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Abstrakt 

Predmetom záujmu bakalárskej práce je fenomén postsocialistickej korupcie. Korupcia 

je častým námetom spoločenských diskusií, tie sú však takmer výlučne zamerané na 

súčasnú situáciu a hlavne korupčné kauzy. Táto práca sa pokúša ísť hlbšie a analyzuje 

do akej miery je korupcia v strednej Európe dedičstvom socialistického reţimu a 

následného obdobia transformácie. Korupcia nie je moderným fenoménom, v strednej 

Európe sa vyskytuje uţ celé storočia. Ako zlomový bod sa však javí nástup socializmu, 

ktorý zmenil celú spoločenskú štruktúru. Práca skúma nakoľko štrukturálne 

charakteristiky socialistických reţimov ako ich hierarchický charakter alebo 

nedostatkové ekonomiky viedli k utvoreniu nových vzorcov korupčného jednania a ako 

tento mechanizmus fungoval. Spoločenské normy a klientelistické siete z bývalých 

reţimov pretrvali aj po roku 1989, obdobie transformácie navyše prinieslo viaceré 

podnety pre korupciu ako napríklad privatizácia, legislatívne a inštitucionálne vákuum 

alebo ekonomická recesia, ktorými sa bude práca taktieţ zaoberať. Analýza vo vzťahu 

ku korupcii relevantných faktorov z obdobia socializmu a transformácie by nám mohla 

umoţniť lepšie porozumieť súčasnej korupcii v krajinách strednej Európy. 

 

Abstract 

 

This Bachelor’s thesis deals with the phenomenon of post-socialist corruption. 

Corruption is a frequent topic of discussions within society, yet almost always the focus 

is on the current situation and contemporary scandals. This work tries to apply a more 

in-depth approach. It examines to what extent corruption in Central Europe is a legacy 

of the socialist regimes and of the subsequent period of transition. Corruption is not a 



 

 

modern phenomenon, it has been present in Central Europe for centuries. However, it 

seems that the beginning of socialism represents a turning point, which changed whole 

structure of the society. This work examines structural characteristics of the former 

regimes such as: their hierarchical nature, shortage economies and its effects on the 

emergence of corrupt practices, and the mechanism beyond it. Social norms and 

clientelist networks created in the former regimes survived even after year 1989. 

Moreover, the period of transition brought new options for corruption such as: 

privatisation, legislative and institutional vacuum, and economic recession. An analysis 

of certain aspects relevant for corruption in the period of socialism and transition could 

help us better understand contemporary corruption in the countries of Central Europe. 
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Úvod 

 
 

Korupcia je vzhľadom na jej neverejnú povahu a spoločenskú aktuálnosť témou, ktorá 

si priam ţiada ďalší výskum. Ten je zaujímavý nielen z akademického hľadiska, ale 

relevantná je aj jeho aplikovateľnosť v praxi. Navyše najmä v širšom spoločenskom 

diskurze je korupcia často nesprávne redukovaná na podplácanie, čo je veľmi 

zjednodušujúci pohľad. Aj preto má hlbšia analýza tohto fenoménu opodstatnenie. 

Korupciu je moţné skúmať optikou rôznych vedných disciplín (ekonómia, sociológia, 

politológia, etika), podobne je moţné skúmať jej rozličné čiastkové aspekty (konkrétne 

príčiny, legislatívnu úpravu, dôsledky, implikácie pre ekonomický rozvoj, 

protikorupčné stratégie). Jedná sa o hojne medializovanú tému, ide však  prevaţne 

o aktuálne korupčné kauzy alebo protikorupčné kampane. Napriek existencii viacerých 

kvalitných publikácií je téma korupcie ako taká v českej a hlavne slovenskej literatúre 

stále pokrytá nedostatočne, nehovoriac o jej jednotlivých aspektoch. Prínos tejto práce 

spočíva aspoň v čiastočnom zaplnení tejto medzery.   

Cieľom práce je analyzovať do akej miery je korupcia v krajinách strednej Európy 

dedičstvom bývalých socialistických
1
 reţimov a následného obdobia transformácie. 

Vzťah respektíve vplyv obdobia socializmu a transformácie na súčasnú korupciu teda 

tvorí hlavnú výskumnú otázku tejto práce. Domnievam sa, ţe pre jej zodpovedanie nie 

je jednoducho moţné zvoliť čisto ekonomický alebo politologický pohľad, ale nutné je 

k téme pristupovať holisticky, aby závery čo najpresnejšie reflektovali skutočnosť 

a vyhli sa jednostrannému pohľadu typickému pre konkrétnu vednú disciplínu. Existuje 

pomerne veľké mnoţstvo rôznych teórií usilujúcich sa objasniť fenomén korupcie, 

podobne literatúra poukazuje na mnoho jej moţných priamych a nepriamych príčin. 

Detailná analýza rozličných teórií a všetkých potenciálnych príčin korupcie je 

pochopiteľne nad moţnosti tejto bakalárskej práce a nie je ani jej cieľom. Namiesto 

toho, aby práca vychádzala z jednej konkrétnej teórie a snaţila sa potvrdiť/vyvrátiť jej 

platnosť, sú čiastkové závery v rámci hlavnej výskumnej línie tam, kde to autor 

povaţuje za prínosné, konfrontované s vybranými teoretickými prístupmi a príčinami 

                                                 
1
 V celej práci pouţívam termín socialistický namiesto komunistický v referencii k bývalým reţimom. 

Autori pouţívajú obidve varianty, prvá z nich sa mi však javí ako vhodnejšia a presnejšia. 
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korupcie, na ktoré odkazuje literatúra. Práca sa venuje krajinám Vyšehradskej skupiny
2
, 

resp. pred rokom 1993 Československu, Maďarsku a Poľsku. Pre účely tejto práce je 

nutné isté zobecnenie, ale poukázané bude samozrejme aj na špecifiká jednotlivých 

štátov.  

Teritoriálne práca teda odkazuje ku štyrom krajinám strednej Európy. Napriek tomu, ţe 

postsocialistická korupcia má viaceré zhodné charakteristiky v krajinách strednej a 

východnej Európy, krajiny Vyšehradskej skupiny boli vybrané ako vhodná vzorka pre 

analýzu vzhľadom na ich spoločné prvky ako „satelitnú“ socialistickú minulosť; 

inštitucionalizovanosť v rámci V4; ekonomickú a politickú transformáciu; geografickú 

blízkosť; relatívne podobnú úroveň ekonomického rozvoja; spoločný vstup do EÚ a v 

neposlednom rade  z dlhodobého hľadiska porovnateľnú mieru korupcie. Zahraniční 

autori zaoberajúci sa korupciou v postsocialistických krajinách často povaţujú všetky 

štáty bývalého východného bloku za viac-menej jeden celok, poprípade býva ešte 

častejšie referované k „stredovýchodnej Európe“ označovanej ako „Central and Eastern 

Europe (CEE)“
3
, čo sú krajiny medzi Baltským a Jadranským morom, niekedy je takto 

označované celé územie medzi Nemeckom a Ruskom. Mnoho autorov povaţuje 

postsocialistickú korupciu za špecifický typ korupcie vzhľadom k jej charakteristikám 

(analyzovaným v práci). Je však diskutabilné, či je vhodné do jednej skupiny spájať 

krajiny bývalého SSSR, Juhoslávie a strednej Európy. Z dôvodu teritoriálnej šírky a 

regionálnych rozdielov sa domnievam, ţe to nie je najvhodnejšie riešenie. Čo sa týka 

moţnosti ohraničenia práce na „stredovýchodnú Európu“, túto moţnosť som takisto 

vylúčil, keďţe Pobaltie bolo súčasťou SSSR, Slovinsko a Chorvátsko súčasťou 

Juhoslávie, a zaradenia Bulharska a Rumunska do jednej skupiny s krajinami V4 je 

pomerne problematické, vzhľadom na podstatné historické, socio-kultúrne a 

ekonomické rozdiely. Zameranie sa na jednu konkrétnu krajinu by zase nedokázalo 

uspokojivo zodpovedať výskumnú otázku, keďţe by sa jednalo skôr o analýzu špecifík 

danej krajiny ako o skúmanie štrukturálnych príčin postsocialistickej korupcie ako takej, 

ktoré sú hlavným výskumným záujmom tejto práce. Navyše som počas prípravy práce 

nenarazil ani na jednu publikáciu, ktorá by sa venovala výlučne krajinám V4 a mala 

                                                 
2
 Termíny stredná Európa,  Vyšehradská štvorka, Vyšehradská skupina a V4 pouţívam pre účely tejto 

práce ako synonymá. Referované je vţdy k 4 krajinám: Maďarsku, Poľsku, Česku a Slovensku, resp. 

Československu pred rozdelením. 
3
 Niekedy aj East-Central Europe. To čo je povaţované za stredovýchodnú Európu alebo strednú a 

východnú Európu sa medzi jednotlivými autormi často líši. 
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podobnú štruktúru ako táto práca. V tomto ohľade sa môţe teda jednať o istý 

informačný a analytický prínos.  

Časové ohraničenie práce musí byť pre zodpovedanie výskumnej otázky pochopiteľne 

širšie. Práca sa v prvej časti venuje obdobiu bývalých socialistických reţimov a v druhej 

obdobiu transformácie pribliţne do vstupu štátov V4 do EÚ. Určite sa však nejedná o 

chronologický popis udalostí alebo náhodne vybraných javov, ale o analýzu faktorov, 

ktoré sú pre korupciu relevantné. Akékoľvek uţšie vymedzenie by bolo vzhľadom 

k povahe práce nezmyselné. Čo sa týka presného časového určenia obdobia 

transformácie resp. jeho konca, pouţíva sa jednak často citovaný Kornaiov odhad 10-15 

rokov
4
 po páde reţimu alebo vstup krajín V4 do EÚ. 

Limitácie práce: Hneď prvou limitáciou práce a vlastne všetkých prác o korupcii je 

skrytá povaha korupcie, jedná sa preto o jav na skúmanie náročný a skôr ako o istote 

zistení sa vţdy dá hovoriť o ich pravdepodobnosti. Napriek tomu, ţe som v práci čerpal 

pomerne obsiahle z rôznych prieskumov a štatistík, najmä z obdobia socializmu sú 

dostupné obmedzené kvantitatívne dáta o korupcii, aj to iba z 80-tych rokov. Literatúry 

zaoberajúcej sa korupciou počas socializmu je však dostatok. Práca analyzuje korupciu 

vo vzťahu k štyrom krajinám v pomerne dlhom časovom období. Nebolo teda moţné (a 

ani jej cieľom) obsiahnuť detailný vývoj reţimov, analýzu všetkých transformačných 

krokov krajín, jednotlivé reformy atď. Čerpal som zo značného mnoţstva zdrojov, 

prekvapilo ma však, ţe v niektorých publikáciách si informácie odporovali, snaţil som 

sa ich preto overovať z viacerých zdrojov aj mimo citovanej literatúry. Paradoxne je to 

práve mnoţstvo informácií a perspektív v literatúre, ktoré svojím spôsobom predstavuje 

istú limitáciu, keďţe ich v bakalárskej práci nie je moţné všetky obsiahnuť resp. 

analyzovať.   

Z metodologického hľadiska by sa práca dala najvýstiţnejšie charakterizovať ako 

kombinácia vysvetľujúceho kvalitatívneho výskumu
5
 a komparatívnej analýzy. Prvky 

komparatívnej analýzy sú pouţívané v druhej a najmä tretej kapitole (obdobie 

transformácie). Tým, ţe práca primárne skúma jav korupcie, ale na vzorke štyroch 

                                                 
4
 János Kornai, „The great transformation of Central Eastern Europe: Success and disappointment“, 

Economics of Transition 14, č. 2 (2006): 218. 
5
  Napr. Petr Drulák, Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích 

(Praha: Portál, 2008): 15-18. 
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krajín je explicitne vhodnejšia skôr kombinácia obidvoch prístupov. Chcel by som však 

zdôrazniť, ţe primárnym cieľom nie je komparácia krajín V4. V jednotlivých 

podkapitolách práca napríklad odkazuje detailnejšie k dvom krajinám, v ďalších ku 

všetkým štyrom a niekde pouţíva ako ilustračný príklad poukázanie na situáciu v jednej 

z krajín V4. Práca ako taká je kvalitatívnym výskumom, čerpá však z číselných dát 

zozbieraných z rôznych databáz a zároveň pouţíva a diskutuje závery iných 

kvantitatívnych štúdií. Pri analýze obdobia socializmu je jej charakter skôr teoretický, 

keďţe jednak v tej dobe ešte neexistovali merania korupcie a jednak sa vzhľadom k 

propagandistickej povahe socialistických reţimov, obzvlášť pri veci tak chúlostivej ako 

korupcia, dajú očakávať iba limitované údaje aj to otáznej výpovednej hodnoty. Napriek 

tomu sa však venujem aj prieskumom korupcie zameraným na všetky tri krajiny ešte 

počas socializmu. Pri období transformácie má práca viac empirický charakter, 

konfrontuje však tieţ vybrané teórie pokúšajúce sa objasniť korupciu. Keďţe jedna 

univerzálna teória uspokojivo vysvetľujúca korupciu neexistuje, vhodnejšie je 

konfrontovať čiastkové zistenia skôr stručnejšie a s viacerými vybranými teoretickými 

prístupmi. Čo sa týka výskumnej otázky a problému kauzality v spoločenských vedách, 

jednoznačná kauzalita nemôţe byť pravdepodobne preukázaná nikdy. Odmietnutím 

výskumu akokoľvek spojeného s kauzálnymi javmi by bolo bádanie a „moţnosť 

vysvetliť“ v spoločenských vedách však značne limitované a ochudobnené. Aj toto je 

dôvod prečo som sa nevybral „popisnou“ cestou napríklad nejakého korupčného 

škandálu.    

Štruktúra práce 

 

 

Práca je členená do troch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na technickejšie aspekty, 

konkrétne na definovanie korupcie a jej príbuzných pojmov (lobbing, klientelizmus, 

patronáţ), typológiu korupcie, jej formy a spôsoby merania. Táto kapitola nie je 

samoúčelná, pri práci zameranej na korupciu povaţujem za potrebné venovať istý 

priestor tomu, ako je korupcia vlastne definovaná, aké sú jej formy, či je vôbec korupcia 

merateľná a čo vlastne meriame, aké praktiky sa dajú povaţovať za korupčné a aké nie.  

 

Druhá kapitola sa venuje analýze korupcie v období socializmu. Mnoho príčin súčasnej 

korupcie v krajinách Vyšehradskej skupiny má korene práve v minulých reţimoch, 
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keďţe tie do veľkej miery vytvorili štrukturálne podmienky pre korupciu, či uţ 

v peňaţnej alebo nepeňaţnej forme. Po stručnom pohľade na povahu reţimov 

a predstavení rozdielov medzi socialistickými reţimami v krajinách strednej Európy, 

budú analyzované postupne faktory ako dôvera, nedostatkové tovary, siete, model 

patrón-klient a ich dopady na korupciu. Posledná z piatich podkapitol pomenovaná 

„Kultúra korupcie“ najprv poukazuje na dôsledky javov analyzovaných v predošlých 

podkapitolách a následne sa venuje niektorým dostupným prieskumom korupcie počas 

socializmu v krajinách strednej Európy. 

 

Tretia kapitola sa zaoberá obdobím transformácie a jeho implikáciami pre korupciu. Po 

priblíţení obdobia transformácie nasleduje analýza viacerých faktorov, ktoré veľmi 

pravdepodobne prispievali k miere korupcie. Konkrétne sa jedná o právne a 

inštitucionálne aspekty; ekonomickú recesiu a jej sociálne dopady; pretrvávanie 

klientelistických sietí z minulých reţimov; administratívnu decentralizáciu; privatizáciu; 

spoločenské normy a tzv. path dependence. Na záver bude tieţ analyzovaná politická 

vôľa a boj proti korupcii. Domnievam sa, ţe kombinácia týchto faktorov ponúka slušnú 

predstavu o tom, prečo sa korupcii v strednej Európe počas transformácie darilo a stále 

darí.  

Kritika Literatúry 

 

 

Tým, ţe práca sa venuje najprv korupcii v období socializmu, a potom v období 

transformácie a je zameraná na štyri krajiny Vyšehradskej skupiny som sa pre 

komplexnú analýzu snaţil a vlastne musel vychádzať z veľkého počtu zdrojov. Aj keď 

som sa usiloval nájsť publikácie zamerané výlučne na krajiny strednej Európy, ktoré by 

aspoň pribliţne nasledovali štruktúru podobnú tejto práci, musím povedať, ţe som na 

ţiadne také nenarazil. Zahraničné publikácie analyzujúce príčiny postsocialistickej 

korupcie sa síce venujú socializmu a transformácii, ale v drvivej väčšine prípadov berú 

všetky štáty stredovýchodnej Európy, poprípade celého východného bloku ako jednu 

entitu a nezameriavajú sa na špecifiká jednotlivých krajín. Čo sa týka publikácií 

poľských, maďarských, českých a slovenských autorov, z ktorých som vychádzal, tie sa 

väčšinou venovali iba jednému štátu, a vo veľa prípadoch len čiastkovému aspektu, 

napríklad privatizácii v Maďarsku. Vo výsledku som tak okrem niekoľkých hlavných 
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titulov, z ktorých som vychádzal počas celej práce musel takmer pre kaţdú podkapitolu 

čerpať z iných zdrojov a kombinovať zahraničnú literatúru s publikáciami 

stredoeurópskych autorov. Celkovo som bol však prekvapený koľko kvalitných 

poľských a maďarských publikácií je dostupných v anglickom jazyku.  

Z primárnych zdrojov som čerpal najmä z databáz, reportov a oficiálnych stránok 

organizácií venujúcich sa korupcii ako napríklad Svetová banka, Transparency 

International, Európska banka pre obnovu a rozvoj alebo OECD. Za prínosné 

povaţujem najmä viaceré reporty Svetovej banky a EBRD Transition reports, ktoré 

obsahujú veľké mnoţstvo spoľahlivých informácií a dát. Keď som v literatúre narazil na 

protichodné údaje často som ich overoval práve pomocou týchto reportov resp. 

organizácií samotných. Okrem toho som vychádzal takisto z dát jednotlivých 

prieskumov a hodnotení korupcie ako World Values Survey, Corruption Perceptions 

Index alebo Global Integrity. Napriek tomu, ţe väčšina indikátorov a prieskumov 

korupcie pouţíva prepracované metodológie, pri interpretácii ich výsledkov je na mieste 

opatrnosť, keďţe často skúmajú rozdielne aspekty korupcie, ich metodológie sa líšia a 

pouţívajú tieţ odlišné zdroje dát. Vo výsledku je podstatným rozdielom, či je prieskum 

zameraný napr. na osobnú skúsenosť firiem s korupciou v styku s inými firmami alebo 

percepciu politickej korupcie medzi beţnými ľuďmi.  

Čo sa týka sekundárnej literatúry, keďţe som čerpal z takmer 100 titulov, spomeniem 

iba autorov a diela, ktoré pre mňa boli najprínosnejšie. Za nesmierne prínosnú 

povaţujem knihu Richarda Felixa Staara z Hooverovho inštitútu Communist Regimes in 

Eastern Europe. Na rozdiel od väčšiny historických publikácií zameraných na veľké 

politické dejiny sa táto kniha z roku 1982 venuje najmä fungovaniu socialistických 

reţimov a ich inštitúcií v praxi, keď v rôznych krajinách popisuje napríklad organizáciu 

štátnej správy na lokálnej úrovni, štruktúru jednotlivých inštitúcií a systém 

schvaľovania v nich, alebo proces ekonomického plánovania. Pre analýzu korupcie 

počas socializmu som potreboval porozumieť ešte druhému aspektu „malých dejín“, to 

je kaţdodennému ţivotu beţných ľudí, ich styku s inštitúciami a neformálnym sieťam. 

V tomto ohľade za veľmi uţitočné povaţujem viaceré publikácie Aleny Ledenevy, ktorá 

sa vo svojich dielach venuje práve neformálnym praktikám a sieťam v 

(post)socialistických spoločnostiach a v tomto odvetví výskumu patrí medzi najväčších 

odborníkov vôbec. Z českých autorov, ktorí mi značne ozrejmili fungovanie 
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socialistického systému na úrovni beţných ľudí, distribúcie tovarov a nomenklatúrneho 

schvaľovania by som vyzdvihol článok Vladimíra Naxeru Korupce a klientelismus v 

bývalých komunistických režimech střední a východní Evropy a knihu Iva Moţného 

Proč tak snadno... Pre analýzu korupcie je podstatným aspektom dôvera. Vo vzťahu k 

nej  sú analyticky veľmi kvalitne spracované kapitoly Ivana Krasteva a Martina 

Krygiera v knihe Rethinking the rule of law after communism, a tieţ kniha Piotra 

Sztompku Trust: A Sociological Theory, ktorá mi výrazne pomohla porozumieť tomuto 

konceptu.  

 

Moţno je prekvapujúce, ţe akademická literatúra skúmajúca korupciu je na rozdiel 

napríklad od mediálnych článkov väčšinou veľmi teoretická. Je to zrejme zapríčinené 

tým, ţe odborné publikácie musia byť vţdy podloţené faktami a vyhnúť sa 

špekuláciám, čo je vzhľadom k zahmlenej povahe korupčných škandálov 

problematické. Tu by som ako istú výnimku spomenul články Rasmy Karklins Typology 

of Post-Communist Corruption a In Eastern Europe, Corruption in the Crosshairs, 

ktoré sú síce stručné, sú však nesmierne informatívne a pri poukazovaní na konkrétne 

korupčné praktiky a kauzy sa vyjadrujú priamo a vecne. Táto tendencia je ešte 

badateľnejšia pri niektorých publikáciách analyzujúcich obdobie privatizácie. Napríklad 

Quentin Reed v knihe Korupce na český zpúsob detailne a značne kriticky opisuje 

viaceré korupčné škandály aj s ich aktérmi a pozadím. Dovolím si ešte spomenúť známy 

článok Jánosa Kornaia The great transformation of Central Eastern Europe: Success 

and disappointment, pri ktorom by som okrem toho, ţe je veľmi informatívny a bohatý 

na údaje, vyzdvihol jeho objektívny a triezvy pohľad na obdobie transformácie 

a privatizácie, čo je v kontraste s na jednej strane jej veľkými kritikmi ako Quentin Reed 

alebo Lubomír Mlčoch a kol. v knihe Ekonomické a společenské změny v České 

republice po roce 1989, a na druhej strane napríklad s článkami jej architektov ako 

Leszek Balcerowicz alebo Ivan Mikloš, ktorí transformáciu a privatizáciu hodnotia 

(pochopiteľne) v značne pozitívnom svetle. Na záver by som ešte spomenul knihu Anny 

Seleny The Political Economy of State Society Relations in Hungary and Poland: From 

Communism to the European Union, ktorá predstavuje veľmi kvalitné dielo zamerané 

na dlhodobý politický a ekonomický vývoj v Poľsku a Maďarsku, z ktorého som do 

veľkej miery čerpal.   
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1. Charakteristika korupcie 
 

1.1. Definícia korupcie 

 

 

Korupcia je fenoménom, ktorý býva často veľmi zjednodušovaný a zovšeobecňovaný. 

