
 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 
 

 

 

Meranie spokojnosti zamestnancov v Akademickom roku 2018/2019 

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov 

AR Počet zamestnancov Počet vyplnených dotazníkov % 

2018/2019 544 118 21,70 

 

- Hodnotenie prebiehalo v júli a auguste 2019 

- Dotazníkový prieskum sa tretí krát uskutočnil elektronickou formou 

- Dotazník vyplnilo a odoslalo 118 (21,70%) zamestnancov 

- Pracovníci hodnotili pracovné prostredie, finančné ohodnotenie, vnútornú komunikáciu 

v rámci fakulty, informovanosť, odmeňovanie, sociálne benefity a iné 

Výsledky prieskum dosiahnuté v akademickom roku sú porovnateľné s výsledkami 

prieskumu z prechádzajúceho akademického roka 

 

Pohlavie  

1. 

Muž 42  
Žena 76  

Neodpovedal 118  

    

Vek  

2. 

pod 50 rokov 77  
nad 50 rokov 37  

neodpovedal 4  

    

3. 

Máte dostatok informácií o dianí na fakulte? 

nie 5 4,24 % 

skôr nie 20 16,95 % 

0 7 5,93 % 

skôr áno 41 34,75 % 

áno 42 35,59 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 

 
 
    



 

4. 

Máte dostatok informácií o dianí na Vašom pracovisku? 

nie 8 6,78 % 

skôr nie 16 13,56 % 

0 6 5,08 % 

skôr áno 23 19,49 % 

áno 60 50,85 % 

neodpovedal 5 4,24 % 

spolu 118 100 % 

    

5. 

Z akého zdroja získavate najviac informácií o dianí na 
fakulte?  

web stránka fakulty 102 86,44 % 

porady 26 22,03 % 

priama komunikácia s nadriadeným 43 36,44 % 

univerzitný časopis 3 2,54 % 

Iné  

 členka AS JLF UK 

 informácie od zamestnancov 

 dozvedám sa od kolegov, 
prípadne z klebiet, čo kolujú, 
uvítala by som priamu 
komunikáciu vedenia so 
všetkými zamestnancami 
formou mailu napríklad 

 kolegovia 

 zo zdroja JPP-jedna pani 
povedala 

 klebety 9 7,63 % 

spolu   

    

6. 

Ste dostatočne informovaný/á o tom, na koho sa obrátiť, 
v prípade potreby získania informácie o poskytovaní 

služieb v rámci fakulty? 

nie 2 1,69 % 

skôr nie 21 17,80 % 

0 8 6,78 % 

skôr áno 37 31,36 % 

áno 48 40,68 % 

neodpovedal 2 1,69 % 

spolu 118 100 % 

    

7. 

Prebieha na Vašom pracovisku pravidelné vyhodnotenie 
činnosti Vášho útvaru za dané obdobie (napr. semester, 

akademický rok, kalendárny rok)? 

nie 27 22,88 % 

skôr nie 14 11,86 % 

0 17 14,41 % 

skôr áno 13 11,02 % 

áno 45 38,14 % 

neodpovedal 2 1,69 % 

spolu 118 100 % 

 

 

 

   



8. 

Aká je úroveň komunikácie medzi zamestnancami fakulty? 

nedostatočná 16 13,56 % 

dostatočná 25 21,19 % 

dobrá 48 40,68 % 

veľmi dobrá 24 20,34 % 

výborná 2 1,69 % 

nedopovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 

    

9. 

Ste spokojný/á s celkovou úrovňou komunikácie 
nadriadený – podriadený na fakulte? 

nie 16 13,56 % 

skôr nie 16 13,56 % 

0 14 11,86 % 

skôr áno 31 26,27 % 

áno 40 33,90 % 

neodpovedal 1 0,85 % 

spolu 118 100 % 

    

10. 

Sú Vám jasne a zrozumiteľne zadefinované Vaše úlohy? 

nie 4 3,39 % 

skôr nie 10 8,47 % 

0 11 9,32 % 

skôr áno 18 15,25 % 

áno 74 62,71 % 

neodpovedal 1 0,85 % 

spolu 118 100 % 

    

11. 

Ste informovaný/á o implementácii manažérstva kvality na 
fakulte podľa ISO a podľa modelu CAF? 

nie 21 17,80 % 

skôr nie 28 23,73 % 

0 13 11,02 % 

skôr áno 21 17,80 % 

áno 32 27,12 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 

    

12. 

Aké sú Vaše očakávania od implementácie systému 
manažérstva kvality podľa ISO a podľa modelu CAF?  

vyššia kvalita poskytovania služieb 71 60,17 % 

vybudovanie dobrého mena školy 59 50,00 % 

zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti 74 62,71 % 

zvýšenie kultúry organizácie 28 23,73 % 

vyššia spokojnosť študentov 21 17,80 % 

lepšie uplatnenie študentov na trhu 
práce 14 11,86 % 

väčší záujem študentov o štúdium na 
JLF UK 11 9,32 % 

spolu  % 

    



13. 

Ktoré benefity by ste pre Vašu efektívnejšiu prácu uprednostnili? 

lepšie finančné ohodnotenie 72 61,02 % 

lepšie pracovné prostredie 29 24,58 % 

lepší sociálny program 23 19,49 % 

lepšie materiálne a technické vybavenie 
pracoviska 28 23,73 % 

lepšia komunikácia na všetkých úrovniach 
riadenia 32 27,12 % 

lepšia organizácia práce 26 22,03 % 

lepšie morálne ohodnotenie 18 15,25 % 

lepšia informovanosť 13 11,02 % 

lepšia možnosť kariérneho postupu 12 10,17 % 

lepšia možnosť zvyšovania si kvalifikácie 11 9,32 % 

lepšia možnosť sebarealizácie  7 5,93 % 

lepšia tímová práca 27 22,88 % 

lepšie vzťahy na pracovisku 13 11,02 % 

lepšia pracovná atmosféra 16 13,56 % 

stálosť a istota práce 20 16,95 % 

zaujímavá práca 9 7,63 % 

vyššie právomoci 5 4,24 % 

zapojenie sa do rozhodovacích procesov 15 12,71 % 

Iné 
* získanie motivovaných zamestnancov 1 0,85 % 

spolu   

 
 
 
   

 

14 
Ste spokojný/á s úrovňou napĺňania jednotlivých 

pracovných motívov na fakulte? 

