
Q1 Teraz pár otázok o korupcii. Korupciou rozumieme zneužitie zverenej moci pre 
súkromný zisk. Korupcie sa môžu dopúšťať úradníci, politici alebo podnikatelia a 
môže zahŕňať materiálne alebo iné výhody. Ako hodnotíte úspešnosť súčasnej vlády 
SR v boji proti korupcii?  

 
 Súčasná vláda SR je v boji proti korupcii: 
   1.0%  veľmi úspešná 
 11.3%  skôr úspešná 
 36.7%  ani úspešná, ani neúspešná 
 29.1%  skôr neúspešná 
 14.5%  úplne neúspešná 
   7.4%  nevie 
 
 
Q2A Do akej miery sa, podľa Vás, vyskytuje na Slovensku korupcia v nasledujúcich 

oblastiach? Hodnoťte na stupnici 1 až 5, kde 1 je najmenej a 5 najviac skorumpovaní. 
 
 politické strany 
   1.3%  1 = minimálne skorumpované/í 
 18.1%  2 
 35.0%  3 
 21.4%  4 
 14.8%  5 = maximálne skorumpované/í 
   9.3%  nevie 
 
 parlament a legislatíva 
   2.1%  1 = minimálne skorumpované/ 
 25.4%  2 
 32.4%  3 
 18.0%  4 
   9.7%  5 = maximálne skorumpované/í 
 12.3%  nevie 
 
 podnikatelia 
   0.4%  1 = minimálne skorumpované/ 
 17.9%  2 
 38.8%  3 
 23.7%  4 
 13.2%  5 = maximálne skorumpované/í 
   5.9%  nevie 
 
 médiá 
   4.3%  1 = minimálne skorumpované/í 
 35.3%  2 
 27.1%  3 
 11.8%  4 
   5.1%  5 =maximálne skorumpované/í 
 16.5%  nevie 



 
  
úradníci v štátnej a verejnej správe 
   1.5%  1= minimálne skorumpované/í 
 20.8%  2 
 34.0%  3 
 21.2%  4 
 16.9%  5= maximálne skorumpované/í 
   5.6%  nevie 
 
 súdnictvo 
   0.9%  1=  minimálne skorumpované/í 
 13.8%  2 
 29.7%  3 
 24.1%  4 
 21.2%  5= maximálne skorumpované/í 
 10.3%  nevie 
 
 
Q2B A ktorá z uvedených oblastí je, podľa Vás, najskorumpovanejšia? 
 
 17.0%  politické strany 
   8.3%  parlament a legislatíva 
 11.9%  podnikatelia 
   4.7%  médiá 
 23.8%  úradníci v štátnej a verejnej správe 
 26.7%  súdnictvo 
   7.7%  nevie 
 
 
Q3A Prišli ste v priebehu uplynulých 12 mesiacov Vy alebo členovia Vašej domácnosti 

(rodičia, deti...) do kontaktu s niektorou z týchto inštitúcií/organizácií? 
 
 školy a vzdelávacie inštitúcie 
 47.7%  áno 
 51.8%  nie 
   0.5%  nevie 
 
 súdy 
 11.2%  áno 
 88.0%  nie 
   0.8%  nevie 
 
 zdravotnícke zariadenia 
 81.6%  áno 
 17.5%  nie 
   0.9%  nevie 



 polícia 
 20.6%  áno 
 78.7%  nie 
   0.7%  nevie 
 
 úrady poskytujúce potvrdenia/povolenia (matrika, kataster, stavebný úrad...) 
 47.1%  áno 
 52.1%  nie 
   0.8%  nevie 
 
 poskytovatelia služieb: plyn, voda, elektrina 
 55.7%  áno 
 43.2%  nie 
   1.1%  nevie 
 
 daňové úrady 
 33.8%  áno 
 64.6%  nie 
   1.6%  nevie 
 
 pozemkové úrady 
 15.4%  áno 
 82.5%  nie 
   2.1%  nevie 
 
 
Q3B Museli ste v priebehu uplynulých 12 mesiacov Vy alebo členovia Vašej domácnosti 

poskytnúť niektorej z týchto inštitúcií/organizácií úplatok  
(v ľubovoľnej forme)? 

 
 školy a vzdelávacie inštitúcie 
   2.9%  áno 
 43.4%  nie 
   1.9%  nevie 
 51.8%  netýka sa, nič tam nevybavovali 
 
 súdy 
   1.8%  áno 
   8.8%  nie 
   1.5%  nevie 
 87.9%  netýka sa, nič tam nevybavovali 
 
 zdravotnícke zariadenia 
 20.4%  áno 
 58.8%  nie 
   3.4%  nevie 
 17.5%  netýka sa, nič tam nevybavovali 
 



 polícia 
   2.6%  áno 
 17.2%  nie 
   1.5%  nevie 
 78.7%  netýka sa, nič tam nevybavovali 
 
 úrady poskytujúce potvrdenia/povolenia (matrika, kataster, stavebný úrad...) 
   7.5%  áno 
 38.1%  nie 
   2.3%  nevie 
 52.1%  netýka sa, nič tam nevybavovali 
 
 poskytovatelia služieb: plyn, voda, elektrina 
   1.4%  áno 
 53.1%  nie 
   2.2%  nevie 
 43.2%  netýka sa, nič tam nevybavovali 
 
 daňové úrady 
   1.3%  áno 
 31.4%  nie 
   2.7%  nevie 
 64.6%  netýka sa, nič tam nevybavovali 
 
 pozemkové úrady 
   2.8%  áno 
 11.7%  nie 
   3.0%  nevie 
 82.5%  netýka sa, nič tam nevybavovali 
 
 
Q4A Skúste prosím odhadnúť, akú celkovú sumu musela poskytnúť na úplatkoch Vaša 

domácnosť v priebehu uplynulých 12 mesiacov? 
 