Práve preto je stručné predstavenie jej definícií, typológií a korupčných praktík ţiaduce. 

Definovať korupciu je problematickejšie ako by sa mohlo zdať. Rôzni autori a odborné 

štúdie sa líšia v tom, čo pod korupciu zahŕňajú. Podstatná je tieţ skutočnosť, ţe to isté 

jednanie môţe byť v jednej kultúre pokladané za korupčné, zatiaľ čo v druhej beţne 

akceptovateľné. Tento argument dokladajú Frič s Kabelem aj na odlišnostiach právnych 

systémov jednotlivých krajín, kedy je rovnaký skutok v niektorých štátoch nelegálny a 

trestne stíhateľný ako korupcia a v iných úplne legálny.
6
 V odbornej literatúre je hojne 

citovaná minimalistická definícia od Svetovej banky, ktorá korupciu označuje ako 

„zneuţitie verejného úradu (funkcie) pre súkromný zisk“.
7
 Značná časť autorov 

zmieňuje korupciu ako jav explicitne spojený s verejným sektorom. Napríklad podľa 

Susan Rose-Ackerman korupcia predstavuje „nečestné konanie, ktorým osoba 

zastávajúca verejnú funkciu zneuţíva poskytnutú dôveru. Jedná sa teda o vyuţitie 

verejnej pozície pre súkromný zisk“.
8
  

Napriek tomu, ţe korupcia je jav vo väčšine prípadov spojený s verejným sektorom, 

občas je opomínaná skutočnosť, ţe korupčné praktiky môţu prebiehať aj výlučne 

v rámci privátneho sektora. Napríklad podplatenie zamestnanca konkurenčnej firmy aby 

prezradil dôverné údaje alebo korupcia v médiách za účelom „očierňovania“ istej 

politickej strany alebo v prípade firiem konkurencie, nezahŕňa verejný sektor. Preto sa 

ako reprezentatívnejšia definícia javí tá od Transparency International, podľa ktorej 

„korupcia označuje zneuţitie zverenej moci pre súkromný zisk“.
9
 Je dôleţité podotknúť, 

ţe korupčné jednanie nemusí zahŕňať výlučne finančný profit, ale môţe ísť o akúkoľvek 

formu benefitu, protisluţbu, výhodu atď. Preto je niekedy to, čo moţno povaţovať za 

„láskavosť“ a čo uţ za korupciu pomerne arbitrárne. Je však zrejmé, ţe v odbornej 

                                                 
6
  Pavol Frič a Jiří Kabele, „Korupce jako sociální fenomén“, in Korupce na český způsob, ed. Pavol Frič 

(Praha: G plus, 1999), 11. 
7
  Svetová banka, „Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank“, (1997): 8.  

8
 Susan Rose-Ackerman, „Trust, honesty and corruption: reflection on the state-building process“, 

European Journal of Sociology 42, č. 3. (May 2003): 527. 
9
 „Definition of Corruption“, Official website of Transparency International, (staţeno 9.3. 2015) 

  https://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption/2/#defineCorruption  
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literatúre je koncept korupcie ponímaný širšie ako medzi verejnosťou, ktorá korupciu 

často redukuje na podplácanie
10

 a za prostriedok zmeny povaţuje výlučne peniaze. 

Definičným problémom a otázke vymedzenia korupcie sa venujem aj v nasledovnej 

podkapitole.  

1.2. Typológia a formy korupcie 

 

 

Jedna z najbeţnejších typológií korupcie ju delí podľa rozsahu na: a) malú korupciu 

(petty corruption) – typickým príkladom je administratívna korupcia na úradoch pri 

vybavovaní povolení alebo úplatok poskytnutý dopravnej polícii; b) veľkú korupciu 

(grand corruption) – ktorá sa vyznačuje snahou ovplyvniť politické a súdne rozhodnutia 

na najvyššej úrovni; c) tzv. ovládnutie štátu (state capture), čo je extrémny prípad, kedy 

sú politické, legislatívne a súdne rozhodnutia kontrolované firemnými záujmami alebo 

kriminálnymi skupinami. Ponúka sa tieţ niekoľko ďalších kritérií delenia korupcie, 

napríklad podľa frekventovanosti výskytu je moţné deliť ju na individuálnu, 

reprezentovanú najmä zlyhaniami jednotlivcov, a štrukturálnu resp. systémovú, kedy sú 

korupčné praktiky „zakorenené“ v systéme a korupcia sa teda stáva 

inštitucionalizovanou. Ďalším spôsobom je kategorizovanie podľa sféry, ktorej sa 

korupcia dotýka, napríklad zdravotníctvo, súdnictvo, lokálna štátna správa a 

samospráva, polícia atď. Pomerne komplexnú typológiu korupcie spracovali Beblavý 

a Sičáková-Beblavá, ktorí ju kategorizujú podľa 10 kritérií (príloha 1).
11

  

Ani v prípade foriem korupcie resp. korupčných praktík neexistuje jednoznačný 

konsenzus v ich vymedzení. United Nations Development Programme (UNDP) zahŕňa 

medzi korupčné praktiky: zneuţitie verejnej moci prostredníctvom podplácania, 

vydierania, kupovania si vplyvu, klientelizmu, podvodu, rodinkárstva a sprenevery.
12

 

Na tomto príklade je moţné vidieť, ţe hranica medzi korupciou a inými (trestnými) 

činmi je relatívne tenká a podľa niektorých definícií sa prekrývajú. Na druhej strane, 

napríklad Rasma Karklins zastáva názor, ţe korupcia je síce jav často spojený 

                                                 
10

 Korupcia a podplácanie nie sú synonymá, korupcia je širší pojem, podplácanie je iba jednou z foriem 

korupcie. 
11

 Miroslav Beblavý a Emília Sičáková-Beblavá „Prístupy k definovaniu korupcie“, Sociológia 39, č. 4 

(2007). 
12

 United Nations Development Programme „Anti-corruption: Practise note“, (2004): 2.   
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s podvodom a ďalšími trestnými činmi, ale navzájom ich oddeľuje.
13

 Táto alternatíva sa 

zdá byť vhodnejšou, keďţe predsa len medzi korupciou a podvodom existuje istý 

rozdiel, nehľadiac na teoretické uchopenie korupcie a šírku definície. Shleifer a Vishny 

preto explicitne odlišujú dva typy korupcie: a) samostatnú korupciu; b) korupciu 

spojenú s podvodom.
14

 Niekedy korupčné praktiky paradoxne nemusia byť ilegálnymi. 

Jedná sa o prípad, kedy sú zákony a právny rámec natoľko nedokonalé, ţe vlastne 

umoţňujú legálne uskutočňovať praktiky, ktoré sú za beţných okolností povaţované za 

nelegálne.
15

 Toto je pre ilustráciu prípad obdobia transformácie po roku 1989, v ktorom 

nejednoznačnosť alebo neexistencia právnych noriem mali za následok, ţe mnohé 

korupčné akty vlastne „de jure“ neboli ilegálnymi. Faktor rozdielov v legislatívach 

jednotlivých štátov vo vzťahu ku korupcii je spomenutý vyššie, nemusí sa teda jednať 

iba o dočasné právne vákuum ako v období transformácie.  

V tomto kontexte je zaujímavý vzťah medzi lobbingom a korupciou, medzi ktorými je  

viacero podobností, keďţe obidve sú zamerané na ovplyvnenie konania osôb, ktoré 

majú určité právomoci. Hlavné rozdiely medzi nimi sú podľa Giovannoniho v podstate 

dva. Prvým je jednoducho, ţe lobbing je forma ovplyvňovania rozhodnutí a konania 

povaţovaná danými zákonmi za legálnu, a korupcia za nelegálnu. Druhým hmotnejším 

rozdielom je, ţe zatiaľ čo korupcia predstavuje jednanie zamerané na ovplyvnenie 

osoby zastávajúcej verejnú funkciu, z ktorého má dotyčný (korumpovaný) prospech, pri 

lobbingu sa jedná o ovplyvňovanie, pri ktorom osoba vo verejnej funkcii nemá 

súkromný prospech.
16

 Ešte raz pripomínam, ţe pri korupcii sa prospechom nerozumejú 

iba peniaze, ale môţe ísť o nemonetárne benefity, protisluţby, dary, výhody a podobne. 

Treba tieţ dodať, ţe lobbing je v závislosti od konkrétneho štátu buď jednanie uţ 

(minimálne čiastočne) regulované, alebo vznikajú aspoň väčšie či menšie snahy o jeho 

reguláciu. Na druhej strane korupcia má pochopiteľne svoje vlastné „nepísané pravidlá“. 

Dôleţitými sú ešte dva s korupciou často zamieňané pojmy, patronáţ a klientelizmus. 

Jedným z najznámejších autorov zaoberajúcich sa touto tematikou je Petr Kopecký, 

                                                 
13

 Rasma Karklins, „Typology of Post-Communist Corruption“, Problems of Post-Communism 49, č. 4 

(2002): 22. 
14

 Andrei Shleifer a Robert  Vishny, „Corruption“, The Quarterly Journal of Economics 108, č. 3 (1993): 

601.  
15

 Petr Vymětal, „Typologie Korupce“, in Projevy a potírání v České republice a Evropské unii, ed. 

Břetislav Dančák, Vít Hloušek a Vojtěch Šimíček (Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006): 17. 
16

  Francesco Giovannoni, „Lobbying versus Corruption“, CESifo DICE Report 9, č. 1 (2011): 13. 
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budem preto vychádzať z jeho definícií a na ich základe poukáţem aj na rozdielnu 

interpretáciu oboch pojmov inými autormi. Stranícku patronáţ Kopecký a Scherlis 

definujú ako kapacitu politickej strany dosádzať do verejných funkcií konkrétne 

osoby.
17

 Kopecký tvrdí, ţe v prípade patronáţe sa nejedná o korupciu. Ak vychádzame 

z jeho definície patronáţe, je s ním moţné súhlasiť, keďţe skutočnosť, ţe strana dosadí 

do verejných funkcií „svojich ľudí“ alebo ňou vybraných expertov, ešte nemusí 

znamenať korupčné jednanie. Toto konanie môţe jednoducho vyplývať zo snahy strany 

o väčšiu kontrolu vo vlastnej štruktúre a presadzovanie cieľov strany prostredníctvom 

lojálnych osôb. Na druhej strane, rozsiahle obsadenie funkcií danou stranou môţe byť 

následne zneuţívané, čo uţ predstavuje korupciu. Treba povedať, ţe to, čo rôzni autori 

rozumejú pod straníckou patronáţou resp. patronáţou sa v mnohých prípadoch značne 

líši a často je zamieňané s klientelizmom alebo korupciou. Napríklad Hague a Harrop
18

 

a tieţ Grzymala-Busse
19

 pouţívajú pojmy patronáţ a klientelizmus do veľkej miery ako 

synonymá. Niekedy býva patronáţ dokonca charakterizovaná ako forma korupcie. 

Kopecký však patronáţ od klientelizmu a tieţ korupcie konceptuálne odlišuje, keď 

klientelizmus definuje ako „prostriedok zmeny medzi politickou stranou a jednotlivcom, 

kedy strana poskytuje jednotlivcovi benefity výmenou za politickú podporu“.
20

 Podľa 

Anny Grzymalla-Busse je dokonca klientelizmus, ktorý definuje rovnako ako Kopecký, 

„zlučiteľný s demokraciou“, keďţe v jej interpretácii vlastne to, ţe strana poskytuje 

voličom benefity, a tí jej následne vyjadrujú politickú podporu, napríklad vo voľbách, 

nepredstavuje nič nemorálne.
21

 V menej politologickom kontexte však ako 

klientelizmus bývajú interpretované skôr prípady ako napríklad zisk zamestnania 

v štátnej správe po známosti alebo zvýhodňovanie spriaznených firiem pri zadávaní 

verejných zákaziek. Podľa Naxeru je preto klientelizmus „moţné povaţovať za typ 

korupcie alebo aspoň za jav korupcii veľmi podobný“.
22

 Faktom však ostáva, ţe presné 

vymedzenie daných pojmov v literatúre sa rôzni a podstatná je konkrétna interpretácia.   

                                                 
17

 Petr Kopecký a Gerardo Scherlis, „Party Patronage in Contemporary Europe“, European Review 16, č. 

3 (2008): 356.  
18

 Rod Hague a Martin Harrop, Comparative Government and Politics, 6th edition (Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2004)  
19

 Anna Grzymala-Busse, Rebuilding Leviathan: Party Competition and State Exploitation in Post-

Communist Democracies (New York: Cambridge University Press, 2007): napr. 139. 
20

  Kopecký a Scherlis, „Party Patronage in Contemporary Europe“, 356.  
21

  Grzymala-Busse, „Rebuilding Leviathan”, 35. 
22

 Vladimír Naxera, „Stranická patronáţ a její vztah ke korupci a klientelismu: teoretický koncept a nástin 

uplatnění v postkomunistickém prostředí“, Central European Political Studies Review 16, č. 4 (2014): 

267. 
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Z tejto úvodnej časti je zrejmé, ţe to čo je povaţované za korupciu závisí do veľkej 

miery od šírky pouţitej definície, kultúrneho kontextu, v daný moment platnej 

legislatívy a normatívnych faktorov. Navyše javy s korupciou súvisiace alebo jej 

príbuzné sú často v literatúre taktieţ definované a interpretované odlišne. V práci preto 

nebudem detailne analyzovať a polemizovať, či konkrétne jednanie moţno označiť za 

korupčné z etického, právneho alebo definičného hľadiska. Najmä v období socializmu 

je skôr na individuálnom posúdení, či je blízke väzby a rôzne vzájomné protisluţby 

moţné povaţovať za korupciu alebo skôr za „láskavosti“. 

1.3. Meranie korupcie 

 

 

Cieľom práce nie je podrobná analýza metodológií merania korupcie, ale pri práci 

zaoberajúcej sa korupciou povaţujem za opodstatnené a svojím spôsobom nevyhnutné 

aspoň zbeţne načrtnúť problémy, ktoré pri snahách o kvantifikáciu korupcie nastávajú 

a takisto predstaviť spôsoby jej merania. Je totiţ vhodné vedieť čo vlastne meriame 

a ako. Meranie korupcie je komplikované vzhľadom na jej skrytú povahu, keďţe je 

logicky v záujme zúčastnených strán udrţať korupčné jednanie v tajnosti. Pokusy o 

exaktné určenie miery korupcie preto naráţajú na problém, ktorým je nespoľahlivosť 

resp. neúplnosť dát, na základe ktorých by bolo moţné úroveň korupcie presne stanoviť. 

Ponúka sa niekoľko spôsobov a metód ako sa vyrovnať s týmto problémom, ale ţiadna 

z nich nedokáţe jej mieru určiť s úplnou presnosťou.
23

  

Prvou moţnosťou je pouţitie tzv. objektívnych dát, to znamená napríklad počet 

odhalených prípadov korupcie alebo súdnych verdiktov. Napriek dostupnosti presných 

údajov má táto metóda niekoľko podstatných nedostatkov. Prvým problémom je, ţe iba 

mizivé percento prípadov korupcie sa nakoniec podarí odhaliť, a teda táto metóda 

nedokáţe poskytnúť skutočne reprezentatívnu vzorku. Ďalším problémom je, ţe počet 

odhalených prípadov korupcie vôbec nemusí byť priamo úmerný s jej skutočnou 

mierou, ale je z veľkej časti ovplyvnený efektivitou alebo naopak korupciou v radoch 

                                                 
23

 Daniel Kaufmann, Art Kraay a Massimo Mastruzzi, „Measuring Corruption Myths and Realities“, 

Report Svetovej banky, (December 2006): 321.   
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samotnej polície a súdnictva.
24

 Napriek týmto nedostatkom kompozitné indexy, 

o ktorých bude reč niţšie, často pouţívajú objektívne dáta ako jeden zo zdrojov.   

Druhou moţnosťou merania je prieskum zameraný na firmy a domácnosti
25

, najčastejšie 

vo forme anketových dotazníkov alebo osobných rozhovorov. Táto metóda sa pokúša 

preklenúť problémy exaktného merania korupcie tým, ţe skúma buď jej percepciu alebo 

osobnú skúsenosť respondentov s korupciou. Prieskumy často zahŕňajú otázky na 

obidva aspekty. Na domácnosti (verejnosť) sa primárne zameriava napríklad Global 

Corruption Barometer realizovaný Transparency International a na firmy napríklad 

Executive Opinion Survey Svetového ekonomického fóra.
26

 Ani tieto metódy však 

z hľadiska odhadu reálnej miery korupcie nie sú bezproblémové. Percepcia korupcie je 

subjektívnym javom a má naň vplyv viacero faktorov. Významnú rolu vo vnímaní 

úrovne korupcie hrajú napríklad médiá. Percepcia korupcie v danom období závisí do 

veľkej miery od mediálneho pokrytia korupčných škandálov. Paradoxne sa teda môţe 

stať, ţe napriek klesajúcej reálnej úrovni korupcie, hladina jej percepcie v dôsledku 

vplyvu médií rastie.
27

 Toto sa následne prejaví aj v štatistických hodnotách prieskumov. 

Podobný efekt má, keď sa na verejnosť dostane veľká korupčná aféra, v ktorej sú 

zapletení známi ľudia, trebárs vysokopostavení politici. Jedna takáto aféra môţe 

spôsobiť plošný nárast vnímania korupcie medzi populáciou. Na percepciu korupcie má 

vplyv tieţ viacero iných faktorov ako kultúrne normy (čo je povaţované za korupciu), 

sociálne prostredie (v akom kruhu ľudí sa jedinec pohybuje) alebo príjmová skupina do 

ktorej respondent patrí.
28

 Čo sa týka osobnej skúsenosti respondentov, aj keď pri tomto 

type prieskumov sú výsledky podporené empíriou, hrozí ţe časť opýtaných jednoducho 

neodpovie na otázky ohľadne osobnej skúsenosti s korupciou pravdivo, čoho dôsledkom 

bude skreslenie výsledných dát. Podstatný vplyv na výsledky prieskumov má 

pochopiteľne takisto zvolená metodológia a forma otázok. Tie sú v rámci šetrení často 

formulované nepriamo, aby viac respondentov odpovedalo pravdivo. Napríklad 

v prípade takzvaného Indexu platcov úplatkov (Bribe Payers Index), ktorý okrem 

                                                 
24

  Richard Rose a William Mishler, „Seeing is not always believing: Measuring Corruption Perceptions 

and Experiences“, (Paper prepared for Public Opinion and Parties Annual Conference, the University of 

Manchester, United Kingdom, 1. September 2008): 4.  
25

  V literatúre je pouţívaný termín domácnosti, zjednodušene povedané ale ide vlastne o prieskumy 

medzi verejnosťou. Vyberie sa vhodná reprezentatívna vzorka a na jej základe sa uskutočňuje prieskum.    
26

  Tam, kde by bol podľa môjho názoru slovenský preklad mätúci ponechávam v práci anglické názvy.  
27

  Ivan Krastev, „Corruption, Anti-Corruption Sentiments, and the Rule of Law“, in Rethinking the rule 

of law after communism, ed. Adam Czarnota et al. (Budapešť: Central European University Press, 2005): 

327.  
28

  UNDP report, „A Users’ Guide to Measuring Corruption“, (September 2008): 9. 



15 

 

osobnej skúsenosti čiastočne skúma aj percepciu, sú vrcholní predstavitelia firiem 

v danej krajine dotazovaní na korupčné praktiky zahraničných korporácií pôsobiacich 

v krajine respondentov. Inými slovami, Index platcov úplatkov vlastne vyjadruje 

pravdepodobnosť, ţe korporácia z istej krajiny bude pri podnikaní v zahraničí uplácať. 

Tento prieskum sa však zameriava iba na najsilnejšie ekonomiky sveta. Naposledy bol 

uskutočnený v roku 2011 (28 krajín) a predtým v roku 2008 (22 krajín), v obidvoch 

prípadoch najhoršie dopadlo Rusko.
29

 Podobne BEEPS (Business Environment and 

Enterprise Performance Survey) vychádzajúci z osobných rozhovorov s vysoko 

postavenými manaţérmi, usiluje o čo najdôveryhodnejšie odpovede formuláciou 

nepriamych otázok typu „firma ako tá Vaša“.
30

 K pomerne zaujímavému záveru, ţe 

percepcia korupcie nekoreluje s osobnou skúsenosťou dospeli vo svojej štúdii Donchev 

a Ujhelyi na základe ICVS (Interregional Crime and Victimization Survey) obsahujúcej 

dáta ohľadne percepcie a skúsenosti s korupciou na vzorke 58 krajín. Vysvetlenie 

nachádzajú v tom, ţe „percepcia korupcie je ovplyvnená skôr ekonomickými, 

kultúrnymi a inštitucionálnymi faktormi ako osobnou skúsenosťou“.
31

   

Tretím prevládajúcim spôsobom určovania hladiny korupcie sú tzv. expertné 

hodnotenia. Môţe sa jednať o expertov z konkrétneho štátu, na ktorý je hodnotenie 

zamerané, alebo o expertov „na centrálnej úrovni“ priamo z inštitúcií vyhotovujúcich 

hodnotenia. Centralizované expertné hodnotenie predstavuje napríklad známa štúdia 

Nations in Transit zameraná na postsocialistické krajiny bývalého východného bloku, 

ktorú uskutočňuje nezisková organizácia Freedom House. Ďalším príkladom expertného 

hodnotenia je International Country Risk Guide od privátnej spoločnosti PRS Group, 

ktorý je pochopiteľne spoplatnený. Expertné hodnotenia sú pouţívané hlavne na 

komparáciu úrovne korupcie krajín, geograficky a takisto aj v čase.  