  

   

14*1 

Mzda, finančná odmena  

nie 20 16,95 % 

skôr nie 28 23,73 % 

0 7 5,93 % 

skôr áno 44 37,29 % 

áno 19 16,10 % 

neodpovedal 0 0,00 % 

spolu 118 100 % 

    

14*2 

Zaujímavá práca  

nie 0 0,00 % 

skôr nie 3 2,54 % 

0 12 10,17 % 

skôr áno 41 34,75 % 

áno 58 49,15 % 

neodpovedal 4 3,39 % 

spolu 118 100 % 

 

 

 

   



14*3 

Možnosť postupu 

nie 15 12,71 % 

skôr nie 11 9,32 % 

0 30 25,42 % 

skôr áno 26 22,03 % 

áno 33 27,97 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 

    

14*4 

Dobrá atmosféra na pracovisku  

nie 11 9,32 % 

skôr nie 17 14,41 % 

0 21 17,80 % 

skôr áno 46 38,98 % 

áno 21 17,80 % 

neodpovedal 2 1,69 % 

spolu 118 100 % 
    

14*5 

Vyššie právomoci  

nie 8 6,78 % 

skôr nie 23 19,49 % 

0 46 38,98 % 

skôr áno 21 17,80 % 

áno 13 11,02 % 

neodpovedal 7 5,93 % 

spolu 118 100 % 

    

14*6 

Zapojenie sa do rozhodovacích procesov 

nie 14 11,86 % 

skôr nie 25 21,19 % 

0 39 33,05 % 

skôr áno 25 21,19 % 

áno 10 8,47 % 

neodpovedal 5 4,24 % 

spolu 118 100 % 

    

14*7 

Stálosť a istota práce      

nie 6 5,08 % 

skôr nie 6 5,08 % 

0 22 18,64 % 

skôr áno 37 31,36 % 

áno 42 35,59 % 

neodpovedal 5 4,24 % 

spolu 118 100 % 

    

14*8 

Dobrí kolegovia (spolupracovníci) 

nie 5 4,24 % 

skôr nie 8 6,78 % 

0 18 15,25 % 

skôr áno 50 42,37 % 

áno 34 28,81 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 



    

14*9 

Možnosť zvyšovania kvalifikácie  

nie 7 5,93 % 

skôr nie 14 11,86 % 

0 20 16,95 % 

skôr áno 42 35,59 % 

áno 30 25,42 % 

neodpovedal 5 4,24 % 

spolu 118 100 % 

    

14*10 

Pochvala za účasti ostatných zamestnancov 

nie 14 11,86 % 

skôr nie 27 22,88 % 

0 33 27,97 % 

skôr áno 21 17,80 % 

áno 17 14,41 % 

neodpovedal 6 5,08 % 

spolu 118 100 % 

    

14*11 

Dobrý sociálny program  

nie 4 3,39 % 

skôr nie 17 14,41 % 

0 33 27,97 % 

skôr áno 44 37,29 % 

áno 15 12,71 % 

neodpovedal 5 4,24 % 

spolu 118 100 % 

    

14*12 

Iné  

nie 2 1,69 % 

skôr nie 
- chýba stimulujúce pracovné prostredie, 

nielen pre učiteľov, aj pre študentov - 
nevyzerá to tu ako v univerzitnom 
prostredí - napr. okolie budov, možnosti 
neformálne sa stretať a viesť diskusie - 
parky, lavičky, jedáleň - menza, bufet... - 
všade inde vo svete univerzitné 
prostredie vyzerá inak ako tu, poskytuje 
možnosti študentom a učiteľom sa 
stretávať všade v prostredí areálu, mať si 
kde sadnúť,  viesť napr. výučbu 
(semináre) aj v inom ako tradičnom 
prostredí (napr. vonku).... 1 0,85 % 

0 
- spôsob zabezpečenia stravovania: 

možnosť voľby gastro lístkov v prípade 
stravovania mimo jedálne na JLF UK;  
prispievať zo strany zamestnávateľa do 
DDS všetkým zamestnancom JLF UK 
(dohodnúť priamo v kolektívnej zmluve), 
nie len zamestnancom, ktorí sú zaradení 
do 3. a 4. pracovnej kategórie 

- najhoršia je arogancia prednostu kliniky 33 27,97 % 

skôr áno 4 3,39 % 

áno 0 0,00 % 

neodpovedal 78 66,10 % 

 118 100 % 

 
 

 
   



15. 
Ste spokojný s úrovňou uvedených foriem 

odmeňovania? 
 

   

15*1 

Morálne 

nie 23 19,49 % 

skôr nie 28 23,73 % 

0 20 16,95 % 

skôr áno 33 27,97 % 

áno 13 11,02 % 

neodpovedal 1 0,85 % 

spolu 118 100 % 
 

   

15*2 

Finančné     

nie 21 17,80 % 

skôr nie 21 17,80 % 

0 12 10,17 % 

skôr áno 44 37,29 % 

áno 19 16,10 % 

neodpovedal 1 0,85 % 

spolu 118 100 % 

    

16. 

Ste spokojný/á s Vašim súčasným mzdovým 
ohodnotením? 

nie 20 16,95 % 

skôr nie 28 23,73 % 

0 6 5,08 % 

skôr áno 42 35,59 % 

áno 22 18,64 % 

neodpovedal 0 0,00 % 

spolu 118 100 % 

    

17. 

Má fakulta dobre nastavený sociálny program? 

nie 7 5,93 % 

skôr nie 13 11,02 % 

0 31 26,27 % 

skôr áno 47 39,83 % 

áno 18 15,25 % 

neodpovedal 2 1,69 % 

spolu 118 100 % 

 
 
    

18. 
Ste spokojný s uvedenými oblasťami ponúkanými 

zamestnávateľom? 

    

18*1 

Mimopracovný čas                                        

nie 5 4,24 % 

skôr nie 5 4,24 % 

0 38 32,20 % 

skôr áno 42 35,59 % 

áno 27 22,88 % 

neodpovedal 1 0,85 % 

spolu 118 100 % 



    

18*2 

Zdravotná starostlivosť 

nie 13 11,02 % 

skôr nie 6 5,08 % 

0 53 44,92 % 

skôr áno 28 23,73 % 

áno 15 12,71 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 

    

19. 

Ste spokojný/á s prístupom fakulty k zmenám 
a modernizácii? 

nie 5 4,24 % 

skôr nie 19 16,10 % 

0 16 13,56 % 

skôr áno 52 44,07 % 

áno 22 18,64 % 

neodpovedal 4 3,39 % 

spolu 118 100 % 
    

20. 

Uplatňuje sa, podľa Vášho názoru, na fakulte jednotný 
systémový prístup k odbornému rastu zamestnancov 

a ich profesijnej kariéry? 

nie 17 14,41 % 

skôr nie 27 22,88 % 

0 30 25,42 % 

skôr áno 33 27,97 % 

áno 10 8,47 % 

neodpovedal 1 0,85 % 

spolu 118 100 % 

    

21. 

Podporuje fakulta rozvoj Vašej osobnosti ďalším 
vzdelávaním, napr. plánovaním a organizovaním 
vzdelávacích aktivít zameraných na manažérske 

zručnosti? 

nie 16 13,56 % 

skôr nie 24 20,34 % 

0 38 32,20 % 

skôr áno 24 20,34 % 

áno 12 10,17 % 

neodpovedal 4 3,39 % 

spolu 118 100 % 

    

22. 
Je na fakulte uplatňovaná rovnosť príležitostí, čo sa 

týka pohlavia, veku, etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie, náboženstva, hendikepu? 

