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Postoj k zámeru ministerstva zdravotníctva – marec 2007

Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 7.3. – 13.3. 2007 prieskum verejnej mienky. Výberovú vzorku
tvorilo 1041 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska
pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.
Respondentom bola položená nasledujúca otázka:
"V súčasnosti na Slovensku pôsobia dve štátne zdravotné poisťovne a niekoľko
súkromných zdravotných poisťovní. Každý občan má právo vybrať si, v ktorej zdravotnej
poisťovni bude poistený. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje, aby poistenci, za ktorých
platí zdravotné poistenie štát, ako sú napr. štátni zamestnanci, vojaci, študenti,
dôchodcovia, nezamestnaní a pod., boli povinne poistení v štátnych zdravotných
poisťovniach a stratili by tak možnosť poistiť sa v niektorej zo súkromných zdravotných
poisťovní. Aký je Váš názor, súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby poistenci, za ktorých
platí zdravotné poistenie štát, boli povinne poistení v štátnej zdravotnej poisťovni? "

Medzi respondentmi mierne prevláda nesúhlas nad súhlasom so zámerom ministerstva
zdravotníctva.
Celkovo 44,1% respondentov súhlasí so zámerom ministerstva zdravotníctva, pričom 16,9%
rozhodne súhlasí a 27,2% skôr súhlasí.
Naopak celkovo 48,2% respondentov nesúhlasí so zámerom ministerstva zdravotníctva, pričom
23,8% rozhodne nesúhlasí a 24,4% skôr nesúhlasí.
7,7% opýtaných sa k otázke nevedelo vyjadriť.
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Vyšší podiel respondentov, ktorí celkovo súhlasia so zámerom ministerstva zdravotníctva je medzi
respondentmi vo veku 60 rokov a viac, respondentmi s nižším vzdelaním, dôchodcami, respondentmi
z menších sídiel a potenciálnymi voličmi KSS, ĽS-HZDS a SMER-SD.
Naopak vyšší podiel respondentov, ktorí celkovo nesúhlasia so zámerom ministerstva zdravotníctva je
v mladšej a strednej vekovej kategórii, respondentmi s vyšším vzdelaním, nižšími administratívnymi
pracovníkmi, výkonnými odbornými pracovníkmi, tvorivými odbornými pracovníkmi, podnikateľmi
a živnostníkmi, respondentmi na materskej/ rodičovskej dovolenke, respondentmi žijúcimi v mestách,
potenciálnymi voličmi SDKÚ-DS a SMK.