V prípade meraní (akoukoľvek metódou) zahŕňajúcich štáty určitého regiónu alebo 

všetky štáty sveta sú dáta (z prieskumov, z expertných hodnotení) často zbierané na 

národnej úrovni a následne „centrálnou inštitúciou“ organizujúcou meranie 

štandardizované, aby z rôznych dát zozbieraných na úrovni štátov bolo moţné vytvoriť 

                                                 
29

 „The Bribe Payers Index“, Official website of Transparency International. (staţeno 17. 3. 2015). 

http://www.transparency.org/research/bpi/bpi_2008 
30

 Stephen Knack, „Measuring Corruption: A Critique of Indicators in Eastern Europe and Central Asia“, 

Journal of Public Policy 27, č. 3 (Sep. - Dec. 2007): 270. 
31

 Dilyan Donchev a Gergely Ujhelyi, „What do corruption indices measure?“, Economics & Politics 26, 

č. 2 (2014): 319. 
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porovnateľné ukazovatele. Treba pripomenúť, ţe jednotlivé merania korupcie pouţívajú 

rozdielne metodológie a v mnohých prípadoch takisto odlišné zdroje dát. Táto 

skutočnosť býva dosť opomínaná a existuje nesprávna tendencia sa na všetky merania 

a indikátory
32

 korupcie pozerať jednotnou optikou. Ako bolo vyššie naznačené, typom 

sa líšia tieţ inštitúcie uskutočňujúce merania korupcie, môţe sa jednať o mimovládne 

organizácie (Freedom House, Transparency International), medzinárodné inštitúcie 

(Svetová banka), privátne spoločnosti (PRS Group), alebo tieţ kolaboratívne výskumné 

projekty (World Values Survey). Viaceré prieskumy, ako je často zrejmé uţ z ich názvu, 

merajú korupciu iba ako jeden z ukazovateľov. Pre ilustráciu, Nations in Transit sa 

zameriava na sedem rôznych kategórií, okrem korupcie hodnotí volebný proces, 

občiansku spoločnosť, nezávislosť médií, súdnictvo, a „vládnutie“ (governance) na 

celonárodnej a na lokálnej úrovni.
33

 

1.4. Kompozitné indexy 

 

 

Špeciálnou kategóriou sú tzv. kompozitné indexy, z ktorých najznámejšie sú Corruption 

Perceptions Index (CPI) od Transparency International a Control of Corruption Index 

(WBI) vydávaný Svetovou bankou. OECD definuje kompozitné indexy ako kompiláciu 

viacerých indikátorov do jedného indexu.
34

 Zjednodušene povedané, vezmú sa výsledky 

rozdielnych na sebe nezávislých meraní korupcie (často s odlišnými pouţitými 

metódami), keď výstupom kaţdého z nich je väčšinou určitá číselná hodnota – 

indikátor. Potom sa dáta napríklad z 20 indikátorov štandardizujú a vytvorí sa z nich 

jeden kompozitný index
35

 stanovujúci hodnotu korupcie pre danú krajinu alebo aj jej 

jednotlivé oblasti (súdnictvo, zdravotníctvo atď). Konkrétne v prípade CPI bolo v roku 

2014 pouţitých 12 rôznych indikátorov (resp. zdrojov dát), medzi nimi boli napríklad 

Nations in Transit, Executive Opinion Survey Svetového ekonomického fóra, alebo 

                                                 
32

 Ako indikátory alebo indexy bývajú označované výsledky meraní korupcie, ktoré majú určitú číselnú 

hodnotu a väčšinou slúţia na komparáciu medzi krajinami. Napr. krajina A obdrţí skóre 9 a krajina B 

skóre 7. Jednotlivé indikátory pouţívajú rôzne stupnice resp. hodnoty na porovnanie.   
33

 „Nations in Transit Data“, Official Site of the Freedom House. (staţeno 11.3. 2015). 

https://freedomhouse.org/report-types/nations-transit#.VQrIoY6G_X4  
34

  OECD report, „Handbook on Constructing Composite Indicators“, (2008): 13. 
35

 Názvy index a indikátor bývajú často zamieňané, pre prehľadnosť pouţívam pojem „index“ iba pre 

kompozitné indexy (CPI a WBI) a indikátor pre všetky ostatné zdroje dát. Preto napr. k Bertelsmann 

transformation indexu referujem ako k indikátoru, napriek tomu, ţe v názve má index.   
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Bertelsmann Transformation Index.
36

 Všetky indikátory nie sú dostupné pre kaţdú 

krajinu, napríklad z dôvodu ich zamerania výlučne na určitý región alebo meraní 

s odstupom niekoľkých rokov, preto CPI zahŕňa krajiny, pre ktoré sú dostupné aspoň 3 

indikátory (zdroje dát) v danom roku. WBI čerpá dáta z pribliţne 30 rôznych 

indikátorov, presný počet pri obidvoch indexoch v priebehu rokov kolíše. Na príklade 

CPI a WBI je moţné znázorniť rozdiely v metodológii, ktoré sa následne premietnu do 

finálneho stanovenia hodnoty korupcie v jednotlivých štátoch. CPI prikladá rovnakú 

štatistickú váhu všetkým indikátorom, zatiaľ čo WBI prikladá niektorým indikátorom 

väčšiu váhu ako iným.
37

 Podstata kompozitných indexov spočíva v snahe o väčšiu 

objektivitu prostredníctvom komplexnejších dát a neutralizovaním moţných odchýlok 

merania jednotlivých indikátorov. Ďalším dôvodom je, ţe kompozitné indexy umoţňujú 

porovnávanie medzi veľkým počtom krajín, keďţe kombinujú a štandardizujú dáta z 

indikátorov a prieskumov, ktoré sú často dostupné iba pre určitý región. Kompozitné 

indexy dáta nezbierajú (neuskutočňujú prieskumy), ale iba agregujú, štandardizujú a 

vyhodnocujú dáta iných indikátorov z uţ uskutočnených meraní. Na výsledky 

kompozitných indexov sa v práci odvolávam, preto mi prišiel stručný popis toho o čo sa 

vlastne jedná a tieţ ich metodológií ţiaduci.   

Záverom, napriek pouţitiu komplexnej metodológie, merania korupcie vyjadrujú skôr 

odhad miery korupcie (aj keď pomerne reflektujúci skutočnosť) ako jej exaktnú úroveň 

v konkrétnej krajine. Tú je totiţ takmer nemoţné s úplnou presnosťou určiť. To, ţe v 

krajine A je v danom roku podľa prieskumov úroveň korupcie vyššia ako v krajine B 

ešte nutne nemusí znamenať, ţe to tak je aj v realite. V krajine A môţu práve prebiehať 

2-3 veľké korupčné škandály, korupcia môţe byť častejšie medializovaná alebo to, čo je 

v krajine A povaţované za korupciu je v krajine B povaţované za beţnú prax. Toto sa 

odrazí v hodnotách percepcie korupcie a vo výsledkoch prieskumov zameraných na 

osobnú skúsenosť. Rôzne prieskumy pouţívajú rozdielne metodológie a vychádzajú 

z rozdielnych dát, preto je namieste istá opatrnosť pri ich interpretácii. Je napríklad 

podstatným rozdielom, či je prieskum zameraný na firmy a ich skúsenosť s korupciou 

v styku s inými firmami, alebo na verejnosť a jej percepciu korupcie. Kombináciou 

jednotlivých zdrojov dát usilujú o dosiahnutie čo najpresnejších výsledných 

                                                 
36

 „CPI sources description“, Official website of Transparency International. (staţeno 12. 3. 2015).  

http://www.transparency.org/cpi2014/in_detail#myAnchor4  
37

  Knack, „Measuring Corruption”, 268. 
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ukazovateľov korupcie práve kompozitné indexy. Čo sa týka krajín strednej Európy, 

systematické merania korupcie sú dostupné aţ od polovice 90-tych rokov a niektoré 

odhady od 80-tych rokov. Počas obdobia socializmu analyzovaného v ďalšej kapitole je 

určenie presnej miery korupcie problematické jednak z dôvodu neexistencie meraní 

a jednak pochopiteľne kvôli povahe samotných reţimov (kontrolované médiá, 

„socialistické súdnictvo“, propaganda atď). Väčšina autorov však zastáva názor, ţe 

počas socializmu bola korupcia v krajinách strednej Európy značne rozšíreným javom.
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
38

  Napr. Naxera, „Korupce a klientelismus v bývalých komunistických reţimech“, (2013); Krastev, 

„Corruption, Anti-Corruption Sentiments“, (2005); Takács, „Totalitarianism as an Atmosphere“, (2010); 

Tarkowski, „Patronage in a Centralized, Socialist System: The Case of Poland“, (1983) a viacero ďalších. 

Keď dokladám alebo vyvraciam argument spôsobom „viacero autorov sa domnieva, ţe…“ pouţívam 

v celej práci v poznámkach pod čiarou skrátené citácie z dôvodu úspornosti, aj keď nejde o uţ predtým 

citovaného autora. 



19 

 

2. Obdobie socializmu 

2.1.  Kde sa vzala korupcia? 

 

 
Korupcia nie je moderným fenoménom. Reed popisuje korupčné aféry 

v medzivojnovom Československu
39

, Cieger politickú korupciu v Uhorsku
40

, Jordan 

dokonca protikorupčné kampane vo Francúzsku v 13. storočí
41

, a takto by sa dalo 

pokračovať ďalej. Ako o korupcii píšu Chmelík a Tomica, „vyskytuje sa na všetkých 

kontinentoch, vo všetkých spoločenských systémoch, a vo všetkých historických 

obdobiach.“
42

 Napriek tomu, ţe korupcia sa teda vyskytovala v Európe celé storočia, 

región strednej Európy nevynímajúc, táto práca je ohraničená na obdobie socializmu 

a následnej transformácie a neanalyzuje skoršie historické etapy. V literatúre 

zaoberajúcej sa korupciou totiţ prevláda pomerne výrazný konsenzus, ţe „korene“ 

štrukturálnych príčin súčasnej korupcie v krajinách strednej a stredovýchodnej Európy 

je potrebné hľadať práve v období socializmu. Autori sa domnievajú, ţe nastolenie 

socialistických reţimov a ich vyše 40-ročné trvanie viedlo k vzniku nových 

spoločenských noriem, ktoré mali v daných krajinách podobný charakter, čo sa 

prejavovalo aj podobnými vzorcami korupčného jednania. Toto je dôvodom prečo 

viacerí autori povaţujú postsocialistickú korupciu vzhľadom k jej špecifikám za 

samostatný typ korupcie.
43

 Napriek nepochybným spoločným črtám to však neznamená, 

ţe socialistické reţimy v krajinách strednej Európy boli identické, ako je znázornené 

niţšie.  

 

 

 

 

                                                 
39

  Quentin Reed, „Politická korupce v postkomunistické společnosti“, in Korupce na český zpúsob, ed. 

Pavol Frič (Praha: G plus, 1999): 130-133.  
40

  András Cieger, „Stará a nová korupcia: voľby v Uhorsku (1867 - 1918)“, Forum Historiae 2 (2011): 

38-59.  
41

 William Chester Jordan, „Anti-corruption campaigns in thirteenth-century Europe“, Journal of 

Medieval History 35, č. 2 (2009): 204–219. 
42

  Jan Chmelík a Zdeněk Tomica, eds., Korupce a úplatkářství (Praha: Linde, 2011): 9. 
43

 Napr. Rasma Karklins, „Typology of Post-Communist Corruption“, (2002) alebo Alena Ledeneva, 

„Corruption in Postcommunist Societies in Europe“, (2009)  
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2.2.  Socialistické reţimy v strednej Európe  

 

Najmä v zahraničnej literatúre zameranej na korupciu sa často stretávame s tým, ţe 

krajiny bývalého východného bloku sú brané ako jeden celok vzhľadom na ich zdieľanú 

historickú skúsenosť. Podobné generalizácie sa objavujú aj vo vzťahu k samotným 

socialistickým reţimom. Na druhej strane stoja autori ako napríklad Anna Seleny
44

 

alebo Herbert Kitschelt
45

, ktorí takéto generalizácie odmietajú a poukazujú na rozdiely 

medzi bývalými reţimami. V tomto je s nimi myslím nutné súhlasiť, keďţe socialistické 

reţimy v strednej Európe sa vyznačovali určitými podstatnými odlišnosťami. Na úvod 

je teda vhodné spomenúť špecifiká jednotlivých reţimov.  

 

V Poľsku sa jednalo o neúspech kolektivizácie a následný značný význam súkromného 

roľníctva; dôleţitú úlohu cirkvi a jej koexistenciu s reţimom napriek represiám; 

a nakoniec silné opozičné hnutie reprezentované najmä Solidaritou, ktorá mala na 

počiatku 80-tych rokov pribliţne 10 miliónov členov.
46

 V Maďarsku išlo hlavne 

o výrazné trhové prvky v ekonomike od 60-tych rokov; mieru súkromného vlastníctva; 

a v porovnaní s Poľskom a Československom podstatne väčšiu dostupnosť spotrebných 

tovarov. Československo bolo na počiatku socializmu najrozvinutejšou a 

najpriemyselnejšou krajinou strednej Európy. Pre ilustráciu, HNP
47

 na obyvateľa v 

Československu ešte v roku 1938 činil 1800 USD, čo je hodnota presne totoţná s 

Fínskom alebo Rakúskom. HNP na obyvateľa v Maďarsku v roku 1938 dosahoval 1100 

USD a v Poľsku 1000 USD.
48

 Rataj a Houda tvrdia, ţe Československo bolo ešte „po 

druhej svetovej vojne nad úrovňou Rakúska“.
49

 Čiastočne im dávajú za pravdu dáta 

OECD podľa ktorých bola hodnota HDP
50

 na obyvateľa v Československu v roku 1950 

                                                 
44

  Anna Seleny, „Communism’s Many Legacies in East-Central Europe“, Journal of Democracy 18, č. 3 

(2007). 
45

  Herbert Kitschelt et al., Post-Communist Party Systems: Competition, Representation, and Inter-Party 

Cooperation (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). 
46

  Richard F. Staar,  Communist Regimes in Eastern Europe (Stanford: Hoover Institution Press, 1982), 

174.  
47

  Hrubý národný produkt 
48

  Gerhard Pohl a Sorsa Piritta, „European Integration and Trade with the Developing World“, Svetová 

banka, (1992): 51 
49

  Jan Rataj a Přemysl Houda, Československo v proměnách komunistického režimu (Praha: Oeconomica, 

2010), 404. 
50

  Hrubý domáci produkt 
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porovnateľná s Rakúskom alebo Holandskom, keď činila 3500 USD.
51

 Porovnanie HDP 

štátov strednej Európy navzájom a aj s vybranými európskymi socialistickými a 

kapitalistickými krajinami v roku 1950 znázorňuje tabuľka (príloha 2). Na rozdiel od 

Maďarska a Poľska však súkromný sektor v Československu v 50-tych rokoch 

v podstate takmer prestal existovať a podobne dopadlo aj súkromné 

poľnohospodárstvo.
52

 V prípade Poľska a Maďarska treba spomenúť takisto zahraničné 

úvery najmä v posledných dvoch desaťročiach socializmu a ich vysokú zadlţenosť na 

jeho konci. V roku 1989 predstavoval hrubý zahraničný dlh Poľska takmer 41 miliárd 

USD a hrubý zahraničný dlh Maďarska 20,6 miliardy USD.
53

 Vzhľadom k rozdielnej 

veľkosti populácie bol však dlh na obyvateľa (per capita) Maďarska skoro dvakrát väčší 

ako poľský dlh na obyvateľa. Hrubý zahraničný dlh Československa v roku 1989 bol 

7,9 miliardy USD a pre porovnanie, dlh Rumunska iba 0,7 miliardy USD
54

, čo 

vyplývalo z toho, ţe Ceaușescu sa jednoducho rozhodol dlhy Rumunska splatiť aj za 

cenu zníţenia ţivotnej úrovne. 

 

Pre najzákladnejšiu ilustráciu rozdielov medzi socialistickými reţimami strednej Európy 

si stačí porovnať Československo počas normalizácie, Kádárizmus v Maďarsku a 

dynamiku reţimu v Poľsku s častými štrajkami a vplyvnou opozíciou. Jednotlivé reţimy 

sa samozrejme vyvíjali a menili aj v čase v závislosti od ekonomickej situácie, 

politických línií ich vedúcich predstaviteľov a diania v SSSR. Zreteľné sú napríklad 

rozdiely medzi Maďarskom počas Rákosiho a Kádára, Poľskom za vlády Gomulku 

a Giereka s jeho technokratickým prístupom a ekonomickými reformami, a 

Československom v liberálnych 60-tych rokoch a počas normalizácie. Kontinuitu 

nezaručovala ani vláda konkrétneho prvého tajomníka. Začiatok vlády Gomulku sa 

vyznačoval uvoľnením a reformami, zatiaľ čo postupne zastával čoraz konzervatívnejšie 

pozície so stupňujúcimi sa represiami. Naopak prvé roky Kádárovej vlády boli 

sprevádzané represiou v reakcii na povstanie z roku 1956, neskôr došlo k výraznej 

liberalizácii reţimu a nástupu tzv. „gulášového socializmu“. Je moţné ísť ešte hlbšie a 

zamerať sa na inštitucionálne rozdiely krajín na úrovni orgánov štátnej moci, 

                                                 
51

 Angus Maddison, „The World Economy: Historical Statistics“, Paríţ, OECD Development Centre 

(2003): 101. 
52

 Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman, Východ - vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944-1989 (Praha: Libri, 2000), 263. 
53

 Anders Åslund, Building Capitalism: The Transformation of the Former Soviet Bloc (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002), 49. 
54

  Åslund, „Building Capitalism“, 49. 
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v organizácii štátnej správy na niţších úrovniach, jednotlivé decentralizačné resp. 

následné centralizačné opatrenia ako ich podrobne popisuje v dobovej publikácii 

Staar
55

, alebo rôzne hospodárske reformy a z nich plynúce odlišnosti. Pre účely tejto 

práce by však takáto cesta bola kontraproduktívna a pre analýzu socialistickej korupcie 

je potrebné a nutné zamerať sa skôr na spoločné štrukturálne črty bývalých reţimov aj 

za cenu istého zobecnenia.  

 

Vo vzťahu ku korupcii sú kľúčové najmä nasledovné charakteristiky socialistických 

reţimov v strednej Európe. Aj keď ich implikácie pre korupciu sú na prvý pohľad 

moţno nie úplne zreteľné, objasnia ich ďalšie podkapitoly:  

-   V prvom rade sa jednalo o plánované ekonomiky s direktívnym spôsobom riadenia, 

napriek rozdielnej miere trhových prvkov a súkromného vlastníctva;  

-   Počiatky minulých reţimov vo všetkých troch štátoch boli sprevádzané politickými 

procesmi a represiou a reţimy neváhali pouţiť represívne opatrenia ani v neskoršom 

období;   

-  Charakteristickou črtou bola propaganda, manipulácia a snaha o kontrolu kaţdého 

aspektu ţivota spoločnosti (istou výnimkou bolo v tomto ohľade Kádárovské 

Maďarsko);  

-  Existovali v podstate dve paralelné, ale výrazne prepojené hierarchické štruktúry 

moci, štátna od najvyššej úrovne aţ po lokálnu a podobne hierarchicky organizovaná 

stranícka línia (KSČ, MSDS, PSDS)
56

. Formálnu moc mali orgány štátnej moci, reálnu 

moc strana
57

 a najmä jej vysokí funkcionári. V praktických dôsledkoch však obe línie 

samozrejme do veľkej miery splývali;  

-   Typickým znakom bývalých reţimov boli chronické nedostatky najmä spotrebných 

tovarov, aj keď tu boli tieţ badateľné rozdiely, hlavne v prípade Maďarska od 60-tych 

rokov, ktoré na tom v tejto oblasti bolo lepšie ako Poľsko a Československo. 

 

 

 

                                                 
55

  Staar, „Communist Regimes in Eastern Europe“, (1982), 62-190. 
56

  KSČ - Komunistická strana Československa; MSDS - Maďarská socialistická dělnická strana; PSDS - 

Polská sjednocená dělnická strana 
57

  Stranou bude referované vţdy k vedúcim stranám jednotlivých reţimov, to je KSČ, MSDS a PSDS. K 

ostatným stranám, ktorým bolo dovolené počas socializmu existovať ako „fasáda“ demokracie a nemali 

reálnu moc, nebude odkazované.  
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2.3. Dôvera a nedostatkový tovar 

 

Počiatky socialistických reţimov v krajinách strednej Európy boli sprevádzané 

násilným upevňovaním moci, prenasledovaním opozície a politickými procesmi. Čistky 

a represie zasiahli okrem politickej opozície a vlastných radov strany takisto široké 

vrstvy spoločnosti, intelektuálov, umelcov, cirkev, univerzity, ţivnostníkov, ľudí s pre 

reţim nevhodným pôvodom, a ďalších potenciálnych „triednych nepriateľov“. Jednalo 

sa o totalitné reţimy, ktoré usilujú o kontrolu verejnej ako aj súkromnej sféry ţivota, čo 

bolo umocňované existenciou štátnej bezpečnosti. Táto atmosféra strachu a neistoty 

spôsobila medzi populáciou to, čo Piotr Sztompka opísal ako „všeobecnú nedôveru ku 

všetkému, čo bolo nejakým spôsobom spojené so štátom a jeho inštitúciami.“
58

 Treba 

povedať, ţe táto charakteristika bola pre socialistické reţimy typickou. Ako dôsledok 

nedôvery v „štát“ vznikali na úrovni beţných ľudí neformálne „pomocné siete“
59

 

dôveryhodných osôb, často napríklad známych, susedov alebo spoľahlivých kolegov 

zo zamestnania. Frič definuje sieť ako „mnoţinu vzťahov resp. spojení medzi 

jednotlivými osobami.“
60

 Napriek tomu, ţe výskum sietí sa v poslednej dobe teší veľkej 

popularite a predstavuje v podstate samostatné odvetvie, je táto stručná definícia 

postačujúca. Vznik sietí bol istým obranným mechanizmom proti všetko 

kontrolujúcemu reţimu a z pragmatického hľadiska aj nutnosťou. V centrálne 

plánovaných hierarchických ekonomikách príznačných nedostatkami bol vznik 

dôverných sietí „stratégiou preţitia“, ako ju nazýva Ledeneva.
61

  

 

Tieto siete fungujúce na báze vzájomnej pomoci boli prostriedkom ako sa dostať 

k nedostatkovým tovarom, vyhnúť sa čakaniu vo frontách alebo získať produkty lepšej 

kvality. Ako triviálny (ale častý) príklad môţe slúţiť, ţe bolo jednoducho veľmi 

výhodné poznať a udrţiavať dobré vzťahy s predavačkou v miestnych potravinách, 

ktorá pre známych odloţila najlepšie kusy mäsa alebo banány, podobne napríklad mať 

známosť v obchode s oblečením, čo zaručilo prístup k moderným modelom alebo 

                                                 
58

  Piotr Sztompka, Trust: A Sociological Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 154. 
59

  Eric Uslaner, „Coping and Social Capital: The Informal Sector and the Democratic Transition“, (Paper 

prepared for the Conference on Unlocking Human Potential: Linking the Formal and Informal Sectors, 

Helsinki, Finland, 17-18 September 2004): 9. 
60

 Pavol Frič, „Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti“, Czech 

Sociological Review 44, č. 2 (2008): 296. 
61

  Alena Ledeneva, Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998), 78. 
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kvalitnejším kusom. Takto by sa dalo pokračovať ďalej, rovnaký systém známostí a 

podpultového tovaru fungoval od zaobstarania stavebného materiálu, cez nábytok aţ po 

elektroniku v neskoršom období. Ivo Moţný na príklade Československa veľmi 

výstiţne popisuje distribúciu tovarov v praxi. V prvej línii, na úrovni krajských skladov 

a priamych kontaktov na výrobcov si najcennejšie produkty rozdelili príslušníci 

nomenklatúry a aparátu. Dostať sa k niektorým tovarom pre beţného človeka 

znamenalo mať kontakty na referenta pre obchod na úrovni krajského výboru alebo 

vysokých predstaviteľov strany. V druhej línii prišli na rad pracovníci distribučných 

sietí, riaditelia menších skladov, samotní predavači, ich rodiny a známi. A aţ v tretej 

línii beţní ľudia, keď sa otvorili obchody a predávalo sa to „čo ostalo“.
62

 Kvalita ţivota 

v socializme teda do veľkej miery závisela od sociálneho kapitálu daného jedinca, inak 

povedané od toho koľko a na akej úrovni mal dotyčný známostí.  

