
Pripomienky 2017/2018 – vyjadrenia vedenia 

Stravovanie 

Absencia stravných lístkov. 

Nevhodne podmienky na STRAVOVANIE, príliš veľa zamestnancov a malý priestor. Organizácia by 

mala vydávať STRAVNÉ LÍSTKY pracovníkom ,ktorí o to požiadajú. 

Stravovanie - čas výučby je nastavený vo veľkej miere tak, že nie je možné ísť na obed, prípadne si ho 

vziať so sebou do obedára, nakoľko si jedáleň vyhradila čas, kedy vydáva jedlo do obedárov (po 13:30) 

Rozšírenie počtu miest na sedenie pridaním niekoľkých stolov. 

Bolo by vhodné poskytnúť zamestnancom, ktorí nechodia do jedálne stravné lístky, alebo karty na 

nákup jedla. 

Upraviť jedálny lístok v jedálni, prispôsobiť ho ročným obdobiam, zahrnúť delenú stravu, viac 

zeleniny a ovocia, zaradiť napr. cuketu, avokádo, celozrnné cestoviny, bataty, polievky variť bez 

zahusťovania múkou. 

Možnosť stravných lístkov, nie vždy sa dá vybrať z ponuky, a niekedy sa nedá stihnúť kvôli výučbe. 

Veľmi pozitívne hodnotím stravovací systém, lebo mnohé jedlá sú výborné. Možno by stálo ešte za 

uváženie, aby sa mohli zaradiť zeleninové šaláty počas letných mesiacov. 

Musím pochváliť aj zamestnancov kuchyne, ktorí sa starajú o to, aby sme mali každý deň chutný obed 

a že skúšajú aj nové recepty, ktoré mi radi degustujeme. 

Prečo zamestnanci nemajú možnosť výberu - jedáleň/stravenka? Nie každý sa môže stravovať v 

závodnej jedálni. 

Čo by som však zlepšila sú opäť chýbajúce stravné lístky počas celého roka, nakoľko poskytovaná 

strava mi zo zdravotných dôvodov nevyhovuje a nie som jediná. Hoci prispievame všetci do sociálneho 

fondu príspevok na stravu však nedostávame všetci, dostávame z neho vianočné poukážky, ale to opäť 

všetci dostávame, takže voči nám nestravujúcim sa v jedálni je to veľké znevýhodnenie. A vianočné 

poukážky by mali byť dávané ako benefit pre zamestnancov a to skôr vo forme darčekových nie 

stravných, ktoré sú ako náhrada za chýbajúce stravné poukážky. 

Kvalita jedál a opakujúce sa ponuky:  

- jedlá sú pripravované podľa materiálno-spotrebných noriem pre závodné a školské 

stravovanie, kde sa nachádzajú husté aj redšie polievky a jedlá; väčšine stravníkov vyhovujú 

hustejšie polievky; v budúcnosti bude ŠJ variť skúšobne polievky zo školských noriem s menšou 

gramážou obsahujúcich viac zeleniny, 

- varia sa štyri jedlá na objednávku plus dve jedlá ako minútky; jedlá sú zaraďované do 

jedálneho lístka vždy v inej kombinácii, niektoré jedlá si stravníci vyžiadajú aj po štyroch 

týždňoch, 

- Vedenie ŠJ bude zaraďovať do jedálneho lístka nové jedlá 

- spokojnosť, resp. nespokojnosť stravníkov bola z iniciatívy ŠJ overovaná formou prieskumu (v 

priestoroch jedálne bola umiestnená schránka, do ktorej bolo možné vkladať vyjadrenia, 

odporúčania a pripomienky, ktoré sa následne zavádzali); 

- vedenie ŠJ priebežne získava informácie aj od študentov prostredníctvom zástupcov ročníkov 

na zasadnutiach študentskej samosprávy; odporúčania sa zrealizovali, 

- informácie o spokojnosti, resp. nespokojnosti zamestnancov s kvalitou poskytovanej stravy vo 

výdajni na Dekanáte pravidelne poskytovali zamestnankyne, ktoré vydávajú stravu, 

- v priestoroch výdajne stravy na Dekanáte sa nainštaluje schránka, do ktorej budú môcť 

zamestnanci vyjadrovať nápady, pochvaly a pripomienky, 

- informácie o zátvore jedálne sú poskytované elektronicky vopred na e-mailové adresy 

zamestnancov JLF UK. 

