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Prieskum: Fico aj Dzurinda bojovali s korupciou 
rovnako slabo 

Podľa expertov TIS však viac pozitívnej práce urobila D zurindova vláda 

 
Šesť z desiatich Slovákov  si myslí, že sú časná slovenská vláda nemá 
skuto čný záujem rieši ť problém korupcie . Opačného názoru je necelá tretina. Pol 
roka pred voľbami tak vláda Roberta Fica dostala totožné hodnotenie, akými občania 
oznámkovali aj druhú vládu Mikuláša Dzurindu. Vyplýva to z reprezentatívneho 
prieskumu agentúry Focus zo začiatku novembra 2009.  
 

 
Zdroj: Agentúra Focus pre Transparency International Slovensko 
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Dokonca ani len väčšina sympatizantov  koaličných strán nie je o záujme súčasnej 
vlády naozaj bojovať s korupciou presvedčená. Myslí si to len každý druhý priaznivec 
politiky Smeru, 45% voličov HZDS a 40% sympatizantov SNS. Inak to bolo v roku 
2004: väčšina priaznivcov dvoch zo štyroch koaličných strán (SDKÚ, ANO) mala 
názor, že vtedajšia Dzurindova vláda skutočný záujem riešiť korupciou mala.  
 
Pri priamom porovnaní skutkov sú časnej a predchádzajúcej vlády bol ďaleko 
najčastejšou odpove ďou názor, že obe vlády bojovali proti úplatkárstvu 
rovnako (45% opýtaných).  Vládu R.Fica lepšie hodnotila pätina občanov, vládu 
M.Dzurindu zase 14% opýtaných.  Ďalších 20% opýtaných obe vlády ani nevedela 
zhodnotiť. Z respondentov, ktorí k otázke názor mali, tak spolu 56% odpovedalo, že 
obe spomínané vlády bojovali s korupciou rovnako. 
 

 
Zdroj: Agentúra Focus pre Transparency International Slovensko 
 
Odpovede boli prirodzene úzko späté s politickými preferenciami. Aj tak však platí, že 
viac sympatizantov každej jednej súčasnej koaličnej strany si myslí, že obe vlády 
bojovali s korupciou rovnako ako že s ňou viac bojovala vláda R. Fica. Napríklad z 
priaznivcov Smeru 44% vidí rovnakú snahu pri oboch vládach a 36% viac oceňuje 
súčasnú garnitúru. Ďalších 5% voličov Smeru v prieskume tvrdí, že viac s korupciou 
bojovala druhá Dzurindova vláda.  
 
Podľa expertov TIS však pri analýze protikorup čných aktivít vychádza 
jednozna čne aktívnejšia vláda M.Dzurindu . Založila Špeciálny súd aj prokuratúru, 
začala zverejňovať súdne rozsudky a nahrávať súdne pojednávania, a tiež zaviedla 
súdny manažment (elektronické podateľne) do praxe. Viacerými opatreniami taktiež 
posilnila kontrolu samospráv (rozšírenie právomocí NKÚ, rozšírenie zákona 
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o slobodnom prístupe k informáciám). Registrácia firiem do obchodného registra sa 
zjednodušila, urýchlila a bezplatne sprístupnila občanom. V porovnaní s týmito 
aktivitami súčasná vláda bojovala s korupciou viac slovami ako skutkami. TIS síce 
oceňuje výmeny ministrov po korupčných aférach, ale ďaleko účinnejšie by boli 
systémové zmeny. Jednými z mála takýchto krokov Ficovej vlády bolo zjednodušenie 
registrácie živnostníkov na kontaktných miestach a bezplatné sprístupnenie online 
katastra nehnuteľností. 
 
 
Podľa prieskumu naďalej platí, že ob čania nie sú ve ľmi ochotní oznamova ť 
úplatkárstvo polícii. Takmer dve tretiny (63%) by n ešlo za políciou , ak by im 
niekto úplatok ponúkal alebo vedeli o niekom, kto úplatky berie. Pritom oznámenie 
trestného činu je zákonnou povinnosťou občanov pod hrozbou trestného stíhania 
v prípade neoznámenia. Opačne by sa správala len zhruba pätina opýtaných (22%). 
Oproti roku 2006 nenastala výraznejšia zmena nad rámec štatistickej odchýlky. 
 

 
Zdroj: Agentúra Focus pre Transparency International Slovensko 
 
Aj tohtoro čný príklad zamestnancov štátnych Lesov SR ukazuje n a nehostinnú 
klímu vo či ľuďom, ktorí chcú poukazova ť na podozrivé narábanie s verejnými 
financiami.  Namiesto vďaky a vyzdvihovania sa im dostalo najprv preloženia na 
menej dôležité miesta a najnovšie aj prepustenia z práce. Ak má vláda skutočný 
záujem o boj s korupciou, mala by podľa TIS práveže v štátom kontrolovaných 
firmách obzvlášť prijímať a zamestnávať ľudí s takýmto vysokým charakterom 
a odvahou. 
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Transparency International Slovensko uskutočnila tento prieskum verejnej mienky 
s cieľom zhodnotiť pôsobenie súčasnej vlády v boji proti korupcii z pohľadu občanov 
a vyzvať politické strany k väčšej pozornosti otázkam korupcie vo 
svojich pripravovaných predvolebných programoch.  
 
 
Gabriel Šípoš 
riaditeľ 
Transparency International Slovensko 
 
 
 
 
Prieskum finančne podporila Nadácia otvorenej spoločnosti so sídlom v Bratislave.  
 

 


