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ÚVOD
Korupcia je problém starý ako ¾udstvo samo a má ve¾mi ve¾a väzieb, súvislostí
a príèin, ktoré urèujú mieru jej rozírenia. Jednou z nich je aj model spravovania vecí
verejných, vzah medzi obèanom a pracovníkmi verejnej správy.
O tom, ako problémy verejnej správy vníma samotná verejnos, sa vie na Slovensku
pomerne málo. Zdrojom cenných informácií je prieskum verejnej mienky, ktorý uskutoènila v marci 2000 agentúra GfK Slovakia na reprezentatívnej vzorke dospelej (vek
18+) populácie SR. Jedna èas projektu bola zameraná na to, ako otázky zodpovednosti a dôveryhodnosti verejnej správy, ale aj korupcie a dôvery, vnímajú samotní obèania.
Tento prieskum bol pouitý na projekt "Zodpovedná vláda - oèakávania verejnosti a politických elít", ktorý sponzoroval Freedomhouse a pod¾a rovnakého metodologického
postupu sa v 1. polroku 2000 realizoval v Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku, ako
aj na spracovanie predkladanej analýzy, ktorú sponzorovala US AID.

7

CPHR  Transparency International Slovensko

1. MODELY SPRAVOVANIA VECÍ VEREJNÝCH
Verejná správa je urèená na vykonávanie verejných
vecí. Len èo vznikla, zaèala i svoj vlastný ivot a zaèala verejnos povaova za svojho nepriate¾a (Brooks
Atkinson, 9 september, Once Around the Sun, 1951).

1.1. Vertikálny verzus horizontálny model
Vzah verejná správa - obèan odzrkad¾uje viacero faktorov historicko - ekonomicko socio - kultúrnych.
S istým zjednoduením mono poveda, e vo vzahu obèan - verejná správa je moné
hovori o dvoch krajných modeloch:
- vertikálnom,
- horizontálnom.

Verejná správa

Obèan

Obèan

Vertikálny model znamená nerovnoprávny vzah, kde tí, ktorí disponujú právomocami (reprezentanti verejnej správy), vnímajú obèanov viac ako "prosebníkov", a nie
ako partnerov, suverénnych klientov. Obèan vníma delegované právomoci úradníkov
ako dané, bez monosti ovplyvni chod vecí verejných. Na druhej strane úradníci majú
sklon vyuíva svoj úrad ako zdroj moci a èasto ho aj zneuíva na osobné záujmy.
Vertikálne vzahy sú zaloené na paternalizme a hierarchickej úrovni rozhodovania.
Horizontálny model naopak vníma obèana a obèiansku spoloènos ako rovnocenného partnera, ako klienta, ktorému verejná správa má slúi. Sluby, ktoré poskytuje
verejná správa, sú síce pecifické, ale predsa len ide o sluby, v rámci ktorých obèan
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vystupuje ako klient, zákazník. Pracovníci verejnej správy by sa mali zamý¾a nad
tým, ako najlepie vyhovie obèanom. Vybavenie vetkých záleitostí pri jednom
okienku, podávanie daòových priznaní cez internet, zasielanie opravených písomných
skúok s odôvodnením hodnotenia tudentom a podobné praktiky nám síce pripadajú
ako science-fiction, ale v mnohých krajinách sú u kadodennou realitou.1
V participatívnom modeli verejnej správy predstavuje obèan aktívny prvok v tom
zmysle, e okrem delegovania výkonu svojich práv na poslancov sa sám snaí prevzia
zodpovednos a formujúc záujmové skupiny (napr. obèianske zdruenia) presadzuje
a vytvára v demokratickom prostredí intitúcie potrebné na efektívne fungovanie parlamentnej demokracie. Zároveò vládu kontroluje a vláda obèanovi "skladá svoje úèty."
Transformácia vertikálne riadenej spoloènosti na horizontálnu je dlhodobý, ale potrebný proces, pretoe zabezpeèuje predpoklady na dlhodobo udrate¾ný rast. Okrem
aktívneho obèana vyaduje aj zmenu v politickom vedomí, presadzovanie hodnotovo,
a nie klientelisticky orientovaných politických strán.

1.2. Trendy v postavení verejnej správy vo svete
Verejná správa, jej funkènos a efektívnos sa stáva dôleitým prvkom prosperity
jednotlivých ekonomík, ale aj nadnárodných celkov. Staré uzavreté schémy sa prekonali, preto sa h¾adajú nové smery a nové praktiky vo verejnom sektore, ktoré sa inpirujú podnikate¾ským sektorom, orientáciou na výsledok, spokojnosou zákazníka
a zvaovaním, aké sluby by mu mohli vyhovova. Základným princípom reforiem verejnej správy je chápanie administratívy ako sluby obèanom. Ich cie¾om je zefektívnenie verejnej správy, najmä cestou modernizácie, vnáania marketingových prístupov,
minimalizácie nákladov cez vyuívanie dostupných technológií a sietí a pod.
Základné tendencie vo verejnej správe sú zmeny:
 od "government" ku "governance"2 , to znamená, e dochádza k zmenám a novej kvalite vzahov medzi verejným sektorom, trhovým sektorom, obèianskou
spoloènosou a obèanmi. Správa verejných záleitostí zahàòa intitúcie, systémy
a procesy, ktoré sa realizujú za úèasti tátu, obèanov, obèianskej spoloènosti a súkromného sektora. Teda správa verejných vecí nie je zverená iba pracovníkom ad1 Bliie

pozri: Zemanovièová - Sièáková, (2000), 1th Quality Conference for Public Administration - Sharing Best
Practices in the EU, Lisabon, máj 2 000.

2 Od

vládnutia k správe vecí verejných.
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ministratívy, ale smeruje k participatívnemu modelu a horizontálnym vzahom.
Uznáva sa, e vo verejnej správe je nutný holistický prístup. Cie¾om reformného
úsilia sa stávajú otázky demokracie, dôvery verejnosti, vzahy vláda - obèan a snaha o efektívnos meraná cez uspokojenie zákazníkov. H¾adajú sa nové interakcie
medzi vládou, trhmi a obèianskou spoloènosou, akési "holistické mapy".
 od uzatvorenosti k otvorenosti. Verejná správa u nie je uzavretá do seba, ale vracia sa k svojmu pôvodnému poslaniu - k slube obèanovi. Dôleitú úlohu preto zohrávajú otázky transparentnosti, informaèných tokov a komunikácie s obèanmi.
Orientácia na zákazníka, na kvalitu sluieb, ale aj predvídanie jeho potrieb sú k¾úèové.3 Uvedený prístup má zároveò ve¾ký vplyv na budovanie dôvery, pozitívnej
percepcie urèitého systému, keïe umoòuje obèanovi "skontrolova realitu".4
 od rigidity k flexibilnosti, od byrokracie k "adhockracii". Verejný sektor musí
da flexibilnú odpoveï na súèasné výzvy. Mono hovori o posunoch od ideologickej neprunosti k pragmatizmu, od trukturálnej rigidity k "adhockracii", od
manamentu rigidity ku kreativite, od rigidity kariéry k individualizmu, od tandardných koncepcií k flexibilným odpovediam. Klasické byrokratické truktúry u
novým poiadavkám málo vyhovujú, aj keï sa nehovorí o ich úplnom odstránení,
ale skôr o "adhockracii", ktorá by mala dopåòa klasické truktúry. Úlohy sa stávajú doèasnými a sú rieené ad hoc zostavenými skupinami, medzirezortnými
tímami, diskusnými skupinami s vyuitím internetu a pod.5
 Zmeny v tradièných pravidlách, predpisoch vo verejnej správe musia by sprevádzané zmenami v kontrolných mechanizmoch a intitúciách. Okrem kontroly cez
finanèné mechanizmy sa vo vetkých krajinách OECD venuje zvýená pozornos
hodnotám, etike vo verejnej slube. Viaceré krajiny prijali podrobné etické kódexy,
iné krajiny to postavili na definovaní veobecných etických hodnôt.

3 Príkladom je otvorený register motorových vozidiel vo védsku. Vetky informácie z tohto registra sú verejne
dostupné. To znamená, e iroká verejnos tak ako aj polícia, poisovacie spoloènosti, obchodníci s autami,
daòové orgány, firmy prevádzkujúce parkovacie sluby atï. majú neobmedzený prístup k informáciám obsiahnutým
v uvedenom registri. Okrem uvedeného je vo védsku umonená "samoobsluha" pri registrácií vozidla zavedením
elektronickej registrácie, ako aj telefonickej registrácie pomocou automatického samoobsluného systému.
4 Napr. v Írsku zaviedli povinnos zasiela tudentom konèiacim strednú kolu kópie skúobných textov s hodnotením a odôvodnením výslednej známky. Cie¾om bolo zníi poèet odvolaní a zvýi dôveru tudentov cestou vyej
transparentnosti. Výsledky hovoria, e poèet odvolaní sa zníil a o 47%.

V Holandsku sa napr. vysokí tátni funkcionári môu sta "generálnymi riadite¾mi projektov". V Dánsku sa napríklad kadoroène prehodnocuje organizaèná truktúra vo vzahu k úlohám a ¾udským kapacitám, èo podporuje
vnímanie truktúry ako doèasnej a obmedzuje obavy zo zmien.
5
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 od utajovania informácií k "e-governance" a kombinovaniu informácií. Nové
technológie, internet majú vplyv na postavenie obèana ako volièa, spotrebite¾a èi
poplatníka. Ale majú vplyv aj na výrobný cyklus a riadenie. Zaèína sa hovori
o "E-obèanovi", v ktorom sa kombinuje obèan ako voliè, spotrebite¾, daòový
poplatník. V dôsledku technických moností je moná integrácia tradiène rozdelených funkcií a procesov v administratíve, je moné spája rôzne ministerstvá,
agentúry, úrovne, sektory. To pre obèana znamená interakciu s verejnou správou
v èase a na mieste, ktoré vyhovujú individuálnym preferenciám.6
 od pecializácie k integrovaniu jednotlivých funkcií verejnej správy: internet
a ïalie informaèné technológie menia tradièné truktúry a procesy vo verejnej
správe. Umoòujú prepojenie rôznych agend, organizaèných stupòov a sektorov.
To umoòuje obèanom interakciu s verejnou správou v èase a na mieste, ktoré repektuje individuálne preferencie.7
 od národného rozmeru k európskemu. Verejná správa sa stále viac chápe v nadnárodnom kontexte, vo väzbe na poiadavky európskeho obèana, spotrebite¾a,
Príkladom je talianske ministerstvo financií, ktoré zaviedlo monos elektronickej komunikácie obèana s daòovými úradmi obsahujúce napr. monos poskytovania poradenstva daòovým poplatníkom oh¾adne formalít spojených
s plnením ich daòových povinností, monos elektronického vyplnenia daòového priznania, ako aj monos
elektronickej platby. K zavedeniu transparentnosti na trhu práce a k aktívnej podpore zamestnanosti dochádza vo
védsku aj pomocou webstránky obsahujúcej informácie o vo¾ných miestach, informácie o vzdelaní a trhu práce.
Virtuálny zamestnanecký servis je dostupný èi u z domu alebo z práce potenciálnych záujemcov celých 24 hodín.
Dostupnos informácií o vo¾ných miestach u nie je limitovaná ich fyzickým umiestnením. Zamestnávatelia a tí,
ktorí prácu h¾adajú, môu priamo kontrolova poskytované informácie a priamo sa kontaktova bez potreby
sprostredkovate¾a. Zavedenie uvedenej sluby malo obrovský úspech - mesaène viac ako 400 000 jednotlivcov
pouíva túto internetovú slubu.
6

"Jedno okienko pre obèana" znamená vybavi komplexne poiadavku obèana na jednom mieste, bez naháòania
podpisov, peèiatok na mnohých úradoch. V súèasnosti to existuje napr. v Portugalsku, panielsku, Kanade,
Austrálii. Ak si to porovnáme s maratónom, ktorý musí absolvova obèan SR pri vybavovaní napr. stavebných
povolení, vidíme nielen rezervy v technickom rieení, ale aj v prístupe verejnej správy k obèanom. Jedno miesto,
kde zákazník môe vybavi mnohé veci poènúc daòovými záleitosami, plynármi, vodáròami, úradmi práce,
ochranou spotrebite¾a, vybavením vodièského preukazu, pasu, výpisu z registra trestov a pod., znamená znaènú
úsporu èasu pre obèana a na druhej strane núti integrova jednotlivé funkcie verejnej správy. Podobá sa to
obchodu, v ktorom na jedenkrát nakúpite potrebný sortiment. Èo sa v SR zdá ako utópia, u v mnohých krajinách
reálne existuje. Ak si predstavíme, e stavebné povolenie by sme vybavili na jednom mieste, resp., e s daòovým
úradom by sme mohli komunikova cez internet, vrátane skontrolovania daòových dokladov a podania daòového
priznania, dostaneme predstavu o tom, èo pre obèana a jeho komfort môe znamena reforma verejnej správy.
V védsku zaviedli program riadenie rizika "colné schodisko", ktorého podstatou je mylienka, e colné úrady môu zvýi efektívnos colných postupov tým, e budú úzko spolupracova s klientmi, a vytvoria tak situáciu win-win
(prospech pre obidve strany). Model zvýhodòuje a znaène zjednoduuje colné procedúry pre tie podniky, ktoré
udávajú korektné informácie.

