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Globálny barometer korupcie 2010 

Otázky a odpovede 

1. Čo je Globálny barometer korupcie? 
2. Aké sú otázky Barometra? 
3. Ako a prečo je slovenská verzia prieskumu odlišná od globálnej? 
4. Kto vykonával výskum a kedy bol uskutočnený? 
5. Ktoré krajiny sú zahrnuté v Barometri za rok 2010? 
6. Ktoré krajiny sú zahrnuté prvýkrát? Ktoré už nie sú zahrnuté? 
7. Ako môžem využiť Barometer? 
8. Môžu byť čísla z rôznych rokov Barometra vzájomne porovnávané? 
9. Ako sa Barometer líši od výskumu Indexu vnímania korupcie (Corruption Perception Index) a 

Indexu úplatkárov (Bribe Payers Index)? 
 

1. Čo je Globálny barometer korupcie? 
 

Globálny barometer korupcie (GBK) organizácie Transparency International je jediný celosvetový 
prieskum skúmajúci názory verejnosti na korupciu a osobné skúsenosti s úplatkami. Ako prieskum 
verejnej mienky poskytuje pohľad bežných občanov na korupciu, účinnosť protikorupčných opatrení, 
ale aj osobné skúsenosti obyvateľstva s korupciou za posledný rok.  

Celosvetovo siedmy ročník Barometra 2010 je historicky najväčší a zahŕňa odpovede viac ako 90 tisíc 
respondentov z 87 krajín vrátane Slovenska. 

2. Aké sú otázky Barometra? 
 

Barometer kladie otázky o korupcii a skúsenostiach s úplatkami. Zisťuje, ktoré inštitúcie podľa 
občanov aktívne znižujú korupciu a či vládne protikorupčné aktivity fungujú. V roku 2010 Barometer 
po prvýkrát skúmal osobnú ochotu odpovedajúcich zapojiť sa do boja proti korupcii.  

Otázky Barometra sa obmieňajú a nie všetky otázky z predchádzajúcich ročníkov sú zahrnuté v roku 
2010. V prípade opakovaných otázok je možné porovnávať výsledky z rôznych rokov.  

Úplný zoznam otázok Barometra z roku 2010 je uvedený v Prílohe B správy dostupnej na 
stránkehttp://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb 

Slovenská  verzia Barometra 2010 má čiastočne odlišné otázky – úplný dotazník je dostupný na 
stránke:  http://www.transparency.sk/gbk2010/ 
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3. Ako a prečo je slovenská verzia prieskumu odlišná od globálnej? 

Globálny barometer korupcie bol na Slovensku v roku 2010 vykonávaný po prvýkrát a jeho obsah sa 
čiastočne líši od prieskumu vykonávaného centrálou TI. Tento rozdiel bol spôsobený komunikačnou 
chybou. 

Dotazník obsahuje otázky Globálneho barometra korupcie z roku 2009, čo nebráni porovnávaniu 
zhodných otázok s dotazníkom z roku 2010. Pre neskoré začatie prieskumu na Slovensku nie sú dáta 
zatiaľ v súhrnnej správe. Predpokladáme, že správa bude o porovnateľné slovenské výsledky 
aktualizovaná. 

Na Slovensku prieskum vykonávala Agentúra MVK na vzorke 1120 respondentov počas novembra 
2011. 

Všetky relevantné informácie k slovenskej verzii  Globálneho barometru korupcie nájdete na 
stránkach: http://www.transparency.sk/gbk2010/ 

 
4. Kto vykonával výskum a kedy bol uskutočnený?  
 

Výskum Globálny barometer korupcie v roku 2010 vykonávala s výnimkou dvoch krajín pre 
Transparency International spoločnosť Gallup International. V Bangladéši výskum uskutočnila 
samotná TI, v Mongolsku ho uskutočnil Nezávislý protikorupčný úrad.  

Zber dát prebiehal medzi 1. júnom a 30. septembrom 2010 formou osobných rozhovorov (face-to-
face), telefonicky, spätným dotazníkom alebo prostredníctvom online interview.  

Dotazník Barometra je recenzovaný Komisiou TI pre indexy, ktorá sa skladá z popredných odborníkov 
na korupciu, výskumné metódy, ekonometriku a štatistiku. O konečnej podobe a publikovaní 
výskumu rozhoduje TI. Gallup International zodpovedá za dáta a kontrolu ich kvality.  