 

Okrem spotrebných tovarov boli v socialistických ekonomikách orientovaných najmä 

na ťaţký priemysel nedostatkovým sortimentom takisto sluţby, hlavne rôzne drobné 

remeselnícke činnosti. Ľudia ich buď vykonávali svojpomocne alebo sa obracali na 

známych, na toho kto mal potrebné zručnosti. Pomoc bola neskoršie nasledovaná inou 

protisluţbou. Postupne tak vznikol systém „výmeny láskavostí“ (exchange of favours), 

ako ho nazýva napríklad Rasma Karklins
63

, a toto pomenovanie je v literatúre pomerne 

zauţívané, preto ho budem pouţívať aj v práci. V Rusku sa mu hovorilo „blat“, 

v Poľsku sa pouţívalo „załatwič sprawy“, v niektorých socialistických krajinách sa 

pouţíval domáci jazykový ekvivalent slovenského pojmu „spojenia“, anglicky písaná 

literatúra pouţíva prevaţne termín „favours“ (láskavosti). Tie zahŕňali nielen 

preferenčný prístup k nedostatkovým produktom, ale tieţ rôzne susedské výpomoci, 

napr. spomínané remeselnícke činnosti alebo pomoc pri stavbe domu; získanie dobrého 

zamestnania cez známeho, ktorý sa „prihovoril a odporučil“; pomoc s vybavením 

administratívnych záleţitostí, ak niekto zo známych alebo „známy známeho“ mal 

kontakty a podobne. V tejto fáze mali láskavosti v drvivej väčšine nepeňaţný charakter, 

v systéme nedostatkov totiţ peniaze nezaručovali prístup k produktom alebo sluţbám, 

ale v tomto ohľade mala často väčšiu praktickú hodnotu ako peniaze široká sieť 

známych. Archie Brown podotýka, ţe sa nutne nemuselo jednať o recipročnú výmenu 
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medzi dvoma ľuďmi, ale často sa jednalo o komplexnú sieť a celý rad láskavostí.
64

 V 

beţnej praxi to teda znamenalo napríklad, ţe jedinec A zohnal nedostatkový tovar pre 

B, B zase poznal riaditeľa nemocnice a dohodol preferenčné zaobchádzanie pre C, C 

mal niekoľko vysokých kontaktov a pomohol dostať dcéru A na vysokú školu atď. 

Tento systém výmeny láskavostí predstavoval v socialistických krajinách jednu z mála 

moţností pre beţných ľudí ako zlepšiť svoju ţivotnú úroveň. Inou moţnosťou bolo 

v podstate iba vstúpiť do strany a snaţiť sa stúpať v hierarchii, poprípade ak to práve 

reţim úplne nezakazoval, angaţovať sa v súkromnom sektore. Podľa Krygiera bola 

výmena láskavostí sociálne akceptovaná, pretoţe kombinovala priateľstvo, vzájomnú 

pomoc a zároveň prispievala k sociálnej rovnosti, keďţe do istej miery zmazávala 

rozdiely medzi privilegovanými a neprivilegovanými.
65

  

V tomto kontexte je zaujímavý rozdielny pohľad autorov na tento fenomén. Napriek 

jeho väčšinou nepeňaţnému charakteru Krastev zastáva názor, ţe mnoho z týchto 

láskavostí nesie typické znaky korupcie. Jedná sa podľa neho o z morálneho hľadiska 

„spoločnosťou akceptovateľnejšiu formu korupcie“.
66

 Na druhej strane Ledeneva sa 

zdráha klasifikovať toto jednanie ako korupčné a neformálnu výmenu láskavostí od 

korupcie odlišuje.
67

 Samozrejme v danej dobe väčšinou populácie láskavosti za 

korupciu pokladané neboli. Bol to jednoducho spôsob vzájomnej výpomoci a cesta ako 

obísť rigidný systém. Nielenţe bola táto forma pomoci spoločnosťou akceptovaná 

a tolerovaná, ale podľa Rothsteina boli tieto praktiky dokonca vyzdvihované a 

povaţované za chvályhodné.
68

 Okrem ich pragmatického významu sa jednalo totiţ o 

istú formu protestu proti reţimu. Toto tvrdenie dokladá Sztompka na príklade Poľska 

v 70-tych rokoch. Aj keď na ich počiatku prevládal optimizmus spojený s 

Gierekovými reformami, po prvom ropnom šoku z roku 1973 nasledovalo zhoršenie 

ekonomickej situácie, čo vyústilo v zvýšenie cien v roku 1976 a rozsiahle protesty. Ako 

píše Sztompka, dôvera v štát bola v tomto období spoločensky vnímaná ako naivita 

a jeho otvorená podpora takmer ako zrada. Na druhej strane, snahy „poraziť systém“ 
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alebo oklamať autority aj za cenu pouţitia ilegálnych alebo neférových prostriedkov 

boli spoločnosťou uznávané a vnímané ako cnosť a statočnosť.
69

 Bez ohľadu na to, či 

výmenu láskavostí analyzovanú v tejto podkapitole povaţujeme za korupciu alebo nie, 

mala zásadný vplyv na formovanie kultúrnych noriem, ktoré sa následne preniesli aj do 

obdobia po páde reţimu, kedy láskavosti nabrali peňaţnú formu.  

2.4. Vzťah patrón – klient  

 

Predošlá podkapitola bola zameraná najmä na neformálnu výmenu láskavostí medzi 

beţnými ľuďmi, teda horizontálne vzťahy zaloţené na rovnosti. V tejto podkapitole 

budú predmetom záujmu vertikálne vzťahy v bývalých reţimoch a ich implikácie pre 

korupciu. Analyzované budú dva typy vertikálnych vzťahov, pre ktoré je v literatúre 

zauţívaný prevaţne termín „vzťah patrón-klient“, niekedy autori pouţívajú tieţ pojmy 

klientelizmus a patronáţ. Záleţí od konkrétneho autora aké pojmoslovie pouţíva
70

, ale 

referované je k nasledovným dvom typom. Prvým z nich je vzťah medzi beţným 

človekom (klientom) a štátnou mocou, teda byrokratom (patrónom), od ktorého vôle 

závisí prideľovanie zdrojov. Termínom byrokrat budem označovať úradníka resp. 

straníka, ktorý má rozhodovacie právomoci.
71

 Pre tento účel nebudem dôsledne 

rozlišovať medzi „štátnou líniou“ a „straníckou líniou“, keďţe do veľkej miery splývali 

a pôsobilo by to zmätočne. Druhým typom sú vzťahy vo vnútri samotného štátneho 

resp. straníckeho aparátu, konkrétne hierarchické vzťahy medzi nadriadeným 

(patrónom) a podriadeným (klientom), teda byrokratom resp. straníkom na vyššej 

a niţšej pozícii.  

 

Socialistické reţimy mali často za následok únik beţného človeka do súkromnej sféry 

fungujúcej na princípe dôverných sietí a následný nezáujem o verejnú sféru a politické 

dianie. V dirigistických systémoch kontrolujúcich (takmer) všetky aspekty spoločnosti 

však mnoho ţivotných situácií jednoducho „vyţadovalo styk človeka s komunistickou 
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mocou“.
72

 Pre beţného človeka nebolo moţné pohybovať sa výlučne v rámci súkromnej 

sféry, ale nutný bol kontakt s verejnou - oficiálnou sférou. Navyše, podstatná je takisto 

skutočnosť, ţe v socialistických reţimoch závisí ţivotná úroveň jednotlivca okrem jeho 

dôverných sietí do veľkej miery práve od byrokratov a vzťahov s nimi. Toto je 

dôvodom prečo sa ľudia nespoliehali výlučne na vlastné siete, ale vyhľadávali taktieţ 

priaznivé vzťahy s byrokratmi, či uţ na miestnej alebo regionálnej úrovni (okres, kraj). 

Princíp tohto vzťahu spočíval v tom, ţe patrón - byrokrat poskytoval rôzne benefity a 

privilégiá vo forme napríklad prístupu k nedostatkovému tovaru alebo hladkého 

vybavenia administratívnych záleţitostí klientovi - beţnému človeku. Ten mu túto 

pomoc oplácal rôznymi darmi, protisluţbami, pozornosťami a podobne. Jedná sa teda o 

formu klientelizmu, vyššie uvedená (politologická) definícia klientelizmu od 

Kopeckého, to je výmena benefitov za politickú podporu
73

, však v tomto prípade nie je 

príliš pouţiteľná, keďţe v socialistických reţimoch boli výsledky volieb rozhodnuté 

dopredu a členovia štátneho aparátu schvaľovaní „zhora“, preto politická resp. volebná 

podpora v podstate nebola potrebná.
74

 Malú výnimku predstavovali situácie, kedy bol 

počet kandidátov väčší ako počet mandátov a existovala moţnosť výberu, resp. výberu 

z jednotnej kandidátky. Jednalo sa napríklad o reformu volebného zákona v Poľsku 

z roku 1956 alebo Maďarsku z roku 1985, po ktorých bol moţný výber z viacerých 

kandidátov.
75

 Hneď za tým však treba dodať, ţe parlamenty v socialistických reţimoch 

mali minimálnu reálnu moc a v podstate len formálne schvaľovali rozhodnutia prijaté 

úzkou elitou strany. Tarkowski, ktorý analyzoval vzťahy „patrón-klient“ na príklade 

Poľska, sa domnieva ţe patrón (byrokrat) z nich mal minimálne hmotné benefity, 

drobné dary od klienta (beţného človeka) podľa neho nemohli vyrovnať resp. splatiť 

výhody poskytované patrónom. Jednalo sa skôr o psychologické motívy patróna, kedy 

mu bola prejavovaná úcta, vďačnosť a uznanie.
76

 Opačný názor zastáva Bayer tvrdiaci 

na príklade Československa, ţe niţšia byrokracia na úrovni krajov a okresov mala síce 

značnú moc, ale tieto „pozície samy o sebe neumoţňovali ţiadne výnimočné šance 

k zbohatnutiu“. Preto ich šanca ťaţiť zo svojej moci spočívala v rozsiahlej korupcii, či 
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uţ vo forme peňazí alebo poskytovaných darov a láskavostí.
77

 Tieto klientelistické 

vzťahy medzi byrokratmi a beţnými ľuďmi sú podstatné pre porozumenie 

postsocialistickej korupcie. Normy vytvárané desaťročia totiţ nemohli zaniknúť 

okamţite po páde bývalých reţimov a navyše v prípade byrokratov na niţších úrovniach 

existovala značná personálna kontinuita aj po zmene reţimu.    

 

Druhým typom označovaným autormi ako vzťah patróna a klienta je vzťah medzi 

dvomi straníkmi resp. členmi štátneho aparátu, kedy jeden (patrón) je v hierarchii 

nadradený nad druhým (klientom). V socialistických reţimoch bolo moţné postupovať 

na významné pozície v štátnej správe iba po schválení stranou. Tu je podstatný pojem 

nomenklatúra, ktorý označuje dve veci: a) významné pozície v rámci štátnej správy, 

podnikov alebo strany resp. skupinu ľudí zastávajúcich dané pozície; b) samotný systém 

schvaľovania a obsadzovania týchto pozícií.
78

 Systém nomenklatúrneho schvaľovania 

sa podstatne premieňal v čase a bol do veľkej miery regulovaný presnými pravidlami, 

zvyčajne bol vyţadovaný súhlas príslušnej straníckej komisie. Podľa Archieho Browna 

bol však v praxi tento formálny systém schvaľovania nahradený vzťahmi na báze 

patróna a klienta. Ako príslušný straník stúpal na vyššie pozície v hierarchii postupovali 

s ním aj jemu lojálne osoby alebo sa snaţil nájsť iný spôsob ako do funkcií dosadiť 

oddaných spolupracovníkov.
79

 Podstata vzťahu „patrón-klient“ v tomto prípade 

spočívala v tom, ţe patrónovi (nadriadený straník) boli jeho klienti (podriadení, ktorými 

sa obklopoval) zaviazaní za svoje postavenie a výhody, ktoré im z neho plynuli, pričom 

protisluţbou bola ich lojalita a plnenie príkazov. V kaţdom prípade, zmyslom 

nomenklatúrneho schvaľovania bolo na všetky dôleţité miesta dostať reţimu (a jeho 

predstaviteľom) verné osoby, pričom táto štruktúra bola prísne hierarchická. Preto je 

moţné súhlasiť s názorom Naxeru, ktorý tvrdí, ţe ak preskúmame socialistický systém 

do detailu zistíme, ţe „celá jeho povaha bola klientelistická“ (a podľa neho tým pádom 

aj korupčná).
80

 To platí ako v rámci štátnych a straníckych štruktúr, tak aj vo vzťahu 

medzi nimi a beţnými ľuďmi.  
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2.5.  Kultúra korupcie  

 

V predchádzajúcich častiach boli analyzované vzťahy na troch úrovniach: a) medzi 

beţnými ľuďmi; b) štátna moc - beţný človek; c) v rámci štátnej moci. Ktoré z nich (a 

z ich foriem) sú vnímané ako láskavosti, ktoré ako klientelizmus a ktoré ako korupcia 

záleţí do veľkej miery na individuálnom posúdení. Všetky tieto vzťahy a 

materiálne výmeny v rámci nich však mali za následok vznik tzv. „kultúry korupcie“, 

ako ju nazývajú Sandholtz a Taagepera.
81

 Inými slovami, korupcia sa stala normou skôr 

ako deviáciou. Na mieste je ich argument, ţe centrálne plánované ekonomiky skrátka 

vytvorili stimuly pre korupciu, a to jednak pre poskytovanie úplatkov (snaha získať 

nedostatkový tovar) a tieţ aj pre ich prijímanie (byrokrat s veľkou mocou a často malým 

platom).
82

 Napriek prevaţnej absencii presných dát a meraní prevláda názor, ţe 

korupcia bola v socialistickom Československu, Poľsku a Maďarsku hojne rozšírená.
83

 

Pre naše účely vyššie uvedené vzťahy (a,b,c) zobecním a budem k nim referovať ako ku 

korupčným podobne ako mnoho autorov citovaných v tejto kapitole. To, ţe korupcia 

bola rozšírená v socialistickom Poľsku a Československu je svojim spôsobom menej 

prekvapivé ako v prípade Maďarska. Jednotlivé reţimy sa samozrejme menili v čase, 

ale keď vezmeme do úvahy ich celé trvanie, v Československu a Poľsku panovali 

podstatne výraznejšie nedostatky tovarov ako v Maďarsku a reţimy boli takisto 

reštriktívnejšie. Socializmus v Maďarsku bol síce na počiatku značne represívny, ale od 

60-tych rokov sa vyznačoval na socialistické pomery relatívnou voľnosťou. Najprv sa 

budem teda venovať prvým dvom štátom, a potom Maďarsku. Snaţím sa vychádzať 

z dostupných dát, tie však pochopiteľne v prípade socialistickej korupcie nie sú ideálne. 

Ako istý veľmi orientačný ukazovateľ korupcie v Poľsku môţu poslúţiť údaje Staara 

o čistkách v PSDS, ktoré zbieral rok po roku z dobových zdrojov. Hlavnými dôvodmi 

čistiek boli podľa neho podplácanie, sprenevera, krádeţ, zneuţitie funkcie a opilstvo. 

Medzi rokmi 1955-1981 bolo v „beţnom roku“, keď práve neprebiehali spoločenské 

a politické „otrasy“, vylúčených zo strany priemerne 40-50 tisíc členov.
84

 Samozrejme 

                                                 
81

  Wayne Sandholtz a Rein Taagepera, „Corruption, Culture, and Communism“, International Review of 

Sociology 15, č. 1 (2005): 127. 
82

 Sandholtz a Taagepera, „Corruption, Culture, and Communism“, 127. 
83

 Korupcii v Československu sa venuje napríklad Naxera (2013), v Maďarsku Takács (2010), a 

v socialistickom Poľsku Tarkowski (1983).  
84

  Staar, „Communist Regimes in Eastern Europe“, 174.  



30 

 

úlohu tu hrali nepochybne aj iné faktory a príčiny. Indíciou rozsahu korupcie sú aj údaje 

z poľského prieskumu na celonárodnej úrovni z roku 1988, v ktorom 88% respondentov 

vinilo za ekonomické a sociálne problémy „úplatkárstvo, zneuţívanie moci pre 

súkromné zisky a korupciu“.
85

 V prípade Poľska je nutné pristaviť sa ešte pri vzťahu 

korupcie a náboţenstva, ktoré malo veľký spoločenský význam aj počas socializmu a 

pochopiteľne ešte oveľa väčší po roku 1989, keď prestali existovať obmedzenia v tomto 

smere. Aj keď logika by mohla napovedať, ţe rozšírená katolícka viera by mala 

korupčné (nemorálne) praktiky redukovať, nezdá sa ţe by tomu tak bolo. Jednak sa dá 

vychádzať z dobovej literatúry, podľa ktorej bola korupcia v socialistickom Poľsku 

rozsiahla na úrovni distribúcie a takisto medzi beţnými ľuďmi
86

 a tieţ keď porovnáme 

prvé dostupné komparatívne merania korupcie v strednej Európe z 90-tych rokov 

zistíme, ţe Poľsko na tom bolo rovnako ako Maďarsko a Česko (príloha 3).
87

 Isté 

vysvetlenie ponúka obšírna štúdia Daniela Treismana, ktorý dospel k záveru, ţe medzi 

katolicizmom a mierou korupcie nie je výrazný vzťah, na rozdiel napr. od 

protestantizmu, ktorý má negatívny (zniţujúci) vplyv na úroveň korupcie.
88

  

Čo sa týka Československa, v podstate je problémom nájsť publikáciu, ktorá by 

o korupcii hovorila inak ako o rozšírenom jave. Téma korupcie však bola počas 

socializmu do veľkej miery „tabu“. Dostupné sú skôr útrţkovité dáta, hlavne 

z posledného desaťročia reţimu. Napriek tomu, ţe vedúci predstavitelia sa počas 

normalizácie usilovali o zabezpečenie väčších sociálnych a materiálnych istôt, nezdá sa, 

ţe by miera korupcie klesala, skôr naopak. Navyše nedostatky tovarov a fronty stále 

pretrvávali. Rataj a Houda spomínajú ako rozsiahle úkazy rozkrádanie štátneho majetku, 

úplatky a podpultové predaje. Podľa nich príjmy z tzv. šedej ekonomiky predstavovali 

v 80-tych rokoch 6 mld. korún ročne.
89

 Rozšírené boli tieţ klientelistické vzťahy na 

báze patrón-klient medzi členmi nomenklatúry na jednej strane a beţnými ľuďmi na 

druhej. Naxera uvádza, ţe hlavnou výhodou príslušnosti k nomenklatúre neboli ani tak 
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platy ako moţnosť zapojenia sa do klientelistických a korupčných štruktúr.
90

 To, ţe 

korupčné jednanie bolo obvyklou praxou aj medzi beţnými ľuďmi dokladá prieskum 

praţského Ekonomického ústavu z roku 1985. Ten uvádza, ţe 75% respondentov 

poskytlo úplatok pri nákupe v obchodoch, 49,5% v zdravotníctve a 44,5% pri opravách 

a podobných sluţbách.
91

  

 

Maďarsko bolo od 60-tych rokov v niektorých ohľadoch špecifické. Ako tvrdí Takács, 

počas Kádárizmu došlo k transformácii z represívnej totalitnej diktatúry do akejsi 

„liberálnejšej formy autoritarianizmu“.
92

 Tento argument je obhájiteľný tým, ţe reţim v 

Maďarsku vyvíjal výrazne menšiu snahu o kontrolu súkromnej sféry ţivota a viac ako 

otvorenú podporu vyţadoval skôr zdrţanie sa otvorenej kritiky. Došlo tak k depolitizácii 

reţimu s tým, ţe boli stanovené jasné hranice, kedy spochybňovanie vedúcej úlohy 

strany alebo socialistického systému nebolo tolerované. Dokonca aj experti - nestraníci 

mohli byť zapojení do rozhodovacích procesov na najvyššej úrovni, najmä ohľadne 

ekonomického plánovania.
93

 Výrazné boli zmeny v ekonomike od 60-tych rokov, 

hlavne so zavedením reforiem v rámci Nového ekonomického mechanizmu. Napriek 

tomu, ţe sa jednalo stále o plánovanú ekonomiku, podniky získali značnú mieru 

autonómie v oblasti produkcie a investícií, došlo k uvoľneniu fixných cien a povolené 

bolo tieţ súkromné vlastníctvo. V literatúre býva referované k tzv. „druhej ekonomike“, 

ktorú István Gábor definuje ako súhrn privátnej ekonomickej aktivity jednotlivcov a 

domácností za účelom zisku, či uţ legálnej alebo nelegálnej.
94

 Druhá ekonomika 

existovala popri socialistickej (prvej) plánovanej ekonomike. Na rozdiel od iných 

socialistických štátov, kde sú pouţívané skôr termíny šedá alebo tieňová ekonomika, 

mala maďarská druhá ekonomika do značnej miery oficiálny charakter. Rozsiahle boli 

však aj privátne aktivity a privyrábanie si mimo oficiálneho (povoleného) rámca, 

napríklad poskytovanie rôznych remeselníckych sluţieb „načierno“ a podobne.
95

 Podľa 

niektorých odhadov bolo do nejakej formy druhej ekonomiky v 80-tych rokoch v 
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Maďarsku zapojených 70-80% populácie.
96

 V dôsledku reforiem sa podstatne zvýšila 

dostupnosť spotrebného tovaru, napriek tomu však bola korupcia stále rozšíreným 

javom. Zaujímavú hypotézu v tomto ohľade vyslovil Takács. Podľa neho tým, ţe reţim 

na jednej strane zavádzal trhové (kapitalistické) prvky, snaţil sa nájsť cestu ako ich 

„včleniť“ do socialistického systému a všemoţne definovať ako s ním vlastne 

kompatibilné, a na druhej strane stále prezentoval socializmus ako zvrchovaný (lepší) 

systém došlo u populácie k značnému cynizmu a plnému uvedomeniu si limitov 

socializmu. To malo za následok, ţe namiesto „budovania štátu ho ľudia rozkrádali“ 

a hľadali spôsoby ako vyuţívať systém pre vlastný zisk, čo sa odzrkadlilo práve na 

miere korupcie, sprenevery a úplatkárstva.
97

 Tento argument má iste opodstatnenie a 

logiku, ešte jednoduchším a priamejším vysvetlením však môţe byť, ţe pre socialistickú 

„kultúru korupcie“ sa s ekonomickými zmenami proste otvorili nové moţnosti 

finančného zisku. Ponúka sa teda istá paralela s obdobím po roku 1989. Navyše aj keď 

dostupnosť spotrebných tovarov bola v Maďarsku väčšia a reţim voľnejší, ţivotná 

úroveň jedinca (administratívne privilégiá, počet a kvalita produktov na výber) stále 

podstatne závisela na jeho kontaktoch a sociálnom kapitále.  