    

22*1 

Pohlavie 

nie 3 2,54 % 

skôr nie 5 4,24 % 

0 14 11,86 % 

skôr áno 34 28,81 % 

áno 60 50,85 % 

neodpovedal 2 1,69 % 

spolu 118 100 % 



    

22*2 

Vek 

nie 5 4,24 % 

skôr nie 13 11,02 % 

0 20 16,95 % 

skôr áno 36 30,51 % 

áno 41 34,75 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 

 
    

22*3 

Etnický pôvod     

nie 1 0,85 % 

skôr nie 0 0,00 % 

0 23 19,49 % 

skôr áno 24 20,34 % 

áno 67 56,78 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 

 

 

   

22*4 

Sexuálna orientácia 

nie 0 0,00 % 

skôr nie 0 0,00 % 

0 32 27,12 % 

skôr áno 19 16,10 % 

áno 63 53,39 % 

neodpovedal 4 3,39 % 

spolu 118 100 % 

 
    

22*5 

Náboženstvo 

nie 1 0,85 % 

skôr nie 1 0,85 % 

0 23 19,49 % 

skôr áno 23 19,49 % 

áno 66 55,93 % 

neodpovedal 4 3,39 % 

spolu 118 100 % 

 
    

22*6 

Hendikep 

nie 1 0,85 % 

skôr nie 2 1,69 % 

0 32 27,12 % 

skôr áno 24 20,34 % 

áno 54 45,76 % 

neodpovedal 5 4,24 % 

spolu 118 100 % 

 
 
    



23. 
Akým spôsobom podporuje fakulta, resp. vytvára 

podmienky pre vonkajšie mobility pracovníkov? (Určite 
mieru podpory) 

    

23*1 

Riešenie medzinárodných projektov     

nie 4 3,39 % 

skôr nie 14 11,86 % 

0 29 24,58 % 

skôr áno 36 30,51 % 

áno 33 27,97 % 

neodpovedal 2 1,69 % 

spolu 118 100 % 
 

   

23*2 

Vysielanie zamestnancov na zahr. služ. cesty 

nie 4 3,39 % 

skôr nie 17 14,41 % 

0 23 19,49 % 

skôr áno 33 27,97 % 

áno 38 32,20 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 

    

23*3 

Prijímanie zahraničných hostí     

nie 3 2,54 % 

skôr nie 13 11,02 % 

0 33 27,97 % 

skôr áno 36 30,51 % 

áno 30 25,42 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 

 
    

24. Ako ste spokojný/á s vybavením Vášho pracoviska? 

  

24*1 

Technické vybavenie 

nie 3 2,54 % 

skôr nie 23 19,49 % 

0 14 11,86 % 

skôr áno 38 32,20 % 

áno 36 30,51 % 

neodpovedal 4 3,39 % 

spolu 118 100 % 

    

24*2 

Priestorové vybavenie 

nie 17 14,41 % 

skôr nie 15 12,71 % 

0 7 5,93 % 

skôr áno 24 20,34 % 

áno 53 44,92 % 

neodpovedal 2 1,69 % 

spolu 118 100 % 



    

24*3 

Materiálne vybavenie 

nie 5 4,24 % 

skôr nie 23 19,49 % 

0 6 5,08 % 

skôr áno 48 40,68 % 

áno 29 24,58 % 

neodpovedal 7 5,93 % 

spolu 118 100 % 

 
  

 
 
 

    

25. 

Sú sociálne zariadenia na požadovanej úrovni?  

nie 8 6,78 % 

skôr nie 10 8,47 % 

0 8 6,78 % 

skôr áno 27 22,88 % 

áno 61 51,69 % 

neodpovedal 4 3,39 % 

spolu 118 100 % 

        

26. 

Sú na Vašom pracovisku dodržiavané základné 
nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci? 

nie 1 0,85 % 

skôr nie 6 5,08 % 

0 7 5,93 % 

skôr áno 25 21,19 % 

áno 73 61,86 % 

neodpovedal 6 5,08 % 

spolu 118 100 % 
 

27. 

Môžete využívať, v nadväznosti na Vašu pracovnú 
pozíciu, pružný pracovný čas? 

nie 11 9,32 % 

skôr nie 15 12,71 % 

0 8 6,78 % 

skôr áno 27 22,88 % 

áno 54 45,76 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 
 

28. 

Máte prístup k informačným technológiám? 

nie 0 0,00 % 

skôr nie 1 0,85 % 

0 6 5,08 % 

skôr áno 20 16,95 % 

áno 86 72,88 % 

neodpovedal 5 4,24 % 

spolu 118 100 % 

 



 

29. 

Využívate možnosti stravovania, ktoré sprostredkuje 
zamestnávateľ? 

nie 38 32,20 % 

skôr nie 10 8,47 % 

0 1 0,85 % 

skôr áno 15 12,71 % 

áno 53 44,92 % 

neodpovedal 1 0,85 % 

spolu 118 100 % 
 

30. 

Ak by ste chceli zmeniť svoje terajšie pracovisko za 
iné, ktoré dôvody by ste pri tom brali do úvahy? 

lepšie finančné ohodnotenie 77 65,25 % 

významnejšia práca z hľadiska svojho 
postu 40 33,90 % 

výhodnejšie pre rodinu 36 30,51 % 

stálejšia a istejšia práca 13 11,02 % 

lepší spolupracovníci 22 18,64 % 

lepšia organizácia práce a pracoviska 45 38,14 % 

lepšie sociálne benefity 18 15,25 % 

lepšia dostupnosť 4 3,39 % 

Iné 
- lepší nadriadený 
- živé prostredie ... práca, ktorá napĺňa 
- medziľudské vzťahy 

- lepšie priestorové a technicko materiálne 
zabezpečenie 5 4,24 % 

spolu   

 

 
 
 
   

31. 
Máte zabezpečené primerané pracovné podmienky 

v nasledovných vybraných ukazovateľoch? 

  

31*1 

Vybavenie pracoviska 

nie 6 5,08 % 

skôr nie 12 10,17 % 

0 5 4,24 % 

skôr áno 46 38,98 % 

áno 48 40,68 % 

neodpovedal 1 0,85 % 

spolu 118 100 % 

    

31*2 

Sociálne zariadenia 

nie 6 5,08 % 

skôr nie 6 5,08 % 

0 10 8,47 % 

skôr áno 24 20,34 % 

áno 70 59,32 % 

neodpovedal 2 1,69 % 

spolu 118 100 % 

    

    



31*3 

Stravovanie 

nie 18 15,25 % 

skôr nie 4 3,39 % 

0 8 6,78 % 

skôr áno 20 16,95 % 

áno 66 55,93 % 

neodpovedal 2 1,69 % 

spolu 118 100 % 

 
 
    

31*4 

Pružný pracovný čas 

nie 10 8,47 % 

skôr nie 16 13,56 % 

0 8 6,78 % 

skôr áno 26 22,03 % 

áno 55 46,61 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 

 
 
    

31*5 

Prístup k informačným technológiám 

nie 0 0,00 % 

skôr nie 1 0,85 % 

0 7 5,93 % 

skôr áno 22 18,64 % 

áno 83 70,34 % 

neodpovedal 5 4,24 % 

spolu 118 100 % 

 
 
 

 
   

31*6 

Dôstojné miestnosti na konzultácie so študentmi 

nie 15 12,71 % 

skôr nie 11 9,32 % 

0 14 11,86 % 

skôr áno 15 12,71 % 

áno 35 29,66 % 

neodpovedal 28 23,73 % 

spolu 118 100 % 

 
 
    

32. 

