  21.5  28.7  33.3  

nepomôţe to, ale ani neuškodí 30.8  6.8  17.7  12.9  11.1  

situáciu to skôr zhorší 0.0  1.0  0.0  0.6  0.0  

nemám na projekt vytvorený názor 7.7  18.4  22.8  22.2  3.7  

o projekte som nepočul/a 0.0  28.2  34.2  27.5  37.0  

 
 
 

8. Názory na efektívny boj s korupciou a klientelizmom 

 
 Podľa názoru účastníkov výskumu by obmedzeniu korupcie a klientelizmu v 
mestskej samospráve najviac pomohla zmena zákonov tak, aby poslanci a primátori 
nemohli uprednostňovať osobné záujmy pre záujmami mesta. Tento názor zastáva 
skoro 1/2 respondentov (46.5%). 
 Viac ako 2/5 reprezentatívnej vzorky sa (41.4%) by zlepšenie očakávalo aj od 
povinného informovania o aktivitách a rozhodnutiach mesta, vrátane zverejňovania 
údajov o nakladaní s majetkom a financiami. Podobný podiel (40.4%) by proti 
korupcii a klientelizmu bojovalo aj posilnením postihu korupcie orgánmi činnými v 
trestnom konaní. 
 Skoro 3/10 opýtaných (29.3%) by privítalo zverejňovanie podozrivých 
rozhodnutí samosprávnych orgánov miest v médiách a podobný podiel (26.8%) sa 
vyslovil za posilnenie kontroly samospráv zo strany Najvyššieho kontrolného úradu 
SR. 
 

46,5

41,4

40,4

29,3

26,8

1,0

1,5

zmena zákonov tak, aby poslanci a primátori

nemohli uprednostňovať osobné záujmy

povinné informovanie o aktivitách a

rozhodnutiach mesta

posilnenie postihu korupcie orgánmi činnými

v trestnom konaní

zverejňovanie podozrivých rozhodnutí mesta

v médiách

posilnenie kontroly samospráv zo strany NKÚ

SR

iné

nevie
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 Zmenu legislatívy tak, aby poslanci a primátori nemohli uprednostňovať 
osobné záujmy pre záujmami mesta, preferujú najmä seniori nad 50 rokov (54.2%), 
respondenti s maturitou (51.9%), singles alebo páry bez detí (52.9%), študenti 
(54.2%) a dôchodcovia (54.8%). 
 
 Povinné informovanie o aktivitách a rozhodnutiach mesta, vrátane 
zverejňovania údajov o nakladaní s majetkom a financiami vyţadujú častejšie ako iní 
muţi (45.8%), respondenti s vysokoškolským vzdelaním (47.2%), ľudia z domácností 
s nadpriemernou finančnou situáciou (62.5%), zamestnanci (51.1%), respondenti 
zaraďujúci sa do vyššej strednej vrstvy (61.5%) a prisťahovalci (48.1%). 
 
 Represiu, posilnenie postihu korupcie orgánmi činnými v trestnom konaní, 
vidia ako riešenie problému najčastejšie študenti (45.8%) a prisťahovalci (48.1%). 
 
 Medializácia podozrivých rozhodnutí mesta by prispela k obmedzeniu 
korupcie v samospráve najmä podľa vyjadrení respondentov so základným alebo 
niţším stredným vzdelaním (35.1%), ľudí z domácností s podpriemernou finančnou 
situáciou (33.3%), robotníkov (48.3%), respondentov zaraďujúcich sa do niţšej 
strednej vrstvy (32.9%) a prisťahovalcov (37.0%). 
 
 Kontrola samospráv zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR je riešením 
problému podľa názorov muţov (31.3%), strednej generácie 30 aţ 50 rokov (36.0%), 
respondentov so základným alebo niţším stredným (32.4%), resp. s 
vysokoškolským vzdelaním (37.7%), ľudí z domácností s podpriemernou finančnou 
situáciou (31.8%), robotníkov (31.0%), špecialistov, manaţérov a/alebo podnikateľov 
(38.5%). 
 
 Ktoré z týchto opatrení by najviac pomohli obmedzeniu korupcie a klientelizmu v 

mestskej samospráve v Martine? 
 MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ! 
 
 46.5%  zmena zákonov tak, aby poslanci a primátori nemohli uprednostňovať osobné 

záujmy pre záujmami mesta 
 41.4%  povinné informovanie o aktivitách a rozhodnutiach mesta, vrátane údajov o 

nakladaní s majetkom a financiami 
 40.4%  posilnenie postihu korupcie orgánmi činnými v trestnom konaní (polícia, 

prokuratúra, súdy) 
 29.3%  zverejňovanie podozrivých rozhodnutí mesta v médiách 
 26.8%  posilnenie kontroly samospráv zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR 
   1.0%  iné 

   1.5%  nevie 
 
Ktoré opatrenia by najviac pomohli obmedziť 

korupciu v mestskej samospráve v Martine? 
MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ! 

podľa pohlavia podľa veku 

 muţi ţeny 18-30 rokov 31-50 rokov 51 a viac rokov 

prísnejšie zákony 41.7  51.0  49.0  37.3  54.2  

posilnenie kontroly zo strany NKÚ 31.3  22.5  19.6  36.0  22.2  

prísnejšie postihy orgánmi trestného konania 39.6  41.2  41.2  36.0  44.4  

povinné informovanie o rozhodnutiach mesta 45.8  37.3  41.2  45.3  37.5  

zverejňovanie podozrivých rozhodnutí v médiách 28.1  30.4  23.5  32.0  30.6  

iné 2.1  0.0  2.0  1.3  0.0  

neviem 1.0  2.0  3.9  1.3  0.0  

 
 