7
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hovorí sa o európskom administratívnom priestore, politickom priestore. Vetky
relevantné subjekty sú zapojené do medzinárodných vzahov buï cez organizácie,
legislatívu, médiá a pod.
Je ve¾mi dôleité vedie o týchto tendenciách prebiehajúcich v západnom demokratickom svete, aby sme chápali nutnos zmeny situácie u nás. Pretoe efektívna
verejná správa a efektívny model usporiadania vzahov medzi obèanom a verejnou
správou sa stávajú k¾úèovým prvkom efektívnosti a konkurencieschopnosti ekonomík.
Vzah verejná správa - obèan, resp. jeho jednotlivé segmenty (podnikatelia, spotrebitelia atï.) generuje aj výku transakèných nákladov (náklady na dosiahnutie dohody,
jej vynútenie, informaèné náklady), ktoré sa stávajú dôleitým prvkom efektívnosti
a konkurencieschopnosti firiem.

2. NA AKÝ MODEL JE PRIPRAVENÁ SLOVENSKÁ
VEREJNOS?
8

O Slovensku mono poveda, e vo vzahu verejná správa - obèan ete stále prevláda
vertikálny model, deformovaný minulou skúsenosou, ktorý zïaleka nemono povaova
za optimálny. Ako sme uviedli, trend vo svete smeruje k participatívnemu modelu. Viaceré
túdie a analýzy ukazujú, e práve tie spoloènosti, ktoré vychádzajú z horizontálneho
vzahu, sú úspenejie, nemusia vynaklada prostriedky na donucovanie, repektovanie
pravidiel, ale pracujú skôr na základe konsenzu o základných hodnotách. Prostredníctvom
výsledkov spomínaného výskumu poukáeme na niektoré problémy vo vzahu verejnej
správy a obèana na Slovensku.

2.1. Názory obèanov na riadenie spoloènosti
Názory obèanov na kvalitu riadenia a správy spoloènosti sú mimoriadne kritické.
A 44% obèanov je ve¾mi a ïalích 41% skôr nespokojných so spôsobom riadenia
krajiny. Spokojnos (ve¾mi+skôr) vyjadrilo len 14% opýtaných, prièom "ve¾mi spokojných" je len zanedbate¾né 1% respondentov.

Za pozitívne hodnotenie povaujeme názor úplne súhlasím a skôr súhlasím, za negatívne skôr nesúhlasím
a vôbec nesúhlasím.

8
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Tab. 1: Miera spokojnosti s tým, ako je Slovensko v súèasnosti spravované
Ve¾mi spokojný/á
Skôr spokojný/á
Skôr nespokojný/á
Ve¾mi nespokojný/á
Neviem

1
13
40
44
2

V súèasnosti teda jednoznaène dominuje vysoká miera nespokojnosti obèanov
s kvalitou správy vecí verejných. Jej rozloenie sa vak líi pod¾a politických preferencií. Najvyiu mieru nespokojnosti vyjadrujú priaznivci najväèieho opozièného
subjektu - HZDS, vysokú mieru nespokojnosti vyjadrujú aj sympatizanti SNS, nevolièi,
priaznivci Smeru a nerozhodnutí. Signifikantné mnostvo ve¾mi a skôr spokojných je
iba v skupine volièov SDKÚ (+ materské strany SDK) a SMK.
Tab. 2: Miera spokojnosti s tým, ako je Slovensko v súèasnosti spravované
pod¾a volebných preferencií
Populácia SR
HZDS
Iné strany
SNS
Nevolièi
SMER
Nerozhodnutí
SD¼
SMK
SDKÚ +mat.strany SDK

Ve¾mi nespokojní Skôr nespokojní
44
41
72
22
60
29
49
38
46
45
48
39
47
37
59
36
37
29
39
18

Ve¾mi+skôr spokojní
13
6
11
13
9
13
16
5
34
43

Poznámka: Zvyok do 100% tvoria odpovede neviem.
Verejnos je výrazne nespokojná so správou vecí verejných na Slovensku a optimálny model spravovania spoloènosti spája jednoznaène so západnými trhovými
ekonomikami. USA, Nemecko a aj Japonsko sú pod¾a drvivej väèiny na tom lepie.
Vo vzahu k Èeskej republike sa necelá polovica prikláòa k názoru, e obe èasti bývalej federácie sú spravované rovnako kvalitne. Tretiu referenènú skupinu predstavujú
Rusko a Ukrajina, kde je pod¾a väèiny respondentov situácia v spravovaní krajiny
horia ako na Slovensku.

13
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Tab. 4: Ak porovnáte Slovensko s inými krajinami, myslíte si, e Slovensko je lepie,
rovnaké alebo horie ako nasledujúce táty?
Spojené táty americké USA
Rusko
Èeská republika
Ukrajina
Nemecko
Japonsko

Lepie
7
72
6
71
6
5

Rovnaké
3
17
46
15
4
4

Horie
85
7
45
10
86
82

Neviem
5
3
3
4
4
9

Od novembra 1989 sa na Slovensku vystriedalo sedem vlád. Respondenti mali
uvies, ktorú z nich oni osobne povaujú za najlepiu. Na túto otázku nevedela odpoveda tvrtina respondentov aj napriek tomu, e ide o obdobie uplynulých 10 rokov.
Obèania najpozitívnejie hodnotili prvú ponovembrovú vládu "národného porozumenia", ktorá vládla do konania prvých demokratických volieb. Priaznivo je hodnotená
aj súèasná vláda M. Dzurindu, èo mono o.i. vysvetli preferovaním demokratického
týlu správy spoloènosti. Najmenej kladných hodnotení dostala vláda Jána Èarnogurského v rokoch 1991-92 a 3. vláda Vladimíra Meèiara.
Tab. 3: Ktorú z vlád po roku 1989 Vy osobne pokladáte za najlepiu?
Vládu národného porozumenia premiéra Milana Èièa v rokoch 1989-90
Prvú vládu Vladimíra Meèiara v rokoch 1990-91
Vládu Jána Èarnogurského v rokoch 1991-92
Druhú vládu Vladimíra Meèiara v rokoch 1992-94
Vládu Jozefa Moravèíka v roku 1994
Tretiu vládu Vladimíra Meèiara, koalíciu HZDS-ZRS-SNS v rokoch 1994-98
Súèasnú vládu Mikuláa Dzurindu
Neviem

17
13
3
10
10
8
14
25

2.2. Optika hodnotenia prednovembrového a ponovembrového obdobia
Vo vzahu verejná správa - obèan na Slovensku dominujú prvky paternalistického
modelu správy vecí verejných. Otázne je, ktorý model obèanom lepie vyhovuje a do
akej miery v nich preívajú paternalistické oèakávania vypestované predchádzajúcim
reimom. Historické a etnografické analýzy potvrdzujú, e "silné oèakávania voèi
tátu sa v slovenskej spoloènosti rozírili nie iba poèas komunistického reimu, ale
majú aj svoje historicky starie vrstvy".9 Na strane kultúrno-hodnotovej "výbavy" oby-

9

Krivý - Feglová - Balko, 1996, s. 37.
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vate¾stva k predpokladom na skôr paternalistický ako participatívny model patrí
i skutoènos, e na Slovensku v minulosti (do znaènej miery i v súèasnosti) prevládali defenzívne a tradièné kolektivistické kultúrne vzorce (tamtie, 37-39). Po roku 1989
narazila ekonomická transformácia na rozírené protireformné nálady obyvate¾stva
podmienené do istej miery tátnepaternalistickým typom ekonomickej orientácie.
Postoj slovenskej verejnosti v prvej polovici 90.-tych rokov ostro kontrastoval s aktívnejie, proreformne ladenejím prístupom èeskej populácie.10
Kultúrno-hodnotové "nastavenie" slovenskej spoloènosti sa premieta aj do hodnotenia historických období v 20. storoèí. Za najlepie obdobie a 50% respondentov
povauje roky 1970 - 1989, teda obdobie reálnosocialistického normalizaèného reimu,
ktorý bol charakterizovaný obèianskou pasivitou a navonok prezentovanou lojalitou
obèanov. Na druhej strane treba poveda, e iné historické obdobia totalitných reimov
- 50.-te roky, èi vojnový slovenský tát - ako pre Slovensko dobré obdobia uviedla len
ve¾mi marginálna skupina respondentov. Pozitívny postoj práve k obdobiu husákovského reimu má teda korene najmä v spokojnosti s jeho ekonomickými a sociálnymi,
nie tak politickými atribútmi.
Mono hovori o istej forme politickej korupcie, keï si politické pièky kupovali
poslunos obèanov ekonomickými výhodami, aj keï limitovanými. Najmä v porovnaní s tým, èo v oblasti ivotnej úrovne a sociálnych istôt nasledovalo po roku 1989, je
pre mnohých toto obdobie idylickou (a idealizovanou) minulosou. K nostalgii za
"starými dobrými èasmi" vak nepochybne prispieva i tzv. spomienkový optimizmus,
ktorý je milosrdný k problémom minulosti. Ponovembrovú dekádu priaznivo hodnotí
tvrtina opýtaných.

Tab. 5: V ktorom období bolo pod¾a Vás na Slovensku najlepie?
v období prvej Èeskoslovenskej republiky (1918-1939)
v období druhej svetovej vojny, poèas Slovenského tátu (1939-1945)
v 50.-tych rokoch
v 60.-tych rokoch
v období rokov 1970
v období rokov 1989 -1992
od roku 1993 po súèasnos
Neviem

10

Krivý, 1993.
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Preferovanie historických období - najmä vo¾bu medzi prednovembrovým
a ponovembrovým reimom - treba vidie v irom kontexte hodnotenia ponovembrových zmien. Od zaèiatku 90.-tych rokov sa vo výskumoch11 kládla otázka na
zhodnotenie predností a nedostatkov súèasného zriadenia v porovnaní s prednovembrovým. Na základe tohto indikátora môeme hovori o prívrencoch a odporcoch ponovembrových zmien a komparatívne dáta nám umoòujú sledova trend
ich zastúpenia. Obdobie eufórie z pádu komunizmu trvalo na Slovensku (ale aj
v iných postkomunistických krajinách) len ve¾mi krátko a u nieko¾ko mesiacov po
prvých demokratických vo¾bách vysoko preváilo sklamanie z nenaplnených èasto ve¾mi nerealistických - oèakávaní. V prvých dvoch rokoch transformácie mal
ponovembrový reim pomerne vyrovnanú základòu prívrencov a odporcov. V rokoch
1992-94 dochádza k výraznému nárastu podielu odporcov. Najkritickejím bol rok
1993, keï po rozdelení ÈSFR výrazne vzrástla neistota obèanov a obavy z budúcnosti. V tretej fáze transformácie (1994 - 1998) dolo k priblíeniu oboch "táborov"
a k následnému kolísavému vývoju. Jeho príèiny mono vidie v citlivejej percepcii sociálno-ekonomického vývoja krajiny, ktorá dominovala predovetkým u odporcov ponovembrového reimu. Na druhej strane regres v konsolidácii základných
demokratických intitúcií bol pravdepodobne reakciou/príèinou stabilných postojov
prívrencov súèasného reimu, ktorí videli jeho prednosti predovetkým v politickej
rovine. V zásade vak platí, e tá èas verejnosti, ktorá podporovala ponovembrový reim, poèas celého desaroèného obdobia výraznejie nedominovala nad
èasou verejnosti, ktorá ponovembrový reim odsudzovala. Tento fakt mono
povaova za jeden z významných indikátorov vôle obyvate¾stva po hlbích spoloèenských zmenách.12
Dominantný faktor, ktorý formoval negatívny vzah k ponovembrovým zmenám
tvorili prevane postoje k sociálno-ekonomickým premenám spoloènosti - èie citlivejia percepcia problémov ivotnej úrovne, sociálnych istôt, nezamestnanosti,
kriminality a pod. Èasto sa prejavovali sociálno-ekonomickou frustráciou a z nej
vyplývajúcou u spomínanou nostalgiou "po starých dobrých èasoch". Tá èas verejnosti, ktorá chápala a otvorene podporovala nutnos systémových zmien sa od
odporcov odliovala silnejím dôrazom a previazaním na politické hodnoty a princípy demokracie, slobody, etnickej a národnostnej tolerancie a pod. Odliný bol
vak aj sociálny kapitál tejto skupiny. Sociálne náklady transformácie boli v ich
11 Ide najmä o sériu výskumov "Aktuálne problémy Slovenska", ktoré v rokoch 1990 -1992 realizoval Ústav pre sociálnu analýzu pri RUK, Centrum pre sociálnu analýzu a v rokoch 1993 -1995 agentúra FOCUS. Bliie pozri:
Gyárfáová - Velic, 1999.
12 Gyárfáová

- Velic, 1999.