Ktoré kritérium pri hodnotení pracovných podmienok 
je pre vás najdôležitejšie? (označte max.3) 

vybavenie pracoviska 94 79,66 % 

sociálne zariadenia 16 13,56 % 

stravovanie 20 16,95 % 

pružný pracovný čas 75 63,56 % 

prístup k informačným technológiám 57 48,31 % 

dôstojné miestnosti na konzultácie so 
študentmi 18 15,25 % 

spolu   

    



    

33. 

Ste spokojný/á s podporou od svojho priameho 
nadriadeného? 

nie 19 16,10 % 

skôr nie 15 12,71 % 

0 10 8,47 % 

skôr áno 27 22,88 % 

áno 45 38,14 % 

neodpovedal 2 1,69 %  

spolu 118 100 % 

 

34. 

Ste spokojný/á so spätnou väzbou, ktorú získavate na 
základe vykonanej práce? 

nie 20 16,95 % 

skôr nie 19 16,10 % 

0 15 12,71 % 

skôr áno 38 32,20 % 

áno 24 20,34 % 

neodpovedal 2 1,69 % 

spolu 118 100 % 
 

35. 

Ste spokojný/á s bežnou organizáciou práce na Vašom 
pracovisku (klinike, ústave)? 

nie 19 16,10 % 

skôr nie 21 17,80 % 

0 12 10,17 % 

skôr áno 40 33,90 % 

áno 23 19,49 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 
 

36. 

Ste spokojný/á s kompetenciami, ktorými disponujete? 

nie 13 11,02 % 

skôr nie 10 8,47 % 

0 20 16,95 % 

skôr áno 45 38,14 % 

áno 27 22,88 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 
 

37. 

Ste spokojný/á s mierou zodpovednosti, ktorá sa viaže 
k vám zvereným úlohám? 

nie 6 5,08 % 

skôr nie 16 13,56 % 

0 11 9,32 % 

skôr áno 51 43,22 % 

áno 31 26,27 % 

neodpovedal 3 2,54 % 

spolu 118 100 % 



    

38. 

Považujete akceptáciu realizácie Vašich návrhov za 
dostatočnú? 

nie 10 8,47 % 

skôr nie 17 14,41 % 

0 22 18,64 % 

skôr áno 41 34,75 % 

áno 26 22,03 % 

neodpovedal 2 1,69 % 

spolu 118 100 % 

 

39. 

Domnievate sa, že Vaše podnety, problémy 
a pripomienky uvádzané v dotazníku sú: 

riešené 16 13,56 % 

čiastočne riešené 63 53,39 % 

neriešené 30 25,42 % 

neodpovedal 9 7,63 % 

spolu 118 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pripomienky 

Stravovanie 

Navrhujem umiestniť do jedálne elektronické hlasovacie zariadenie (napr. stojan s dotykovou 

obrazovkou), kde pri odchode bude môcť každý stravník vyjadriť svoju spokojnosť s obedom 

(napr. k obedu č. 1 priradí, zeleného, oranžového alebo červeného smajlíka). Jedáleň bude 

takto vedieť, ktoré jedlá nám nechutia...inak možno povedať, že kvalita jedla a aj podávanie 

stravy sa zlepšilo. 

Ako nedostatočný považujem spôsob príspevku na stravovanie. Ocenil by som príspevok aj 

zamestnancom stravujúcich sa mimo jedálne. Nebolo by možné, aby sa zamestnanec sám 

rozhodol, či dostane stravný lístok alebo dotáciu na stravu v jedálni? Pretože strava v jedálni 

podľa môjho názoru absolútne nevyhovuje základným štandardom kvalitnej stravy. Myslím, 

že väčšina ľudí preferuje kvalitu pred kvantitou či nízkou cenou. 

Zaviedla by som stravné lístky, pop. karty. Veľa pracovníkom nevyhovuje strava, 

pedagogický zamestnanci nestíhajú ísť na obed... 

Zaviesť stravné lístky. Zmeniť jedálny lístok, po jedle mám tráviace ťažkosti a kŕče, jedlá 

prispôsobovať ročnému obdobiu, zaviesť napríklad delenú stravu, variť zdravšie, zaviesť 

zdravšie potravy, obmedziť vyprážané jedlá a polievky nezahusťovať múkou. 

Uvítala by som stravné lístky. 

Čo sa týka obedov, vrátiť stravné poukážky, tieto obedy sa nedajú jesť, čistá umelina a neni 

to vôbec zdravé. Ďakujem za možnosť sa vyjadriť sa, možno sa niečo porieši do budúcna  

Uvidí sa. 

Aj napriek tomu, že web stránka je zaplnená, uvítali by sme, ak by bola mailová informácia o 

prístupe k novým dokumentom. Pretože pri návale práce, pracovníci často nemajú čas si 

preštudovať celú web stránku a niekedy môžu nejaké informácie uniknúť. 

Dlhodobo nie je riešená otázka stravovania počas letných mesiacov (v čase zatvorenia 

jedálne), kedy nedostávame stravné lístky za uvedené dni, hoci sme v zamestnaní. Toto nie je 

v súlade so ZP - stravné lístky, ktoré dostávame na konci kalendárneho roka, resp. na jeho 

začiatku nepredstavujú kompenzáciu, nakoľko sú krátené vzhľadom na úväzok a vzhľadom 

na dĺžku zamestnania osoby na JLF UK. 

Dlhodobo nie je riešená otázka možnosti využívania stravných lístkov alebo elektronickú 

stravovaciu kartu pre osoby, ktorým jedálenská strava v našej jedálni nevyhovuje. Nie je 

potrebné riešiť, či si zamestnanec za stravné lístky nakúpi jedlo v obchode alebo jedlo v 

reštaurácii. Je to bezpredmetné, nakoľko každému vyhovuje iná strava (neriešiť, či si sám varí 

doma a obed si prinesie so sebou, čo je zdravšie, alebo sa naje v reštaurácii). 

Nevhodná strava pre tých, čo majú zdravotné problémy a zároveň nezabezpečenie inej stravy 

alebo inej formy stravovania pre daných zamestnancov, čo pôsobí diskriminačne (alergie, 

bezlaktózová strava, bezmliečna strava, bezlepková strava - každý deň možnosť len mäsitého 

jedla a pod.) 

Zamestnanci 
Ľudí v dôchodkovom veku vymeniť za mladých, flexibilných a inovatívnych ľudí. 

Veľkým prínosom k zvýšeniu efektivity výsledkov našej publikačnej činnosti by bola práca v 

domácom prostredí.  Keďže v práci sme viacerí v kancelárií častokrát sa navzájom 

vyrušujeme, nedá sa sústrediť na písanie článkov a prežitý čas v práci je neužitočný. 

Keď zastupujeme kolegov neexistuje u nás náhradné voľno ani práca nie je nijako zaplatená. 