Bližšie informácie o metodike výskumu získate v Prílohe A správy dostupnej na stránke 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb 

 

5. Ktoré krajiny sú zahrnuté v Barometri za rok 2010? 
 

Tento rok zahŕňa 86 krajín oproti 69 krajinám z roku 2009. Barometer nestanovuje, ktoré krajiny 
môžu byť do prieskumu zaradené, pričom TI dúfa, že zoznam krajín, v ktorých sa prieskum 
uskutočňuje, sa bude naďalej rozširovať. Tento cieľ je závislý na finančných zdrojoch.  

Zoznam skúmaných krajín od roku 2003 je dostupný v Prílohe E správy dostupnej na stránke 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb 
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6. Ktoré krajiny sú zahrnuté prvý raz? Ktoré už nie sú zahrnuté? 

 
Krajiny skúmané 
po prvýkrát 

 
Prvý krát od 
2007 

 
Prvý krát od 
2006 

 
Prvý krát od 
2004 
 

 
Nezahrnuté 
2010 

Austrália Francúzsko Fidži Afganistan Brunej 
Bangladéš Nemecko Mexiko Brazília Kuvajt 
Čína Írsko Taiwan Lotyšsko Panama 
Nový Zéland JAR    
Papua Nová 
Guinea 

Vietnam    

Slovinsko     
Šalamúnove ost.     
Vanuatu     
Slovensko*     

* Pre špecifické postavenie Slovenska v prieskume, prosím prejdite späť otázku 3. 

7. Ako môžem využiť Barometer? 
 

Barometer je unikátny zdroj empirických dát o pohľade verejnosti na korupciu  
a osobných skúsenostiach s korupciou.  

Politici a osoby vo verejných funkciách sa môžu za pomoci dát oboznámiť s názorom verejnosti na 
mieru korupcie vo verejných inštitúciách a službách, ktoré zabezpečujú. Taktiež môžu porozumieť 
forme a frekvencii drobného úplatkárstva podľa demografických ukazovateľov. Barometer tak 
identifikuje oblasti, na ktoré je potrebné sa zamerať, či už politickými opatreniami alebo ďalším 
výskumom.  

Mimovládne organizácie a žurnalisti môžu za pomoci Barometra identifikovať najpálčivejšie miesta a 
zvyšovať povedomie o miere korupcie v danej krajine či krajinách a vyvíjať tak tlak na zmenu.  

Výskumníci môžu používať Barometer na odhaľovanie príčin a dôsledkov korupcie  
a úplatkov v rôznych krajinách. Barometer je svojím zameraním a pokrytím unikátnym zdrojom pre 
vedeckú komunitu.  

 
8. Môžem porovnávať čísla z rôznych rokov Barometra? 
 

Áno. Výsledky otázok, ktoré sa opakovali vo viacerých ročníkoch Barometra je možné priamo 
porovnávať. Keďže tohtoročný výskum je už siedmy v poradí, je možné skúmať trendy na otázky ako 
napríklad ktoré inštitúcie považuje verejnosť za najviac skorumpované, efektivitu vládnych snáh v boji 
proti korupcii alebo percento občanov dávajúcich úplatky. 

Výsledky a detailné informácie o predchádzajúcich ročníkoch Barometra je možné získať na: 
www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb 
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9. Ako sa Barometer líši od výskumu Indexu vnímania korupcie (Corruption Perception Index) 
 a Indexu úplatkárov (Bribe Payers Index)? 

 

Zatiaľ čo Barometer je výskumom verejnej mienky, Index vnímania korupcie (CPI) 
a Index úplatkárov (BPI) sú založené na názore odborníkov. 

CPI odráža názory odborníkov na korupciu vo verejnom sektore a politike. Napriek zmieneným 
odlišnostiam, medzi oboma prieskumami je nezanedbateľná korelácia (3. sekcia správy). 

Bližšie informácie o CPI získate na adrese: 

http://www.transparency.sk/vystupy/rebricky/ 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi 
 

BPI interpretuje názory manažérov v súkromnom sektore, ktorí hodnotia pravdepodobnosť 
podplácania firiem z ekonomicky silných krajín v zahraničí.  

 
Bližšie informácie o BPI získate na adrese: 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi 
 

 

 


