
      

 

Tlačová správa

Slováci naďalej považujú úplatkárstvo za bežný jav

Bratislava 9. decembra 2010 - Každá štvrtá slovenská domácnosť, ktorá za posledný 
rok  riešila  problém   v zdravotníctve  dala  úplatok.  Najčastejšiu  skúsenosť 
s úplatkami  mali  občania  na  pozemkových  úradoch  (15,8  %),  úradoch 
poskytujúcich potvrdenia a povolenia (15,6 %) a súdoch (14,8 %).  Vyplýva to z 
prieskumu  Globálny  barometer  korupcie  2010,  ktorý  realizovala  organizácia 
Transparency  International  v spolupráci  s Regionálnym  centrom  Rozvojového 
programu OSN  (UNDP) v Bratislave  a Britským veľvyslanectvom  na Slovensku. 
Výsledky predstavili dnes na konferencii pod záštitou ministerky spravodlivosti SR 
Lucie Žitňanskej  pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii. 

„Výskum potvrdzuje,  že korupcia  je na Slovensku bežnejšia ako vo vyspelej  Európe. 
Zatiaľ,  čo  tam  zaplatil  úplatok  za  posledný  rok  jeden  zo  šestnástich  obyvateľov  - 
približne  šesť  percent,  na  Slovensku  to  bol  každý  štvrtý  občan,“  uviedol  riaditeľ 
Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš.  

Slováci sú s Bulharmi jedinými v Európe, ktorí považujú súdy za najskorumpovanejšiu 
inštitúciu,  zvyčajne  sú  za  najskorumpovanejšie  považované  politické  strany.   Na 
Slovensku je takmer polovica obyvateľov presvedčená (45,3 %), že súdy sú úplne alebo 
veľmi  skorumpované.  Na ďalších  miestach  rebríčka  vnímania  korupcie  vidia  Slováci 
úradníkov v štátnej a verejnej správe (38,1 %) a podnikateľov (36,9 %). Pritom len osem 
percent  Slovákov požiadaných  o úplatok  v minulom roku korupciu  nahlásilo.  Tretina, 
ktorá uviedla dôvod nenahlásenia, tvrdí, že by to nič neriešilo (31,5 %), štvrtina sa obáva 
pomsty (25,9 %). Slováci  takisto nepovažujú korupciu výrobcov za dôležitý faktor pri 
nákupoch. Len 28 % občanov by si priplatilo za tovar od neskorumpovanej firmy, 37 % 
percent tento postup odmieta.  

 „Korupcia  je skutočným zločinom, ktorý oslabuje demokraciu a stabilitu  spoločnosti. 
Medzinárodný deň boja  proti  korupcii  je  príležitosťou pre politických predstaviteľov, 
vlády, štátne inštitúcie a lobistické skupiny, aby obnovili svoje záväzky na spoločný boj 
proti korupcii.  Jedným z cieľov sviatku je organizovať podujatia a angažovať verejných 
činiteľov, súkromný sektor a širokú verejnosť na účinný boj proti úplatkom, protekcii či 
zneužívaniu moci na osobný prospech,“ zdôraznil  riaditeľ Regionálneho centra UNDP 
pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov Jens Wandel.

http://www.transparency.sk/


„Táto  vláda  to  myslí  s bojom  proti  korupcii  vážne.  Obzvlášť  pri  súdnictve  je  však 
nevyhnutné  si  nahlas  a otvorene   povedať,  že  jediným problémom súdov  nie  sú  len 
prieťahy v súdnom konaní  a keď ich  odstránime  bude  všetko  v poriadku.  Problémom 
súdov je aj  ťažko preukázateľná korupcia  a ovplyvňovanie.  Preto je potrebné výrazne 
zvýšiť  transparentnosť  súdnictva,  otvoriť  ho  kontrole  verejnosti  a dbať  o dôsledné 
dodržiavanie pravidiel, ktoré majú zabraňovať korupcii na súdoch (napríklad na náhodné 
prideľovanie  vecí  zákonným  sudcom),“  uviedla  ministerka  spravodlivosti  SR  Lucia 
Žitňanská. 

Medzinárodný deň  boja  proti  korupcii  pripomína  rok  2003,  keď sa  začala  ratifikácia 
dohovoru  Organizácie  Spojených  národov  proti  korupcii  (UNCAC).  Tento  dohovor 
predstavuje prvý globálne uplatňovaný a komplexný súbor protikorupčných záväzkov. 
Vyše  140  štátov  vrátane  Slovenska  sa  podieľa  na  dohovore,  čím  sa  zaväzujú 
uskutočňovať široký rozsah opatrení vrátane trestného stíhania korupčného správania, či 
poskytnutia ochrany ľuďom, ktorí oznámia korupciu svojich nadriadených. 

Globálny  barometer  korupcie  organizácie  Transparency  International  je  jediný 
celosvetový prieskum, ktorý skúma názory verejnosti na korupciu a osobné skúsenosti 
s úplatkami.   Ako  prieskum  verejnej  mienky  poskytuje  pohľad  bežných  občanov  na 
korupciu,  účinnosť  protikorupčných  opatrení,  ale  aj  osobné  skúsenosti  obyvateľstva 
s korupciou za posledný rok.  Celosvetovo siedmy ročník Barometra 2010, je historicky 
najväčší a zahŕňa názory viac ako 90-tisíc respondentov v  87 krajinách. Na Slovensku sa 
prieskum uskutočnil prvý raz. 
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