 

Pre Maďarsko sú dostupné tzv. historické dáta Corruption Perceptions Index (CPI) od 

Transparency International (TI) zaloţené na dvoch zdrojoch resp. hodnoteniach 

korupcie medzi rokmi 1980-1985. Prvým je PRS Group spomínaná vyššie, druhým uţ 

neexistujúca Business International Corporation. Pripomínam, ţe TI iba štandardizuje 

dáta z iných zdrojov. Hodnota korupcie na škále 0-10 (0 znamená najvyššia; 10 

najniţšia korupcia) pre Maďarsko v danom období bola (1,63), to znamená extrémne 

vysoká miera korupcie. Jednalo sa o úroveň podľa zdrojov porovnateľnú napríklad 

s Pakistanom (1,52). Hodnota v období 1980-1985 pre Poľsko bola (3,64), 

Československo (5,13) a pre ilustráciu hodnota pre SSSR tieţ (5,13), čo by znamenalo 

niţšiu mieru korupcie ako v Taliansku (4,86) a Portugalsku (4,46).
98

 Uţ na prvý pohľad 

sú tieto čísla pomerne ťaţko uveriteľné a ich výpovedná hodnota je otázna. Tento fakt 

ešte umocňuje skutočnosť, ţe sa jednalo o hodnotenia „spoza ţeleznej opony“. Väčšiu 

výpovednú váhu majú nepochybne komplexné merania pre štáty strednej Európy 
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realizované od polovice 90-tych rokov, kedy je dostupných viac zdrojov a bolo moţné 

uskutočňovať merania priamo v daných štátoch. Hodnoty korupcie pre Maďarsko, 

Poľsko a Česko z prvých meraní v 90-tych rokoch sú porovnateľné.  

 

Keď to stručne zosumarizujeme, socialistické reţimy ponúkali priaznivé podmienky pre 

rozvoj korupcie. Ich represívna povaha a snaha o kontrolu spojená s chronickými 

nedostatkami tovarov viedli k vzniku dôverných sietí, ktoré fungovali na princípe 

vzájomnej výpomoci. Rozvinul sa tak systém výmeny láskavostí, ktorý uľahčoval 

prístup k tovarom, sluţbám, vybavenie záleţitostí atď. Jednalo sa o moţnosť zlepšiť 

ţivotnú úroveň jedinca a svojím spôsobom aj nevyhnutnosť. Na druhej strane, 

v socialistických reţimoch sú to byrokrati kto má monopol na rozhodovanie, preto bolo 

pre beţného človeka výhodné a do istej miery nutné nelimitovať svoj sociálny kapitál na 

siete známych, ale rozšíriť ho aj o byrokratické kontakty. Vytvorili sa tak vzťahy 

označované ako „patrón-klient“ medzi byrokratmi a beţnými ľuďmi. Tie fungovali na 

princípe výmeny privilégií za dary a rôzne protisluţby, neskôr aj peniaze. Vznik 

druhého typu vzťahu patróna a klienta bol daný hierarchickou povahou reţimu 

a štátneho resp. straníckeho aparátu, v ktorom mohli stúpať iba aspoň navonok „lojálni 

a oddaní súdruhovia“. Tento systém vytváral priestor pre klientelizmus, ktorý v praxi 

často nahrádzal formálne pravidlá. Typickými pre bývalé reţimy tak bolo rozsiahle 

vyuţívanie známostí, klientelistické väzby, protisluţby a obchádzanie systému. 

Následkom bol vznik toho, čo je v literatúre označované ako kultúra korupcie, keďţe tá 

sa stala normou skôr ako odchýlkou.
99
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3. Obdobie transformácie 

 

V tejto tretej kapitole sa budem venovať obdobiu transformácie v krajinách strednej 

Európy a jeho implikáciám pre korupciu. Čo sa týka dĺţky trvania transformácie, je 

ťaţké určiť presný rok kedy skončila. Kornai uvádza 10 aţ 15 rokov po páde reţimu
100

, 

Lavigne tvrdí, ţe všetky krajiny, ktoré vstúpia do Európskej únie uţ z princípu musia 

byť na konci transformácie, keďţe podmienkou členstva je, aby mali fungujúce trhové 

ekonomiky.
101

 Vstup krajín V4 do EÚ v roku 2004 sa javí ako dobrý určujúci bod. 

Primárne sa teda budem venovať obdobiu do 2004, pre úplnosť však nie je moţné 

ignorovať dôsledky členstva v EÚ pre korupciu, preto sa nimi v závere tieţ stručne 

zaoberám. S prechodom na trhové ekonomiky prestali existovať systémové príčiny 

korupcie prítomné v bývalých reţimoch. Po otvorení trhu sa objavil dostatok tovarov a 

sluţieb, s pádom reţimov zanikli takisto socialistické hierarchické štruktúry 

a materiálna nutnosť spoliehať sa na dôveryhodné siete alebo byrokratické kontakty. 

Ponúka sa teda otázka prečo aj po prechode k demokracii a trhovej ekonomike úroveň 

korupcie v krajinách V4 pretrvala? A prečo je stále v porovnaní so západnou Európou 

vysoká aj vyše 25 rokov po páde socializmu? Pravdepodobne prvou zrejmou asociáciou 

v spojení s korupciou po roku 1989 je privatizácia resp. praktiky akými bola 

realizovaná. Interpretácia korupcie by však určite nemala byť redukovaná iba na ňu. 

Táto kapitola ponúkne komplexnejší pohľad na transformačnú korupciu, keď budú 

postupne analyzované: právne a inštitucionálne faktory; pomer risk-benefit; sociálno-

ekonomická situácia; adaptácia bývalých elít a administratívna korupcia; spomenutá 

privatizácia v štátoch V4; spoločenské normy a tzv. path dependence; a politická vôľa 

boja proti korupcii. Nejedná sa o prostý prehľad rôznych teoretických prístupov 

a charakteristík transformácie, osobne sa domnievam, ţe postsocialistická korupcia je 

(v rámci limitov kauzality) vysvetliteľná jedine kombináciou vyššie uvedených 

faktorov.  
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 3.1. K povahe korupcie 

 

Na úvod je vhodné podrobiť stručnej analýze samotnú povahu korupcie, respektíve 

rozdiely medzi korupciou pred a po páde reţimu. V bývalých reţimoch mala korupcia 

väčšinou nemonetárny charakter, samozrejme ojedinelé neboli ani peňaţné úplatky. 

Peniaze však negarantovali prístup k tovarom a privilégiám, cestu otvárali skôr 

známosti, ich počet a kvalita. So zmenou systému sa však objavil dostatok tovarov a 

neformálna „ekonomika láskavostí“ bola nahradená „ekonomikou peňazí“. Tie nabrali 

na hodnote, keďţe si za ne reálne bolo moţné kúpiť tovar a sluţby, pričom ich 

dostupnosť nebola závislá na úradníckych rozhodnutiach. Tento vývoj sa prejavil aj na 

forme korupcie, došlo totiţ k jej „monetarizácii“.
102

 To neznamená, ţe známosti a siete 

prestali byť dôleţité, akurát jednotkou zmeny v korupčných transakciách na rôznych 

úrovniach začali byť najmä peniaze. Často sa je moţné stretnúť s názorom, ţe 

kapitalizmus v strednej Európe je „viac korupčný“ ako bol socializmus. Pre presné 

porovnanie miery korupcie nám z obdobia socializmu chýbajú spoľahlivé a dostatočné 

dáta. Hodnovernosť sporadických prieskumov a hodnotení z 80-tych rokov je 

diskutabilná a porovnávať ich s výsledkami meraní z 90-tych rokov zaloţenými na 

viacerých zdrojoch a presnej metodológii by mohlo viesť k mylným záverom. V tomto 

odseku zostanem preto skôr v teoretickej rovine.  

 

Ako je v práci často zdôrazňované, korupcia nemusí mať peňaţný charakter, avšak 

veľkou časťou populácie sú ako korupcia vnímané hlavne (a často výlučne) finančné 

úplatky. „Socialistické“ láskavosti, dary a klientelizmus mnohými nie sú povaţované za 

korupciu, keďţe vo väčšine prípadov jednotkou zmeny neboli peniaze. Okrem toho, 

nepeňaţný dar alebo výhoda je predsa len morálne akceptovateľnejší ako peniaze. Táto 

skutočnosť často u ľudí samotných vytvára predstavu, ţe korupcia je teraz podstatne 

rozšírenejšia ako bola v socializme.
103

 Ďalším dôvodom prečo sa socializmus môţe 

javiť ako výrazne menej korupčný je to, ţe o korupcii sa jednoducho oveľa menej 

hovorilo a informovalo. Médiá boli kontrolované štátom a správy týkajúce sa korupcie 

sa dostali na verejnosť výnimočne, aj to iba keď kompetentní chceli, aby sa tak stalo. 

Ako príklad môţeme pouţiť Československo a následne pre znázornenie kontrastu 
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Slovensko. Napriek tomu, ţe korupcia bola značne rozšíreným javom, za celú existenciu 

socializmu v Československu sa oficiálne vyskytla iba jedna veľká korupčná aféra, 

ktorá vyústila v zatýkanie a súdny proces. Išlo o riaditeľa podniku v Trstenej na 

Slovensku a výnimočne o nej informovali aj dobové médiá.
104

 V súčasnosti sú na 

Slovensku korupčné kauzy médiami pokryté pravidelne, v podstate najviac s týţdňovým 

odstupom, vţdy s novým vydaním najčítanejších periodík. Jedná sa o jav tak častý, ţe 

niektorí autori spomínajú „zahltenosť“ alebo „preinformovanosť“ slovenskej verejnosti 

správami o korupcii.
105

 To má samozrejme vplyv na vnímanie jej úrovne. Vzniká preto 

dojem, ţe korupcia je všade a takmer kaţdý sa jej účastní. Mojim cieľom nie je dokázať, 

ţe socializmus bol rovnako korupčný ako obdobie po roku 1989. Jednak je to z dôvodu 

absentujúcich dát takmer nemoţné a zrejme to kvôli právnemu chaosu, privatizácii 

a moţnostiam, ktoré sa vyskytli po páde reţimu ani nie je pravda. Skôr sa snaţím 

poukázať na nesprávne tendencie vnímania socializmu ako „málo korupčného“ 

a kapitalizmu ako „značne korupčného“. Tento rozdiel je pravdepodobne výrazne menší 

v realite ako v spoločenskom povedomí.   

3.2. Transformácia v krajinách V4 

 

 

Transformácia v krajinách strednej Európy bola nesmierne komplexným procesom. 

Jednalo sa o zmenu celého systému, transformácia sa teda odohrávala nielen 

v ekonomickej, ale tieţ aj v inštitucionálno-právnej rovine. Pre analýzu korupcie je 

nutné aspoň zbeţne sa venovať samotnému priebehu transformácie a poukázať na 

rozdielnosti medzi jednotlivými krajinami. Primárne sa však budem zaoberať faktormi 

priamo alebo nepriamo súvisiacimi s korupciou (privatizácia, ekonomická kríza, 

pretrvávanie klientelistických väzieb a ďalšie) a nebudem detailne analyzovať 

jednotlivé stabilizačné a liberalizačné opatrenia (deregulácia cien, liberalizácia 

zahraničného obchodu, stanovenie výmenného kurzu, liberalizácia úrokových mier).
106

 

Krajiny strednej Európy boli po roku 1989 vo výrazne rozdielnej pozícii prameniacej 

z predošlých dekád. V Československu sa pred zmenou reţimu jednalo o 

                                                 
104

  Reed, „Politická korupce“, 139. Jednalo sa o tzv. aféru Babinský v roku 1984. Stanislav Babinský bol 

riaditeľom  podniku v Trstenej a za rozkrádanie socialistického majetku bol odsúdený na 14 rokov. 
105

 Davide Torsello, „Corruption and the Economic Crisis: Empirical Indications from Eastern Europe“, 

International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs 2, č. 1 (2010): 71.  
106

 Detailne sa im venuje napr. Tomasz Mickiewicz, Economic Transition in Central Europe and the 

Commonwealth of Independent States (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005). 



37 

 

„zakonzervovaný“ socializmus s minimom reformných snáh, takmer neexistujúcim 

súkromným sektorom, ale na druhej strane tieţ s pomerne nízkym zahraničným dlhom 

a relatívnou makroekonomickou stabilitou. V Maďarsku boli transformačné kroky 

zahájené v podstate uţ s nástupom Nového ekonomického mechanizmu v roku 1968 a 

v 80-tych rokoch nasledovala séria ďalších radikálnych reforiem. Veľký význam mala 

často opomínaná reforma vlastníckych práv z roku 1982, ktorá inštitucionalizovala 

súkromné podnikanie ako právo občanov.
107

 Navyše Maďarsko sa uţ pred pádom 

reţimu vyznačovalo pomerne silnou prítomnosťou zahraničných investícií, malo 

zavedený trhovo orientovaný daňový reţim a tieţ právny rámec pre rôzne formy 

korporácií (akciová spoločnosť, s.r.o.).
108

 Daňou za jeho vyššiu ţivotnú úroveň počas 

socializmu bol však kaţdým rokom rastúci zahraničný dlh, v roku 1989 dosahoval uţ 

takmer 21 miliárd dolárov. V Poľsku bola pôsobením Solidarity pôda postupne 

pripravovaná pre politickú reformu. Čo sa týka ekonomiky, tá sa v 80-tych rokoch 

nachádzala v hlbokej kríze, ktorú sa vláda (ako zvyčajne) rozhodla riešiť zvýšením cien. 

To vyvolalo protesty a ešte zhoršilo uţ dosť katastrofálnu úroveň inflácie. Poľská vláda 

síce zahájila čiastkové trhové reformy v roku 1987, tie ale nemohli dlhodobé 

štrukturálne problémy vyriešiť. Koncom 80-tych rokov sa však uţ výrazne presadzovalo 

(aj keď nie moc regulované) súkromné podnikanie. Leszek Balcerowicz, inak jeden 

z hlavných architektov poľského transformačného programu, uvádza ţe v roku 1989 

dosahovala úroveň inflácie v Poľsku asi 2000%, pre porovnanie v Maďarsku 

dosahovala 30% a v Československu 10% ročne.
109

 Aj keď mieru inflácie Poľska 

pravdepodobne dosť nadhodnotil (EBRD uvádza 251% v roku 1989; 585% v 1990; 

a 70% v roku 1991 s klesajúcou tendenciou v ďalších rokoch
110

), jednalo sa v kaţdom 

prípade o veľmi vysokú úroveň. Okrem toho poľský zahraničný dlh narástol do 

závratnej výšky, keď v roku 1989 činil uţ 41 miliárd dolárov. Rozdielom bola tieţ 

väčšia otvorenosť Poľska a Maďarska voči západu a obchodu s ním ako v prípade 

Československa.  
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Tieto odlišné vstupné podmienky mali vplyv aj na porevolučnú podobu transformácie. 

Jednotlivé štáty sa líšili v jej rýchlosti, metódach privatizácie, dôrazom na sociálne 

dopady atď. Napriek zahraničnej asistencii a preberaniu západných modelov sa veľa 

vecí dialo metódou pokus-omyl a upravovalo za chodu. Poľsko, vzhľadom na situáciu 

v ktorej sa nachádzalo, zvolilo intenzívnu šokovú terapiu prebiehajúcu najmä v rokoch 

1990-1991, niekedy nazývanú aj Balcerowiczov plán. Rýchlosť stabilizačných 

a liberalizačných opatrení sa tu doslova blíţila maximu. V poľskom prípade so silnými 

odbormi a tradíciou štrajkov bol podstatný tieţ fakt, ţe bezprostredne po páde reţimu 

kedy prevláda eufória, je populácia ochotnejšia akceptovať bolestivé sociálne dopady, 

ktoré sú súčasťou transformácie. Sám Balcerowicz to uviedol ako jeden z dôvodov pre 

rýchlu cestu transformácie.
111

 Táto ochota obyvateľstva však vydrţala zhruba do prvého 

štrajku v roku 1992. Maďarsko nastúpilo na cestu pomalšej gradualistickej 

transformácie, ktorej cieľom bolo minimalizovať negatívne sociálne dopady. 

V porovnaní s ostatnými štátmi razilo Maďarsko tieţ štedrú sociálnu politiku.
112

  

Pri zauţívanom delení na šokovú terapiu a gradualizmus treba zdôrazniť jednu 

podstatnú vec. Transformácia pozostáva z veľkého mnoţstva krokov, a to ţe je moţné 

daný štát zaradiť skôr k jednému alebo druhému prístupu neznamená, ţe sa všetky 

kroky diali buď rýchlo alebo pomaly. Napriek enormne rýchlej transformácii Poľska, 

napríklad mzdy v úvodnej fáze neboli deregulované, úrokové miery neboli v plnej miere 

liberalizované a privatizácia prebiehala len pomaly, podstatne pomalšie ako 

v Maďarsku. Naopak maďarská privatizácia prebiehala od počiatku pomerne rýchlo, 

celková transformácia pomalšie, aţ sa nakoniec vyčerpali „limity zotrvačnosti“ a v roku 

1995 Maďarsko pristúpilo na šokovú terapiu, nazývanú podľa vtedajšieho ministra 

financií Bokrošov plán. V Československu pri debatách medzi gradualistickým krídlom 

a zástancami šokovej terapiou nakoniec zvíťazil druhý variant, ktorý presadzoval najmä 

Václav Klaus. Privatizácia v Československu takisto nebola odkladaná a prebiehala 

s veľkou rýchlosťou hlavne v prvej polovici 90-tych rokov.  
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3.3. Právne a inštitucionálne faktory 

 

 

Medzi javy spojené s transformáciou patrilo v štátoch strednej Európy právne a 

inštitucionálne vákuum. Krajiny V4
113

 začínali s ekonomickou transformáciou 

a privatizáciou skôr ako boli uskutočnené dostatočné legislatívne a inštitucionálne 

reformy. V podstate do zdedenej a narýchlo upravovanej socialistickej legislatívy bol 

zavedený kapitalizmus. Zákony boli samozrejme postupne prispôsobované novým 

podmienkam, ale dialo sa tak buď súbeţne s ekonomickými zmenami alebo častejšie 

v ich závese, išlo teda skôr o „plátanie dier“. Rovnako inštitucionálny rámec pre 

implementáciu zákonov do praxe a kontrolné mechanizmy boli nedostatočné. 