Zlepšiť treba chýbajúcu zastupiteľnosť zamestnancov (napr. počas dovolenky, pn a pod.) Sú 

práce, ktoré vykonáva jeden zamestnanec pre celú fakultu, nikto nemyslí na to, že aj ten 

zamestnanec môže ochorieť a všetka práca potom stojí, pretože nikto nie je zaučený. 



K zvýšeniu vedeckej produktivity fakulty by prospelo prehodnotiť hodnotiace kritériá tak, aby 

sa neposudzoval len jednotlivec a jeho vedecký výstup, ale aj výskumný 

tím/skupina/spoluriešitelia na projekte. Zároveň by sa tým zlepšila aj organizačná štruktúra, 

pracovníci by vedeli nielen teoreticky, ale aj prakticky, kam patria a akým smerom sa vo 

svojich výskumoch uberať. 

Ku vyššej vedeckej produktivite fakulty by prispelo aj zlepšovanie vzťahov medzi Biomedom, 

ústavmi a klinickými pracoviskami. Nepodporovať konkurenciu medzi pracoviskami, ale ich 

spoluprácu. 

Fakulte neprospieva kumulácia funkcií niektorých vedúcich pracovníkov a s tým spojené 

zanedbávanie ich pracovných povinností. 

Vzdelávacie aktivity a kurzy sa väčšinou konajú v Bratislave, čiže to nič. 

Zaviesť konkurzy na všetkých zamestnancov v intervale napr. každých 5 rokov. 

Chcem pochváliť upratovačku XY za jej húževnatosť, trpezlivosť a udržiavanie čistoty v 

spoločných priestoroch BioMedu. 

Pokračovať v racionalizačných opatreniach a dôsledne riešiť odchody pedagogických 

pracovníkov po 70-tke do dôchodku (stanoviť jasné pravidlá napr. v smernici dekanky, po 

dosiahnutí veku 70 rokov predĺženie zmluvy na max. 1-2 roky podľa požiadavky z pracoviska, 

potom možnosť zostať ako emeritný učiteľ/profesor). 

Podobne dôsledným spôsobom riešiť aj odchody nepedagogických pracovníkov do dôchodku 

po dosiahnutí dôchodkového veku podľa zákona (zverejniť pravidlá v smernici a dodržiavať 

ich bez výnimky), realizovať externý personálny audit na všetkých pracoviskách vrátane 

dekanátu a racionalizovať počty pracovníkov. 

Privítali by sme väčšiu trpezlivosť a ústretovosť od administratívnych pracovníkov, hlavne čo 

sa týka príprav KL, objednávok, dodacích listov a faktúr, veľa krát za pochybenia dodávateľov 

sme neprávom obviňovaní. 

Dlhodobo neriešená otázka zamestnávania osôb v dôchodkovom veku, ktorí nie sú flexibilní, 

nemajú dostatočne osvojené počítačové zručnosti (neovládajú prácu vo worde, exceli...). 

Riešenie problematiky skrátením pracovnej doby nerieši problém, keďže títo pracovníci sú 

neflexibilní, tak nestihnú v skrátenom pracovnom čase zrejme ani to, čo stihli na plný úväzok. 

Uvítali by sme na pracovisku letný režim pre všetkých zamestnancov. 

Pracovníci dekanátu sa k nám správajú nevhodne, ako keby sme my mali ekonomické 

vzdelanie a rozumeli všetkej tej administratíve, oni tiež nevedia "vyučovať" či robiť výskum 

a preto keď ich slušne požiadame mali by byť nápomocní. Veľmi chválim XY a treba si 

porobiť poriadky s XY či XY. 

Reštrikčné opatrenia by mali byť uplatňované aj pre administratívnych pracovníkov, po 

dosiahnutí dôchodkového veku. 

Chýbajú samostatné vedecké skupiny (jasne daný PI a jeho vedecký spolupracovníci, nemôže 

mať každý jeden vedecký pracovník vlastný projekt/ grant - projekty sú potom roztrieštené, 

chýbajú kvalifikovaní ľudia, ochota spolupráce). Hodnotenie by malo prebiehať vzhľadom na 

celú skupinu (niekedy PI uprednostní jeden projekt pred druhým, vedecký pracovník 

optimalizuje metódu, čo môže byť časovo náročné). Hodnotenie by malo byť zamerané na 

kvalitu a nie na kvantitu (vyprodukované výsledky sú často menej kvalitné, urobené "na 

rýchlo", chýba tomu ucelenejší pohľad, mechanizmus procesov, publikácie majú nižší impact 

faktor...). Tiež, síce veľa publikácii ale s nízkym impact faktorom nás  v podstate diskriminuje 

pri podávaní medzinárodných grantov. 

Zodpovednosť vedúcich ústavov za projekty a podriadených vedeckých pracovníkov (vedúci 

má zodpovedať za rozdeľovanie úloh, ich plnenie, publikácie...). Stáva sa, že aj keď vedecký 

pracovník vykoná čo od neho nadriadený požaduje (dodal výsledky, venoval sa študentom, 

zodpovedal za technickú stránku prístrojov, zabiehal nové metodiky), kritérium napr. článok 



nemá a nakoniec je "potrestaný" vedecký pracovník aj keď samotné publikovanie viac 

ovplyvniť nemohol). 

Vedenie, porady 

Chcel by som kriticky zhodnotiť funkcie "riaditeľov" a vedúcich pracovísk. Mala by byť 

zosobnená, resp. aspoň prihliadať na výsledky týchto riadiacich pracovníkov. Ak niekto nie 

je schopný viesť pracovisko a využiť jeho potenciál, ako je možné, že je opakovane vybraný 

ako vedúci pracoviska? Zároveň, by sa toto mohlo uplatňovať aj na ďalších, štrukturálne 

dôležitých pracovníkov - ale zrejme to patrí k našej slovenskej kultúre - rozkradnú sa milióny 

a nikto nie je potrestaný ako príklad na výstrahu pre ďalších. 

Chýba väčšia kreativita v riadení  hlavne u vrcholového manažmentu fakulty, dekanátu 

fakulty. Zamestnanci by mali mať jasne definované pracovné úlohy a väčšiu mieru slobody 

pri ich riešení. Mali by sa rozlišovať pracovné pozície s určitým stereotypom práce  a pracovné 

pozície vyžadujúce vyšší stupeň zodpovednosti, kreativity a tomuto prispôsobiť aj 

odmeňovanie. Dnes  to funguje na  paušalizácií práce a tým aj odmeňovaní a tento spôsob 

vytvára skrytú nespokojnosť medzi zamestnancami. Chýbajú pravidelné pracovné porady 

stredného manažmentu s vrcholovým manažérom. Chýba premyslený výber nových 

zamestnancov,  nemal by  fungovať  podľa sympatií a známostí  ale podľa schopností, 

morálnych vlastností  a dosiahnutých výsledkov. 

Vedenie by malo pristupovať ku každému podnetu jednotlivo a nájsť riešenia. 

V absolútnej väčšine sú tzv. výberové konania na vedúce miesta formálne, prevláda nezáujem 

o názory kolektívu na vedenie pracoviska. 