Sociálne zariadenia 

Zvýšiť počet sociálnych zariadení pre ženy. 

Sociálne zariadenia - v nadstavbe budovy Teoretických Ústavov je potrebná výmena sociálnych 

zariadení, nakoľko sa neustále upchávajú toalety, z ktorých sa potom šíri smrad. Nejde o to, že by ich 

upratovačky nečistili, je potrebné vyriešiť problémy so splachovaním. Ide o priestory okolo ktorých  

denne prechádza množstvo študentov a táto situácia nevytvára príjemný obraz o priestoroch určených 

na výučbu. Opakovaná nespokojnosť zo strany najmä zahraničných študentov. 



- JLF UK overovala počet sociálnych zariadení pre ženy v jednotlivých lokalitách a objektoch 

JLF UK; podľa vyjadrenia RUVZ je ich počet v súlade s normami určujúcimi počet a veľkosť; 

JLF UK vykoná analýzu týkajúcu sa možnosti zámeny pánskych a dámskych toaliet na 

Dekanáte,  

- zamestnanci Odd. prevádzky boli upozornení na zabezpečenie priebežného monitorovania 

a odstraňovania problémov s údržbou a prevádzkou sociálnych zariadení. 

Vedenie, porady 

Privítali by sme viac neformálnych posedení zamestnancov (koncoročné, športové podujatia, výlety...), 

kde by mali možnosť sa lepšie spoznať - nie len z pracovného hľadiska. 

Organizovať stretnutie vedenia so zamestnancami 2x do roka (letný, zimný semester), kde by boli 

zamestnanci informovaní o dianí na fakulte, o pripravovaných projektoch, možnosť podávať námety a 

podnety zo strany zamestnancov. 

Na pracovisku sa nerobia porady. Rozhodnutia a riešenia úloh sú potom niekedy subjektívne, bez 

znalosti súvislostí, bez možnosti sa k tomu vyjadriť.  Nedostatky v komunikácii neprispievajú k dobrej 

informovanosti a spoluzodpovednosti. Zásluhy a úspechy sa často pripisujú tým, ktorí na to majú 

najmenší vplyv. 

Budúcnosť Fakulty nemôže závisieť výlučne od slepej poslušnosti k nariadeniam a požiadavkám (často 

nelogickým) zhora a od riadenia rovnakými starými kádrami navždy . 

- vedúci pracovísk boli opakovane vyzvaní na nevyhnutnosť organizovania stretnutí vedenia so 

zamestnancami pracovísk minimálne 2x ročne, 

- spoločné neformálne celofakultné podujatia sa realizujú (vianočné stretnutie zamestnancov, 

vianočná resp. veľkonočná muška, lekársky ples, športové podujatia o pohár dekana – účasť nie 

je vysoká), napriek tomu bude vedenie pracovať na príprave ročného programu celofakultných 

kultúrnych, športových a spoločenských podujatí 

Bufet 

Bufet v Biomede funguje len počas výučby, cez leto a v zime je dlhodobo zatvorený. 

- bufet je v prenájme; pripomienka bola zaslaná nájomcovi 

Študenti 

Študenti – majú nedostatok miest na sedenie (najmä Malá Hora 4, ale aj iné časti) a sú nútení tráviť čas 

medzi hodinami na chodbách, kde sedia na oknách 

Študenti majú možnosť hodnotiť predmety a vyučujúcich. Bolo by vhodné, aby aj pedagógovia mali 

možnosť ohodnotiť prácu študentov po skončení semestra. 

Nie je vhodné, aby študentská spätná väzba a konkrétne hodnotenia učiteľov bolo voľne prístupné na 

webe fakulty. 

Ešte jednu pripomienku by som mala k student friendly postoju fakulty, samozrejme naša práca je 

orientovaná na študentov a sú našim primárnym cieľom záujmu, ale mali by sa nastaviť isté pravidlá 

kompetencií, lebo si z roka na rok čoraz viac dovoľujú. Vedia, že nik ich na nič neupozorní a ak ich aj 

niekto upozorní, tak sa tomu len zasmejú nebudú a sú si vedomí, že z toho žiadne dôsledky nebudú. 

