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 Dnešné výsledky – šiesty z  pravidelných prieskumov 

verejnej mienky (roky 1999, 2002, 2004, 2006, 2009, 2011) – 
Focus 
 

 Dáta zbierané v januári 2012 po vypuknutí „Gorily“ 
 

 Je detailnejší ako najznámejší Prieskum vnímania korupcie 
(CPI) 
 

 Umožňuje sledovanie trendov vo vývoji korupcie a 
protikorupčných snáh, menej medzinárodné porovnanie 
 



 Korupcia je trvalo občanmi považovaná za 4.-5. 
najdôležitejší problém v spoločnosti (prvá nezame, najviac 
jej je v zdravotníctve a súdnictve 
 

 Malá korupcia trvalo klesá; veľa z nej je nevyžiadanej. 
Naopak, rastie pocit „veľkej“ korupcie 
 

 Ochota nahlasovať korupciu stagnuje, občania v tom 
nevidia zmysel 
 

 Jednotlivé vlády sú vnímané rovnako neaktívne; 60% má 
pocit, že nemajú skutočný záujem riešiť korupciu 

 
 



Vnímanie korupcie podľa sektorov 
(existuje a je veľmi rozšírená) 

Január 2012 December 
2009 

Korupcia v zdravotníctve  61% 57% 

Korupcia na súdoch a prokuratúre  52% 48% 

Korupcia na ministerstvách  51% 48% 

Korupcia na colných úradoch  27% 23% 

Korupcia v  polícii 43% 42% 

Korupcia v súkromnom sektore 37% 36% 

Korupcia v miestnych zastupiteľstvách 30% 28% 

Korupcia na obvodných úradoch 21% 21% 

Korupcia v školstve 24% 27% 



 

 Klesá podiel občanov, ktorý dali úplatok –  v 2012 to bolo 
21%, 2009 – 27%, v roku 1999 až 40% 

 

 Problémom  pre občanov je „veľká korupcia“, 88% 
respondentov si myslí, že klientelizmus je „veľmi alebo 
dosť“ rozšírený (84%  v 2009) 
 

 Úplatky sa reprodukujú samy – podnetom pre ich dávanie 
je hlavne predchádzajúca osobná skúsenosť alebo skúsenosť 
blízkych.  
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Dôvody dávania úplatkov pracovníkom vo verejných službách 

FOCUS; január 2012
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Z akých dôvodov ste dali tento úplatok?

Možnosť viacerých odpovedí

% všetkých respondentov
N=231 respondentov, ktorí dali úplatok 

pracovníkovi vo verejných službách



 Vôľa nahlásiť korupciu stagnuje okolo 20% (2009 – 22%). 
Posun naposledy nastal medzi 2002-2006 ( rast z 17 na 25 %).  
 

 Naopak, úplatkárstvo by podobne ako v 2009 neoznámili 
takmer dve tretiny respondentov (64%)  
 

 Reflektuje dôveru v políciu, nevyhnutnú na  potrestanie 
aktérov korupcie (2012: 61% má políciu za skorumpovanú) 
 

 Podľa iného prieskumu Transparency domácnosti majú pocit, 
že nahlasovanie nemá zmysel (31%), prípadne sa boja 
odplaty (26%) 
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