16

CPHR  Transparency International Slovensko

prípade ove¾a niie a navye kompenzované politickými ziskami - politickou
a ekonomickou slobodou, informaènou otvorenosou a pod. Zo sociodemografického h¾adiska ide predovetkým o mladích ¾udí, s vyím vzdelaním, z mestského
a ve¾komestského prostredia. Vývoj postojov k ponovembrovému reimu v jednotlivých obdobiach ukazuje, e jeho prívrencov ovplyvòovali hodnotové orientácie
zaloené na preferenciách politických hodnôt pred momentálnou sociálno - ekonomickou situáciou. Tá naopak zohrávala dôleitú úlohu pre odporcov. Výsledné
hodnotenie súèasného zriadenia teda súvisí nielen s pocitom ziskov a strát, ktoré
zmena priniesla, ale najmä s váhou, ktorú im pripisujú. Napr. i odporcovia
ponovembrového reimu uznávajú, e priniesol slobodu cestovania, nepredstavuje
vak pre nich hodnotu, ktorá by vyváila stratu sociálnych istôt.13
Rozdielnos bilancie na sociálno-ekonomickej a politickej dimenzii potvrdzuje
i výskum GfK z marca 2000. Pod¾a jeho výsledkov väèina (74%) obèanov v ekonomickej sfére hodnotí ako lepie vlády pred rokom 1989. Dá sa predpoklada, e
toto hodnotenie do znaènej miery vychádza z hodnotenia osobnej sociálnej a finanènej situácie. Logicky si potom väèina obyvate¾ov neuvedomuje, e prednovembrová centrálne riadená ekonomika potrebovala zásadne zmeny. Väèina by
uprednostnila "iba menie zmeny".14
Na druhej strane z h¾adiska politického riadenia a ¾udských práv 57% obèanov
si myslí, e dnes je situácia lepia po roku 1989. To potvrdzuje, e obèania oceòujú
posun k demokratickým prvkom správy spoloènosti. Ak pouijeme ¾udové porovnanie, e rozdiel medzi socializmom a kapitalizmom bol v tom, e kým
v socializme bola demokracia vo fabrike, ale nebola na ulici a v kapitalizme to bolo
práve naopak, potom po zmene v roku 1989 si ¾udia skôr zvykajú na demokraciu
v spoloènosti, ako na nároky v práci. Je evidentné, e obèania chceli
a podporujú demokratické zmeny po roku 1989, neboli vak dostatoène pripravení
na zmeny, resp. oèakávali, e transformaèná recesia a jej sociálne dôsledky sa
podarí riei rýchlejie a pre obèanov bezbolestnejie. Dá sa teda predpoklada - aj
na základe dominancie "sociálnych okuliarov" pri hodnotení ziskov a strát, ktoré
november 89 priniesol, e aj podpora pre súèasné sociálno-ekonomické reformy sa
výraznejie zvýi a vtedy, keï sa verejnos o ich prospenosti presvedèí na vlastnej
peòaenke.
13 Gyárfáová

- Velic, 1999.

14 V

októbri 1999, teda desa rokov po, si iba 30% obyvate¾ov Slovenska myslelo, e prednovembrová ekonomika
potrebovala zásadné zmeny. V roku 1992 sa k tomuto názoru hlásilo 49% respondentov (Gyárfáová - Velic,
1999).
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Tab. 6: Ktoré vlády boli, pod¾a Vás pre Slovensko lepie?
V oblasti ekonomickej
Pred rokom 1989
Po roku 1989
Neviem

74
18
8

V oblasti politickej
a ¾udských práv
34
57
9

Bilancia súèasných pomerov v porovnaní s prednovembrovými vyznieva ete ove¾a
kritickejie, keï ju obèania vzahujú na konkrétne podmienky svojho ivota.
Tab. 7: Kedy sa lepie ilo ¾uïom ako ste Vy?
Pred rokom 1989
Teraz
Rovnako vtedy aj teraz
Neviem

1997
49
21
25
4

1998
52
20
24
5

1999
56
19
19
6

2000
70
10
11
9

Zdroj: FOCUS 1997-1999, GfK 2000
Poznámka: vo výskume GfK z marca 2000 sme zlúèili varianty odpovedí pred rokom
1989 sa ilo podstatne + o nieèo lepie a pred rokom 1989 sa ilo podstatne + o nieèo horie.
Majoritná èas populácie sa dlhodobo cíti obeou transformácie "losers", len kadý
desiaty patrí ku skupine, ktorej sa subjektívne ije lepie - "winners". Ako vak
upozoròuje sociológ V. Krivý: "prípad Slovenska nemôeme vysvet¾ova iba akousi
pokrivenou percepciou, prevaha "losers" má svoj reálny základ" a ilustruje to indexom
rastu reálnej mzdy v 90.-tych rokoch, ktorá sa len ve¾mi pomaly vyrovnáva so stavom
v roku 1989.
Treba vak zdôrazni, e nepriaznivá bilancia ziskov a strát neznamená, e by si
¾udia naozaj priali návrat prednovembrového reimu. Veï KSS - jediná politická strana,
ktorá sa jednoznaène hlási k návratu pred rok 1989, má poèas celých 90.-rokov
celkom marginálnu podporu. Aj napriek kritickému hodnoteniu ponovembrového
vývoja, najmä z h¾adiska sociálno-ekonomického, sa v èase 10. výroèia nenej revolúcie presná polovica dospelej populácie vyjadrila, e zmena politického reimu mala
zmysel.

15 Krivý,
16

1999, s.137.

Gyárfáová - Velic, 1999.
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Uvedené výsledky naznaèujú problém sociálnej priechodnosti reformy a jej sociálnych
dôsledkov. Obèania pozitívne hodnotia demokratické zmeny, ale inklinujú skôr
k paternalistickej starostlivosti tátu o obèana, èo môe vytvára priestor na populizmus.
Ak zoh¾adníme preferovanie minulého ekonomického systému, môe to signalizova
meniu podporu reformám, ale aj zotrvaènos neformálnych pravidiel.

2.3. Politické a hodnotové orientácie
Pod¾a sebazaradenia na ¾avo-pravom politickom spektre je na Slovensku 19%
"¾avièiarov", 15% "pravièiarov", 41% respondentov sa umiestòuje do nevyhraneného
politického stredu a tvrtina sa nevie zaradi. Rozloenie ¾avo-pravých sebazaradení sa
v priebehu 90.-tych rokov na Slovensku výraznejie nemenilo.17 Detailné analýzy
vzahu medzi zjavným, manifestným sebazaradením a skrytými, neuvedomenými
orientáciami odkrývajú pozoruhodné inkonzistencie. Zároveò pre súèasnú slovenskú
spoloènos je charakteristické, e tradiène chápané ¾avo-pravé truktúrovanie nie je
dnes rozhodujúce. Deliaca línia medzi volièmi jednotlivých strán je daná viac sporom
o niektorú z liberálno-demokratických/autoritárskych ne niektorú z tradièných ¾avopravých dimenzií.18 Nevyprofilovanos jednotlivých elektorátov - s výnimkou volièov
SD¼ - ilustruje aj nasledujúca tabu¾ka.
Tab. 8: Sebazaradenie na pravo-¾avom spektre pod¾a volebných preferencií
Populácia
HZDS
Smer
SDKÚ 1/
SMK
SNS
SD¼
Nevolièi
Nerozhodnutí

¼avica
19
18
21
10
16
18
85
14
17

Stred
41
50
63
46
28
25
12
40
35

Pravica
15
17
3
42
25
30
0
12
11

Neviem
25
15
14
3
21
27
3
34
37

1/ iba volièi, ktorí by volili SDKÚ ako samostatný subjekt, bez materských strán SDK
V hodnotení dôleitosti hodnôt "sloboda" a "rovnos" sa váha ve¾mi mierne nakláòa v prospech slobody, ale relatívne vysoký poèet obèanov si myslí, e by sa niektorí
17 Krivý,
18

1999, s. 137.

Gyárfáová - Velic 1999.
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¾udia nemali ma lepie ako iní, èo naznaèuje sklon k egalitárstvu. Preferovanie uvedených hodnôt naznaèuje, èi obèania podporujú rovnos ancí a následnú diferenciáciu
pod¾a individuálneho výkonu, alebo skôr oèakávajú, e sa vïaka prerozde¾ovaniu
kadému "ujde" rovnaký diel.
Tab. 9: Hodnoty "sloboda" a "rovnos"
Viem, e sloboda aj rovnos sú dôleité, ale keby som si mal/a vybra, myslím
si, e sloboda je dôleitejia, tzn., e by mal ma kadý monos vyvíja sa
pod¾a svojich predstáv, bez akýchko¾vek prekáok
Viem, e sloboda aj rovnos sú dôleité, ale keby som si mal/a vybra, myslím si, e rovnos je dôleitejia, tzn., e by sa niektorí ¾udia nemali ma
lepie ako iní
Neviem

49

44

7

V akcentovaní hodnôt "sloboda" a "rovnos" sa pravièiari výraznejie odliujú od
priemerného poh¾adu - slobodu pred rovnosou preferuje 62% z nich. ¼avièiari a centristi nemajú "silný" profil.
Tab. 16: Preferencia hodnôt pod¾a sebazaradenia na ¾avo-pravej kále*
Populácia SR
¼avièiari
Centristi
Pravièiari

Sloboda
49
48
44
62

Rovnos
44
47
51
37

* Zvyok do 100% tvoria odpovede neviem.
Pre obèanov SR sú v súèasnosti prioritou ekonomické otázky a ich ekonomická
situácia. Vzh¾adom na vysokú mieru nezamestnanosti, pokles reálnych miezd pociujú
ako ohrozenie najmä potenciálne zvyovanie cien. Rovnakú naliehavos má udranie
poriadku v spoloènosti. Stále ve¾mi dôleité - ale v porovnaní s prvými dvoma polokami predsa len o nieèo menej - sú základné atribúty demokracie - sloboda tlaèe
a monos obèanov podie¾a sa na rozhodovaní exekutívy.
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Tab. 17: Do akej miery sú pod¾a Vás pre Slovensko dôleité nasledujúce skutoènosti?
Ve¾mi
dôleité

Skôr
dôleité

Nedôleité

Neviem

Udranie poriadku v spoloènosti

86

13

0

1

Sloboda tlaèe

62

33

3

1

Nezvyovanie cien

87

11

1

1

Väèie monosti pre obèanov
hovori do rozhodovania vlády

48

42

7

3

Slovensko sa tradiène chápe ako silne kresanská krajina. Môeme vak pozorova istý posun v postojoch. Aj keï 56% obèanov si myslí, e spoloènos by sa lepie
spravovala, ak by sa viac uplatòovali kresanské hodnoty, relatívne ve¾a obèanov
(38%) je v tomto smere skeptických.
Kòazov obèania vnímajú skôr ako morálne autority, ktoré by mali by príkladom
napåòania etických hodnôt. Mierne prevláda nesúhlas s rozírením vyuèovania náboenstva na kolách. Nejednoznaèný je postoj obèanov k názoru, e kòazi by sa mali
viac angaova vo verejnom ivote. Od cirkvi oèakávajú, e sa bude viac venova
"svetským" veciam a vyjadrova sa k spoloèenským otázkam ako sú korupcia19, zahranièná politika, sexuálny ivot a pod. Ve¾mi negatívne sa obèania stavajú k priamemu
vnáaniu politiky do kostolov, napr. a 84% obèanov je zásadne proti tomu, aby kòazi
hovorili obèanom, koho majú voli.