Pri výbere prednostov kliník a vedúcich ústavov by mal byť zaradený povinný oficiálny 

psychologický/psychiatrický posudok!!! Nie je možné, aby pracoviská viedli (bývalí) 

psychiatrickí pacienti!!! HANBA!!! 

JLF UK je tvorená množstvom pracovných tímov. Nepovažujem za dostatočné kontrolné 

činnosti nadriadených vo vzťahu k vedúcim pracovníkom týchto pracovných kolektívov. 

Napr. i nevyužívanie kontrolných aktivít internými auditmi cielených na činnosť vedúcich 

(vyhodnocovanie činnosti útvaru na konci semestra, akad.roku). 

Študenti, výučba 

Čoraz väčší problém vidím v práci s PhD. študentmi. Školitelia svojim študentom nevenujú 

dostatok času, nevychovávajú ich a následne končia PhD. absolventi s nedostatočnými 

skúsenosťami - ako praktickými tak teoretickými (posudzujem predklinické a teoretické 

predmety, aký je stav na klinikách neviem posúdiť). Myslím si, že fakulta by mala prijať 

opatrenia, ktoré by zabránili tomuto nešváru. Zároveň by to bolo výhodné aj pre fakultu ako 

celku, keďže by si vychovávala erudovaných a kvalifikovaných pracovníkov - veľa PhD. 

študentov si iba "predlžuje štúdium". Ako dobrý príklad slúži aj kurz "Metodológia vedeckej 

prace". Vedú ho profesori, ktorí sú už dávno za zenitom a strácajú kontakt s vedou. Netušia, 

že existujú štatistický software, citačný software, editor obrázkov, atď. Ako potom chceme 

vychovávať vedeckých pracovníkov, keď im dávame takýto príklad? Dajme šancu mladším 

ľuďom, kt. sú v "kontakte" s vedou - so všetkou úctou voči starším profesorom či 

pracovníkom. 

Zvýšiť dôraz na podstatu našej práce, tj. výučbu slovenských študentov. Zapojiť do výučby aj 

slovenských študentov skúsených pedagógov, nie doktorandov a nelekárov. 

Zrušiť uprednostňovanie zahraničných študentov pred slovenskými. 

V záujme zabezpečenia transparentnosti a objektivity spätnej väzby u študentov, by dohľad 

pri vypĺňaní hodnotiacich hárkov a taktiež ich prevzatie  mali zabezpečovať iné osoby ako tie, 

ktoré sú hodnotené. 

Stále fakulta nemá stanovené learning outcomes, praktická výučba je veľmi slabá, výučba na 

klinikách je pod úroveň, študenti nie sú spokojní - toto treba aby prodekani pripravili. 



Chýba intergovaný prístup a fakulta potrebuje ako soľ zmenu kurikula na integrované 

kurikulum ak chce obstáť v konkurencii - je potrebné o tom začať uvažovať. 

Chýba komunikácia  teoretických, predklinických a klinických pracovníkov vo sfére výučby, 

často sa učí duplicitne, a nejednotne a študenti majú potom nepresné až zmätočné poznatky 

od každého ústavu inak, klinici by mali jasne povedať, čo potrebujú od teórie a predkliniky. 

Vysoko pozitívne vnímam profesiu vysokoškolského pedagóga (zodpovedná, zmysluplná, 

tvorivá, inšpiratívna) najmä v pedagogickej ako aj vedeckej oblasti. Naša vysoká škola 

vychováva špičkových odborníkov pre spoločenskú prax a ďalší rozvoj vedy. 

Vzhľadom k vnímanej atmosfére (na pracovisku, fakulte) a s dôrazom na udržateľnosť kvality 

nášho vzdelávania sa mi žiada poukázať na význam kvality vzťahu vysokoškolského učiteľa 

a študenta. V  tomto vzťahu rozhoduje viacero faktorov, ale najmä osobnostná charakteristika 

učiteľa, jeho vedecká a pedagogická úroveň, morálna bezúhonnosť, schopnosť racionálnej 

komunikácie, odolnosť voči stresu, emocionálna inteligencia a schopnosť sebapoznania – 

sebareflexie, ktorá zvyšuje sociálnu komunikatívnosť, citlivosť a citovú stabilitu. 

Prečo nie je jednotný spôsob spätnej väzby hodnotenia pedagógov (elektronicky, anonymne) 

pre všetkých študentov VL, ZL, nelekárske študijné programy (OSE, PA, VZ) ? 

Biomed 

Ako totálny prepadák hodnotím informácie týkajúce sa BioMed-u - stránka, kt. vznikla pri 

spustení BioMedu je neaktualizovaná od jej vzniku. Ako sa chceme propagovať a ponúkať 

služby ("otvoriť sa svetu"), keď ani nevieme a verejnosť sa nemá ako dozvedieť čo sa tu robí, 

aké máme vybavenie atď. 

Parkovanie zamestnancov pri Biomede. 

Redukovať počet pracovníkov Biomedu podľa ich reálnych publikačných výstupov za 

obdobie svojej činnosti (pri nesplnení kritérií po 1. roku redukcia platu, po 2. roku ukončenie 

pracovného pomeru). 

V Biomede môžu pracovať iba nadpriemerní vedeckí pracovníci - nestačí dobre ovládať 

nejakú zabehnutú metodiku. Pri ich výbere je potrebné zohľadniť ich komplexnosť, t.j. okrem 

toho, že ovládajú výnimočnú metódu by mali veľmi dobre písať vedecké články! V Biomede 

je veľa pracovníkov, ktorí majú veľmi slabú publikačnú aktivitu a ovládajú iba bežné metódy 

- takýto luxus si JLF nemôže dovoliť ak chce napredovať a šetriť súčasne. 

Je potrebné vyhradiť parkovacie miesta pod budovami BioMedu a Edukačného centra pre 

zamestnancov, často tam parkujú študenti. 

Čo sa týka podnetov na zmeny: v rámci kolektívnej zmluvy aby všetci zamestnanci v rámci 

Biomedu mali pracovnú dobu na neurčitú nie na určitú. 

Sociálny program 

Veľmi sme vďační za relaxačné centrum, kde je možné zájsť počas dňa v závislosti od 

pracovnej náplne, takisto aktivity ako strelecká muška veľmi oceňujeme. Škoda, že nefunguje 

plavecká súťaž, prípadne iné teambuildingové aktivity. 

Páčila sa mi novinka - relaxačný pobyt v kúpeľoch. Doporučujem v ňom pokračovať. 

V čase horúčav neboli na našom pracovisku realizované žiadne opatrenia pri záťaži teplom, 

ani skrátená pracovná doba, čo vyplýva z právnych predpisov. 

Veľmi oceňujem sociálny program fakulty. 

Oceňujem možnosť relaxu zamestnancov v novom relaxačnom centre JLF UK a tiež príjemný 

prístup zamestnancov relax centra. 

Ďakujeme za možnosť využívať relaxačné centrum fakulty, je to výborný nápad. 

Využiteľnosti kardiocentra by ešte prospela klimatizácia, hlavne v jarných a letných 

mesiacoch. 



