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Každý druhý Slovák vníma súdy ako skorumpované
Oproti roku 2006 vzrástlo vnímanie klientelizmu na súdoch o tretinu  

Takmer  každý  druhý  Slovák  považuje  úplatkárstvo  na  súdoch  a prokuratúre  ako 
veľmi rozšírené. Ďalšia štvrtina tvrdí, že na týchto inštitúciách korupcia existuje, no 
nevie odhadnúť jej rozsah.  Spolu s ministerstvami sa tak súdy radia na druhé miesto 
v oblastiach,  kde  je  podľa  vnímania  najviac  úplatkárstva.  Prvým  je  dlhodobo 
zdravotníctvo.  Vyplýva  to  z reprezentatívneho  prieskumu,  ktorý  pre  Transparency 
International  Slovakia  (TIS)  v novembri  2009 urobila  agentúra  Focus.  Po poklese 
v rokoch  2004-2006  tak  úroveň  korupcie  v súdnictve  od  minulých  volieb  opäť 
stagnuje.

Zdroj: prieskum Focusu pre Transparency International 

Až  o tretinu  (z  22%  na  30%)  za  ostatného  tri  a  pol  roka  vzrástlo  vnímanie 
uprednostňovania osobných záujmov na úkor verejného záujmu na súdoch podľa 
rovnakého prieskumu. Úrovňou klientelizmu sa tak súdy zaradili na štvrté miesto za 
poslancov NR SR, ministrov vlády a ministerských úradníkov. 
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Aj tieto čísla predstavil riaditeľ TIS Gabriel Šípoš na seminári „Výzvy slovenského 
súdnictva a možnosti  zlepšenia existujúceho stavu,“  ktorý TIS usporiadala  vo 
štvrtok 10.12 v Bratislave. Podľa neho je nezávislosť súdov verejnosťou negatívne 
vnímaná bohužiaľ v čase, keď ich krajina potrebuje mať čo najnezávislejšie. Práve 
súdy totiž teraz rozhodujú v sporoch, keď politici ovládajúci vládnu aj legislatívnu moc 
stupňujú útoky na médiá (spory o ochranu osobnosti), súkromný sektor (investori do 
zdravotníctva,  energetiky,  dôchodkové  spoločnosti)  či mimovládne  organizácie 
(žiadosti o poskytovanie informácií).
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Keith A. Eddins, súčasný najvyšší predstaviteľ Veľvyslanectva USA na Slovensku, 
vyslovil obavy z najnovšieho vývoja v slovenskom súdnictve:

„Keď významná časť  sudcov vyjadrí  obavy  z  atmosféry  strachu a  zastrašovania,  
vnímame to. Keď sa dozvieme, že občania sa nemôžu dostať k rozhodnutiu súdu,  
ktoré ovplyvňuje kvalitu ich života, nerozumieme tomu. Keď vidíme, že Dohovor OSN 
o boji proti korupcii je citovaný ako jeden z dôvodov na zrušenie Špeciálneho súdu,  
lámeme si nad tým hlavu. Keď čítame, že sudcovia čelia disciplinárnemu stíhaniu za  
to, že pravdivo a pod prísahou svedčili na súde alebo verejne hovorili o problémoch  
v  justícii,  čudujeme  sa,  prečo.  Keď  počujeme,  že  sa  od  sudcov  žiada,  aby 
rozhodovali  kauzy  takým  spôsobom,  ktorý  viac  ako  zákonu  vyhovuje  niektorým 
stranám v spore, máme obavy.” 

Pavel Nechala z TIS tiež prezentoval výsledky ankety medzi 60 slovenskými súdmi 
(existuje ich spolu 63).   Vyplynula z nej nízka otvorenosť súdov voči verejnosti  a 
nedostatočné technické vybavenie.  Len 13 súdov tvrdí, že má vlastné internetové 
stránky.  Až  46  súdov  nemá  ani  len  vlastného  hovorcu.  Tri  štvrtiny  všetkých 
pojednávacích  miestností  súdov  nie  sú  vybavené  technikou  na  aspoň  zvukové 
nahrávanie  priebehu  procesu.  Šesť  súdov  dokonca  nemá v  každej  pojednávacej 
miestnosti počítač.  

Na  seminári  tiež  vystúpili  Pavel  Holländer,  podpredseda  Ústavného  súdu  ČR, 
Radoslav Prochádzka, advokát a vysokoškolský pedagóg, Paul Springer, predseda 
súdu  v Siegene  (Nemecko),  Alexandra  Krsková  z Právnickej  fakulty  Trnavskej 
univerzity,  Jana  Dubovcová,  sudkyňa  okresného  súdu  v Banskej  Bystrici,  Luboš 
Dörfl, podpredseda Krajského súdu v Prahe a Miroslav Beblavý z Inštitútu pre dobre 
spravovanú  spoločnosť.  V poslednej  časti  seminára  prezentovali  svoje  návrhy  na 
zlepšenie situácie v súdnictve zástupcovia politických strán SDKÚ, KDH, Most-Híd, 
SaS a OKS. Pozvanie neprijali strany Smer, HZDS, SNS, a ani osobne ministerka 
spravodlivosti SR. 

Prezentácie zúčastnených budú zverejnené na webstránke www.transparency.sk.

Gabriel Šípoš
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Seminár  finančne  podporilo  Veľvyslanectvo  USA  v Bratislave  a Open  Society 
Institute.
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