2.4. Dôvera
Participatívny model vzahu verejná správa - obèan je zaloený na dôvere, a tým
umoòuje zníenie transakèných nákladov, èo prispieva k vyej efektívnosti. Preto budovanie dôvery verejnosti k verejnej správe je potrebné chápa ako prvok efektívnosti.
Slovákov by sme celkovo mohli oznaèi za nedôverèivých, takmer 70% obèanov
nesúhlasí s názorom, e väèine ¾udí sa dá dôverova, zároveò, 60% súhlasí s výrokom
"dá sa dôverova iba príbuzným". Nízka miera interpersonálnej dôvery, opatrný
a rezervovaný postoj k ¾uïom odráa pravdepodobne nielen krátku skúsenos
s demokraciou, ale môe ma aj hlbie socio - kultúrne súvislosti.
Skúsenosti zo zahranièia hovoria, e boj proti korupcii môe by realizovaný aj cez náboenské aktivity. Napr.
prezident TI Malawi je zároveò evanjelickým biskupom.
19
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Tab. 8: Miera dôvery
Úplne +skôr
súhlasím

Úplne +skôr
nesúhlasím

Neviem

Väèine ¾udí sa dá dôverova

29

69

2

Dá sa veri iba príbuzným

60

38

2

15

83

2

41

57

2

39

53

8

Dá sa veri tátnym intitúciám
(súdy, polícia, vláda apod.)
Dá sa veri, e tlaè poskytuje pravdivé
a objektívne informácie
Dá sa veri, e medzinárodné intitúcie
(napr. EÚ a NATO) chcú Slovensku dobre

Nedôvera voèi tátnym intitúciám (súdom, polícii, vláde a pod.) je ete vyia
a vyjadruje ju a 83% obèanov. Vyplýva to z minulých, ale aj súèasných skúseností,
keï vo vzahu k obèanom sa fungovanie verejnej správy nie ve¾mi zmenilo. Súvisí to
aj so systémom poskytovania informácií, ktorý stále zodpovedá vertikálnemu modelu.
To do znaènej miery vplýva na vzahy verejnej správy a obèanov. Ïalia väzba existuje vo vzahu k informáciám a prístupu obèanov k nim. Transparentnos verejnej správy
je predpokladom budovania dôvery obèanov vo verejnú správu. Dosia¾ nie je zabezpeèená na dostatoènej úrovni, èo spôsobuje, e chýba tlak verejnej kontroly na správu
vecí verejných. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je potrebné vidie ako
k¾úèový aj v kontexte vytvárania nových vzahov medzi verejnou správou a obèanom.
Nejednoznaèný je postoj obèanov k tomu, èi tlaè poskytuje objektívne informácie
- 41% si myslí, e áno a 57%, e nie.
Vo väzbe na globalizaèné a integraèné procesy je zaujímavá miera dôvery obèanov k medzinárodným intitúciám. Výsledky výskumu ukazujú, e skeptické názory
sú rozírenejie ako viera v dobré úmysly Európskej únie a NATO. Konkrétne: 53%
obèanov si nemyslí, e tieto intitúcie chcú pre Slovensko skôr dobre, 39% má presne
opaèný názor. Presvedèenie, e "EÚ a NATO to s nami myslia dobre" jednoznaène
dominuje len medzi volièmi SDKÚ a SMK. Obèania pravdepodobne vnímajú aj nie
celkom jednoznaèný postoj zahranièných intitúcií k SR a v niektorých prípadoch
meniace sa poiadavky, ktoré sú pre obèanov málo èitate¾né.
Na druhej strane integrácia Slovenska do Európskej únie má u obèanov SR
vysokú podporu - výskumy ukazujú, e stabilne toto smerovanie podporuje zhruba 70% obèanov.20 Medzi oèakávanými výhodami aj nevýhodami, ako ich vnímajú
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obèania, dominujú najmä ekonomické a sociálne vplyvy, ktoré èi u pozitívne alebo negatívne ovplyvnia ich ivotnú úroveò.21 Medzi nevýhodami sa okrem ekonomických
faktorov vak relatívne èasto objavuje aj druhá skupina nevýhod, ktoré súvisia
s delegovaním právomocí na nadnárodný celok. Konkrétne: "nevyhnutnos podriadi
sa právnemu systému EÚ" a "urèité obmedzenie suverenity tátu", ktoré ako nevýhody
èlenstva SR v EÚ uviedlo 23%, resp. 20% opýtaných.22
I výsledky náho prieskumu indikujú, e pripravenos slovenskej verejnosti na
integráciu do nadnárodných celkov (a s tým spojené delegovanie istých právomocí) nie
je vysoká. Napr. viac ako 70% obèanov súhlasí s výrokom, e "iné táty a nadnárodné
organizácie by nemali ovplyvòova správu verejných záleitostí v SR". Delegovanie
právomocí nepochybne predstavuje ve¾mi citlivý moment v krajinách, ktoré majú
zaitú historickú skúsenos "rozhodovania o nich bez nich". Relatívne vysoké je aj
zastúpenie obèanov, ktorí sa cítia ohrození zo strany istých skupín vo vzahu
k samostatnosti, národnej bezpeènosti. Naznaèuje to istú zotrvaènos v hodnotení, ale
korene mono h¾ada aj v naej blízkej i vzdialenej histórii. Navye, ivenie témy
"nepriate¾a" zo strany politikov sa aj v súèasnosti vo vzahu k mobilizácii volièov
ukazuje ako úspené.

2.5. Participácia a záujem o politiku
Jedným z hlboko zakorenených dedièstiev bývalého reimu je obèianska bezmocnos a pasivita. Aj "10 rokov po" obèania pociujú, e sú podstatne viac objektom ako
subjektom správy vecí verejných, teda, e nie sú aktívnou súèasou ich spravovania.
A 77% obèanov si myslí, e nemajú vplyv na politické dianie a 64% pociuje, e
politické udalosti ovplyvòujú ich ivot. To potvrdzuje, e v naej spoloènosti ete stále
dominuje vertikálny model riadenia spoloènosti bez participatívnych prvkov. Pozitívnu
zmenu mono oèakáva, keï vstúpi do platnosti schválený zákon o prístupe k inforGyárfáová, O. - Krivý, V. - Velic, M: Akú zahraniènú politiku pre nau verejnos? In: Sme, 29. 4. 2000. Do
Európskej únie chce vye 71% obèanov. Internetové noviny, http://in.edom.sk/ 24.7. 2000.
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21 Medzi

výhodami je najèastejie uvádzaný "celkový prínos pre hospodársky rozvoj SR" (41%), a s väèím odstupom nasleduje skupina výhod, ktoré uviedlo 23-21% respondentov: "posilnenie medzinárodnej pozície
Slovenska", zvýenie ivotnej úrovne obyvate¾ov SR, nové pracovné príleitosti v SR a finanèná pomoc Slovensku
zo "strany krajín EÚ". Na strane nevýhod obèania najèastejie spomínajú "ïalí rast cien "výrobkov a sluieb"
a "zvýené nároky na rozpoèet SR". (29%, resp. 28%) (Pozri: Názory-Informaèný bulletin, 1/2000. Ústav pre
výskum verejnej mienky pri tatistickom úrade Slovenskej republiky, Bratislava 2000).
22 Názory,

2000, s. 15.

S tvrdením "na Slovensku ijú skupiny, ktoré predstavujú hrozbu pre nau samostatnos, národnú bezpeènos
i bezpeènos hraníc" vyslovili súhlas dve tretiny respondentov.
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máciám, ktorý môe zmeni pasívny postoj obèanov a prispie k posilneniu aktivistickej
politickej kultúry. Zároveò procesy decentralizácie verejnej správy my mali priblíi
veci verejné obèanom.
Tab. 9: Participácia
Úplne +skôr
súhlasím

Úplne +skôr
nesúhlasím

Neviem

¼udia ako ja nemajú iaden vplyv
na politické dianie

77

20

3

Politické udalosti neovplyvòujú môj ivot

33

65

2

Kombináciou odpovedí na oba výroky môeme vytvori nasledujúcu typológiu:
Tab. 10: Participácia - typológia
Politické udalosti neovplyvòujú môj ivot
I. (29%)
II. (48%)
III. (4%)
IV. (16%)

¼udia ako ja nemajú iaden vplyv
na politické dianie

Poznámka: Zvyok do 100% tvoria odpovede neviem.
I.

súhlasí s výrokom ¾udia ako ja nemajú iaden vplyv na politické dianie a zároveò tvrdí, e politické udalosti neovplyvòujú môj ivot - tento typ nepociuje
iadnu spojitos s politickým dianím a môeme ho oznaèi ako - izolovaný (predstavuje 29 % dospelej populácie);
II. súhlasí s výrokom ¾udia ako ja nemajú iaden vplyv na politické dianie a zároveò nesúhlasí s výrokom, e politické udalosti neovplyvòujú môj ivot, táto
skupina má pocit, e nemá iaden vplyv na politické dianie, ale zároveò je týmto
dianím ovplyvòovaná, sú teda pasívne ovplyvòovaní - táto skupina predstavuje
takmer polovicu dospelej populácie Slovenska;
III. nesúhlasí s tvrdením ¾udia ako ja nemajú iaden vplyv na politické dianie a zároveò súhlasí s výrokom, e politické udalosti neovplyvòujú môj ivot, táto
skupina aktívne pristupuje k politickému dianiu a zároveò sa ním necíti ovplyvòovaná, môeme preto hovori - o aktívnych neovplyvòovaných, ktorí predstavujú len okrajové 4 %;
IV. nesúhlasí s výrokom ¾udia ako ja nemajú iaden vplyv na politické dianie a zároveò nesúhlasí s výrokom, e politické udalosti neovplyvòujú môj ivot, táto
skupina má pocit, e nemá iaden vplyv na politické dianie, ale zároveò je týmto
dianím ovplyvòovaná - túto skupinu môeme oznaèi ako aktívni ovplyvòovaní,
ktorí predstavujú 16 % dospelej populácie SR.
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Celkovo tí, ktorí nepodliehajú pocitu obèianskej bezmocnosti, predstavujú pätinu
respondentov. Výsledky ukazujú, e obyvatelia Slovenska sa cítia by viac pasívnymi
objektmi ne aktívnymi aktérmi politického diania. Diametrálne odline vak verejnos
vidí problém obèianskej participácie v rovine normatívnej: a 84% opýtaných nesúhlasí
s výrokom "¾udia by sa mali stara o svoje veci a vládu necha vládnu pod¾a vlastných
predstáv".
Najbenejou obèianskou aktivitou, prostredníctvom ktorej sa obèan zúèastòuje na
politickom dianí, je úèas na vo¾bách. Výskumy verejnej mienky stabilne ukazujú, e
potenciálna volebná úèas dosahuje cca 70-80% oprávnených volièov. Pod¾a výsledkov
výskumu GfK by sa v marci 2000 parlamentných volieb nezúèastnilo 19% respondentov.
Skupina nevolièov je charakterizovaná mením záujmom o politické dianie.
Na druhej strane skúsenos z parlamentných volieb 1998, keï volebná úèas dosiahla
84%, ukázala, e potenciál volebnej úèasti je mobilizovate¾ný.
Záujem o politické dianie deklaruje viac ako polovica respondentov. Aktuálny výskum
potvrdil skutoènos známu aj z iných výskumov - záujem o politiku nie je v spoloènosti
rozloený rovnomerne: stúpa so vzdelaním a vekom a o politiku sa tradiène viac zaujímajú mui ako eny. Napr. kým vo vekovej kategórii 18-24 roèných sa o politiku
zaujíma asi tretina opýtaných, u strednej a starej generácie sú to asi dve tretiny; u ¾udí
so základným vzdelaním sa zaujíma 43%, v skupine s vysokokolským vzdelaním je to
a 73%.
Najèastejím zdrojom informácií o politickom dianí je televízia. Politické správy
denne sleduje 57%, najmenej raz týdenne 25% respondentov. Denne èíta noviny 34%,
najmenej raz týdenne 33% a mesaène alebo èastejie 17%. Dá sa predpoklada, e médiá, najmä TV, silne vplývajú na názory, postoje obèanov. Pomerne vysokú frekvenciu majú aj politické diskusie v kruhu priate¾ov a rodiny, kde viac ako 18% respondentov
diskutuje o týchto veciach denne a 33% aspoò raz týdenne.
Tab. 12: Sledovanie politického diania
Frekvencia
Denne alebo takmer denne
Minimálne raz týdenne
Nepravidelne, asi raz za mesiac
Nikdy