Finančné ohodnotenie 

V dotazníku ťažko odpovedať na niektoré otázky, pretože máme rôzne pracovné zaradenie, a 

veľmi neúmerné platové ohodnotenie, keď 9 profesorov vyjadrí spokojnosť s platom a jeden 

človek nie, tak  sa v dotazníku vyhodnotí že je 90%tná  spokojnosť s platom na fakulte. 

Prečo sa dávajú odmeny iba za impakt a karent, a nie aj za vedeckú monografiu? 

Vzhľadom na kontinuálny rast HI u profesorov JLF je potrebné meniť kategórie odmeňovania 

podľa HI doplnením ďalších dvoch kategórií v tabuľke odmeňovania: 

a) HI nad 15 (vrátane) 

b) HI nad 17 (vrátane) 

Toto opatrenie sa týka malého počtu pracovníkov JLF, preto by príliš nezaťažilo rozpočet 

JLF. Finančné rezervy treba hľadať v Biomede uvážlivým prijímaním iba vysoko 

nadpriemerných pracovníkov, priemerných pracovníkov je nutné prepustiť, zmenou 

organizácie Biomedu. 

Zmeniť platové ohodnotenie nie len na základe publikácií, možnosť 0,5 úväzkov s 

nemocnicou, lepšie spolupráce s nemocnicou a tým je možnosť si privyrobiť, zabezpečiť 

vhodné pracovné prostredie a zabezpečiť stabilnú prácu a  finančné ohodnotenie lebo keď 

človek  s PhD nemá články tak mať plat v čistom 700 eur na dnešnú dobu a na to v akom 

prostredí robí je dosť nevhodné, aby platy boli stále, mal by zarábať 1000 eur v čistom  a 

potom brať do úvahy prilepšenie v rámci článkov.  V rámci fakulty sú tu dosť finančné 

rozdiely čo by sa mali upraviť, nie že jeden zarába 3000 eur a druhý 700 nie je to fér, treba 

spraviť zmeny. 

Jediným kritériom od ktorého by sa mala odvíjať výška platu by nemali byť iba Hirschove 

indexy.  Na fakulte je skupina ľudí, ktorí  ich ešte nedosiahli aj preto, že sú pedagogicky veľmi 

vyťažení. Ich platy, napriek dosiahnutému vysokoškolskému vzdelaniu 3. stupňa, napriek 

veľkým úväzkom a taktiež aj  publikovaniu sú však na úrovni pracovníčok dekanátu, ktoré sú 

bez vysokoškolského vzdelania. 

Finančné ohodnotenie vedeckých pracovníkov považujem za nadštandardné, ale dlhodobo 

neudržateľné. Snáď sa podarí vymyslieť niečo, ako platy udržať na slušnej a atraktívnej 

úrovni. Neoptimálne riešenie finančnej situácie bude pre väčšinu zamestnancov veľmi 

demotivujúce. 

Zlepšiť platový systém ohodnocovania vedeckých pracovníkov a nie znižovať platy z čoho 

máme potom žiť, aby PhD vedecký zamestnanec mal plat pomaly ako predavač v lidli nie je 

normálne. Človek tu robí vedu čo ho baví a chce pomáhať, tak by mala byť patrične 

ohodnotená. Vrátiť odmeny. Zmeniť hlavne platové ohodnotenie aby to bolo primerané k 

tomu čo človek robí. 

Navrhujem prehodnotiť platy, zodpovednosti, úlohy a kompetencie administratívnych 

zamestnancov. 

Spravodlivejší spôsob odmeňovania a motivácie pedagógov, vedeckých pracovníkov ako aj 

uplatňovanie, dodržiavanie akademických práv a slobôd sú následne opatrenia, ktoré taktiež 

významne zvyšujú udržateľnosť a kvalitu vzdelávania. 

Odmeňovanie docentov a profesorov podľa HI musí zohľadňovať reálnu odbornosť a ich 

prínos pre fakultu. Napr. profesor, ktorý poberá niekoľkotisícovú mzdu musel ako 

zodpovedný riešiteľ v minulosti minimálne 3x riešiť vedecký grant (APVV, VEGA), tiež musí 

vykázať minimálne 10 prvoautorských článkov (Scopus). U docentov je nutné zaviesť 

podobné (samozrejme nižšie) kritéria. Je neprípustné, aby docenti a profesori, ktorí 

nemajú/nemali dostatočný počet vlastných grantov, ani dostatočný počet prvoautorských 

článkov poberali mnohotisícový plat. Docenti a profesori s vysokým platom musia reálne a 

NEUSTÁLE pre fakultu prinášať benefity (napr. scientometrické, grantové) a nie zneužívať 

svoje postavenie pre získavanie prázdnych spoluautorstiev na článkoch, aby si zabezpečili rast 

vlastného HI. Je to samozrejme tiež efektívna cesta k šetreniu s financiami na JLF. 



Iné 

V prvom rade som vďačný a hrdý na to, že môžem pracovať na našej fakulte. Pevne verím, 

že vedenie na čele s p. dekankou robí maximum... Pani dekanka má moju plnú podporu aj v 

týchto náročných časoch. Uvítal by som pružnejšie riešenie niektorých podnetov a návrhov. 

V prvom rade by som chcel upozorniť na absolútne nevhodne zvolený čas na rozosielanie 

dotazníka - je leto, pracovníci čerpajú dovolenku a je veľká pravdepodobnosť, že prehliadnu 

email upozorňujúci na dotazník (navrhujem koniec prípadne začiatok semestra ako lepšiu 

alternatívu). 

Privítali by sme redukciu administratívnych prác, tým sa obmedzuje priestor na vlastnú 

tvorivú prácu. 

Pozitívnym postrehom je nová úprava okolo dekanátu. 

vybudovať na pozemkoch JLF na Malej Hore kompletne vybavené multifunkčné konferenčné 

centrum s priestormi vhodnými aj na beánie, medický ples a pod., v suteréne resp. na prízemí 

parkovisko (vrátane parkovania služobných vozidiel), technické priestory pre vodičov JLF, 

dielne a pod. pre potreby prevádzkového odd.  

Všemožne podporiť výstavbu novej nemocnice, personálne i finančne podporiť tím ľudí 

zodpovedných za prípravu projektu. 

Z akých prostriedkov sú financované výjazdové rokovania Dekanátu? 

Vytvorenie konferenčného centra mimo stravovacieho zariadenia na dekanáte by bolo vítané. 

Chcem sa vyjadriť len úpravám terénu pred hlavným vstupom na Teoretické ústavy, že sa mi 

nepáči výsadba tých tráv, chýbajú tam farby, nejakým spôsobom oživiť ten vstup, napr. 

vysadiť farebné kríky, kvety...myslím, že sa to dalo riešiť aj trocha inak...a ešte namiesto trávy 

vyrástla burina... 

Dobré meno fakulty s dobrým materiálnym vybavením by malo byť ruka v ruke aj s 

exteriérom, hlavne ak prichádzajú hostia, sú stále kúty, ktoré sú špinavé, plné rozhádzaných 

odpadkov, nie je tajomstvom, že bezdomovci pravidelne chodia do týchto priestorov. 