My ako zamestnanci fakulty máme tú možnosť ich správanie a osobnosť formovať, tak sa pokúsme 

z nich vychovať slušných ľudí. 

Prehodnotiť, či fakulta nie je až príliš „student friendly“ (klesá vedomostná úroveň študentov). 

Dozor na prijímacích pohovoroch rozdeliť medzi všetky ústavy a kliniky – roky tam chodíme tí istí a je 

nás pár, pričom na fakulte je neporovnateľne viac ľudí na rovnakom poste, ktorí by sa mali prestriedať 

(!). Stojí nám kvôli tomu vedecká práca. 

Navrhujem a prosím o finančnú odmenu a morálne ohodnotenie a poďakovanie pre všetkých 

pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú prijímacích pohovorov. Je to veľmi zodpovedné a náročné aj časovo 

aj psychicky a myslím, že všetci si zaslúžia poďakovanie a odmenu. 

 Za najväčšie negatívum považujem úplne nevhodné podmienky pre výučbu študentov na niektorých 

klinikách v UN Martin. 

Biomed 

Zprehľadniť Biomed, na stránke nie sú uvedené kontakty na všetkých zamestnancov Biomedu, nie sú 

menovky, zrušiť divízie, neprehľadnosť – nedá sa zistiť na akom pracovisku daného zamestnanca 

hľadať. 

Je komplikované nájsť miesto na parkovanie, lebo počas semestra je to takmer nemožné, keďže 

študenti parkujú čo najbližšie ku vchodom. Pokojne by mohli používať parkovisko medzi dekanátom 

a Kompetenčným centrom. 



Oplotenie areálu Biomedu alebo iné riešenie – bezdomovci, mládež, neporiadok. 

Doriešiť parkovanie pre pracovníkov Biomedu, pretože miesta obsadzujú študenti (postačili by dve 

informačné značky STAFF ONLY! Žiadne rampy a drahé systémy). 

Fakulta a Biomed potrebujú, aby sa do ich vedenia dostali mladí ľudia, manažéri, ktorí sú vo veku, 

kedy dokážu pružne reagovať na možnosti pre podnikateľskú činnosť, dokážu výborne komunikovať, 

chápať potreby svojich zamestnancov a sú na tieto funkcie trénovaní a školení. Fakulta potrebuje, aby 

boli pracovníci hodnotení podľa toho, čo v skutočnosti robia a nie podľa toho, čo deklarujú že robia. 

Najhoršie je, že pracovníci v Biomede nedokážu efektívne spolupracovať. Je to hanba, ak si chcete od 

kolegyne požičať prístroj, a ona Vám povie, že áno, ale len vtedy, ak ju dáte ako spoluautorku na Vašu 

štúdiu???  Diktuje Vám podmienky za akých tu Vašu štúdiu mate vykonávať. Tak ju momentálne 

nevykonám vôbec. Dôvod? Nebudem podporovať takýchto ľudí a odmietam s nimi spolupracovať. 

Vzdelávanie a nácvik praktických zručností študentov v 6 ročníku sú na bode nula. Nikto nevypracoval 

learning outcomes – teda to čo majú naši študenti vedieť, napriek tomu, že existuje vyhláška, ktorá 

presne definuje, čo absolvent má dokázať vykonať samostatne, obávam sa, že ak by sme ich preskúšali 

v tom, čo prakticky vedia, boli by sme sklamaní. 

Nejakým spôsobom riešiť parkovisko. Všetky miesta zaberajú študenti. 

Podporovať vedecké tímy, nie individualizmus. 

Potláčať konkurenciu medzi Biomedom a ústavmi, všetci sme predsa JLF UK. 

- pripomienky k problematike efektívnej komunikácie a spolupráce medzi divíziami BioMedu 

a ostatnými pracoviskami JLF UK bola zaslaná vedeniu BioMedu, 

- vedenie JLF UK iniciovalo vykonať analýzu počtu, štruktúry a financovania pracovných miest, 

a návrh racionalizácie pracovných činností divízií BioMedu 

Sociálny program 

Prispievanie do III. piliéra všetkým zamestnancom bez ohľadu na rizikovú triedu. 