V novinách
34
33
17
15

25

V televízii
57
25
11
7

Diskusie o politike so známymi
19
33
29
19
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2.6. Zodpovednos a skladanie úètov
Obèania SR preferujú demokratické spôsoby vládnutia, vojenská diktatúra èi prezidentský reim sa stretávajú s jednoznaèným nesúhlasom. Výskum tie ukázal vysokú
mieru záujmu o prvky priamej demokracie. Obèania by chceli viac ovplyvòova najdôleitejie rozhodnutia. Nedôverujú, e volení zástupcovia budú sledova aj ich záujem pri
prijímaní (80% obèanov by chcelo referendom potvrdi k¾úèové rozhodnutia). Verbálne
prihlásenie sa k referendu vak ostro kontrastuje s realitou - doteraz iadne referendum na
Slovensku vyhlásené od roku 1993 nedosiahlo potrebnú 50% úèas volièov. Samozrejme,
dôleité je, o èom a za akých okolností sa hlasuje. Odpovede na ïalie výroky naznaèujú,
e ve¾ká èas verejnosti by uprednostnila priamejí, menej sprostredkovaný kontakt s exekutívou i s volenými zástupcami, obèania by uvítali priamu vo¾bu svojich zástupcov, a nie
sprostredkovanú cez kandidátky politických strán. Takmer 90% si myslí, e vláda v medzivolebnom období málo repektuje názory obèanov a nesúhlasí s tým, e vláda by mala ma
vo¾nos pri realizovaní svojho programu. Nedôvera voèi politikom pri výkone moci sa prejavuje aj v tom, e pod¾a drvivej väèiny opýtaných (84%) by vláda mala by postavená
hlavne na odbornosti, a nie na politických nomináciách.
Tab. 13: Zodpovednos politikov a vlády za svoje rozhodnutia.
Úplne +skôr
súhlasím

Úplne +skôr
nesúhlasím

Neviem

Najdôleitejie rozhodnutia vlády by mali by
potvrdené obèanmi prostredníctvom ¾udového
hlasovania (referenda)

80

16

4

Mali by sme ma volebný systém, aby sme
mohli svojich zástupcov voli priamo, a nie
prostredníctvom kandidátok politických strán

81

10

9

Prezident by mal by jediný, kto tu vládne

18

77

5

Vláda by mala by zloená z nezávislých
odborníkov, a nie z predstavite¾ov
politických strán

84

11

5

Aj v medzivolebnom období by si mala vláda
víma výskumy verejnej mienky a prijíma iba
rozhodnutia, s ktorými súhlasí väèina obyvate¾ov

89

7

4

Slovensku by sa darilo lepie, keby bolo
riadené armádou

3

91

6
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3. PRESADZOVANIE VEREJNÉHO ZÁUJMU
"Politika - stret záujmov, ktorý sa schováva za stret princípov." (Ambrose Bierce, Diablov slovník, 1911)

V spoloènosti mono vníma individuálne, skupinové a verejné záujmy. Presadzovaním verejných záujmov sú poverení zástupcovia obèanov. Osobné záujmy sa grupujú
do spoloèných záujmov skupín (napr. profesionálnych, regionálnych, vekových, národnostných, kultúrnych a pod.). Pretoe presadi spoloèný záujem viacerých jednotlivcov
sa darí skôr, spoloèné záujmy sa niekedy organizovane presadzujú pomocou loby.24
Existujú aj záujmy, ktoré chcú uspokoji vetci alebo ve¾ká väèina spoloènosti a ktoré
sa nedajú v zloitejích spoloèenských systémoch zabezpeèi individuálne (napr. bezpeènos, vrátane zahraniènej bezpeènosti, stanovenie pravidiel a ich vynucovanie)
a mono ich povaova za externality, resp. verejné statky, ktoré zabezpeèuje tát. Napr.
A. Smith spomínal tri základné funkcie tátu - ochrana pred napadnutím, ochrana kadého èlena pred nespravodlivosou, udriavanie niektorých verejných prác a niektorých
verejných intitúcií, ktoré by nemohli by vybudované a udriavané v záujme niektorého jednotlivca alebo skupiny. Existujú aj ekonomické dôvody (trhové zlyhania), pre
ktoré sa zasahuje do ekonomiky v mene veobecného záujmu.25 Jednoducho preto, e
spoloènos potrebuje rozhodova o tvorbe a vyuití verejných zdrojov.
Verejný záujem je delegovaný individuálny záujem, ktorý by mal odráa konsenzus
väèiny. V demokratických spoloènostiach existujú mechanizmy, ako sa delegovanie
realizuje a kontroluje, sú vytvorené politické mechanizmy a truktúry verejnej správy.
Verejná správa je poverená realizova verejný záujem.
Práve nepriamy spôsob realizovania verejného záujmu vyvoláva problém a potenciálny konflikt medzi zabezpeèením externalít a internalitami (vlastnými individuálnymi
záujmami ¾udí, ktorí sú poverení presadzovaním záujmov verejných). Rovnako môu
vznika externé náklady, ktoré znáa jednotlivec pri kolektívnych rozhodnutiach. Pri
kolektívnom rozhodovaní jednotlivcov o verejnom záujme, o verejných statkoch,
vznikajú aj politické transakèné náklady.
Konflikty môu nasta, ak v oblastiach, kde sa má rozhodova vo verejnom záujme,
24

Bliie pozri napr. Korupcia verzus lobing (2000).

25

Bliie pozri napr. Zemanovièová, D. a kol. (1998).
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dominuje súkromný záujem, resp. ak viaceré skupinové záujmy sú vzájomne kontradiktórne, resp. idú proti záujmom väèiny spoloènosti. Táto situácia je spojená s klientelizmom
a korupciou.

3.1. Intitúcie v slubách verejnosti
Presadzovanie verejného záujmu zo strany jednotlivých intitúcií vnímajú obèania rôzne. Prevláda negatívne hodnotenie parlamentu a vlády, obèania nemajú pocit, e
tieto intitúcie slúia verejnému záujmu. Negatívne hodnotenie prevláda aj pokia¾ ide
o súdy, prokuratúru, políciu a ich konanie vo verejnom záujme. Z najvyích ústavných
intitúcií respondenti najpozitívnejie hodnotia prezidenta, miestna samospráva je vnímaná priaznivejie ako centrálna vláda a parlament. Vcelku pozitívne vnímajú aj poskytovanie potových a telekomunikaèných sluieb, verejnoprávnych elektronických médií
a tlaè. Menej priaznivé je pod¾a obèanov plnenie verejného záujmu v zdravotníckych
slubách a kolstve.
Tab. 18: Názory obèanov na to, ako jednotlivé intitúcie slúia záujmom verejnosti.

Potový úrad
Tlaè, periodiká
Verejnoprávny rozhlas
Telekomunikácie
Prezident SR
Verejnoprávna STV
Miestna samospráva
kolstvo
Polícia
Zdravotníctvo
Prokuratúra
Daòové úrady
Opozièné politické strany
Súdy
Vláda SR
Národná Rada SR (parlament)

Ve¾mi +skôr
dobre
76
71
70
64
61
58
48
47
34
33
32
32
30
27
26
21

Ve¾mi +skôr
zle
23
24
25
34
34
38
47
50
63
56
60
60
59
67
71
67

Neviem
1
5
6
2
5
4
5
3
4
1
8
8
11
6
3
3

Doplnkový obraz k intitúciám ukazujú výsledky toho, ako obèania vnímajú
presadzovanie verejného záujmu z h¾adiska jednotlivých profesií:
 pozitívne hodnotenie prevláda v prípade odborníkov, profesionálne zadefinovaných skupín (s výnimkou právnikov) - uèite¾ov, univerzitných pedagógov, noviná-
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rov, lekárov, kòazov;
 negatívne hodnotenie sa týka politikov a úradníkov, najmä ústrednej tátnej správy,
o nieèo menej úradníkov na miestnej úrovni, sudcov, reprezentantov odborov,
právnikov.
V hodnotení výkonu týchto dvoch skupín je výrazný zlom.
Tab. 19: Sluba verejnému záujmu u profesných skupín
Ve¾mi+skôr Rozhodne
dobre
+ skôr zle
Uèitelia
85
12
Univerzitní pedagógovia
73
14
Novinári v denníkoch a iných periodikách
70
25
Novinári vo verejnoprávnych elektr. médiách
67
28
Novinári v súkromných elektron.médiách
66
29
Lekári
66
33
Kòazi
64
29
Právnici
41
54
Predstavitelia odborov
37
56
36
59
Sudcovia
Úradníci tátnej správy v okresoch a na miestnej úrovni
33
62
Úradníci ústrednej tátnej správy (ministerstvá, iné centrálne úrady)
26
68
16
81
Poslanci

Neviem
3
13
5
5
5
1
7
5
7
5
5
6
3

Niektoré povolania sú svojím charakterom chápané ako sluba verejnosti,
verejnému záujmu (poslanci, úradníci), preto negatívne vnímanie zo strany
obèanov znamená istú deformáciu v mechanizmoch a subjektoch, ktoré majú
zabezpeèi verejný záujem. Správanie politických elít je odrazom hodnotového spektra v celej spoloènosti. U politikov je vak vidite¾nejie a zo strany
obèanov èasto preberané ako hodnotový etalón. Negatívne hodnotenie politikov
odráa situáciu, keï politická kultúra sa iba zaèína formova, politici boli
èasto dosadení na svoje posty bez predchádzajúcej prípravy, kariéry, ako je to
zvykom vo vyspelých krajinách. Politická scéna je roztrietená, politický boj
nemá zauívané pravidlá a hranice prípustnosti.
Medzery v legislatíve (napr. nefunkèné rieenie konfliktu záujmov, financovanie politických strán) a silné ekonomické motívy (súvisiace s privatizáciou
a monosou získa za symbolické ceny mnohomiliónové majetky) vytvorili
priestor pre klientelizmus, zneuívanie úradu na súkromný prospech (napr.
u viacerých politikov, vrátane bývalého premiéra a ïalích vysoko postavených
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pracovníkov verejnej správy, je evidentný nepomer medzi majetkom a monosami legálnych zárobkov, prièom verejnosti nebolo predloené vysvetlenie).
Politické pièky neslúia ako pozitívny príklad. O veciach, kde sa má rozhodova
z h¾adiska verejného záujmu, sa èasto rozhoduje na základe súkromných
motívov.
Zdá sa, e ani oèakávania spájané zo zmenami po nástupe novej vlády v roku 1998 sa nenaplnili a viaceré kandály súvisiace s tendrami, pride¾ovaním
licencií potvrdzujú stále pretrvávajúci klientelizmus a zneuívanie úradu na
súkromný prospech.
Viaceré teórie vak hovoria, e politikov, pracovníkov verejnej správy, je
potrebné vníma z h¾adiska ich vlastných záujmov. Politik teda nie je eunuch,
ktorý slúi verejnému dobru, ale jednotlivec s vlastnými záujmami na politickom trhu. Vstupom do politiky sa nepremení z jedinca sledujúceho vlastné
záujmy na altruistu sledujúceho záujem verejný. Preto je ve¾mi významná
kontrola politikov a tátu.
Situácia sa komplikuje, ak sa majú porovnáva krátkodobé a stredno-, resp.
dlhodobé záujmy a efekty. Napr. vysoké rozpoètové deficity, kde zisky spotrebuje súèasná generácia, ale náklady ponesie budúca generácia. Problémom politických rozhodnutí vo verejnom záujme je to, ako diskontova budúcnos,
pretoe náklady a prínosy sú rozloené v èase, spravidla presahujúcom volebné
obdobie. Ak k tomu pridáme individuálny záujem samotného politika udra sa
na politickom trhu, potom je tu prirodzená motivácia vyhnú sa rozhodnutiam,
ktoré viau náklady v súèasnom volebnom období, ak prínosy mono oèakáva
a v období nasledujúcom (napr. dane, deficit verejných financií).
Keïe nie je moná priama verifikácia, je to potenciálny priestor pre populizmus a manipulovanie verejnosti. Naopak, je niekedy aké vysvetli obèanom, e niektoré nepopulárne kroky sú nevyhnutné a iné alternatívy sú pre nich
horie a iba odkladajú rieenie. Je to napríklad situácia spojená s ekonomickou
transformáciou, kde sa nedá niektorým nepopulárnym krokom vyhnú, ale na
druhej strane nepreh¾adnos a rôznorodos individuálnych, resp. skupinových
(napr. politických, podnikate¾ských) záujmov spolu s nedokonalosou pravidiel
a mechanizmami ich vynucovania vedie k skepse vo vzahu k veciam verejným.
Obèania èasto ako rozliujú, èi je pre spoloènos lepie, ak ju riadia ob¾úbení populisti alebo mono nevýrazní, ale schopní reformátori. Schopnos
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odhadnú dlhodobé dôsledky krokov s krátkodobo negatívnymi úèinkami je
spravidla výsadou len menej èasti spoloènosti.
Nedôvera obèanov k sudcom signalizuje potrebu reformy súdnictva, rieenia
korupcie. Výsledky viacerých výskumov26 hovoria o vysokom rozírení korupcie
v súdnictve a vyadujú rýchle prija kroky na nápravu. Je potrebné si uvedomi,
e súdy a súdnictvo sú k¾úèovým prvkom vymáhate¾nosti práva, dodriavania
pravidiel, preto nerieenie tejto oblasti znamená, e ani zavádzanie kvalitnej
legislatívy, ktorá bude limitova priestor pre korupciu, nebude úèinné. Preto by
akèný plán rezortu Ministerstva spravodlivosti v rámci Národného programu
boja proti korupcii mal by predmetom diskusie odbornej, ale aj obèianskej
verejnosti. Reforma súdnictva je k¾úèová nielen z poh¾adu rieenia korupcie,
ale aj podnikate¾ského prostredia, integraèných ambícií. Vyaduje urýchlené
kroky v legislatíve, v podmienkach implementácie s vyuitím technickej pomoci
zo zahranièia.
Relatívne vysoký kredit si zachovala uèite¾ská profesia, o nieèo menej
dôvery majú obèania k pedagógom na vysokých kolách. Obèania povaujú
uèite¾ov za viac presadzujúcich verejný záujem ako napr. lekárov, kòazov.
Prevláda pozitívne vnímanie novinárov pri presadzovaní verejného záujmu.
Najviac sa pod¾a respondentov o to prièiòujú novinári v denníkoch a iných
periodikách, menej v elektronických médiách. Obèania nevidia ve¾ký rozdiel
medzi verejnoprávnymi a súkromnými médiami z h¾adiska presadzovania
verejného záujmu.