Vzhľadom na jedinečnosť transformácie a jej rozsah je ťaţko povedať, či je moţné 

najprv vhodne nastaviť celý rad zákonov a pretransformovať resp. v mnohých prípadoch 

od nuly vytvoriť inštitúcie, a aţ potom začať s ekonomickou transformáciou a 

privatizáciou. Ivan Mikloš, slovenský minister privatizácie 91-92 a neskôr financií, sa 

domnieva, ţe to jednoducho moţné nie je a označuje túto predstavu za iluzórnu, keďţe 

právo podnikať a vlastniť je od začiatku základným pilierom nového reţimu.
114

 V ešte 

priamejšom duchu sa vyjadroval Tomáš Jeţek, podľa ktorého je aplikovať normálne 

zákony na privatizáciu jednoducho „neprípustné“, normálne zákony sú, ako tvrdí, na to 

aby začali platiť keď privatizácia skončí.
115

 V praxi bola okrem deravých zákonov 

problematická takisto vynútiteľnosť práva. Mlčoch na príklade Česka uvádza, ţe k 

obchodným súdom sa dostávali „stovky tisíc prípadov ročne“, ktoré tie proste nemohli 

zvládať riešiť.
116

  

 

Vyššie uvedené skutočnosti vytvorili veľké moţnosti pre korupciu za účelom 

sebaobohacovania a rozoberania si štátneho majetku. Na druhej strane je treba povedať, 

ţe pri pomalej privatizácii, ktorá by nasledovala aţ po ustanovení čo 

najkomplexnejšieho právneho a inštitucionálneho rámca by sa predlţovala tzv. 
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predprivatizačná agónia a veľmi pravdepodobne by dochádzalo k tunelovaniu štátnych 

podnikov ako sa dialo napríklad v Maďarsku. Navyše aj v prípade spomínaného 

Maďarska, ktoré malo najplynulejší prechod k novému reţimu zo štátov strednej 

Európy a zároveň zvolilo gradualistickú cestu transformácie boli právny rámec 

a ekonomická regulácia v prvej polovici 90-tych rokov značne deficitné a často si 

zákony dokonca protirečili.
117

 Čo sa týka Poľska, situácia bola podobná ako v 

ostatných krajinách. Kamiński, analyzujúci transformačnú korupciu v Poľsku, popísal 

tamojšie pomery ako „spontánny proces inštitucionálnych úprav, ktoré sa dejú aţ potom 

keď nastanú problémy“.
118

  

 

Keď to zhrnieme a zoberieme do úvahy právne vákuum; nie úplne jasné vymedzenie 

medzi „verejným a súkromným“; absenciu ustanovení o konflikte záujmov; 

alebo nedostatočnú reguláciu samotnej ekonomiky a podnikania; nie je prekvapujúce, ţe 

sa korupcii darilo. To bolo ešte umocnené faktom, ţe risk sankcií bol minimálny 

a zďaleka sa nevyrovnal moţným ziskom. Práve pomer „risk-benefit“ je jedným 

z hlavných teoretických prístupov usilujúcich o vysvetlenie postsocialistickej korupcie 

resp. korupcie obecne. Podľa tohto prístupu je človek racionálny zisk maximalizujúci 

jedinec a keď korupčné jednanie vedie k značnému profitu a riziko trestu je nízke, bude 

sa korupcie zúčastňovať.
119

 Napríklad v privatizácii analyzovanej niţšie moţný profit 

mnohonásobne prevaţoval nad rizikami. Ako píše Krastev, počet súdnych verdiktov 

(odsúdení) spojených s korupciou v regióne bol a stále je „smiešne nízky“.
120

 

Samozrejme ide o teoretický, a teda a priori obecný prístup, ktorý určite nie je všetko 

objasňujúci a nezohľadňuje napríklad morálne zábrany pre účasť v korupcii. Pre 

porozumenie korupcie má však nepochybne svoje opodstatnenie.  
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3.4. Sociálno-ekonomická situácia  

 

Ďalším faktorom prispievajúcim ku transformačnej korupcii bola sociálno-ekonomická 

situácia. Všetky štáty V4 zasiahla ekonomická recesia spôsobená čiastočnou stratou 

východných trhov po rozpade bloku, poklesom priemyselnej výroby a takisto sa pri 

zmenách takého rozsahu skrátka nejednalo o nič výnimočné. Recesii sa nevyhol ţiadny 

z 27 štátov stredovýchodnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu.
121

 Čo sa týka jej 

trvania, v krajinách Vyšehradskej skupiny bola pomerne krátka, aspoň v porovnaní 

s ostanými štátmi východnej Európy. Uvádza sa jej nasledovná dĺţka: Slovensko – 4 

roky;  Česko – 3; Maďarsko – 4; a Poľsko – 2 roky. Pre porovnanie, v Bulharsku recesia 

trvala 8 a na Ukrajine 10 rokov.
122

 Najväčšie prepady HDP nastali v roku 1991 a činili v 

Česku 11,6%; v Maďarsku 11,9%; na Slovensku 14,6%; a v Poľsku 7,0%. V roku 1990 

bol však pokles HDP v Poľsku tieţ 11,6%.
123

 Odchýlky v poľskom prípade sú 

spôsobené tým, ţe so šokovou terapiou začalo najskôr (Balcerowiczov plán). S 

prechodom na trhovú ekonomiku sa navyše objavila nezamestnanosť, ktorej úroveň 

dosahovala (s výnimkou Česka) v prvej polovici 90-tych rokov dvojciferné čísla a 

najmä v prípade Slovenska a Poľska bola značne vysoká aj neskôr, keď len oficiálna 

nezamestnanosť činila v období okolo roku 2000 v obidvoch krajinách okolo 20% 

(príloha 4). Logicky sa samozrejme tieţ zvýšila nerovnosť medzi obyvateľstvom, keď 

Giniho koeficient znázorňujúci príjmovú nerovnosť zaznamenal vyjadrené v percentách 

nárast v Česku o (18%), na Slovensku (38%), v Maďarsku (19%) a Poľsku (28%).
124

  

Transformácia mala teda bolestivé dôsledky pre značnú časť obyvateľstva krajín V4, 

okrem nezamestnanosti sú uvádzané faktory ako zníţenie reálnych príjmov, redukcia 

sociálnych výdavkov a deficitný systém sociálneho zabezpečenia, a celkovo pokles 

ţivotnej úrovne.
125

 Viaceré empirické štúdie potvrdzujú, ţe ekonomický rozvoj a 

prosperita zniţujú úroveň korupcie a naopak recesia s jej sociálnymi dôsledkami ju 
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plošne zvyšuje.
126

 Nakoniec, nejedná sa zrejme o veľmi prekvapujúce zistenie. Krajiny 

strednej Európy boli v prvých rokoch transformácie zasiahnuté krízou, po páde reţimu 

sa objavili sociálne problémy spomenuté vyššie a obdobie socializmu negatívne 

poznačilo úroveň ekonomického rozvoja, na ktorej sa krajiny V4 po páde reţimu 

nachádzali. Práve kombinácia slabých inštitúcií a slabej ekonomiky s jej dôsledkami 

vytvára priaznivé prostredie pre korupciu.
127

 Táto skutočnosť je ešte znásobená, keď 

súbeţne s nimi existujú moţnosti ako privatizácia a to všetko je zasadené do 

pretrvávajúcich klientelistických vzťahov a spoločenských noriem (láskavosti) 

z bývalého reţimu.  

3.5. Kontinuita klientelistických sietí a administratívna korupcia  

 

Podstatným aspektom je personálna kontinuita socialistických elít v nových reţimoch, 

ktorá so sebou pochopiteľne prináša kontinuitu bývalých klientelistických sietí. Situácia 

medzi štátmi strednej Európy sa v tomto ohľade pomerne líšila. Najprv sa budem 

venovať lustráciám ako základnému „očistnému procesu“, keďţe reprezentujú zlom 

alebo plynulosť prechodu bývalých elít do nového reţimu. V Maďarsku boli lustrácie 

najmenej intenzívne a vzťahovali sa len na kolaboráciu s bývalou národnou 

bezpečnosťou (tajnou políciou), inak povedané riešilo sa iba kto bol agent 

a informátor.
128

 Stan nazýva tento proces „gulášovou spravodlivosťou“, keďţe 

lustrovaná bola iba malá časť verejných predstaviteľov a ani „demaskovaní“ jedinci 

neboli nútení vzdať sa svojich funkcií. Ako dodáva, v praxi v podstate ţiadny 

z funkcionárov zo svojej pozície neodstúpil kvôli odhalenej minulosti.
129

 Bývalé 

nomenklatúrne elity v Maďarsku teda naďalej mohli pôsobiť na najvyšších politických 

a ďalších verejných postoch. V Poľsku sa o lustračných zákonoch síce vášnivo dlhé 

roky debatovalo, ale praktická aplikácia zaostávala za intenzitou debát. V roku 1990 bol 

                                                 
126

 Napr. Treisman, „The causes of corruption“, (2000); Rajeev Goel a Jelena Budak, „Corruption in 

transition economies: effects of governments size, country size and economic reforms”, Journal of 

Economics and Finance 30, č. 2 (2006): 240-250; alebo Artjoms Ivlevs a Timothy Hinks, „Global 

economic crisis and corruption”, Public Choice 162, č. 3 (2015): 425-445. 
127

 Leslie Holmes, „Crime, organised crime and corruption in post-communist Europe and the CIS“, 

Communist and Post-Communist Studies 42, (2009): 282. 
128

  Napriek tomu, ţe ÁVH bola formálne rozpustená v roku 1956, tajná polícia v Maďarsku aj naďalej 

existovala v rámci ministerstva vnútra.   
129

 Lavinia Stan, „Goulash Justice for Goulash Communism? Explaining Transitional Justice in 

Hungary“, Romanian Political Science Review 2, (2007): 278-280. 



43 

 

prijatý veľmi mierny lustračný zákon vzťahujúci sa na príslušníkov polície a justície. 

Neskôr v roku 1997 vstúpil do platnosti nový lustračný zákon, bol však zameraný iba na 

kolaborantov s poľskou štátnou bezpečnosťou SB (Służba Bezpieczeństwa) 

a nevzťahoval sa na bývalých komunistov v PSDS.
130

 Navyše ani bývalí príslušníci SB 

neboli nútení stiahnuť sa z vysokých volených funkcií, ale o ich budúcom pôsobení vo 

verejných funkciách mali rozhodnúť jednoducho ľudia voľbami. Poľský prístup 

k bývalým komunistom býva často popisovaný frázou „odpusti a zabudni“.
131

 

V Československu bola lustračná politika zďaleka najprísnejšia, kedy sa lustračný zákon 

z roku 1991 vzťahoval nielen na členov a spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti, ale aj 

na bývalých funkcionárov KSČ alebo KSS od „stupňa okresného výboru vyššie“.
132

 Pre 

tých boli stanovené obmedzenia zastávať vysoké posty v politike, súdnictve, armáde a 

vysoké administratívne funkcie. Uţ druhou vecou sú záhadné zmiznutia niekoľkých 

tisíc dokumentov po páde reţimu (uvádza sa 15 000) a manipulácia so spismi.
133

 V roku 

1992 prijala Česká národní rada tieţ tzv. Malý lustračný zákon týkajúci sa príslušníkov 

polície. Zaujímavé sú rozdiely medzi Českom a Slovenskom po rozdelení, zatiaľ čo ČR 

po roku 1993 lustračné zákony predlţovala a vcelku implementovala, v SR bol 

lustračný zákon dosť ignorovaný, ochota slovenských lídrov vykonávať politické 

previerky bola v podstate nulová a v roku 1996 celá problematika lustrácií vyprchala 

dostratena.
134

  

 

Z vyššie zmienených skutočností vyplýva pre korupciu v krajinách V4 niekoľko 

podstatných faktov. Mnohé bývalé elity s prístupom k zdrojom a rozhodnutiam zostali 

aj naďalej vo vysokých funkciách, a to v období kedy štátny majetok prechádzal do 

súkromného vlastníctva. V dobrej pozícii boli takisto „elity druhého sledu“, ktoré 

nesymbolizovali starý reţim natoľko, ţe by museli byť z verejného diania odstránené, 

zároveň však mali konexie a znalosť pomerov. Veľká časť týchto bývalých elít začala 

podnikať, či uţ z dôvodu politickej diskreditácie alebo preto, ţe to začalo byť 

s moţnosťami 90-tych rokov lukratívnejšie ako verejné funkcie. Svoj politický kapitál 

teda veľmi zručne premenili na ekonomický kapitál. Mali ideálnu štartovaciu pozíciu, 
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keďţe mnohí boli vo svojich „podnikateľských začiatkoch“ ešte stále priamo vo 

verejných funkciách; disponovali znalosťou podmienok, inštitúcií a prístupom 

k informáciám; a samozrejme sa mohli spoliehať na sieť klientelistických kontaktov. 

Tým určite nehovorím, ţe kaţdý člen nomenklatúry sa úspešne adaptoval na nové 

pomery, ani ţe v období 90-tych rokov nevznikali a neprosperovali nové elity, ale fakt, 

ţe mnohí zo svojich predošlých pozícií po prechode k demokracii najmä ekonomicky 

ťaţili je len ťaţko spochybniteľný. Ako tvrdí Karklins, mocenské siete z bývalých 

reţimov pretrvali a vzťahuje to nielen na politickú a ekonomickú, ale aj na justičnú 

sféru. Pomerne výstiţne popisuje typický priebeh korupčnej kauzy: „Prokurátor odmieta 

zahájiť vyšetrovanie, keď sú do korupčnej kauzy zapletení významní aktéri. 

Vyšetrovanie zvyčajne začne aţ po hlasitých protestoch verejnosti. Nakoniec sa prípad 

nepodarí objasniť, väčšinou je ako dôvod uvádzaný nedostatok dôkazov“.
135

 Ťaţko 

povedať do akej miery je justičná korupcia spôsobená komunistickou minulosťou a 

väzbami sudcov, do akej vidinou zisku a nakoľko jednoducho spoločenskými normami. 

V kaţdom prípade 22-stranový zoznam aktívnych sudcov s komunistickou minulosťou 

zverejnený v januári 2011 českým Ministerstvom spravedlnosti
136

 (pripomínam, ţe ČR 

mala jasne najstriktnejšiu lustračnú politiku z krajín V4), dodáva argumentu Karklins 

o pretrvaní (takisto) justičných elít istú váhu.    

 

Nakoniec treba ešte zostúpiť o úroveň niţšie a venovať sa štátnej správe na miestnej 

úrovni a samospráve. Keďţe sa zaoberám 4 krajinami s rozdielnym usporiadaním 

verejnej správy, ktorá navyše od pádu reţimu prešla viacerými reformami, nebudem 

podrobne analyzovať jej štruktúru v kaţdej z nich. Podstatné je, ţe vo všetkých 

krajinách V4 existujú samosprávne celky resp. decentralizované orgány štátnej správy. 

Lokálna úroveň je vo vzťahu ku korupcii dôleţitá, keďţe sa do nových reţimov 

preniesli jednak normy a takisto vo veľa prípadoch tieţ personálne obsadenie 

úradníckych postov a s ním klientelistické väzby (patrón-klient). Okrem toho, v kaţdej 

z krajín prebehla po roku 1989 výrazná decentralizácia, čo sa prejavilo presunom 

kompetencií a moci na lokálnu úroveň resp. samosprávy. Oproti hierarchicky 

organizovanej socialistickej štátnej správe sa pochopiteľne výrazne zvýšila miera 

nezávislosti samospráv a tým zároveň zníţil rozsah ich monitorovania z centrálnej 

                                                 
135

  Rasma Karklins , „In Eastern Europe, Corruption in the Crosshairs“, Current History 104, č. 685 

(2005): 375. 
136

 „Seznam soudců – bývalých členů KSČ“, Oficiálna stránka Ministerstva spravedlnosti ČR  

      http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2452&d=314879 (staţeno 23. 4. 2015)  



45 

 

úrovne.
137

 Viacerí autori upozorňujú, ţe decentralizované inštitúcie môţu byť oveľa 

náchylnejšie na korupciu práve z dôvodu nízkej miery kontroly a tieţ kvôli väčším 

moţnostiam vplyvných lokálnych skupín presadzovať svoje záujmy.
138

 Decentralizácia 

znamenala nárast počtu rôznych úradov a inštitúcií a tieţ samosprávnych celkov, 

konkrétne v Československu resp. ČR a SR sa jednalo o 9000 lokálnych volených 

zastupiteľstiev
139

 a v Maďarsku ich počet vzrástol z 1523 v roku 1990 na 3154 v roku 

1999.
140

 V krajinách V4 sa pomerne dramaticky zvýšil počet úradníkov, v Česku, 

Poľsku a Slovensku  sa jednalo medzi rokmi 1990-2004 o nárast o viac ako 100%.
141

 

Presné čísla ilustruje tabuľka niţšie. Spolu s upevňovaním legislatívneho rámca, 

novými zákonmi a reguláciami sa rozširovala aj agenda úradníkov. Naxera tvrdí, ţe 

takýto vývoj poskytoval priaznivé moţnosti pre korupciu.
142

 Navyše platy úradníkov 

v krajinách V4 boli nízke, výnimku predstavovalo Maďarsko, kde dosahovali v prvej 

polovici 90-tych rokov pribliţne úroveň platov v privátnom sektore.
143

 Pozoruhodné je 

tieţ, ţe Maďarsko malo jasne najviac úradníkov v pomere na osobu, uţ v roku 1990 

takmer 300 000. Ako som spomínal vyššie, Maďarsko však fungovalo na istú 

neudrţateľnú zotrvačnosť, potom prišla šoková terapia (Bokrošov plán 1995) a keď sa 

chcelo vyhnúť hromadnému prepúšťaniu muselo dôjsť k plošnému zníţeniu platov 

úradníkov.
144
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Počet zamestnancov v administratíve štátov V4 v roku 1990 a 2004 

 

Zdroj: Grzymala-Busse Anna, Rebuilding Leviathan: Party Competition and State Exploitation in 

Post-Communist Democracies (New York: Cambridge University Press, 2007): 134. Keď je to vyslovene 

vhodné, vkladám tabuľky priamo do textu, čo bude platiť aj ďalej. Inak do príloh. 

 

 

Keď si to v krátkosti rozanalyzujeme sa podľa mňa nedá nesúhlasiť s názorom Naxeru 

o dobrých podmienkach pre korupciu, keďţe existovalo viacero stimulov. Hneď prvým 

sú celkovo nízke platy úradníkov, ktoré drvivá väčšina štúdií zaoberajúcich sa 

administratívnou korupciou udáva ako jednu z jej základných príčin. Okrem toho 

úradníci získali často pomerne veľké právomoci a kontrolné mechanizmy 

boli limitované. Najprv deficitná a kontradiktórna, a potom príliš zloţitá legislatíva a 

predpisy umoţňovali ich rôznu interpretáciu, čo mohol vynaliezavý úradník zneuţívať 

nachádzaním „administratívnych prekáţok“ aţ kým mu nebol ponúknutý úplatok. Podľa 

Karklins nie je výnimočným javom, keď sami úradníci vedome vytvárajú korupčné 

schémy s účelom spraviť celý proces vybavovania čo najmenej príjemný 

prostredníctvom napríklad umelého navyšovania procedúr, čakania, neposkytnutia 

informácií, selektívnou aplikáciou regulácií a pravidiel atď.
145

 V tomto ohľade sa 

v literatúre je moţné stretnúť s aplikáciou tzv. teórie agentúry na administratívnu 

korupciu.
146

 Stručne povedané sa za týmto názvom skrývajú protichodné záujmy dvoch 

entít, z ktorých jedna vykonáva príkazy druhej (nadradenej). Existuje viacero variant 

tejto teórie, ako ilustrácia môţe slúţiť nasledovný príklad: Cieľom orgánov na 

centrálnej úrovni je implementovať do praxe určité nariadenie. Jeho implementáciou sú 
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poverené inštitúcie (a úradníci) na lokálnej úrovni. Zatiaľ čo záujmom prvých je (aspoň 

v teórii) správna a hladká implementácia daného nariadenia, záujmom úradníkov na 

lokálnej úrovni je spraviť tento proces čo najproblematickejším a čo najmenej 

efektívnym a zrozumiteľným, aby následne mohli ťaţiť z korupcie (administratívne 

prekáţky, nejasné predpisy, mnoţstvo procedúr).
147

 Ako kaţdá teória má aj táto 

samozrejme svoje limity. Nakoľko sa tak skutočne deje je ťaţké určiť, v literatúre 

venujúcej sa korupcii je však tento prístup spomínaný pomerne často.      

3.6. Privatizácia  

 

 

Privatizácia ponúkala veľmi zaujímavé moţnosti a bola preto náchylná na korupčné a 

klientelistické jednanie. Krajiny Vyšehradskej skupiny pouţívali viaceré metódy 

privatizácie, väčšinou sa jednalo o kombináciu vybraných metód z nasledujúceho 

(nekompletného) zoznamu: priamy predaj, aukcie, verejná súťaţ, kupónová metóda, 

spontánna privatizácia, upisovanie akcií cez IPO (initial public offering), privatizácia 

preferenčnou formou, likvidácia, privatizácia prostredníctvom národných investičných 

fondov, samoprivatizácia podniku, transfer majetku mestám alebo samosprávam, atď. 

Aplikácia tej istej metódy sa niekedy v jednotlivých štátoch líšila. Porovnaniu (najmä 

neštandardných) metód privatizácie v krajinách V4 sa venuje napr. Bornstein.
148

 Jedná 

sa teda o značne komplexnú tematiku, nehovoriac o jej aplikácii v praxi, zvlášť keď 

často bolo v záujme niektorých skupín spraviť štruktúru prevodu majetku čím menej 

prehľadnou. Venovať sa preto budem skôr vybraným aspektom privatizácie resp. 

majoritným metódam v príslušných štátoch a ich implikáciám pre korupciu.    

 

V Maďarsku a Poľsku začala tzv. spontánna privatizácia uţ pred rokom 1989. Tá 

označuje prípady, kedy je privatizácia iniciovaná podnikom samotným resp. jeho 

vedením. Jedná sa teda o spôsob náchylný k zneuţitiu a v praxi sa tak aj často dialo. 

V referencii k nej sa v literatúre objavujú spojenia ako „rozoberanie si štátneho majetku 

nomenklatúrou“ alebo „čistá korupcia“.
149

 V Poľsku bola spontánna privatizácia 
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intenzívnejšia, v Maďarsku zase prebiehala dlhšiu dobu. Treba uznať, ţe maďarské 

a poľské elity boli v tomto ohľade pragmatickejšie ako ich československí kolegovia, čo 

bolo však umoţnené aj protrţnými reformami v obidvoch krajinách pred pádom reţimu. 

V Poľsku bol začiatkom roku 1989 prijatý zákon s vágnym názvom „o niektorých 

podmienkach konsolidácie národného hospodárstva“, ktorý umoţňoval privatizáciu 

štátneho majetku buď fyzickými osobami alebo akciovými spoločnosťami. Ako 

uvádzajú Vykoukal et al., dohody o prevzatí majetku uzatvárali väčšinou majitelia 

štátnych podnikov „sami so sebou“ ako predstaviteľmi akciových spoločností. Výrazné 

zisky mala okrem podnikovej tieţ politická nomenklatúra, ktorá zmeny iniciovala. Do 

konca roku 1989 si majetky podelilo pribliţne 1500 nomenklatúrnych akciových 

spoločností.
150

 V podobnom duchu sa niesla maďarská spontánna privatizácia. 