Ktoré opatrenia by najviac pomohli obmedziť podľa vzdelania podľa vzťahu k viere 



64 

korupciu v mestskej samospráve v Martine? 
MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ! 

 bez maturity maturita vysoká škola veriaci ateisti nevyhranení 

prísnejšie zákony 37.8  51.9  41.5  46.3  46.2  46.8  

posilnenie kontroly zo strany NKÚ 32.4  19.4  37.7  23.8  35.9  25.3  

prísnejšie postihy orgánmi trestného konania 43.2  39.8  39.6  43.8  48.7  32.9  

povinné informovanie o rozhodnutiach mesta 35.1  40.7  47.2  35.0  38.5  49.4  

zverejňovanie podozrivých rozhodnutí v médiách 35.1  29.6  24.5  31.3  25.6  29.1  

iné 0.0  0.9  1.9  1.3  2.6  0.0  

neviem 2.7  0.0  3.8  1.3  0.0  2.5  

 
 

Ktoré opatrenia by najviac pomohli obmedziť 

korupciu v mestskej samospráve v Martine? 
MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ! 

podľa typu rodiny podľa finančnej situácie 

 bez detí s deťmi iný typ veľmi dobrá vyhovujúca zloţitá 

prísnejšie zákony 52.9  38.9  54.5  37.5  50.9  42.4  

posilnenie kontroly zo strany NKÚ 25.7  27.4  27.3  25.0  24.1  31.8  

prísnejšie postihy orgánmi trestného konania 35.7  43.2  42.4  37.5  43.5  36.4  

povinné informovanie o rozhodnutiach mesta 42.9  44.2  30.3  62.5  38.0  39.4  

zverejňovanie podozrivých rozhodnutí v médiách 30.0  28.4  30.3  25.0  27.8  33.3  

iné 0.0  2.1  0.0  0.0  1.9  0.0  

neviem 0.0  1.1  6.1  0.0  0.9  3.0  

 
 

Ktoré opatrenia by najviac pomohli obmedziť 

korupciu v mestskej samospráve v Martine? 
MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ! 

podľa sociálno-ekonomického statusu 

 študenti dôchodcovia robotníci zamestnanci manaţéri, 

podnikatelia 

ostatní 

prísnejšie zákony 54.2  54.8  34.5  48.9  41.0  42.1  

posilnenie kontroly zo strany NKÚ 20.8  23.8  31.0  22.2  38.5  21.1  

prísnejšie postihy orgánmi trestného konania 45.8  35.7  37.9  35.6  43.6  52.6  

povinné informovanie o rozhodnutiach mesta 33.3  42.9  31.0  51.1  41.0  42.1  

zverejňovanie podozrivých rozhodnutí v médiách 29.2  26.2  48.3  24.4  25.6  26.3  

iné 4.2  0.0  0.0  2.2  0.0  0.0  

neviem 0.0  0.0  3.4  2.2  2.6  0.0  

 
 

Ktoré opatrenia by najviac pomohli obmedziť 

korupciu v mestskej samospráve v Martine? 
MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ! 

podľa spoločenskej vrstvy podľa vzťahu k mestu 

 vyššia (stredná) stredná niţšia (stredná) starousadlíci prisťahovalci 

prísnejšie zákony 30.8  44.7  50.6  48.5  33.3  

posilnenie kontroly zo strany NKÚ 15.4  28.2  27.8  28.1  18.5  

prísnejšie postihy orgánmi trestného konania 38.5  40.8  39.2  39.2  48.1  

povinné informovanie o rozhodnutiach mesta 61.5  44.7  34.2  40.4  48.1  

zverejňovanie podozrivých rozhodnutí v médiách 30.8  27.2  32.9  28.1  37.0  

iné 0.0  1.0  1.3  1.2  0.0  

neviem 7.7  1.0  1.3  1.8  0.0  
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9. Zloženie výskumnej vzorky 
 
Vek: 
 
 25.8%  18 aţ 30 rokov 
 37.9%  31 aţ 50 rokov 
 36.4%  51 a viac rokov 
 
 
Vzdelanie: 
 
 18.7%  základné, vyučený alebo stredné bez maturity 
 54.5%  stredoškolské s maturitou 
 26.8%  vysokoškolské 
 
 
Národnosť: 
 
 96.5%  slovenská 
   3.5%  iná 
 
 
Vzťah k náboženstvu a viere: 
 
 40.4%  veriaceho človeka 
 19.7%  ateistu 
 39.9%  bez vyhraneného vzťahu k náboţenstvu 
 
 

Zloženie domácnosti: 

 
 35.4%  ţijem sám/a alebo domácnosť tvorí dvojica/pár 
 48.0%  domácnosť tvorí rodina s dieťaťom/mi 
 16.7%  domácnosť má iné zloţenie 
 
 

Finančná situácia domácnosti: 

 
 12.1%  veľmi dobrá 
 54.5%  únosná 
 33.3%  problematická 
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Zamestnanie, socioekonomický status: 

 
 12.1%  študent 
 21.2%  dôchodca 
 14.6%  robotník 
 22.7%  zamestnanec strednej triedy 
 19.7%  manaţér, odborný zamestnanec/špecialista, SZČO 
   9.6%  iné 
 

 

Spoločenská trieda, vrstva: 

 
   6.6%  najvyššia/vyššia stredná vrstva 
 52.0%  stredná vrstva 
 39.9%  niţšia stredná vrstva 
   1.5%  nevie 
 
 

Pohlavie: 

 
 48.5%  muţ 
 51.5%  ţena 
 
 

Vzťah k Martinu: 

 
 86.4%  rodáci 
 13.6%  prisťahovalci 
 