3.2. Obraz politikov a pracovníkov verejnej správy
Voèi politike a politikom pociuje slovenská verejnos ve¾ký odstup.
Tradièný stereotyp vyjadrený ¾udovým "politika je panské huncútstvo" alebo
presvedèenie o "pinavosti" ako imanentnej vlastnosti politiky sa zmenou reimu
nijako nezmenil. Verejnos je ve¾mi kritická voèi morálnym vlastnostiam
i profesijným schopnostiam politikov. Porovnanie medzi súèasnými politikmi
a komunistickou "garnitúrou" pred rokom 1989 vyznieva pre súèasné politické
elity vo vetkých sledovaných atribútoch ve¾mi negatívne.
Z ostatných spomeòme rozsiahly výskum Svetovej banky a US AID z roku 1999 Korupcia v SR a výskum IVO
o názoroch ekonomických elít na aktuálne otázky vývoja slovenskej ekonomiky z mája 2 000 (itòanský - Rintel,
2000).
26
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Tab. 19: Porovnanie politikov pred rokom 1989 a po òom
1 = táto vlastnos je u súèasných politikov výraznejia ako u minulých
2 = táto vlastnos je u súèasných politikov slabia ako u minulých
3 = súèasní politici sú v tomto rovnakí, ako boli tí minulí
Sú bohatí
H¾adia iba na svoje záujmy
Sú skorumpovaní
Sú dobrí reèníci
Záleí im na bených ¾uïoch
Sú èestní
Tvrdo a usilovne pracujú
Vedia robi svoju prácu
Majú radi svoju krajinu

1
64
50
47
43
6
5
11
15
10

2
5
10
12
19
52
47
45
41
34

3
25
34
35
33
35
40
36
38
44

Poznámka: Zvyok do 100% tvoria odpovede neviem.
Súèasní politici sú v porovnaní s politikmi minulého reimu predovetkým:
 bohatí (pod¾a 64 % respondentov),
 h¾adia viac iba na osobné záujmy (50 % respondentov),
 skorumpovanejí (47 % respondentov),
 sú lepí reèníci (43 %),
 menej im záleí na bených ¾uïoch (52 %),
 sú menej èestní (47 %),
 menej tvrdo a usilovne pracujú (45 %),
 sú menej kompetentní (pod¾a 41% respondentov).
Väèina obèanov má negatívne skúsenosti s pracovníkmi verejného sektora, to len
dokumentuje potrebu reformy verejnej správy ako takej, ale aj etickej reformy a zmenu
vzahu obèan - verejná správa. Obèania nemajú dôveru k verejnej správe. O tom svedèia výsledky viacerých empirických výskumov.27 Názory obèanov potvrdzujú, e verejné
veci sú spravované èasto na základe súkromných motívov a e je potrebné riei aj
etickú reformu vo verejnej správe, konflikt záujmov. Pracovníci verejnej správy sú
obèanmi hodnotení kriticky z h¾adiska sluby verejnému záujmu. 68 % obèanov si
myslí, e úradníci na centrálnej úrovni nesledujú verejný záujem, o nieèo menej (62 %)
si to myslí o úradníkoch na miestnej úrovni.

27 Bliie

pozri túdiu Phare (1999).
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Výsledky kvalitatívneho výskumu z roku 199628 na rovnakú tému ukázali, e slovenskí
obèania vnímajú pracovníkov verejnej správy ako arogantných, neochotných,
neústretových, s nízkou úrovòou odborných vedomostí a profesionalizmu.
Najviac výhrad mali obèania k:
m neústretovosti, pomalosti,
m arogancii,
m nekompetentnosti,
m neposkytovaniu informácií obèanom,
m nedostatku porozumenia,
m dlhým lehotám, èakaniu, nedodriavaniu termínov,
m podrádenosti, nervozite,
m komplikovaným formulárom,
m nedostatku flexibility,
m korupcii, vydieraniu.
Porovnanie správania v minulosti a dnes signalizuje zlepenie. 46 % hodnotí správanie pracovníkov lepie v súèasnosti ako v minulosti a iba 10 % ako horie v súèasnosti.
V rámci projektu Phare29 37 % respondentov hodnotilo správanie pracovníkov
verejnej správy ako nervózne a arogantné, bez záujmu pomôc, posielanie z miesta na
miesto, 33% povauje úradníkov za málo ochotných, 30% hodnotí správanie úradníkov
ako ve¾mi ochotné.
Ak by sme hodnotili stav v SR z h¾adiska 7 základných etických princípov veobecne repektovaných v zahranièí, stav nie je uspokojivý. Za k¾úèové etické princípy
verejného sektora sa povaujú30:
+ princíp nesebeckosti - konanie vo verejnom záujme bez osobného prospechu;
+ princíp integrity - neda sa ovplyvni záujmami iného subjektu, neakceptovanie
iadnych finanèných ani iných výhod, ktoré by mohli ovplyvni rozhodnutie;
+ princíp objektivity - pri rozhodovaní, ktoré súvisí s verejnými financiami (verejné
obstarávanie, exkluzívne zmluvy, licencie a pod.);
+ princíp zodpovednosti - zamestnanci verejnej správy skladajú úèty verejnosti za
svoje rozhodnutia, musia sa podriadi preetreniu;
Bliie pozri A. Grodeland, T. Koshechkin, W. L. Milier, 1997. Výskum sa v SR uskutoènil v roku 1996 na
základe 30 håbkových rozhovorov v Bratislave, Zvolene, Preove, Dolnom Kubíne a v Nových Zámkoch.
28

29 Bliie

pozri Phare 1999. Výskum Reforma verejnej správy na Slovensku (Public Administration Reform in the
Slovak Republic) sa uskutoènil v roku 1998 v Bratislave na vzorke 150 respondentov.

30 Bliie

pozri Phare, 1999.
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+ princíp otvorenosti - pracovníci verejnej správy musia poskytova informácie
o svojej èinnosti, zdôvodòova svoje rozhodnutia;
+ princíp poctivosti - pracovníci verejnej správy sú povinní deklarova súkromné
záujmy, vo väzbe na ich pracovné povinnosti, musia informova o monom konflikte záujmov a podniknú kroky na jeho rieenie v prospech verejného záujmu;
+ princíp vodcovstva - zamestnanci verejnej správy musia repektova rozhodnutia
svojho nadriadeného a by príkladom pri dodriavaní etických princípov.
Na Slovensku chýba základná legislatíva pre verejnú správu, ale aj etická infratruktúra, èo brzdí nastolenie kvalitnejích vzahov medzi obèanmi a pracovníkmi
verejnej správy a na druhej strane prispieva k tolerovaniu korupèného prostredia.

4. KORUPCIA VO VEREJNOM SEKTORE
Pod¾a názoru slovenskej verejnosti je korupcia na Slovensku ve¾mi rozírená31,
predstavuje závaný problém a medzi najkritickejie oblasti v oèiach verejnosti patrí
zdravotníctvo, súdy a prokuratúra a polícia.32
Obèania zastávajú názor, e korupcia vo verejnom sektore je rozírená, iba 1% si
myslí, e korupcia v tomto sektore je zriedkavá. Je to veobecne pociovaný problém,
ktorý vyaduje úèinné rieenia.
Tab. 20: Do akej miery je pod¾a Vás korupcia rozírená vo verejnom sektore?
19
45
28
1
7

Týka sa takmer vetkých úradníkov
Týka sa väèiny úradníkov
Týka sa iba niektorých úradníkov
Je ve¾mi zriedkavá
Neviem

Príèiny korupcie vo verejnom sektore vidia obèania najmä v túbe pracovníkov
verejnej správy po osobnom zbohatnutí a v poklese ich morálky. Ako ïaliu príèinu vidia nedostatky vo formálnych pravidlách - nedostatky v zákonoch a ich nedodriavanie,
nevymáhanie. Za jednu z príèin oznaèujú aj nízke platy úradníkov vo verejnom sektore.
31 Pod¾a

výskumu realizovanom agentúrou FOCUS pre Centrum hospodárskeho rozvoja v júni 1999 si tvrtina opýtaných myslí, e úplatkárstvo je v súèasnosti rozírenejie ako pred parlamentnými vo¾bami v roku 1998, polovica
si myslí, e rozírenos tohto fenoménu sa nezmenila (Názory slovenskej verejnosti na korupciu 1999).
32 Výskum

korupcie , 1999.
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Naznaèuje to, e obèania skôr veria "teórii zhnitých jabåk", teda e je potrebné
vymeni skorumpovaných predstavite¾ov a nahradi ich lepími. Málo sa vníma to,
e ¾udia v rovnakom systéme sa správajú rovnako a dôkladná zmena vyaduje zmeni
prostredie, pravidlá fungovania.
"Tí, ktorí hovoria, e medzi ¾uïmi prekvitá korupcia a ïalie neduhy, zistia, e príèinou je rovnaké správanie sa tých,
ktorí vládnu." (Niccolo Macchiavelli, Discourses, III.)
Tab. 21: Hlavné príèiny korupcie vo verejnom sektore
Tí, ktorí sú pri moci, túia rýchlo zbohatnú
Pokles morálky úradníkov
Príli mierne zákony
Zákony sa neuplatòujú
Nízke platy úradníkov vo verejnom sektore
Bývalý reim skorumpoval ¾udí
¼udia sú v zásade neèestní
Iné
Neviem

40
17
12
9
8
5
4
1
5

V rovnakom duchu vyzneli aj výsledky výskumu US AID/World Bank. Ako najèastejie dôvody toho, preèo sa pre verejné odha¾ovanie korupcie zatia¾ urobilo tak málo,
boli uvádzané argumenty: "sú do toho zapájaní ¾udia, ktorí majú významné funkcie
a "tí, ktorí by mali korupciu odha¾ova, sú sami skorumpovaní". Vo veobecnosti
môeme poveda, e bení obèania vidia politikov a úradníkov ako hlavnú príèinu, ako
nosite¾ov korupèného správania. S tým súvisí aj skutoènos, e ako najúèinnejí "recept" proti korupcii sú najèastejie uvádzané "tvrdé postihy tých, ktorí prijímajú úplatky".
Na ilustráciu ete uveïme, e kým tento postup uviedli dve tretiny opýtaných, "tvrdé
postihy tých, ktorí dávajú úplatky" uviedlo len 13% respondentov. Verejnos ve¾mi
výrazne rozliuje medzi dávaním a prijímaním úplatkov, identifikuje a solidarizuje sa
s tými, ktorí dávajú, a vo ve¾kej miere ich zbavuje spoluzodpovednosti na korupcii.
Do akej miery je rozírená skúsenos s nekorektným, neférovým správaním úradníkov vo verejných slubách? Väèina opýtaných (60%) uviedla, e takúto skúsenos
za uplynulých 10 rokov zaila, 30% odpovedalo negatívne.
Skúsenosti obèanov tie hovoria, e sluby, ktoré majú by poskytnuté bezplatne,
sa spájajú s korupciou. Takmer 50% obèanov väèinou dáva úplatok, 9% ho dáva vdy
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a 38% nikdy. To hovorí v prospech zavedenia platieb, resp. príplatkov za poskytovanie
urèitých nedostatkových sluieb alebo za ich rýchle poskytnutie. Argument, e by
dochádzalo k diskriminácii, je spochybnite¾ný, pretoe ak polovica obèanov za "bezplatné" sluby u teraz reálne platí, k reálnej diskriminácii u dolo. Platby by mohli
vyrovnáva ponuku a dopyt a zvýili by transparentnos.
Tab. 22: Ako èasto ste museli da úplatok úradníkovi za sluby, ktoré ste mali bene
dosta bezplatne?