 72.4%  nezaplatili sme nič 
   8.8%  bolo to menej ako 21 eur 
   7.6%  bolo to 21 až 70 eur 
   3.6%  bolo to 71 až 354 eur 
   1.0%  bolo to 355 až 709 eur 
   0.7%  bolo to 710 a viac eur 
   6.0%  nevie 
 
 



Q4B A koľko to asi predstavovalo v percentách z celkových ročných príjmov Vašej 
domácnosti? 

 
 72.4%  nezaplatili sme nič 
 12.5%  bolo to menej ako 1% ročného príjmu 
   3.6%  bolo to 1 až 10% ročného príjmu 
   1.1%  bolo to 11 až 20% ročného príjmu 
   0.3%  bolo to viac ako 20% ročného príjmu 
 10.2%  nevie 
 
 
Q5 Stalo sa v priebehu uplynulých 12 mesiacov, že by od Vás (alebo členov Vašej 

domácnosti) niekto žiadal úplatok za poskytnutie služby alebo vybavenie problému? 
 
 11.6%  áno, žiadali 
 78.8%  nie, nežiadali 
   9.6%  nevie/netýka sa 
 
 
Q6A Ak od Vás (alebo členov Vašej domácnosti) žiadali v priebehu uplynulých 12 

mesiacov úplatok, podali ste v tejto veci oficiálnu sťažnosť alebo žalobu? 
 
   1.1%  áno 
 10.5%  nie 
   2.9%  nevie 
 85.5%  netýka sa 
 
 
Q6B Ak ste nepodali oficiálnu sťažnosť alebo žalobu vo veci vyžadovania úplatku, môžete 

povedať prečo? 
 MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
 
   2.4%  nevedel/a som, ako to urobiť 
   2.8%  vyžadovalo by to príliš veľa času 
   6.2%  aj tak by to nepomohlo 
   0.7%  aj som chcel/a, ale nemohol/a som 
   5.1%  obával/a som sa odvety, pomsty 
   2.1%  z iného dôvodu 
   0.4%  nevie 
 89.5%  netýka sa 
 
 



Q7 Ak niekto poskytne úplatok aby získal nejakú službu alebo aby sa vyriešil jeho 
problém - do akej miery sa môže potom spoliehať, že sa tak naozaj stane, že 
dosiahne, čo chcel? 

 
 Poskytnutie úplatku dosiahnutie cieľa: 
   9.4%  vôbec nezaručuje 
 13.1%  skôr nezaručuje 
 25.2%  zaručuje len minimálne 
 40.0%  skôr zaručuje 
   6.0%  úplne zaručuje 
   6.3%  nevie 
 
 
Q8 Predstavte si firmu, ktorá je z hľadiska korupcie absolútne »čistá«, nikoho 

nepodpláca. Boli by ste ochotný/á kupovať jej výrobky za vyššiu cenu než výrobky 
inej, »korupčnej« firmy? 

 
 28.4%  áno 
 36.9%  nie 
 34.7%  nevie 
 
 
Q9 Čo myslíte, ako často používa podnikateľská sféra úplatky na ovplyvnenie vládnej 

politiky, tvorby zákonov a vyhlášok? 
 
   0.7%  nikdy 
   5.4%  zriedkavo 
 20.7%  občas 
 47.1%  často 
 11.5%  takmer vždy 
 14.6%  nevie 
 
 
Q10A Čo myslíte, do akej miery predstavuje korupcia v SR problém na úradoch a 

inštitúciách v prípadoch, ak chcete dosiahnuť priaznivé rozhodnutie pri predaji, 
kúpe, prenájme, reštitúcii alebo registrácii pôdy a pri riešení sporov o pôdu? 

 
   4.0%  1=nie je vôbec problémom 
 11.3%  2 
 37.2%  3 
 18.9%  4 
   8.0%  5=je veľmi vážnym problémom 
 20.5%  nevie 
 
 



Q10B A do akej miery predstavuje korupcia v SR problémy v politike a vo verejnej správe, 
keď sa prijímajú záväzné pravidlá o nakladaní s pôdou (čo sa bude privatizovať, aké 
budú územné plány, vyvlastňovanie vo verejnom záujme a výška náhrady za 
vyvlastnenú pôdu...)? 

 
    2.2%  1=nie je vôbec problémom 
    6.1%  2 
   32.2%  3 
   23.4%  4 
   17.0%  5=je veľmi vážnym problémom 
   19.1%  nevie 
  
 
Demografia 
 
Celkový hrubý príjem domácnosti 
 
 19.3%  nízky (spodný kvintil) 
 19.2%  nižší stredný (druhý kvintil) 
 11.4%  stredný (tretí kvintil) 
 23.3%  vyšší stredný (štvrtý kvintil) 
 15.3%  vysoký (horný kvintil) 
 11.5%  odmietol uviesť, nevie 
 
 
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
 
 48.5%  základné vzdelanie a vyučení 
 39.6%  maturita 
 12.0%  vysokoškolské 
 
 
Zamestnanie 
 
 56.7%  pracujúci na plný alebo čiastočný úväzok (vrátane podnikateľov) 
   9.1%  nezamestnaní 
   8.8%  nepracujúci (študenti, v domácnosti) 
 23.8%  dôchodcovia 
   1.6%  nezistené 
 
 
Náboženstvo 
 
 63.9%  rímskokatolícke/gréckokatolícke 
   0.7%  pravoslávne 
 12.2%  protestantské 
   0.2%  iné kresťanské 
   0.1%  iné 
 21.9%  žiadne 
   1.0%  odmietol uviesť, nevie 
 