Uvítala by som príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, čo už je vo veľa firmách v dnešnej dobe 

úplná samozrejmosť.    

Veľmi by som privítal pružný pracovný čas na základe čoho by bolo možné vykonávať vedeckú 

a odbornú činnosť aj mimo svojho stáleho pracoviska. Vedecký výskum a písanie odborných štúdií je 

v prostredí kancelárie nemožné. 

Letný režim platný pre všetkých zamestnancov. 

Chýba mi možnosť týždenných relaxačných pobytov pre všetkých zamestnancov. 

Znovuzavedenie zdravotných prehliadok pre pracovníkov prichádzajúcich do kontaktu s chemickým 

alebo biologickým faktorom. 

Lepší sociálny program, viac organizovaných výletov, spustenie telocvične. 

- na doplnkové dôchodkové sporenie prispieva zamestnávateľ len pre zamestnancov zaradených 

do kategórie 3 a 4;  zamestnanci uviedli, že o túto formu nie je záujem (profitujú DDS), 

- o zavedení pružného pracovného času rozhoduje v súlade s KZ vedúci pracoviska, 

- za organizáciu práce, prideľovanie úloh a kontrolu ich plnenia zodpovedá vedúci (vrátane tzv. 

letného režimu), 

- zdravotné prehliadky zamestnávateľ organizuje, prioritne pre zamestnancov zaradených 

v rizikových kategóriách,  

- JLF UK zaviedla systém liečebno-rehabilitačných pobytov, spustila prevádzku Relaxačného 

centra, motivuje pracoviská na organizovaní spoločných podujatí formou úhrady nákladov na 

dopravu, zakúpila dva nové karavany, zaviedla systém poskytovania príspevku na umiestnenie 

detí do 15 rokov do letných táborov v SR 

Finančné ohodnotenie 

Vysoko pozitívne hodnotím snahu vedenia JLF UK o naplnenie finančného i morálneho ohodnotenia 

zamestnancov. 

Lepšie pracovné podmienky pre skončených doktorandov čo sa týka hlavne platu, nie aký je keď 

doktorand nastúpi to sa zdá trošku neférové, nástupný plat by mal od 1000 do 900 eur a nie 600, 

vzhľadom na získaný titul. 

- zaraďovanie a odmeňovanie zamestnancov (vrátane doktorandov) sa vykonáva v súlade 

s platným zákonom o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vedenie 

JLF UK zaviedlo systém finančnej stimulácie mladých talentovaných zamestnancov, ktorý je  

podmienený splnením kritérií (nie paušálne všetkým), mladí zamestnanci môžu z fakultných 

prostriedkov získať plat vo výške 1400 Eur.  



Iné 

Neefektívna (žiadna) logistika objednávania kancelárskeho tovaru. 

Fakulta by mohla podporiť prírodu - vylepenie siluet vtákov na zrkadlové plochy, aby sa im vtáci 

vyhli, kŕmidlá, hniezdiace búdky. Zaviesť koše na triedený odpad na pracoviskách. Zabezpečiť 

chýbajúci kontajner na sklo (povaľovanie fľašiek pri kontajneroch na plast a papier). Zorganizovať 

prednášku o odpade, poukázať na túto problematiku, aké sú možnosti jeho redukcie 

(www.zerowasteslovakia.sk) 

Chýba tu priestor aj na negatívne postrehy. 

Pozitívne hodnotenie pre všetky zložky JLF UK. 

Aplikácia manažérstva kvality je na nízkej úrovni, keď sa vykonáva audit, zapíše  sa to tak, aby to bolo 

dobre na papieri, ale v skutočnosti sa procesy, ktoré sa majú v systéme kvality hodnotiť nezlepšujú. 

Treba byť prísny a dôsledný, čo sa týka všetkých zamestnancov a na vlastnej koži som sa presvedčila, 

že vedenie fakulty nemá rovnaký meter na všetkých. 

Pozitívne hodnotím pani XY, ktorá má ľudský prístup a aj odborne vie vysvetliť, čo sa od nás lekárov 

v administratíve žiada, tiež aj pani XY, ktorá jedná veľmi ľudsky a vysvetlí bez nervov a vrieskania 

prípadne pasívne agresívnych poznámok čo treba vo výkazoch atď. Kriticky hodnotím pani XY, s ktorá 

sa nevie vôbec správať. 

