
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY (ZDRAVOTNÍCTVO) 
 

Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách 
Zber údajov: 27.1. – 3.2. 2015 

Počet respondentov: 1010 
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Q1. Existuje, podľa Vás, v súčasnosti na Slovensku úplatkárstvo (podplácanie, korupcia) v 
nasledujúcich oblastiach? Ak áno, do akej miery je rozšírené?  
 
1= neexistuje    3= existuje a je veľmi rozšírené 
2= existuje a je málo rozšírené 4= existuje, ale neviem posúdiť mieru jeho rozšírenia 
9= neviem posúdiť, či úplatkárstvo (podplácanie, korupcia) v tejto oblasti existuje 
 

 1 2 3 4 9 

zdravotníctvo 0,7 9,8 63,5 21,9 4,2 

školstvo 6,2 25,0 28,0 29,4 11,3 

súdy a prokuratúra 1,6 6,4 62,1 22,9 7,0 

polícia 2,3 12,6 48,8 27,4 8,9 

colné úrady 4,3 15,9 30,2 29,5 20,1 

daňové úrady 4,5 15,8 32,5 28,1 19,1 

živnostenské úrady 9,2 18,3 21,3 26,9 24,3 

úrady práce 11,4 20,0 17,7 25,0 25,9 

súkromné firmy, podniky 7,1 16,5 34,7 25,0 16,6 

banky, finančné inštitúcie 14,4 22,3 17,8 21,5 24,1 

okresné úrady 8,1 19,1 26,8 26,3 19,6 

miestne zastupiteľstvá, miestna/ obecná 
samospráva 8,3 18,0 30,7 26,8 16,1 

vyššie územné celky (VÚC), župy 5,0 14,8 33,8 28,5 17,9 

ministerstvá 3,1 7,9 55,0 21,9 12,1 

stavebné úrady 4,7 11,8 44,4 26,0 13,2 

politické strany 3,6 6,9 54,1 21,1 14,4 

inšpektori (zdravie a bezpečnosť, práca, kvalita 
potravín, hygiena a pod.) 4,3 15,4 36,9 26,5 16,8 

verejnoprospešné firmy,  
ktorých zriaďovateľom je štát, župa, mesto či 
obec 5,6 15,5 30,5 25,9 22,4 

 
Q4. Spomeňte si teraz, prosím, na Vaše návštevy zdravotníckych zariadení (lekár, zubár, 
nemocnica) za posledné 2 roky, ktoré ste absolvovali Vy sám/sama alebo s Vašim dieťaťom, 
či s iným príbuzným. Dali ste zdravotníkom (lekárom, sestričkám, sanitárom) pri týchto 
návštevách zdravotníckych zariadení za posledné dva roky okrem oficiálnej platby aj niečo 
„pomimo“ (ako dar, protislužbu či peňažnú pozornosť)? A ak áno, z akých dôvodov? Možnosť 
viacerých odpovedí. 
 

áno dal/-a som niečo pomimo, pretože si to odo mňa lekár/ zdravotnícky 
pracovník priamo alebo náznakom/ v narážkach vypýtal 

2,5 

áno, dal/-a som niečo pomimo sám/-a dobrovoľne, lebo som sa tým chcel/-
a lekárovi/ zdravotníckemu pracovníkovi poďakovať 

15,0 

áno, dal/-a som niečo pomimo sám/-a dobrovoľne, lebo sa to tak robí, tak 
to chodí, respektíve poradili mi to 

9,1 

nie, nedal/a som nič 69,0 

nebol/-a u lekára v období posledných dvoch rokov 5,0 

nevie, nepamätá si / neodpovedal/-a 4,2 

 
 
Q5. Mohli by ste to prosím povedať, prečo, za akým účelom ste lekárovi / zdravotníckemu 
pracovníkovi dali niečo "pomimo"?" 
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pre to, aby bolo o mňa alebo o môjho rodinného príslušníka celkovo lepšie 
postarané 

14,1 

pre to, aby sa urýchlil termín vykonania operácie alebo vyšetrenia 8,4 

pre to, aby som bol/a ja alebo môj rodinný príslušník operovaný, resp. 
vyšetrený vybraným lekárom 

4,5 

iná odpoveď 0,9 

netýka sa – nedal nič „pomimo“; nebol/a u lekára; nevie/ neodpovedal/a 78,2 

 
 
Q6. Kde, v akom zdravotníckom zariadení ste dali niečo „pomimo“? Možnosť viacerých 
odpovedí. 
 