Vdy
Väèinou
Nikdy
Neviem

Stretol/a sa s neférovým
postupom úradníka
14
63
21
2

Nestretol/a sa s neférovým postupom úradníka
2
31
66
1

Obèania v korupènom prostredí nemajú istotu, e pravidlá sa budú korektne aplikova,
iba 7% obèanov si myslí, e aj bez úplatku budú úradníci postupova korektne. 57% sa
domnieva, e to závisí od náhody, èo signalizuje ve¾mi vysokú mieru neurèitosti pravidiel a prostredia vo verejnej správe. Takmer 30% obèanov si myslí, e bez úplatkov
nedostanú iadanú slubu. Názory tých, ktorí sa stretli s neférovým postupom, a tých,
ktorí takú skúsenos nemajú, sa opä diametrálne líia.
Tab. 23: Postupujú úradníci férovo aj bez toho, e by ste im dali úplatok?

Urèite áno
Záleí od náhody, astia
Je to nepravdepodobné
Urèite nie
Neviem, nedokáem posúdi

Stretol/a sa s neférovým
postupom úradníka
4
59
21
13
4

Nestretol/a sa s neférovým postupom úradníka
14
57
12
12
5

Navye obèania sú bezradní, nevedia, ako sa môu bráni, aké sú ich práva. A 41%
by na neférové správanie úradníka rezignovalo a nechalo to tak, 14% nevie, ako by reagovalo. Najviac obèanov by neférový postup rieilo sanosou na prísluných úradoch.
Skúsenos s neférovým, nekorektným správaním úradníka sa prejavuje aj na názoroch
respondentov na rozírenos korupcie vo verejnom sektore.
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Tab. 24: Korupcia sa týka

Takmer vetkých úradníkov
Väèiny úradníkov
Iba niektorých úradníkov
Je ve¾mi zriedkavá
Neviem, nedokáem posúdi

Stretol/a sa s neférovým
postupom úradníka
23
51
21
1
4

Nestretol/a sa s neférovým postupom úradníka
14
35
41
2
8

Tab. 25: Vedeli by ste na koho sa máte obráti, ak by ste sa chceli saova v prípade
neférového postupu...
Telekomunikácií
Lekára alebo zdravotného personálu
Úradníkov tátnej správy na miestnej úrovni
Starostu
Súdov
Daòových úradníkov
Intitúcií alebo orgánov ústrednej tátnej správy
Poslanca Národnej Rady SR (parlamentu)

Áno
73
72
64
56
49
48
30
28

Nie
26
28
35
43
50
51
69
71

Poznámka: Zvyok do 100 % tvoria odpovede neviem.
Najmenej sú obèania informovaní, ako postupova pri nekorektnom konaní poslanca
a úradníkov na centrálnej úrovni. Obrazne povedané: sféra "ve¾kej" politiky je benému
obèanovi ve¾mi vzdialená a nepozná cesty, ako by sa k nej mohol priblíi. Na druhej
strane obèania by vedeli, ako majú postupova pri sanostiach na telekomunikácie
(73%), lekárov a zdravotnícky personál (72%), úradníkov na miestnej úrovni,
teda v prípadoch, keï existuje tandardizovaný postup, resp. poznanie pomerov.
Zákon o prístupe k informáciám, ktorý nadobudne úèinnos od 1. januára 2001, by
mal vytvori tlak na verejnú správu, aby systémovo oetrila zverejòovanie informácií,
postupov pre obèanov.
Tab. 26: Reakcia na neférový postup úradníka
Nechal by som to tak
Saoval by som sa na prísluné úrady
Ponúkol by som mu nieèo, aby sa ku mne správal inak
Neviem, nedokáem posúdi
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Na neférový, nekorektný postup úradníka by 41% opýtaných reagovalo pasívne, na
druhej strane aktívne konanie predpokladá - minimálne v deklaratívnej rovine - 37%
respondentov. Vô¾a a chu prekona pasivitu a bezmocnos vo vzahu k verejnej správe
existuje. Výsledky aktuálneho výskumu korepondujú zo zisteniami rozsiahleho
výskumu korupcie na jeseò 1999, v ktorom 42% respondentov uviedlo, e by prípadné
iadanie úplatku nezverejnilo. Ako dôvod takéto postupu bol najèastejie uvádzaný
strach z pomsty, ïalej obavy z dôsledkov oznámenia, na 3. mieste figuroval dôvod "úplatok je jediný spôsob, ako môem nieèo vybavi, získa".
Tab. 27: Ako by ste reagovali, keby ste sa dozvedeli, e Vá známy dal alebo vzal úplatok?
H¾adel by som si svojho, nestaral by som sa o to
Snail by som sa mu to vyhovori
Vyhol by som sa mu
Oznámil by som to prísluným úradom
Iné
Neviem

67
14
6
1
6
6

V reakcii na nekorektné alebo korupèné správanie èi u úradníkov alebo aj známych
prevauje stratégia "nezasahovania". Pasívnym prístupom obèanov sa vak výrazne
zniuje riziko takéhoto správania. V prípade verejnej správy - najmä na vyej úrovni obèan väèinou ani nevie, na koho sa obráti. Napr. z výskumu US AID/Svetová
banka vyplýva: na nekvalitné sluby verejných a tátnych organizácií by sa saovali
dve tretiny opýtaných, polovica z nich vak nevie, kde.
Obèania odsudzujú dávanie úplatkov pracovníkom verejnej správy (45% obèanov
to povauje za neprijate¾né), do istej miery odliujú od úplatku prejavenie vïaènosti.
Tab. 28: Myslíte si, e dávanie úplatku úradníkom vo verejných slubách je prijate¾né, ak:
45
26
15
4
3
7

Nikdy
Ako vyjadrenie vïaènosti
Mi urobil láskavos
Ak to robí kadý
Ak ma o to poiada
Neviem, nedokáem posúdi

V korupènom prostredí sa obèania dostávajú do situácie, e musia riei morálnu
dilemu, napr. medzi nemorálnym úplatkom a obavou o zdravie seba alebo svojich blízkych. Preto rieenie korupcie by malo smerova k odstráneniu prvkov, ktoré generujú
korupènos prostredia ove¾a viac ako k apelom na morálku obèanov nedáva úplatky.
Ale obèan by mal by aktívny pri presadení takýchto zmien.
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ZÁVER
Paternalistický verzus participatívny model
Pre vzah verejnej správy a obèanov sú ve¾mi dôleité oèakávania, ktoré majú
obèania voèi tátu. Vývoj vo svete smeruje od demokracie typu "fatherhood", keï tát
preberá starostlivos o obèanov, správa sa ako "prísny, ale starostlivý otec" a obèan je
viac-menej v pasívnej pozícii; k typu "partnership", v ktorom je jedným z hlavných
aktérov aktívny obèan - obèan, ktorý vystupuje vo vzahu k vláde ako jej partner. Je
aktívny v tom zmysle, e okrem delegovania výkonu svojich práv na poslancov sa sám
snaí prevzia zodpovednos a prostredníctvom záujmových skupín (napr. obèianske
zdruenia) presadzuje a vytvára v demokratickom prostredí intitúcie potrebné na
efektívne fungovanie parlamentnej demokracie. Zároveò vládu kontroluje a vláda sa
obèanovi zodpovedá, "skladá úèty".
V samotnej verejnej správe je badate¾ný trend zmien od byrokracie k adhockracii,
k orientácii na obèana - klienta, e-governance.
Okrem toho, e participatívny model generuje lepie ekonomické výsledky a minimalizuje sa v òom priestor pre korupciu, vytvára lepie predpoklady pre budúci rast.
Kvalita "sociálneho kapitálu" sa stáva významným faktorom úspenosti jednotlivých
ekonomík a spoloèností.
V SR vo vzahu verejná správa - obèan stále pretrvávajú prvky paternalistického
modelu. Výsledky prieskumu naznaèujú, e sa to takto odráa aj vo vnímaní obèanov.
Obèania nie sú spokojní so spravovaním vecí verejných. U obèanov sa prejavuje do
istej miery spomienkový optimizmus a isté resentimenty k obdobiu pred rokom 1989,
najmä pokia¾ ide o ekonomické istoty. Optimálny model spravovania spoloènosti vak obèania spájajú s modelom aplikovaným v západných trhových ekonomikách. Na druhej strane
vidie silnú podporu demokratickému spôsobu vládnutia najmä v oblasti ¾udských práv.
Vzah verejná správa - obèan sa formuje dlhodobo pod vplyvom formálnych a neformálnych pravidiel33. Je dôleité si uvedomi, e dynamika formálnych a neformálnych pravidiel je rozdielna. Kým formálne pravidlá sa môu meni relatívne èasto,
neformálne pravidlá sú ve¾mi konzervatívne a menia sa v priebehu desiatok, niekedy
Pod formálnymi pravidlami v zmysle novej intitucionálnej teórie rozumieme pravidlá, zákony, normy, intitúcie.
Pod neformálnymi pravidlami chápeme vzorce správania, zvyky, nepísané pravidlá, hodnoty.
33
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stoviek rokov. Zavedenie formálnych pravidiel môe prebehnú rýchlo, ich aplikácia
vak môe narazi na ich neakceptáciu obèanmi.
Vzah verejná správa - obèan
Neformálne pravidlá
Tradície, zvyky, vzorce správania
Zdie¾ané hodnoty
Skúsenos

Formálne pravidlá
Absencia
Nefunkènos
Nevymáhanie

Formálne a neformálne pravidlá sa nemôu od seba ve¾mi vzdiali, pretoe ak
formálne pravidlá nemajú svojich nosite¾ov, nebudú ani repektované.
Prieskum ukázal, e obèania problémy súvisiace s korupciou vidia skôr v rovine
jednotlivcov a ich nemorálnych postojov. Menej vnímajú, e nestaèí "zhnité jablká"
vyhádza z koíka, pretoe ak koík bude vlhký, èie ak sa prostredie nezmení, potom
v òom budú aj ïalie jablká hni.
V oblasti formálnych pravidiel jedným z problémov transformácie je, e chýbajú
niektoré zákony, resp. sú nefunkèné alebo nie je garantovaná vynútite¾nos pravidiel.
To vytvára potenciálny priestor pre korupciu vo verejnej správe.
Problémom transformujúcich sa ekonomík je absencia niektorých pravidiel, ich
nefunkènos a veobecne nízka vymáhate¾nos ich dodriavania. Zmena formálnych pravidiel znamenala rýchlu prípravu a prijatie znaèného poètu právnych noriem v krátkom
èase. Tým bola, samozrejme, poznaèená ich kvalita, konzistentnos i trvácnos. Rýchle
zmeny súvisiace s transformáciou ekonomiky neboli podporené intitucionálnou reformou, potrebnou na zabezpeèenie dlhodobého rastu. Medzery v intitucionálnom rámci
umonili úzkym záujmovým skupinám profitova z tejto situácie, rozírila sa korupcia,
klientelizmus. Obèania sa dostali do situácie, e sa majú zmieri s tým, e aj "ve¾ké
kauzy", napr. tunelovania podnikov, zneuitia úradu ostanú nepotrestané.
" Cnos je niekedy aj odmenou. Jednou z veèných právd morálky
je, e zlým sa nedarí vdy zle a dobrým sa nedarí vdy dobre." 34
Mono poveda, e v SR je tát silný i slabý zároveò: zásahy tátu sú síce poèetné,
ale pravidlá nie sú funkèné, a nie sú úèinne vymáhané. To vytvára predpoklady pre
korupciu. Prispieva k tomu aj samotný proces transformácie, kde staré pravidlá u
34 Etika