Vo financiách grantov VEGA je neporiadok. Toto treba riešiť. 

Pracovníčka dekanátu žiadala, aby som skontrolovala nájomnú zmluvu, ktorú pripravila? Pýtam sa z 

akého titulu, keď ja som lekár a o zmluvách neviem nič. Ona je za to čo vytvorila zodpovedná, prečo sa 

takto deleguje zodpovednosť na iného človeka? Odmietam maž zodpovednosť za veci, ktoré nespadajú 

do mojej pracovnej náplne, ale náplne niekoho iného. 

Som na svojom pracovisku nadmieru spokojná, som šťastná, že môžem vykonávať prácu, ktorá ma 

baví a napĺňa. Dennodenne prichádzam do styku s mladými ľuďmi, ktorých obdivujem, ako sa dokážu 

celé hodiny venovať štúdiu v priestoroch našich študovní a že im môžem pomôcť pri výbere literatúry. 

Mám veľmi dobrú pani riaditeľku, ktorá nám vychádza maximálne v ústrety a som vďačná, že mám 

možnosť pracovať na fakulte, ktorej poslaním je vychovať šikovných mladých lekárov pre povolanie, 

ktorá má zmysel v akejkoľvek dobe a krajine.  Musím pochváliť aj pána dekana za príjemné posedenie, 

ktoré pripravil pri príležitosti našich okrúhlych výročí. Ďakujem za všetko. 

K fungovaniu pracoviska nemám výhrady a to vďaka nadriadenému/nadriadenej.  

Prehodnotiť počet a pracovnú náplň upratovačiek v bývalej SZŠ. Inšpirujú ma k tomu ich 

niekoľkohodinové diskusné krúžky,  posedávanie na gaučoch, pofajčievanie...., a pravidelne skrátená 

pracovná doba  skoršími odchodmi z pracoviska.  

Navrhujem konečne odstrániť starý smerovník na starý dekanát na križovatke ulíc Thurzova a M. R. 

Štefánika a osadenie nových smerovníkov na najdôležitejšie križovatky v Martine. Rovnako aj pri 

vstupe do mesta z Vrútok, v smere od Prievidze a od Sučian osadiť tabuľu Jesseniova lekárska fakulta 

UK. 

Zabezpečiť zastupovanie zamestnancov, nemôže byť nejaká funkcia vykonávaná len jedným 

pracovníkom (čo v prípade PN, dovolenky atď.?). 

Pracovníci, ktorí pracujú spoločne na rovnakej úlohe majú byť navzájom informovaní. Presne vedieť, 

na koho sa obrátiť s určitou požiadavkou (napr. poruchy, doprava, objednávanie atď. a v prípade ich 

dovolenky alebo PN kto ich zastupuje a vybaví požiadavku). 

Pravidelné krátke stretnutia pracovníkov, kde sa urobí sumár pripravovaných akcií, čo treba zariadiť a  

informuje sa kto a čo zabezpečí, aby to počuli aj ostatní zamestnanci a vedeli pomôcť a odporučiť na 

konkrétnu osobu. 

- vedenie JLF UK víta pripomienky týkajúce sa odpadového hospodárstva a plánuje zaviesť 

systém, ktorý bude viesť všetkých zamestnancov k ekologickému správaniu sa, 

- vedenie JLF UK ďakuje za všetky konštrukčné pripomienky k umiestneniu smerovníkov,  

- zastupovanie zamestnancov je upravené v Organizačnom poriadku JLFUK, pravda je, že nie 

všetky funkcie je možné s ohľadom na informačné, rozpočtové, finančné systémy a registre 

a nastavenia a priradenia oprávnení plnohodnotne počas krátkodobej neprítomnosti 

zamestnancov zastúpiť; zastupiteľnosť na finančných a ekonomických útvaroch a mzdovej 

učtárni (významné pre kontinuálne a riadne fungovanie fakulty v  hospodársko-správnej oblasti) 

je zabezpečená, 

- zamestnanci Dekanátu boli upozornení na zdržanie sa akýchkoľvek osobných invektív, 

prípadne agresívnych poznámok. 

 

 