V podstate jediní kto z nej reálne benefitoval boli insideri a vedenie podnikov, 

poprípade ich známi ak v prevode majetkov tieţ figurovali. Do konca roku 1990 bolo 

takto „spontánne“ sprivatizovaných pribliţne 200 veľkých štátnych podnikov.
151

 

V Československu začala privatizácia aţ po roku 1989, aj tu sa však objavili nové 

moţnosti, keď to uţ nebol socializmus, ale ešte ani kapitalizmus. V komparatívne 

najlepšej pozícii boli bývalé elity. Známy český ekonóm Lubomír Mlčoch hovorí 

o tunelovaní štátnych podnikov v období rokov 1990-1991 v rozsahu niekoľkých 

desiatok aţ stoviek miliárd korún.
152

 Väčšinou sa tak dialo zaloţením firmy alebo siete 

firiem, do ktorých bol prostredníctvom obchodov s vybraným štátnym podnikom 

presúvaný jeho majetok, čo je vlastne učebnicový príklad tunelovania. Šikula popisujúci 

udalosti na Slovensku sa vyjadruje v podobnom duchu, keď spomína „eldorádo 

obrovského prerozdeľovania, výpredaja, tunelovania a rozkrádania národného 

bohatstva.“
153

 Najmä v zahraničnej literatúre je moţné stretnúť sa s názorom, ţe mnoho 

bývalých socialistických funkcionárov si plne neuvedomovalo význam konfliktu 

záujmov, keďţe s prechodom na nový reţim bolo vymedzenie „verejného 

a súkromného“ matné.
154

 Je síce pravda, ţe inštitucionálny a právny rámec bol 

nedostatočný a obdobie po páde reţimu značne chaotické, tu sa však jednalo skôr o 

cielené snahy ako o „neporozumenie novým pomerom“.    
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Privatizácia po roku 1989 býva často delená na tri skupiny: veľká privatizácia, malá 

privatizácia a reštitúcie (tie sú niekedy povaţované aj za jednu z metód). Niţšie sa 

budem venovať najmä prvej z nich. Čo sa týka reštitúcií, napriek počiatočnej nevôli 

prebehli vo všetkých troch krajinách, paradoxne v najväčšom rozsahu 

v Československu, ktoré sa im značne bránilo z dôvodu spomalenia privatizácie. Líšili 

sa aj konkrétne formy reštitúcií, v Československu išlo najmä o navrátenie majetku resp. 

finančné odškodnenie, v Maďarsku o distribúciu obchodovateľných kompenzačných 

kupónov
155

, v Poľsku o priame navrátenie majetku hlavne v prípade cirkvi a neskôr 

o vyplácanie percentuálneho podielu na výnosoch z privatizácie. Takisto malá 

privatizácia prebehla vo všetkých štátoch. V nej boli privatizované menšie obchody, 

reštaurácie a sluţby, väčšinou prostredníctvom aukcií. Malá privatizácia je povaţovaná 

vo všetkých krajinách za úspešnú napriek tomu, ţe niektoré aukcie boli sprevádzané 

korupciou, vydieraním a zastrašovaním konkurencie, alebo participáciou zahraničných 

investorov (cez nastrčené domáce osoby), ktorí sa jej v úvode nemohli oficiálne 

účastniť.
156

  

 

Podstatný je predovšetkým rozdielny priebeh veľkej privatizácie. V Maďarsku aj po 

roku 1989 stále prebiehala pokračujúca spontánna privatizácia. Nová vláda sa snaţila 

tento typ privatizácie zastaviť jednak kvôli rozsiahlej korupcii a tunelovaniu, faktu ţe 

nomenklatúrne elity vlastne plynule prechádzali do pozície kapitalistických elít 

a v neposlednom rade skutočnosti, ţe vláda z nej nemala ţiadne zisky.
157

 Z dôvodu 

obmedzenia spontánnej privatizácie a tieţ naplnenia štátnej pokladnice pristúpilo 

Maďarsko k rýchlej privatizácii veľkých podnikov hlavne prostredníctvom priameho 

predaja. Zaloţená bola Agentúra pre správu štátneho majetku (AVU), cez ktorú bol 

proces privatizácie realizovaný a mala tieţ monitorovacie právomoci. Išlo o pribliţný 

ekvivalent Fondov národného majetku ČR a SR. Obvineniam z korupcie sa nevyhla ani 

AVU, keď podľa reportu Svetovej banky bolo pre korupciu nútených v roku 1994 

rezignovať 8 z jej 10 členov.
158

 V porovnaní so spontánnou privatizáciou sa však 

napriek tomu jednalo o istý posun. Podniky boli privatizované hlavne zahraničnými 

investormi z dôvodu nedostatku domáceho kapitálu. Celkovo asi 80% príjmov z 
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privatizácie tvoril zahraničný kapitál s významným podielom USA.
159

 Vo výsledku tak 

podľa dát EBRD Maďarsko malo zo všetkých štátov bývalého východného bloku z 

privatizácie súhrnné najvyššie príjmy na osobu a tieţ najvyšší podiel FDI medzi rokmi 

1989-1999.
160

  

 

V Československu resp. neskôr Česku a Slovensku sa uplatňovalo viacero metód, 

jednalo sa najmä o priamy predaj, verejný tender a známu kupónovú privatizáciu. Veľká 

privatizácia prebehla v dvoch vlnách, pričom kupónová privatizácia sa v dvoch vlnách 

uskutočnila iba v Česku. Kupónová privatizácia je verejnosťou často spájaná 

s podvodným a korupčným jednaním. Pritom keď zoberieme túto metódu ako takú, 

jedná sa o v podstate najspravodlivejší spôsob privatizácie, kedy je majetok rozdelený 

medzi občanov. Uţ druhou vecou bol absolútny nedostatok regulácie. Občania si mohli 

kúpiť tzv. kupónovú kniţku za 1035 Kč a vymeniť ju za akcie nimi zvoleného podniku 

väčšinou s niekoľkonásobne vyššou hodnotou alebo ich zveriť jednému z viac ako 300 

investičných privatizačných fondov. Práve tie vrhajú na kupónovú privatizáciu zlé 

svetlo, keďţe viaceré z nich boli neskôr vytunelované. Najznámejšie prípady sú 

Harvardské investičné fondy a Motoinvest.
161

 Výslednému hodnoteniu a imidţu 

kupónovej privatizácie nepomohli ani predošlé stretnutia a pozitívne komentáre Václava 

Klausa na adresu Viktora Koţeného a jemu podobných podnikateľov. Čo sa týka 

Slovenska, Vladimír Mečiar druhú vlnu kupónovej privatizácie zastavil a namiesto nej 

presadzoval metódu priameho predaja a verejnej súťaţe, aj keď často to aţ taká súťaţ 

v praxi nebola. V Česku a Slovensku panoval počiatočný odpor k privatizovaniu 

podnikov zahraničnými investormi, preto sa uskutočňoval predaj najmä domácim 

záujemcom. Práve tento spôsob je značne rizikový pre korupčné jednanie z dôvodu 

existencie klientelistických sietí na domácej úrovni. Síce v Česku aj na Slovensku 

formálne existovali pravidlá na predkladanie, viacstupňové vyhodnocovanie 

a schvaľovanie privatizačných projektov
162

, často tieţ bolo viac uchádzačov, v mnohých 

prípadoch boli však pravidlá obchádzané a víťaz určený dopredu. V privatizácii do 

„domácich rúk“ tak, ako tvrdí Morvay, dochádzalo najmä k uspokojovaniu záujmov 
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značne previazanej politickej a ekonomickej elity.
163

 Podľa Reeda popisujúceho 

najznámejšie české privatizačné škandály, na seba korupcia prevzala 

„inštitucionalizovanú podobu financujúcu celé politické strany.
164

 Česko aj Slovensko 

začali s rozsiahlejšou privatizáciou zahraničným investorom aţ na konci 90-tych rokov.   

 

V Poľsku mala privatizácia po roku 1989 pomalý charakter hlavne z dôvodu odporu 

silných zamestnaneckých rád podnikov, nedostatku politického konsenzu a častých 

zmien vlády. V úvode sa experimentovalo s úpisom akcií najsilnejších podnikov na 

Varšavskej burze, ale táto metóda nebola rozsiahla a nestretla sa ani s veľkým ohlasom. 

Jednalo sa iba o 14 z celkovo pribliţne 8400 štátnych podnikov.
165

 V poľskej 

privatizácii je špecifickým znakom silné postavenie zamestnancov organizovaných 

práve v zamestnaneckých radách podnikov. Tie zákonom z roku 1981 získali čiastočné 

rozhodovacie právomoci týkajúce sa napríklad schvaľovania a odvolávania 

manaţmentu, spolurozhodovania o distribúcii ziskov alebo o investíciách podniku. 

Priamy predaj zahraničným investorom bol takisto menej úspešný ako sa očakávalo, 

Yurkiewicz a Rondinelli uvádzajú ako dôvod neochoty zahraničných investorov 

prevziať existujúce podniky práve silnú pozíciu zamestnancov, nutnosť následného 

prepúšťania a z toho plynúce problémy a štrajky.
166

 Mnoho podnikov bolo v Poľsku 

privatizovaných samotným manaţmentom a zamestnancami buď odkúpením akcií 

podniku alebo jeho likvidáciou (nemusela nutne znamenať zánik podniku), kedy boli 

privatizované aktíva podniku manaţmentom, zamestnancami alebo tieţ investormi. Pri 

likvidácii bol okrem predaja moţný aj leasing a pri odkúpení akcií bolo do 20% 

celkových akcií s 50% zľavou určených pre zamestnancov podnikov.
167

 Samozrejme ani 

v Poľsku sa následná fáza privatizácie neobišla bez korupcie. Aj po ukončení 

spontánnej privatizácie sa naďalej bývalým elitám dostávalo prostredníctvom 

klientelistických sietí privilegovaného prístupu k akciám privatizovaných podnikov 

alebo získavaniu extrémne lacných nehnuteľností. Okrem toho Kamiński uvádza ako 

problém obrovský konflikt záujmov, kedy funkcionári Ministerstva privatizácie a tieţ 
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iných ministerstiev získavali posty vo vedení privatizovaných podnikov alebo naďalej 

pracovali pre ministerstvo a spolu s tým poberali plat aj za pozíciu v predstavenstve 

privatizovaných podnikov. Zároveň podľa neho mnohé legislatívne návrhy z prvej 

polovice 90-tych rokov úmyselne zmazávali rozdiel medzi tým, čo je verejné a tým čo 

je súkromné, aby bol vytvorený priestor pre legálnejšie uspokojovanie súkromných 

záujmov a plynulejší „prechod verejného majetku do majetku súkromného“.
168

 Pre 

úplnosť treba dodať, ţe aj v Poľsku prebehla neskôr obdoba kupónovej privatizácie 

označovaná ako masová privatizácia. Rozdiel bol, ţe v poľskom prípade bolo 

zriadených 15 národných investičných fondov, ktoré spravovali akcie vybraných viac 

ako 500 podnikov a občania mali moţnosť za zakúpený podielový certifikát o cene 20 

złotych získať akcie resp. podiely daných fondov, nemohli si teda vyberať priamo 

konkrétne podniky. Za zmienku stoja prieskumy poľského Centra pre výskum verejnej 

mienky (CBOS) z rokov 2006 a 2009, v ktorých boli zisťované asociácie, ktoré si 

Poliaci spájajú s privatizáciou. Tri hlavné odpovede boli: a) Rozpredaj národného 

bohatstva; b) nezrovnalosti, krádeţ a korupcia; c) zniţovanie pracovných miest 

a nezamestnanosť.
169

 Nasledovná tabuľka zobrazuje výsledky daných prieskumov.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168

  Kamiński, „Corruption Under the Post-Communist Transformation: The Case of Poland“, 98-106. 
169

  Public Opinion Research Centre CBOS, „Privatisation“, Polish public opinion (Október 2009). 



53 

 

    Asociácie poľských občanov spojené s privatizáciou v roku 2006 a 2009 

                

                    Zdroj: Public Opinion Research Centre CBOS, (2009). 

   

 

Privatizácia je v očiach mnohých vnímaná takmer ako synonymum podvodu a korupcie. 

Príliš pochvalne sa o jej priebehu nevyjadruje ani česká a „stredoeurópska“ literatúra. 

Pomerne zaujímavý je celkový kontrast so zahraničnou literatúrou, samozrejme 

výnimky existujú na obidvoch stranách. Zatiaľ, čo napríklad českí a slovenskí autori 

priebeh privatizácie pomerne ostro kritizujú a pojmy ako podvod, tunelovanie, korupcia 

a rozkrádanie patria medzi najfrekventovanejšie, v zahraničnej literatúre je moţné 

stretnúť sa s názorom, ţe transformácia a s ňou spojená privatizácia boli úspechom, 

keďţe sa podarilo vo veľmi krátkom čase previesť štátny majetok do súkromného 

vlastníctva a transformovať ekonomiku, čo je vlastne hlavným účelom. Pri rozsahu 

v akom privatizácia prebiehala, moţnostiach aké predstavovala, a reáliách obdobia 

transformácie ako právne a inštitucionálne vákuum je korupcia nevyhnutným javom.
170

 

Otázkou je o koľko niţšia mohla byť jej úroveň, keby existovala väčšia politická vôľa 
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obmedzovať ju. V praxi to bolo však skôr naopak, keď bola často politickými elitami 

iniciovaná.     

3.7. Korupcia ako norma 

 

Jedným z kľúčových teoretických prístupov usilujúcich o vysvetlenie postsocialistickej 

korupcie je prístup zdôrazňujúci úlohu spoločenských a kultúrnych noriem, ktoré sa 

preniesli aj do nových reţimov, často označovaný ako tzv. path dependence.
171

 Ako 

bolo uţ vyššie naznačené, nedá sa očakávať, ţe zmena reţimu okamţite zmení aj dlhé 

roky budované vzorce správania a normy. Tie sa totiţ po čase stanú „kultúrne 

zaţitými“.
172

 Samozrejme s novými pomermi sa postupne vyvíjajú, ale jedná sa 

o zdĺhavý proces. „Socialistické“ láskavosti, klientelizmus, dary a úplatky nemohli teda 

jednoducho vymiznúť hneď po páde reţimu, akurát sa zmenila (zmonetarizovala) ich 

forma. Počas socializmu bol badateľný rozdiel medzi formálnou stránkou (ako by sa 

veci mali robiť) a neformálnosťou (ako sa veci skutočne robili). Či uţ sa jednalo 

o demokratickú fasádu systému, fungovanie súdov, klientelistické väzby, falšovanie 

plnenia plánov podnikmi alebo neformálne siete na úrovni beţných ľudí. Myslím, ţe nie 

je moţné komplexne porozumieť transformačnej a celkovo postsocialistickej korupcii 

bez brania týchto pretrvávajúcich neformálnych praktík do úvahy. Napriek tomu ich 

niektoré (najmä čisto ekonomické) publikácie z veľkej časti ignorujú. Táto 

neformálnosť je v postsocialistických spoločnostiach strednej Európy prítomná na 

všetkých úrovniach: medzi beţnými ľuďmi ako pozostatok dôverných sietí; na úrovni 

niţšej štátnej správy a samosprávy; a takisto na najvyššej politickej úrovni. Oficiálne 

procesy v rámci inštitúcií sa často dejú len „pro forma“ a o dôleţitých veciach sa 

rozhoduje v pozadí v súlade so záujmami skupiny ľudí, ktorá „ťahá za nitky“.
173

 

Obdobie bezprostredne po páde reţimu bolo poznačené veľkým mnoţstvom 

korupčných škandálov na najvyšších miestach spojených najmä s privatizáciou. Mnohí 

politici a podnikatelia majú doteraz problém vysvetliť svoje majetkové pomery. 

Pochybné privatizačné obchody sa uskutočňovali hlavne prostredníctvom neformálnych 

klientelistických sietí na najvyššej úrovni utvorených ešte počas bývalého reţimu. Frič 
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v tomto kontexte pouţíva termín „predátorské siete“, popisuje ich ako elitné siete, ktoré 

„získavajú gigantické privatizačné akvizície za minimálne ceny a prideľujú si 

najlukratívnejšie verejné zákazky“.
174

 Asi netreba pripomínať, ţe tento jav bol po roku 

1989 či uţ pri privatizácii alebo verejnom obstarávaní v krajinách strednej Európy 

značne rozšírený. 

 

Keď vezmeme do úvahy tieto reálie 90-tych rokov zrejme nie je prekvapujúce, ţe 

nedôvera v politické inštitúcie a politické strany bola vysoká aj po páde reţimu a zdá sa, 

ţe postupom času ešte rástla. Ako empirický dôkaz môţu poslúţiť dáta z rôznych 

dostupných prieskumov World Values Survey (WVS). Problematikou dôvery sa je 

nutné v transformačnom kontexte zaoberať, keďţe má rozsiahle implikácie pre úroveň 

korupcie, ako bude vysvetlené niţšie. Za dostatočne obecný ukazovateľ môţeme 

povaţovať dôveru v politické strany. Prieskumy WVS zahŕňajú aj dôveru v parlament, 

vládu, štátnu správu a rôzne čiastkové podotázky. Hodnoty dôvery v dané inštitúcie 

však do veľkej miery korelujú s dôverou v politické strany, čo je vlastne logické.
175

 Pri 

dôvere resp. nedôvere v politické strany sa jedná síce o obecný, ale výpovedný údaj. Na 

Slovensku v roku 1990 nedôverovalo politických stranám 65% respondentov, v roku 

1998 to bolo 72,6%. V prípade Česka išlo v roku 1991 o 51,4% opýtaných, v 1995 

politickým stranám nedôverovalo uţ 81,8% respondentov. Nakoniec v Poľsku stranám v 

roku 1997 nedôverovalo 75% opýtaných a v Maďarsku v 1998 tieţ presne 75% 

respondentov.
176

 Na rozdiel od nízkej dôvery v politické a štátne inštitúcie miera 

medziľudskej dôvery v krajinách V4 nebola v období transformácie v porovnaní 

s ostatnými štátmi výrazne deficitná. Rose-Ackerman, odvolávajúc sa na prieskumy 

New Democracies Barometer uvádza, ţe v roku 1998 v strednej a východnej Európe 

zastávalo 51% respondentov názor, ţe „väčšine ľudí je moţné dôverovať“. Pre 

porovnanie, napríklad v USA tento názor malo iba 35% opýtaných.
177

 Pomerne 

zaujímavé sú závery štúdie Uslanera a Badesca, ţe drobná korupcia ľudí napr. na 

úradoch nezniţuje vzájomnú medziľudskú dôveru, ale je stále vnímaná ako 
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akceptovateľný spôsob obídenia byrokratickej rigidity.
178

 V kontraste s týmto, vysoká 

politická korupcia zniţuje dôveru ľudí v politické inštitúcie.
179

    

 

Korupčné jednanie dvoch alebo viacerých strán je implicitne zaloţené na dôvere, keďţe 

sa buď jedná o trestný čin alebo minimálne pri prezradení hrozí strata reputácie, 

zamestnania atď. Vzájomná dôvera zaloţená napríklad na dlhodobej známosti zniţuje 

riziko, ţe jeden aktér druhého respektíve ostatných prezradí alebo podvedie. Pre 

pochopenie postsocialistickej korupcie je však účelnejšie zamerať sa na faktor dôvery 

skôr na makro úrovni. Putnam vo viacerých svojich prácach presadzuje argument, ţe 

pokiaľ je všeobecná medziľudská dôvera vysoká premietne sa to aj do dôvery 

v politické a štátne inštitúcie.
180

 Aplikácia tohto „bottom-up“ prístupu na štáty strednej 

Európy je však značne problematická, keďţe dôvera v politické a štátne inštitúcie je 

nízka, zatiaľ čo medziľudská dôvera nie je výrazne absentujúca. Inak povedané, dôvera 

medzi ľuďmi len ťaţko povedie k dôvere v politické strany a štátne inštitúcie pokiaľ tie 

sú prerastené korupciou. Preto sa domnievam, ţe pre porozumenie korupcie je 

vhodnejší „top-down“ prístup. Ako bolo naznačené, najmä korupčné kauzy 90-tych 

rokov, ale tieţ aj iné s transformáciou spojené faktory (ekonomická kríza; často veľmi 

úspešná adaptácia nomenklatúry na nové pomery; nezamestnanosť a rast nerovnosti) 

viedli k istej dezilúzii z demokracie a k nízkej dôvere a lojalite občanov k štátu.
181

 

Korupčné škandály vo vysokej politike majú veľmi zhubné spoločenské dôsledky. 

Nejde len o stratu dôvery ľudí v politické inštitúcie a o peniaze, ktoré skončia na 

súkromných účtoch a nie sú tak pouţité pre obecný prospech, ale aj o dopady politickej 

korupcie na morálku beţných ľudí. Pokiaľ je korupcia rozšírená na najvyššej politickej 

úrovni, ktorá navyše stanovuje pravidlá a zákony (vláda, parlament), zniţujú sa 

„morálne bariéry“ pre účasť v korupčných praktikách, čo vedie k nárastu korupcie na 

ostatných úrovniach spoločnosti. Seleny analyzujúca krajiny V4 tvrdí, ţe medzi 

beţnými ľuďmi dochádza jednoducho k zmiereniu sa s tým ako veci fungujú, čo má za 
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následok, ţe aj oni začnú vyuţívať alebo skôr zneuţívať systém pre vlastné benefity.
182

 

Začnú totiţ ospravedlňovať a legitimizovať svoju vlastnú korupciu korupciou vysokých 

predstaviteľov, teda tým, ţe „to robia aj ostatní“.
183

 Existuje tak veľký potenciál pre 

spustenie špirálového efektu, kedy s postupným šírením korupcie sa jej začínajú 

zúčastňovať aj ľudia, ktorí k nej majú väčšiu averziu, keďţe zase začnú ospravedlňovať 

svoje jednanie korupciou druhých.
184

 Podobný mechanizmus rozširovania korupcie 

funguje aj vo sfére podnikania. Tu ide okrem logiky „ostatné firmy to robia tieţ“ aj 

o faktor samotného preţitia na trhu. Pokiaľ totiţ konkurencia prostredníctvom korupcie 

získava neférové výhody (zákazky, informácie, vytváranie pravidiel „na mieru“), vzniká 

výrazný tlak na ostatné (čestné) firmy, aby aj oni začali uplácať. Shleifer a Vishny 

dokonca tvrdia, ţe tak proste musia robiť ak chcú preţiť. Je totiţ značne problematické 

konkurovať firmám, ktoré si cez úplatky pre seba „upravujú systém“ alebo ho naopak 

upravujú „proti konkurencii“.
185

  

 

Môţe sa zdať, ţe veľká politická korupcia a malá korupcia napríklad na úradoch sa 

objemom peňazí a tieţ spoločenskými dôsledkami nedajú porovnávať. Je pochopiteľne 

rozdiel medzi korupciou, kedy zákazku vo verejnom obstarávaní predraţenú o desiatky 

miliónov korún vyhrá spriaznená firma a úplatkom 500 korún na úrade pre rýchlejšie 

vybavenie povolenia. Malá korupcia napríklad na úradoch sa môţe javiť ako „decentný 

obchod“. Pre ľudí je to cesta ako „veci vybaviť“ a poradiť si s neefektívne fungujúcou 

byrokraciou a pre úradníkov zase moţnosť ako kompenzovať svoje nízke platy.
186

 Malá 

korupcia však nemusí byť taká neškodná ako sa môţe zdať. Podľa Sandholtza 

a Taageperu funguje šírenie korupcie v postsocialistických krajinách z dlhodobého 

hľadiska aj obráteným smerom. Veľká politická korupcia najprv spôsobuje šírenie 

korupcie medzi masami beţných ľudí a z tých následne postupom času vzídu nové 

korupčné elity vyrastajúce v korupčnom prostredí.
187

 Jedná sa teda v istom zmysle 

o začarovaný kruh. Napriek tomu, ţe tento argument ponúka pomerne pôsobivé a 

logické vysvetlenie prečo je korupcia v strednej Európe stále vysoká aj po vyše 25 

rokoch od pádu reţimu, je otázne, či je práve 25 rokov dostatočne dlhá doba na 

potvrdenie jeho validity. „Nové elity“ bez alebo s krátkou skúsenosťou so socializmom 
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totiţ ešte len postupne prenikajú do najvyšších sfér politiky, zatiaľ čo bývalé 

„socialistické elity“ v nich ešte stále úspešne pôsobia. Keď to zhrnieme, „kultúra 

korupcie“ prameniaca zo socializmu sa preniesla aj do nových demokratických reţimov 

a je moţné, ţe vzhľadom na reálie transformácie ako: privatizačné škandály; vysoká 

politická korupcia; strata dôvery v inštitúcie a následná korupcia na úrovni beţných 

ľudí; a samozrejme faktory analyzované v predošlých podkapitolách; bola táto kultúra 

korupcie ešte posilnená.  