verzus ekonomika. The Economist, 2 000.
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neplatia a nové ete nie sú efektívne implementované. R. Rose (1991) èlení ekonomiky
na obèianske a neobèianske. Neobèianska ekonomika môe by trhová, ale pravidlá sa
nedodriavajú, existuje korupcia, podnikatelia sa orientujú na "rent seeking", a nie na
"profit seeking". Dôsledkom je niia efektívnos ekonomiky a snaha po rozdelení
bohatstva, a nie po jeho tvorbe. Slovensko mono zaradi skôr k neobèianskym ekonomikám.
Na Slovensku sa ve¾mi málo pokroèilo v reforme verejnej správy, súdnictva a právneho systému, kontrolného mechanizmu.
Reforma verejnej správy v SR dosia¾ nebola realizovaná, èo má vplyv na vzahy
obèanov k verejnej správe. Personálna politika vo verejnej správe nie je vykonávaná
profesionálne, v dôsledku èoho verejná správa stráca reputáciu. Stáva sa málo atraktívnym povolaním, najmä pre mladých ¾udí, èo je v protiklade s potrebami naplnenia
nových funkcií verejnej správy, jazykovými schopnosami a kreativitou.
Reprofesionalizácia verejnej správy by mala by vedená v smere zvýenia kvalifikaèných schopností, ale aj novým definovaním hodnôt správania. Profesia pracovníka
verejnej správy sa degradovala a je vnímaná skôr ako posledné moné zamestnanie,
necení a nepestuje sa profesionalita. Mladí, dynamickí ¾udia nevidia dlhodobú
perspektívu zamestnania vo verejnej správe a preferujú súkromný sektor. Dôsledkom je
vysoká fluktuácia pracovníkov, chýba budovanie tradícií, kontinuity. Navye, neexistujú pravidlá pre prijímanie, kariérny postup, odvolanie. Neexistuje spoloèné riadenie
pracovníkov tátnej správy, personálna politika. Zamestnanci sú v pracovnom pomere
k jednotlivým ministerstvám, resp. orgánom tátnej správy. Málo sa vyuívajú otvorené
konkurzy. Motivácia pracovníkov je nízka vzh¾adom na systém odmeòovania. Preto sa
èasto uchýlia k snahe prilepi si formou zneuitia úradu na osobný prospech.
Výsledky výskumu naznaèujú, e reforma verejnej správy nutne potrebuje ma aj
rozmer etickej reformy, vytvorenie etickej infratruktúry, tandardov.
Korupènos prostredia súvisí aj so irím intitucionálnym rámcom, najmä s málo
funkènými zodpovednostnými, kontrolnými a sankènými mechanizmami. Mechanizmy
zodpovednosti, kontroly, monitoringu chýbajú, alebo nie sú dostatoène úèinné.
Kontrolnú èinnos v súèasnosti vykonávajú viaceré intitúcie, správy z nej vak spravidla nie sú zverejòované, obèania nie sú informovaní o tom, aké opatrenia boli prijaté
na nápravu. Tým sa ve¾mi limituje obèianska kontrola a tlak verejnej mienky na zmeny.
Z prieskumu vyplýva, e obèania majú málo informácií, kam sa majú obráti, iada
informácie, resp. poda sanos. Najmä oblas tzv. ve¾kej politiky je
v nedoh¾adne. Seba obèania vidia skôr ako objekt politiky a nie subjekt, ktorý má vplyv
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na chod vecí verejných. Výsledky prieskumu naznaèujú, e vyí stupeò politickej
dezorientácie, neinformovanosti, obèianskej bezmocnosti a apatie sa prejavuje predovetkým u ¾udí s niím vzdelaním, kvalifikáciou, ¾udí s horou ekonomickou situáciou,
niou mobilitou.
Pretoe funkèný legislatívny rámec sa nedá vybudova rýchlo, je dôleité, aby pravidlá boli transparentné, aby tlak verejnej kontroly zabránil jeho zneuívaniu v prospech
istých skupín. Transformácia zásadným spôsobom mení aj polohu vzahov verejnej
správy k podnikate¾skému sektoru, ale aj k obèanom. Zmeny smerujú k deregulácii,
privatizácii, decentralizácií a orientácii na výsledky a zákazníka aj vo verejnej
správe.
Veobecné neakceptovanie etických a morálnych hodnôt nemotivuje pracovníkov
verejnej správy meni vzorce správania. Obèania zase majú málo informácií o tom, na
èo majú právo, aké sú postupy pri vybavovaní záleitostí, èo ich stavia èasto znovu do
pasívnej pozície voèi verejnej správe, resp. na "podmazanie" a urýchlenie vybavenia
vyuívajú úplatky a iné formy korupcie. Téma nového participatívneho vzahu obèan verejná správa sa dosia¾ málo otvorila, málo sa o nej informuje a verejne diskutuje.
Za revoluènú pozitívnu zmenu mono povaova prijatie zákona o slobodnom
prístupe k informáciám. Aby sa aj pod jeho vplyvom pozitívne menili aj vzahy
verejnej správy a obèanov je potrebné systémovo pripravi jeho aplikáciu zo strany
verejnej správy, ale na druhej strane informova obèanov o monostiach a právach,
ktoré im zákon dáva.
"Vláda ¾udu bez informovanosti alebo bez moností získa informácie je iba prológom fraky alebo tragédie, alebo mono oboje.
Vedomos bude vdy vládnu nevedomosti a ¾udia, ktorí skutoène
chcú by správcami svojich vecí, sa musia vyzbroji silou, ktorú
vedomos so sebou prináa."
Výsledky výskumu potvrdili ve¾mi silný vplyv a konzervatívnos neformálnych
pravidiel na formovanie vzahu verejná správa - obèan. Vytvorenie hodnotovej
orientácie spoloènosti, jej hierarchia princípov je dlhodobý proces, ovplyvnený
historickými, kultúrnymi a ekonomickými podmienkami. Doterají priebeh transformácie ukázal, e jej rýchlos a úspenos závisí do znaènej miery od neformálnych
pravidiel (kultúra, morálka, zvyky, vzorce správania a pod.). Na rozdiel od formálnych
sa nedajú rýchlo implementova, majú istú zotrvaènos. Paternalistická pozícia tátu
zanechala stopy v myslení, oèakávaniach obèanov. Porozumie neformálnym pravidlám
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znamená vráti sa ove¾a hlbie do histórie (nielen "socialistickej"), pozna kultúrne,
informaèné a geografické vplyvy. Napr. u pohanské zvyky uzmierovania bostiev èi
kupovanie odpustkov má v sebe zárodky korupèného správania.
V období centrálne plánovanej a riadenej ekonomiky a spoloènosti sa deformoval vzah
obèan - verejná správa v dvoch smeroch. Na jednej strane to bol paternalizmus, keï tát
preberal zodpovednos za vetko a obèan nadobudol pocit, e niekto sa má
oòho stara. Na druhej strane sa potláèali práva obèana, odcudzila sa správa vecí
verejných od obèana, verejná správa bola nástrojom potláèania obèianskych práv a slobôd.
Pasivita obèanov bola súèasou systému. Iniciatíva obèana bola potláèaná. V spoloènosti sa
vytvorilo prostredie dvojakej morálky (navonok bol povinný súhlas
s "hodnotami socializmu", v súkromí sa tieto hodnoty odmietali, vytvárali sa "pragmatické"
vzorce správania).35 Normy správania a etické hodnoty (napr. budovate¾a komunizmu,
normy pre iskrièky a pionierov) sa v minulosti sprofanovali. Nielene sa nedodriavali, ale
snahy o ich násilné implementovanie vyvolávali averziu obèanov.
Okrem vplyvov súvisiacich so socialistickým reimom je potrebné vidie aj vplyvy
naej vzdialenejej histórie. Napr. hodnotová orientácia obèanov Slovenska36 vykazuje
znaènú zotrvaènos hodnôt a regionálnu diferencovanos. Ale aj naa blízka minulos
deformovala vzorce "úspeného správania", napr. spôsob privatizácie, tunelovania podnikov, zneuívanie úradu na súkromný prospech sa stali súèasou náho ivota
a vytvárajú skeptický postoj obèanov k renesancii morálky, etiky.
Preferovanie paternalistického modelu je moné pozorova aj v súèasnosti. Obèania
na jednej strane jednoznaène podporujú demokratické zmeny v oblasti ¾udských práv,
ale na druhej strane oèakávajú pomoc zo strany tátu pri rieení ekonomickej situácie.
Príkladom je participatívny model, v ktorom aktívny obèan preberá zodpovednos
a tlaèí vládu do "skladania úètov". Potom úroveò obèanov, schopnos ich komunikácie,
dôvera (sociálny kapitál) prirodzene obmedzujú priestor pre zásahy tátu.
Spoloènostiam s vyspelým sociálnym kapitálom to umoòuje zníi transakèné náklady,
zvýi motiváciu, èo sa prejaví vo zvýení efektívnosti.
Ak je systém zaloený viac na autoritatívnych, centralistických metódach, formálnych
pravidlách, vyvoláva to:
- náklady na tvorbu systému a kontrolu jeho dodriavania
35 Napr.
36

heslo "kto nekradne, okráda svoju rodinu" alebo "kto mae, ten jede".

Pozri napr. práce sociológa Krivého: Krivý - Feglová - Balko, 1996 a Krivý, 1998.
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- straty súvisiace so zníenou motiváciou obèanov.
Obèania SR pozitívne hodnotia demokratické zmeny po roku 1989, ale neakceptujú,
resp. menej akceptujú ekonomické zmeny vplývajúce na ich situáciu. Majú tendenciu
priaznivejie hodnoti prvé roky po zmene reimu, keï sa zmeny nerealizovali, resp.
efekty neboli vidite¾né.
To, e sa nutné zmeny súvisiace s transformáciou ekonomického systému odkladali,
resp. nerealizovali v èase, keï bolo moné poèíta s podporou obèanov, znamená, e
obèania v súèasnosti odmietajú proreformné kroky, ktoré sú najmä zo stredno- a dlhodobého h¾adiska nevyhnutné, aj keï krátkodobo majú negatívne dôsledky na obèanov.
Aj skúsenosti zo zahranièia hovoria o tom, e najhorie sú na tom tie krajiny, ktoré
síce natartovali reformy, ale tie ostali nedotiahnuté, na pol ceste. Okrem negatívnych
ekonomických vplyvov súvisiacich s odstránením minulých regulaèných mechanizmov
a nedostatoèným zabezpeèením nových trhových mechanizmov, uplatòujú sa lobistické
skupiny, ktoré sa snaia ovplyvni pravidlá, regulaèný rámec tak, aby na tom profitovali.
To podporuje klientelizmus a korupciu. Pre spoloènos nepokraèovanie v reformách je
dokonca horou alternatívou ako ich nezaèatie.

Vo vzahu k spravovaniu vecí verejných sa podmienky na korupciu vytvárajú v istých situáciách (èo zároveò naznaèuje odpoveï na otázku, ako je moné obmedzi ju):
• Ak prevláda dopyt nad ponukou (z h¾adiska mnostva, kvality), do hry vstupuje
snaha získa obmedzený statok pomocou úplatku. Ako príklad mono uvies niektoré
sluby v zdravotníctve, kolstve.
• Ak platná legislatíva, vymáhate¾nos práva spôsobujú, e riziko odhalenia a znáania dôsledkov je v porovnaní s prospechom zanedbate¾né, resp. nízke.
• Ak je tolerancia obèanov voèi korupcii vysoká, neexistuje úèinný tlak na zmenu.
• Ak je v ekonomike vysoká angaovanos verejnej správy, t.j. poèetná regulácia,
prerozde¾ovacie procesy. Najmä ak dochádza k spojeniu silnej monopolnej pozície,
monosti subjektívneho rozhodovania pri jej získaní a nízkej transparentnosti.
Z prieskumu vyplýva, e uvedené faktory, najmä paternalistický vzah tátu a obèana, pasivita obèana, nedokonalos formálnych pravidiel, ich nedodriavanie, ako aj
neformálne pravidlá viac-menej akceptujúce preferovanie internalít pri rozhodovaní vo
verejnom záujme generujú znaèný priestor pre korupciu a vytváranie korupènej klímy
v spoloènosti. Ak zoh¾adníme skutoènos, e èím je rozsah korupcie väèí, tým je
potenciál pre jej írenie väèí, teda minulý vývoj silne generuje jej budúci vývoj.
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Zastavi "perpetuum mobile korupcie" potom vyaduje zásadný zlom, radikálne
zmeny. Aj výsledky prieskumu ukazujú, e obèania u neveria s¾ubom, deklaráciám,
ale iba skutky a reálne výsledky ich môu presvedèi, e je snaha skutoène veci meni.

Verejná mienka
Kontrola - výsledky

Politická vô¾a

Implementácia

Pravidlá

Pod¾a náho názoru, rieenie korupcie pri správe vecí verejných môe sledova
pirálu (pozri schému), po ktorej sa budú meni pravidlá, ich vymáhanie, ale aj obèania a ich postoje. Na presadenie zmien je potrebná politická vô¾a, ktorá sa vytvorí pod
tlakom verejnej mienky. Zmena pravidiel a ich dodriavanie spolu s vo¾ným prístupom
k informáciám a monosou obèianskej kontroly môe vies k prvým výsledkom,
ktoré nájdu odozvu vo verejnej mienke a môu iniciova ïalie zmeny.
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