Veľakrát bezdomovci navštívia aj interiér budovy BioMedu alebo driemu opretí o stenu 

budovy. 

Za úvahu stojí aj dať nejaké slušné odpadkové koše do vonkajších priestorov, veľakrát sme si 

všimli, že študenti s kávičkou idú von a prázdny pohár vyhodia. 

Takisto bicykle zahraničných študentov opreté o budovu nie je dobrá vizitka. 

Aj napriek tomu, že web stránka je zaplnená, uvítali by sme, ak by bola mailová informácia o 

prístupe k novým dokumentom. Pretože pri návale práce, pracovníci často nemajú čas si 

preštudovať celú web stránku a niekedy môžu nejaké informácie uniknúť. 

Nedostatok parkovacích miest pre zamestnancov. 

Za handicap považujem komplikovaný systém obstarávania materiálu potrebného na prácu a 

výskum. Nie sme jednoznačne poučení ako postupovať a nakupovať, vznikajú nezhody, 

jednotliví pracovníci zodpovední za obstarávanie sa vyhovárajú jeden na druhého... Bolo by 

dobré vytvoriť akýsi "manuál", kt. by sme sa vedeli riadiť a kde by bolo jasne napísané ako 

postupovať. Uľahčíme si prácu, myslím si, že čas strávený nezmyselným vypisovaním 

opisných formulárov sa dá využiť produktívnejšie. Zároveň systém nevedie k žiadnemu 

šetreniu financií, a reálna prax je taká, že firmy nie sú ochotné poskytnúť zľavy či benefity ak 

sa súťaží cez EKS. Toto je také verejné tajomstvo, o ktorom každý vie, ale nikto nemá záujem 

s tým niečo urobiť a ušetriť si tak peniaze na svojom grante, kt. by mohli byť použité 

rozumnejšie. 



Veľkým problémom sú pravidelne sa opakujúce výpadky elektrickej energie a 

nezabezpečenosť pracovísk externým generátorom, kt. by kryl výpadky elektrickej energie. 

Máme tu prístroje v hodnote 100-tisic eur až miliónov prešpikované elektronikou a tieto 

výpadky, či neprítomnosť generátora vedie k ničeniu a zvýšenému opotrebovaniu prístrojov. 

Zrejme väčšina pripomienok vyznieva negatívne no verím, že  prispejú k rozvoju fakulty a 

pomôžu nám spoločne zlepšiť kredit našej "Alma mater". 

Vyhovuje mi veľmi pružná pracovná doba, som spokojná s finančným ohodnotením a mám 

rada svoju prácu a budem ju vykonávať aby bola naša pani dekanka na nás hrdá, a aby vedela, 

že sa môže na nás vždy spoľahnúť. Pod jej vedením verím, že sa konečne vecí budú meniť k 

lepšiemu. 

Pozitíva: úprava terénu pre Teoretickými ústavmi 

Negatíva: nedoriešené parkovanie pre zamestnancov pod budovou BioMedu a Edukačného 

centra - miesta počas semestra zaberajú študenti (riešenie: značka s obmedzením len pre 

zamestnancov a výstrahou o privolaní  odťahovej služby). 

Na klinickom pracovisku je potrebné aby bolo jasne dané konkrétne zadelenie pracovných 

úloh, vytvorený jasný vedecký protokol, metodika práce, vymedzené úlohy konkrétnych 

členov vedeckej skupiny, spolupráca s ostatnými klinikami-viac výsledkov, spoluautorstiev, 

možnosť získať granty (závislé od prednostu klinky). 

Potrebné je zlepšiť aj akceptáciu riešených vedeckých úloh ostatnými zamestnancami - 

"nefakultní" lekári a personál UNM.  

Výskumnú prácu veľmi sťažuje nedostatok financií (nutné platby za kongresy a publikované 

články z vlastných zdrojov). 

Bolo by žiadúce zaviesť separovanie odpadu na pracoviskách (aspoň plast a komunálny 

odpad). 

Stimulujúce univerzitné prostredie - chýbajú možnosti. 

Vzhľadom k veľmi zlým pracovným podmienkam (teplo) v letných mesiacoch a 

nedostatočnému vybaveniu pracoviska navrhujem inštaláciu po 2 ks klimatizačných zariadení 

na každej chodbe v budove dekanátu. 

Prosím doriešiť minuloročné odporúčanie ohľadom ochrany vtáctva. Ďakujem. 

"Presklené plochy (okná, steny, zastávky), zrkadlá a podobne, umiestnené vonku, môžu byť 

obrovským problémom pre vtáctvo. Čím viac zelene je okolo, resp. čím atraktívnejšia je 

lokalita pre vtáctvo, tým vyššie je riziko, že z architektonického výstrelku a pýchy dizajnu sa 

stane smrteľná pasca. Podotýkame, že všetky voľne žijúce druhy vtáctva na Slovensku (okrem 

mestských holubov) sú zákonom chránené." 

zdroj: https://www.dravce.sk/web/index.php/sk/aktuality-2019/1489-narazy-vtactva-do-

presklenych-ploch-ako-

postupovat?fbclid=IwAR2VogDt26QtjbKeNV8H2eKQfjWUGFSQklJdvTRtppftxPJIZqlBF

A4xlmg 

Uvítali by ste teambuildingové aktivity? 

Uvítali by ste rozšírenie workshopov k informačným technológiám v Martine? 

Komunikácia 
Najväčší problém vidím v komunikácií. Ako horizontálnej tak vertikálnej. Absolútne zlyháva 

komunikácia medzi nadriadeným a zamestnancom, a následne sa šíria neoverené informácie 

typu - jedna pani povedala. Na druhej strane by som rád vyzdvihol informovanosť a 

zverejňovanie informácií na webovej stránke fakulty. 

Vo všeobecnosti vidím ako najväčší problém nedostatok komunikácie. Je to problém, kt. sa 

zrejme nedá vyriešiť nejakým nariadením či predpisom, ale malo by sa začať od vedenia cez 

vedúcich jednotlivých pracovísk a motivovať ich k tomu. Máme dar reči, sme VS vzdelaní 



ľudia tak by sme to mali využívať - je lepšie si veci povedať, odkomunikovať ako potom 

ohovárať a šíriť nepravdy. 

Uvítali by sme lepšiu informovanosť ohľadom odborov: výhody členstva, podmienky členstva 

a pod. a tiež lepšiu informovanosť o dianí na fakulte, stave riešenia novej Nemocnice 

budúcnosti Martina a pod. 

Ja by som možno zaviedla pravidelné krátke porady (na začiatku mesiaca) po oddeleniach so 

zamestnancami a následne potom vedúci jednotlivých oddelení spoločnú poradu, lebo niekedy 

mám pocit, že veľa "problémov" vzniká len kvôli nedostatočnej komunikácií. Predsa tu 

pracuje veľa ľudí a nie je priestor na spoločné rozprávanie sa. Potom vznikajú aj zbytočné 

nezrovnalosti, až intrigy lebo sa veľa vecí sto krát prekrúti. 

 