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých 7,0 

Ambulancia pediatra - lekára pre deti 1,7 

Chirurgia 5,4 

Interné oddelenie 4,2 

Gynekológia 2,3 

Ortopédia 2,3 

Neurológia 2,2 

Stomatológia (ambulancia zubára) 2,8 

Kardiológia 1,6 

Úrazové oddelenie 0,8 

Inde 1,3 

Nevie, nepamätá si / neodpovedal/-a 1,2 

Netýka sa – nedal nič „pomimo“; nebol/a u lekára; nevie/ neodpovedal/a 78,2 

 
 
Q7. Spomeňte si teraz na posledný prípad, keď ste dali niečo „pomimo“ pri návšteve 
zdravotníckych zariadení. Aká bola výška finančnej čiastky, ktorú ste dali pomimo? Ak sa 
jednalo o vecný dar, aká bola jeho hodnota? 
Nepotrebujeme vedieť presnú sumu, len nám povedzte, do ktorej z nasledujúcich kategórií 
spadá jeho výška. 
 

do 25 eur 9,4 

26-50 eur 3,7 

51-75 eur 1,0 

76-100 eur 1,5 

101-150 eur 0,8 

151-200 eur 0,9 

201-300 eur 0,5 

301-400 eur 0,1 

401-500 eur 0,2 

viac ako 500 eur 0,1 

Nevie, odmietol/a odpovedať 3,7 

Netýka sa – nedal nič „pomimo“; nebol/a u lekára; nevie/ neodpovedal/a 78,2 

 
 
Q8. Keby od Vás niekto pýtal úplatok alebo by ste vedeli o niekom, kto berie úplatky, 
nakoľko je pravdepodobné, že by ste to oznámili na polícii? 
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určite by ste to oznámili 4,9 

asi by ste to oznámili 15,3 

asi by ste to neoznámili 34,0 

určite by ste to neoznámili 28,5 

nevie, neodpovedal/a 17,3 
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Údaje o respondentoch 
  
R1 POHLAVIE 

1 muž 48,0 

2 žena 52,0 

 
R2 VEK 

1 18 – 24 rokov 12,4 

2 25 – 34 rokov 20,6 

3 35 – 44 rokov 17,5 

4 45 – 54 rokov 17,5 

5 55 – 64 rokov 16,0 

6 65 a viac rokov 15,9 

 
R4 VZDELANIE /najvyššie ukončené/ 

1 základné 15,1 

2 stredoškolské bez maturity (vyučený/á) 29,1 

3 stredoškolské s maturitou 38,2 

4 vysokoškolské 17,5 

 
R5 NÁRODNOSŤ 

1 slovenská 87,4 

2 maďarská 8,6 

3 iná 4,0 

 
 
R6. ZAMESTNANIE 

1 
nekvalifikovaný alebo pomocný (manuálny) pracovník 
v poľnohospodárstve, priemysle, v službách 

3,0 

2 
kvalifikovaný manuálny pracovník (remeselník, opravár, obsluha strojov 
a zariadení, pestovateľ/chovateľ...) 

13,5 

3 
prevádzkový alebo obsluhujúci pracovník v službách a obchode 
(predavač, kaderník, vodič, kuchár, opatrovateľ, SBS...) 

12,2 

4 
nižší administratívny pracovník, úradník (sekretárka, účtovník, 
prepážkový pracovník – na pošte, v banke...) 

8,4 

5 
výkonný odborný pracovník (zdravotník/zdravotná sestra, 
vychovávateľ, technik, odborný referent, colník...) 

7,4 

6 
tvorivý (vysokoškolsky vzdelaný) odborný pracovník (lekár, pedagóg, 
právnik, vedec, analytik, informatik, umelec...) 

7,3 

7 
riaditeľ firmy/podniku, námestník, vysoký štátny úradník, politik, 
armádny veliteľ 

0,1 

8 
samostatne ekonomicky činný (podnikateľ, živnostník) bez 
zamestnancov  

5,5 

9 
samostatne ekonomicky činný (podnikateľ, živnostník) so 
zamestnancami 

1,2 

10 dôchodca 25,5 

11 študent 6,6 

12 v domácnosti alebo na materskej/rodičovskej dovolenke 2,3 

13 nezamestnaný 6,9 
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R7. POČET OSÔB V DOMÁCNOSTI (vrátane respondenta) 

1 jeden 11,1 

2 dvaja 28,4 

3 traja 26,4 

4 štyria 24,4 

5 päť a viac 9,7 

 
 
R10. RODINNÝ STAV 

1 slobodný/á 31,7 

2 ženatý/vydatá 51,2 

3 rozvedený/á 9,1 

4 vdova/vdovec 8,0 

 
 
R13. ČISTÝ MESAČNÝ PRÍJEM DOMÁCNOSTI 

1 do 500 €  10,5 

2 501 - 700 €  11,3 

3 701 - 900 €  16,7 

4 901 - 1 100 €  15,5 

5 1 101 - 1 300 €  13,1 

6 1 301 – 1 500 €  10,9 

7 1 501 € a viac  15,3 

99 nevie, nechce uviesť 6,6 

 
 
R12 POČET OBYVATEĽOV OBCE 

1 menej ako 2 tisíc obyv. 30,7 

2 2 až 5 tisíc obyvateľov 13,0 

3 5 až 20 tisíc obyvateľov 15,2 

4 20 až 50 tisíc obyv. 15,6 

5 50 až 100 tisíc obyv. 12,0 

6 nad 100 tisíc obyvateľov 13,5 

 
 
R13 KRAJ 

1 Bratislavský 12,0 

2 Trnavský 10,5 

3 Trenčiansky 11,6 

4 Nitriansky 13,9 

5 Žilinský 11,2 

6 Banskobystrický 12,8 

7 Prešovský 14,5 

8 Košický 13,7 

 


