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Názor verejnosti na finančnú skupinu Penta a návrh zákona Lex 
Haščák (prieskum pre koalíciu PS a SPOLU) 
  
 
Agentúra FOCUS na objednávku koalície PS a  SPOLU uskutočnila v dňoch                       
30.10. – 6.11.2019 prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku 
tvorilo 1020 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska 
pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.  
 
Respondentom boli položené otázky týkajúce sa:  ich názoru na finančnú skupinu Penta, či počuli 
o návrhu zákona Lex Haščák, a či by prípadné nepodporenie návrhu tohto zákona zo strany niektorej 
z opozičných strán bolo prejavom ich strachu z Penty, alebo to nie je možné takto vnímať.  
 
 
Názor na finančnú skupinu Penta 
 
Znenie otázky: "Aký máte názor na finančnú skupinu Penta? Ak ste o danej skupine ešte 
nepočuli, povedzte to, prosím." 
 

veľmi pozitívny 0,8%  

skôr pozitívny 8,6%  

skôr negatívny 32,9%  

veľmi negatívny 47,2%  

nikdy som o nej nepočul/a 6,6%  

nevie  3,9%  

 
V populácii prevláda negatívny názor na finančnú skupinu Penta. Až 8 z 10 respondentov (80,1%) má 
na ňu skôr (32,9%) alebo veľmi (47,2%) negatívny názor. Naopak, celkovo pozitívny názor na Pentu 
vyjadrila približne desatina respondentov (9,4%).  
 
 

Názor na finančnú skupinu Penta podľa volebných preferencií  
(usporiadané podľa % odpovedí „negatívny názor“) 

 
 
 
 
 

 negatívny 
názor    

(veľmi+skôr)  

pozitívny 
názor 

(veľmi+skôr)  

nepočuli/ 
nevie 

KDH 92,9 5,4 1,7 

SaS  88,6 9,4 2,0 

OĽaNO  87,8 7,2 4,9 

koalícia strán PS a SPOLU  87,3 12,7 0,0 

SNS 86,1 5,7 8,3 

Za ľudí  84,9 8,7 6,5 

ĽS Naše Slovensko 82,7 11,1 6,3 

celá vzorka 80,1 9,4 10,5 

SMER-SD  71,1 17,0 11,9 

Sme Rodina 66,9 21,7 11,4 

Most-Híd 65,7 10,3 24,0 
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Informovanosť o návrhu zákona Lex Haščák 
 

Znenie otázky: "Počuli ste už o návrhu zákona Lex Haščák, ktorý by mal obmedziť moc 
oligarchov v zdravotníctve a médiách?" 
 

počul/a a zaujímam sa o tento návrh 9,6%  

zachytil/a som to, ale neviem detaily 33,7%  

počujem to prvýkrát 53,3%  

nevie  3,4%  

 
O zámere predložiť v parlamente návrh zákona označovaného ako Lex Haščák, ktorý by mal obmedziť 
moc oligarchov v zdravotníctve a médiách, celkovo počuli približne 4 z 10 oslovených (43,3%). Pritom 
desatina respondentov (9,6%) o návrhu počula a aj sa oň zaujíma a ďalšia tretina (33,7%) zachytila 
takúto iniciatívu, ale nepozná ďalšie detaily. Viac ako polovica respondentov (53,3%) o takomto 
návrhu zákona počula po prvýkrát od anketára a ďalšie 3,4% sa k otázke nevedeli vyjadriť. 
 
 
Informovanosť o návrhu zákona Lex Haščák podľa volebných preferencií  
(usporiadané podľa % odpovedí „počul/a a zaujíma sa") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Názor na to, či je prípadné nepodporenie návrhu zákona Lex Haščák zo strany niektorej 
opozičnej strany prejavom strachu z Penty, alebo nie 
 
Znenie otázky: "Súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmto výrokom: Ak niektorá z opozičných 
strán tento zákon nepodporí, bude to znamenať, že sa bojí Penty." 
 

úplne súhlasíte 31,5%  

skôr súhlasíte 38,4%  

skôr nesúhlasíte 13,9%  

úplne nesúhlasíte  5,0%  

nevie  11,2%  

 
Väčšina respondentov (69,9%) súhlasí s výrokom, že ak niektorá opozičná strana odmietne podporiť 
návrh tohto zákona, tak to bude preto, že sa bojí Penty. Opačný názor má len necelá pätina 
respondentov (18,9%). Desatina opýtaných (11,2%) sa k výroku nevedela vyjadriť. 
 

 počul/a, 
zaujíma sa  

zachytil/a, 
ale nevie  

počuje prvý 
krát 

nevie 

koalícia strán PS a SPOLU  23,3 39,2 37,5 0,0 

SaS  21,1 41,6 37,2 0,0 

Most-Híd 17,1 21,6 57,6 3,7 

OĽaNO  14,4 37,3 44,5 3,7 

Za ľudí  12,5 38,9 46,5 2,0 

celá vzorka 9,6 33,7 53,3 3,4 

SMER-SD  8,6 36,0 52,6 2,8 

KDH 8,1 41,9 46,7 3,3 

Sme rodina 7,8 37,8 49,4 5,0 

ĽS Naše Slovensko 4,4 30,2 64,4 1,1 

SNS 1,9 37,3 57,6 3,2 
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Názor na nepodporenie návrhu podľa miery informovanosti o tomto návrhu  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ak sa pozrieme na mieru súhlasu, respektíve nesúhlasu s daným výrokom v skupinách respondentov 
vytvorených podľa toho, ako informovaní sú o tomto návrhu zákona, tak je možné identifikovať určitú 
súvislosť – čím vyššia miera informovanosti o zákone, tým vyššia miera súhlasu s daným výrokom. To 
znamená, že v skupine respondentov, ktorí deklarovali, že o návrhu počuli a zaujímajú sa oň, až 
83,9% odpovedalo, že súhlasia s výrokom, že ak niektorá opozičná strana nepodporí tento zákon, tak 
je to kvôli tomu, že sa bojí Penty. Naopak medzi respondentmi, ktorí doteraz o takomto návrhu 
zákona nepočuli, respektíve nevedia či počuli, je zastúpenie takýchto respondentov na nižšej úrovni 
(64,8%). 
 
 
Názor na nepodporenie návrhu podľa volebných preferencií  
(usporiadané podľa % odpovedí „súhlasí“) 

 
 
 
 
 
 
 

 súhlasí         
s výrokom 
(úplne+skôr)  

nesúhlasí 
s výrokom 
(úplne+skôr)  

nevie 

počul/a o návrhu a zaujíma sa 83,9 10,7 5,3 

zachytil/a, ale nevie detaily 74,7 20,7 4,6 

počuje prvý krát/ nevie  64,8 19,1 16,2 

 súhlasí 
s výrokom 
(úplne+skôr)  

nesúhlasí s 
výrokom 

(úplne+skôr)  

nevie 

OĽaNO  86,5 8,8 4,7 

koalícia strán PS a SPOLU  80,2 14,3 5,5 

Za ľudí  76,9 19,0 4,1 

Most-Híd 76,0 13,7 10,3 

Sme Rodina 75,7 20,9 3,5 

SaS  73,0 21,3 5,7 

celá vzorka 70,0 18,8 11,2 

SNS 68,0 25,2 6,8 

ĽS Naše Slovensko 66,5 20,9 12,7 

KDH 63,0 32,1 4,9 

SMER-SD  62,8 26,0 11,2 