3.8. Politická vôľa a boj proti korupcii  

      

V tejto časti nebudem popisovať protikorupčnú politiku jednotlivých štátov, ale 

zameriam sa na faktor politickej vôle boja proti korupcii a samotný mechanizmus 

protikorupčných opatrení. Napriek tomu, ţe na úrovni politických strán prevláda 

otvorený konsenzus, ţe korupcia je „zlá“ a treba proti nej bojovať, stále sa ju 

v krajinách V4 nedarí výraznejšie obmedziť a jej úroveň sa zniţuje iba pomaly. Úroveň 

korupcie pre všetky krajiny V4 medzi rokmi 1995-2014 podľa dát zozbieraných z TI 

ilustruje tabuľka (príloha 5).
188

 O protikorupčnú rétoriku však nie je núdza, keďţe ide o 

efektívnu cestu ako získavať politické body. Rovnako obviňovanie ostatných strán 

z korupcie je účelnou zbraňou, lebo sa jednak teší veľkej priazni voličov (pre 

„usvedčujúcu“ stranu) a tieţ, ako píše Krastev, politickým stranám vlastne šetrí námahu 

vymýšľať alternatívny program, ktorý by zaujal.
189

 Je určite na mieste pristaviť sa pri 

problematike skutočnej politickej vôle boja proti korupcii ako jednému z významných 

faktorov majúcich vplyv na jej úroveň. Vychádzajúc z toho, ţe korupcia bola 

v krajinách strednej Európy rozšírenou počas socializmu aj počas transformácie, 

ponúkajú sa niektoré podstatné otázky ako napríklad: Prečo by sa mali politici vlastne 

snaţiť niečo s korupciou reálne robiť a meniť zauţívané normy, keď sú to oni kto z nej 

môţe mať najväčšie zisky? A keď sa uţ napokon protikorupčné opatrenia prijmú 

napríklad na nátlak EÚ alebo jednoducho ako gesto, prečo by ich mali úradníci na 

úrovni štátnej správy implementovať, keď by si tým sami vlastne zmenšovali priestor 
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pre korupčné aktivity?
190

 A ak je korupcia rozsiahla v súdnictve a polícii, ako bude 

v praxi vynucované dodrţiavanie protikorupčných opatrení? Ako tvrdí Noemi Alexa, 

napriek častým diskusiám o protikorupčných opatreniach politické strany v krajinách 

V4 opakovane „zlyhávajú“ v odsúhlasení jasných protikorupčných politík a vlády zase 

v poskytnutí skutočnej nezávislosti protikorupčným úradom a agentúram.
191

 Vo 

výsledku sú teda často prijímané iba povrchné opatrenia, ktoré síce dobre znejú, ale 

majú minimálny reálny potenciál problém korupcie skutočne riešiť. Dostávame sa teda 

späť k argumentu, ţe mnohé veci sa dejú iba „pro forma“.
192

 Netvrdím, ţe ţiadny politik 

a ţiadna strana nemá úprimný záujem a snahu korupciu riešiť, ale myslím ţe obecný 

nedostatok politickej vôle do veľkej miery odzrkadľuje realitu. Napokon k záveru, ţe 

najväčšou prekáţkou boja proti korupcii v strednej Európe je samotný nedostatok 

politickej vôle dospela aj štúdia Open Society inštitútu z roku 2002.
193

      

 

Keďţe vstup do Európskej únie bol pre štáty V4 prioritou a museli pred ním prejsť 

rozsiahlymi reformnými procesmi monitorovanými EÚ, zdalo sa ţe sa nakoniec predsa 

len dostaví aj politická vôľa riešiť korupciu. Prípravná fáza členstva prebiehajúca od 

roku 1997 zahŕňala prijatie antikorupčnej legislatívy a tieţ rôznych opatrení. Patrili 

medzi ne napríklad kriminalizácia viacerých činov, ktoré predtým neboli povaţované za 

korupčné, zavedenie špecializovaných protikorupčných agentúr a súdov alebo 

informačné zákony zvyšujúce transparentnosť.
194

 Názory na dostatočnosť týchto krokov 

sa líšia. Podľa Alexi sa jednalo o „enormné mnoţstvo antikorupčných opatrení“
195

, 

ktoré krajiny V4 museli prijať. Na druhej strane napríklad Vachudová ich povaţuje za 

nepostačujúce. Ako píše, viaceré členské krajiny EÚ mali samy problémy s korupciou 

na domácej scéne, preto nechceli aby protikorupčná agenda mala v prístupovom procese 

nových členov prominentné miesto.
196

 V kaţdom prípade to vyzeralo, ţe vplyv EÚ 

a prijímanie protikorupčných zákonov a noriem bude mať za následok výrazné zníţenie 

úrovne korupcie. Tu však treba zdôrazniť, ţe adopcia zákonov a protikorupčných 
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opatrení a ich následná implementácia do praxe sú dve veľmi odlišné veci. Inak 

povedané, skutočnosť ţe je prijatý určitý protikorupčný zákon nemusí mať veľký reálny 

dopad pokiaľ nie je následne v praxi efektívne vynucovaný, alebo pokiaľ ho je moţné 

prostredníctvom klientelistických sietí a známostí na správnych miestach (vysoká 

politika, súdnictvo, polícia) jednoducho obchádzať. Hoci monitorovací proces EÚ bol 

pomerne striktný, zameriaval sa najmä na adopciu zákonov a opatrení, podstatne menej 

na to, ako sú reálne implementované do praxe.
197

 Ako príklad môţeme pouţiť závery 

iného reportu Open Society inštitútu analyzujúceho protikorupčnú politiku na 

Slovensku pred vstupom do EÚ. Podľa neho síce bolo prijatých viacero 

protikorupčných zákonov a opatrení, problematickou však zostávala ich implementácia 

a vynucovanie v praxi, keďţe korupcia bola najrozšírenejšia práve na ministerstvách, v 

súdnictve a polícii.
198

 Dostávame sa teda k vtipnej situácii, keď najkorupčnejšími sú 

orgány, ktoré majú implementovať a vynucovať protikorupčné zákony.   

 

Čo sa týka obdobia po vstupe do EÚ, protikorupčná legislatíva krajín V4 je ako taká 

hodnotená pozitívne, dokonca aj inými inštitúciami. Napríklad detailné skúmania a 

následné reporty Rady Európy GRECO (Group of States against corruption) dospeli k 

záverom, ţe protikorupčná legislatíva kaţdej krajiny Vyšehradskej skupiny „spĺňa 

kritériá medzinárodných štandardov“.
199

 Napriek obavám, ţe po splnení podmienok 

členstva a vstupe do EÚ dôjde k výraznému reverznému efektu v transpozícii (transfere) 

európskej legislatívy a tieţ opatrení na domácej scéne, sa podľa viacerých zdrojov 

nezdá, ţe by sa tak dialo.
200

 Avšak veľkým problémom je aj naďalej implementácia 

zákonov, ktoré často „zostávajú iba na papieri“ a v praxi sú nahrádzané neformálnymi 

normami.
201

 Štúdia Falknerovej a Treiba zameraná na Slovensko, Maďarsko, Česko 

a odkazujúca tieţ k Poľsku túto skutočnosť potvrdzuje a referuje k nim ako k „svetu 

mŕtvych písmen“.
202

 Ako vhodný indikátor rozdielu medzi existujúcimi zákonmi a ich 

implementáciou sa dajú pouţiť údaje z Global Integrity reportov, pre krajiny V4 sú dáta 

striedavo dostupné medzi rokmi 2008-2010. Global Integrity hodnotí na škále od 0-100 
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kvalitu antikorupčného právneho rámca a skutočnú implementáciu práva v praxi. Pre 

všetky štáty sú hodnoty kvality právneho rámca vyššie ako pre jeho implementáciu, ako 

je zrejmé z tabuľky niţšie.
203

 Pokiaľ je deficitná skutočná (nie formálna) politická vôľa 

resp. vôľa iných inštitúcii štátu problém korupcie riešiť, len ťaţko môţe dôjsť k 

výraznému zníţeniu úrovne korupcie. Členstvo v Európskej únii síce prinieslo väčší 

dôraz na transparentnosť a presadzovanie antikorupčnej legislatívy, zároveň však 

prinieslo aj nové stimuly pre korupciu, najmä v podobe eurofondov.
204

 Korupcia pri 

eurofondoch je v krajinách V4 však opäť viac problémom spoločenských noriem 

a politickej vôle (a kultúry) ako eurofondov samotných.  

 

Kvalita antikorupčného právneho rámca (K) a Implementácia práva v praxi (I) 

 

 

 

 

 

 

 

     Zdroj:  dáta z Global Integrity reports 2008-2010, vlastná tabuľka. Hodnota 100 je najlepšie skóre, ale 

podľa zdroja - hodnota viac ako 80 = silná; 70-80 = mierna; 69 a menej = slabá. Kvalita právneho rámca 

je teda povaţovaná vo všetkých krajinách za silnú, implementácia práva väčšinou za miernu alebo slabú. 
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  „Assessing anti-corruption and good governance mechanisms 2008-2010“, Global Integrity official 

website. (staţeno 27. 4. 2015) https://www.globalintegrity.org/global_year/2010/ 
204

  Analýza korupcie pri eurofondoch a na rôznych stupňoch ich schvaľovania a čerpania je uţ nad rámec 

tejto práce, v krajinách V4 sa však jedná najmä pri konštrukčných projektoch o značne rozšírený jav.  

 2008 2009 2010 

Maďarsko K=85     I=67 - K=83    I=62 

Poľsko K=92     I=82 - K=86    I=71 

Česko - - K=84    I=64 

Slovensko              - K=83    I=62 - 
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Záver 

 

Pri hĺbkovej analýze korupcie je dôleţitým faktorom jej kontinuita a premenlivosť. To 

je dôvodom prečo sa táto práca zameriava jednak na obdobie socializmu a tieţ 

transformácie. Obecne však býva pozornosť pri problematike korupcie sústredená 

najmä na súčasné dianie, práve prebiehajúce korupčné škandály, aktuálnu mieru 

korupcie a momentálne protikorupčné opatrenia. Do veľkej miery je to samozrejme 

logické, týmto aspektom je určite potrebné sa venovať, informovať o nich verejnosť 

a usilovať aby mala téma korupcie v spoločenskej diskusii svoje miesto. Pre 

porozumenie samotnej podstaty a štrukturálnych príčin postsocialistickej korupcie je 

však nutné ísť hlbšie a nezameriavať sa iba na súčasnosť, čo je skutočnosťou niekedy 

opomínanou. Korupcia v strednej Európe nevznikla „včera“ a aj v prípade prijatia 

akokoľvek kvalitnej protikorupčnej legislatívy a opatrení bude pretrvávať naďalej, čo 

nakoniec ilustruje posledná podkapitola. Existuje veľké mnoţstvo rôznych priamych 

a nepriamych príčin korupcie, krajiny strednej Európy (a tieţ ostatné postsocialistické 

krajiny) majú však v tomto ohľade určité špecifiká, ktorých význam je pre mieru 

a podobu súčasnej korupcie kľúčový.  

V prvom rade sa jedná o nástup obdobia socializmu, ktoré zmenilo celú štruktúru 

systému a s ňou do veľkej miery aj spoločenské normy a vzorce korupčného jednania. 

Socialistické reţimy vytvorili veľmi priaznivé stimuly pre korupciu. Ich represívna 

povaha a z nej plynúca nedôvera v „štát“ spojená s chronickými nedostatkami tovarov 

v podstate musela mať za následok, ţe ľudia začali obchádzať systém a vytvárať vlastné 

neformálne siete, cez ktoré sa dali „tovary získať a veci vybaviť“. Táto neformálnosť sa 

však nevzťahovala len na siete beţných ľudí. Podstatným aspektom prispievajúcim ku 

korupcii bolo tieţ monopolné postavenie byrokratov, od rozhodnutí ktorých boli ľudia 

bytostne závislí. Najmä na niţších úrovniach štátnej správy predstavovali byrokrati 

s pomerne veľkými rozhodovacími právomocami a často nízkym platom na jednej 

strane, a ľudia snaţiaci sa získať prostredníctvom kontaktov s nimi výhody alebo tovary 

na druhej, dobré podmienky pre šírenie korupcie. Vznikali tak neformálne vzťahy medzi 

byrokratmi a beţnými ľuďmi, kedy boli administratívne privilégiá vymieňané za rôzne 

protisluţby alebo dary, neskôr aj peniaze. Klientelistické vzťahy (patrón-klient) 

existovali taktieţ v rámci hierarchicky organizovanej štátnej správy a strany, kedy nimi 
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boli v praxi v mnohých prípadoch nahradzované oficiálne procesy nomenklatúrneho 

schvaľovania. Nakoniec, čo sa týka funkcionárov na najvyšších miestach, tí sa nemuseli 

spoliehať na nikoho, keďţe privilégiá si prideľovali sami. Za rúškom formálnych 

pravidiel teda existovala v socialistických reţimoch táto neformálnosť na kaţdej úrovni. 

Vyznačovala sa protisluţbami, darmi, udeľovaním privilégií, láskavosťami, a 

obchádzaním systému. Toto jednanie väčšinou nebolo samotnými ľuďmi vnímané ako 

korupcia, ale skôr ako kaţdodenná prax a norma. V skutočnosti však veľká časť týchto 

neformálnych výmen a láskavostí nesie typické znaky korupcie, ktorá sa tak stala 

inštitucionalizovanou. To je dôvodom prečo literatúra často v referencii k 

socialistickým reţimom pouţíva spojenie „kultúra korupcie“.  

Po páde bývalých reţimov sa v období transformácie vyskytli nové stimuly pre 

korupciu, z ktorých najvýraznejším bol prechod štátneho majetku do súkromného 

vlastníctva. Privatizácia bola navyše sprevádzaná nedostatočnými zákonmi, 

absentujúcimi kontrolnými mechanizmami a často dysfunkčnými alebo neexistujúcimi 

inštitúciami. Moţnosti ziskov boli značné a riziko sankcií kvôli „deravej“ legislatíve 

a neuspokojivému vymáhaniu práva minimálne. Boli to práve bývalé nomenklatúrne 

elity, kto bol v najlepšej pozícii a treba povedať, ţe mnohé z nich z privatizácie 

ekonomicky výrazne ťaţili. Celkovo bol prechod k demokracii sprevádzaný pomerne 

úspešnou adaptáciou elít z minulého reţimu na nové podmienky a preţili tak aj bývalé 

klientelistické siete. Personálna kontinuita bola badateľná aj v prípade úradníkov na 

úrovni niţšej štátnej správy a s ňou zase takisto pretrvali bývalé väzby. Navyše 

decentralizácia, zníţená miera kontroly a zvyšujúci sa počet zákonov a nariadení 

postupne ponúkali úradníkom na lokálnej úrovni nové moţnosti pre korupčné jednanie. 

Okrem toho bolo obdobie po roku 1989 vo všetkých krajinách V4 sprevádzané recesiou 

a jej negatívnymi sociálnymi dopadmi, čo bolo ďalším podnetom pre korupciu. Tieto 

faktory patria vo vzťahu ku korupcii počas transformácie medzi najvýznamnejšie.  

Keď sa nad tým však zamyslíme ponúka sa otázka, aké sú vlastne implikácie vyššie 

uvedených skutočností pre súčasnú korupciu? S pádom bývalých reţimov predsa zanikli 

hierarchické vzťahy a materiálna nutnosť spoliehať sa na byrokratov a dôverné siete. 

Hlavná vlna privatizácie je uţ dávno ukončená, kvalita právneho rámca oveľa vyššia 

a inštitúcie viac-menej fungujúce. Transformačná recesia je takisto minulosťou 

a z bývalých socialistických elít sa stali demokrati, podnikatelia alebo sa stiahli 
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z verejného diania. Najpodstatnejším „dedičstvom“ obdobia socializmu a transformácie 

pre súčasnú korupciu sa javia byť práve pretrvávajúce spoločenské normy a korupčné 

vzorce jednania (kultúra korupcie). Tie sa preniesli do nových reţimov jednak na úrovni 

elít a tieţ na úrovni beţných ľudí. Je pravdepodobné, ţe obdobie transformácie 

s vysokou mierou politickej korupcie; privatizačnými škandálmi a následnou nedôverou 

ľudí v inštitúcie štátu; všetkými ostatnými faktormi spomenutými v predchádzajúcom 

odstavci; a celkovou stratou ilúzií z nového reţimu túto „kultúru korupcie“ ešte 

posilnilo. Vyššie uvedené faktory transformačnej korupcie sú určite dôleţité, ale 

v konečnom dôsledku sú to najmä spoločenské normy od ktorých závisí, či sú na 

úradoch poskytované úplatky, či je korupcia súčasťou politickej kultúry, či je beţná vo 

verejných zákazkách, v súdnictve, pri návšteve u doktora, alebo či si kaţdý „trochu 

vezme“ z eurofondov. Z týchto noriem logicky vyplýva aj nedostatok politickej vôle 

(a vôle iných orgánov) korupciu skutočne riešiť. Záverom, teda môţeme určite 

konštatovať, ţe súčasná korupcia je do značnej miery dedičstvom obdobia socializmu 

a transformácie, a to najmä v ohľade k pretrvávajúcim spoločenským normám 

a korupčným vzorcom jednania. Tie však predstavujú „základný kameň“ pre korupciu 

v akejkoľvek forme. 

Summary 

 

This Bachelor’s thesis focuses on the phenomenon of corruption in the Visegrad Group 

countries, more precisely it examines to what extent contemporary corruption is a 

legacy of the period of socialism and consequent period of transition. Firstly, some 

more technical aspects are scrutinized. These are for example how to define corruption, 

its typologies and various forms corruption can take. Besides that, measurements of 

corruption and its limits are also dealt with. These aspects are important because 

corruption is often interpreted mistakenly, leading to many popular misunderstandings. 

Secondly, this work analyses the period of socialism and its implications for corruption. 

It deals with factors such as: lack of trust, networks, and shortage economies, and 

examines their influence on corruption during socialism. It also points to some specific 

characteristics of the countries analysed. Contrary to popular belief, corruption is 

considered to be high in all three countries during the period of socialism. This work 

comes to the conclusion that many structural causes of contemporary corruption have 
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roots in former regimes, since former norms and former elites have successfully adapted 

to new conditions after year 1989. Consequently, the factors that were likely to 

contribute to corruption during the period of transition are analysed. The period of 

transition represented extremely complex process since it was not only the economy, 

but also the legal code and institutions that had to be transformed. Analysed are 

transitional legal and institutional aspects and their impact on corruption, and also 

socio-economic implications of transition. One significant factor being considered is 

privatisation, which created great opportunities for corruption to thrive. Insufficient 

legal code and dysfunctional institutions combined with economic opportunities, 

represented mainly by privatisation, are found likely to increase corrupt practices. 

Another important factor is social norms that are largely a legacy of the former regimes, 

but also a consequence of the period of transition. Finally, the lack of political will to 

fight against corruption and particularly to implement adopted laws in practise is found 

to be considerable obstacle for lowering levels of corruption. Altogether, this work 

comes to conclude that characteristics of the period of socialism combined with various 

factors existing during transition period are largely responsible for the fact that 

corruption is present in the countries of the Visegrad Group and its levels are 

comparatively higher than for example in Western Europe. 
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  Príloha č. 1: Typológia Korupcie podľa Beblavého a Sičákovej-Beblavej 

  

      

  Zdroj: Miroslav Beblavý a Emília Sičáková Beblavá „Prístupy k definovaniu korupcie“, Sociológia 39,   

  č. 4 (2007). 
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 Príloha č. 2: HDP per capita v roku 1950 vo vybraných krajinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Zdroj: Maddison Angus, „The World Economy: Historical Statistics“, Paríţ, OECD Development Centre 

(2003), vlastná úprava. Hodnoty sú vyjadrené v tzv. medzinárodných dolároch (Geary–Khamis dollar). 

 

 

                     Príloha č. 3: Úroveň korupcie v krajinách V4 v roku 1996 a 1998 

  

 
Zdroj: Svetová banka Control of Corruption Index. Jedná sa o prvé komparatívne a komplexné merania 

korupcie v krajinách V4. „Percentile Rank“ indikuje postavenie štátu v porovnaní s ostatnými štátmi 

sveta. Hodnota 0 znamená najvyššiu korupciu, 100 najniţšiu korupciu. Percentile Rank 70 teda znamená, 

ţe miera korupcie v 70% štátov sveta je vyššia ako v danej krajina. Miera korupcie v prvých troch štátoch 

bola porovnateľná, Slovensko na tom bolo horšie.   

 

 

 

   

 

 

        Krajina  HDP per capita   

 1950 v USD Int’l   

   

     Československo  

     

          3501  

     Maďarsko           2480 

     Poľsko 

     SSSR 

     Rumunsko 

     Juhoslávia 

          2447 

          2881 

          1182  

          1551 

     Rakúsko  

     Holandsko 

          3706 

          3502 

     Fínsko 
     Veľká Británia 

  

          4253 

          6939 
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Príloha č. 4: Miera nezamestnanosti v krajinách V4 podľa rokov 

 
     Zdroj: Tabuľka (vlastná úprava) z Kornai János, „The great transformation of Central Eastern Europe:   

     Success and  disappointment“, Economics of Transition 14, č. 2 (2006): 231.  

 

 

Príloha č. 5: Úroveň korupcie v krajinách V4 v rokoch 1995-2014  

podľa Corruption Perceptions Index (Transparency International)   

 

Rok Maďarsko Poľsko Česko Slovensko 

2014 5,4 6,1 5,1 5,0 
2013 5,4 6,0 4,8 4,7 
2012 5,5 5,8 4,9 4,6 
2011 4,6 5,5 4,4 4,0 
2010 4,7 5,3 4,6 4,3 
2009 5,1 5,0 4,9 4,5 
2008 5,1 4,6 5,2 5,0 
2007 5,3 4,2 5,2 4,9 
2006 5,2 3,7 4,8 4,6 
2005 5,0 3,4 4,3 4,3 
2004 4,8 3,5 4,2 4,0 
2003 4,8 3,6 3,9 3,7 
2002 4,9 4,0 3,7 3,7 
2001 5,3 4,1 3,9 3,7 
2000 5,2 4,1 4,3 3,5 
1999 5,2 4,2 4,6 3,7 
1998 5,0 4,6 4,8 3,9 
1997 5,18 5,08 5,20 - 
1996 4,86 5.57 5.37 - 
1995 4,12 - - - 

 

Zdroj:  Transparency International, „Corruption Perceptions Index“, Vlastná tabuľka, dáta  

som zozbieral z prieskumov medzi rokmi 1995-2014. Hodnota 10 znázorňuje najniţšiu úroveň 

korupcie, hodnota 0 najvyššiu. Treba brať do úvahy, ţe ide o percepciu korupcie, také veľké 

skoky ako znázorňujú dáta sú v realite nepravdepodobné. Skôr sú spôsobené aktuálnymi 

škandálmi a inými udalosťami, napr. séria korupčných škandálov v Poľsku (Rywin affair, 

Orlengate) a vnímanie korupcie v Poľsku medzi rokmi 2002-2005. 


