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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 
 

 

 

Meranie spokojnosti zamestnancov v Akademickom roku 2015/2016 

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov 

AR Počet zamestnancov Počet vyplnených dotazníkov % 

2015/2016 492 160 32,52% 

 

- Hodnotenie prebiehalo v novembri 2016 

- Dotazníky boli distribuované na každé pracovisko fakulty  

- Pracovníci mohli dotazník anonymne odovzdať prostredníctvom zberných boxov na 4 

miestach  

- Dotazník odovzdalo 160 (32,52%) 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  

 

Pohlavie  

1. 

Muž 52  
Žena 107  

Neodpovedal 1  

    
Vek  

2. 

do 30 rokov 8  
do 40 rokov 57  
do 50 rokov 31  
do 60 rokov 41  
nad 60 rokov 22  

Neodpovedal 1  

    
Dĺžka pracovného pomeru  

3. 

do 1 roka 16  
do 5 rokov 43  
do 10 rokov 30  
viac ako 10 rokov 70  

Neodpovedal 1  
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Rozdelenie pracovníkov  

4. 

pedagogickí 65  
vedeckovýskumní 13  
nepedagogickí 80  

Neodpovedal 2  

    

5. 

Je Vám známe poslanie fakulty?  

nie 2 1% 

skôr nie 0 0% 

0 1 1% 

skôr áno 36 23% 

áno 121 76% 

spolu 160 100% 

    

6. 

Ste spokojný/á s možnosťou zapojenia sa do naplnenia 
poslania fakulty?  

nie 3 2% 

skôr nie 9 6% 

0 27 17% 

skôr áno 53 33% 

áno 68 43% 

spolu 160 100% 

    

7. 

Ste spokojný/á s celkovým imidžom fakulty? 

nie 3 2% 

skôr nie 6 4% 

0 3 2% 

skôr áno 49 31% 

áno 99 62% 

spolu 160 100% 

    

8. 

Máte dostatok informácií o dianí na fakulte? 

nie 1 1% 

skôr nie 12 8% 

0 12 8% 

skôr áno 79 49% 

áno 56 35% 

spolu 160 100% 

    

9. 

Z akého zdroja získavate najviac informácií o dianí na 
fakulte?  

web stránka fakulty 105 66% 

porady 19 12% 

priama komunikácia s nadriadeným 29 18% 

univerzitný časopis 5 3% 

iné 2 1% 

spolu 160 100% 
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10. 

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

služieb v rámci fakulty? 

nie 3 2% 

skôr nie 15 9% 

0 7 4% 

skôr áno 64 40% 

áno 71 44% 

spolu 160 100% 

    

11. 

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

akademický rok, kalendárny rok)? 

nie 22 14% 

skôr nie 11 7% 

0 24 15% 

skôr áno 32 20% 

áno 71 44% 

spolu 160 100% 

    

12. 

Aká je úroveň komunikácie medzi zamestnancami 
fakulty? 

nedostatočná 15 9% 

dostatočná 16 10% 

dobrá 69 43% 

veľmi dobrá 42 26% 

výborná 15 9% 

nedopovedal 3 2% 

spolu 160 100% 

    

13. 

Považujete atmosféru na fakulte za otvorenú 
a priateľskú? 

nie 4 3% 

skôr nie 13 8% 

0 29 18% 

skôr áno 71 44% 

áno 38 24% 

neodpovedal 5 3% 

spolu 160 100% 

    

14. 

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

nie 8 5% 

skôr nie 12 8% 

0 19 12% 

skôr áno 57 36% 

áno 62 39% 

neodpovedal 2 1% 

spolu 160 100% 
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15. 

Do akej miery ste informovaný/á o implementácii 
manažérstva kvality na fakulte? 

nie som informovaný 21 13% 

už som niečo o tom počul/a 50 31% 

mám minimálne informácie 39 24% 

mám dostatočné informácie 49 31% 

neodpovedal 1 1% 

spolu 160 100% 

    

16. 

Aké sú Vaše očakávania od implementácie systému 
manažérstva kvality?  

vyššia kvalita poskytovania služieb 64 40% 

vybudovanie dobrého mena školy 37 23% 

zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti 24 15% 

zvýšenie kultúry organizácie 8 5% 

vyššia spokojnosť študentov 9 6% 

lepšie uplatnenie študentov na trhu 
práce 5 3% 

väčší záujem študentov o štúdium na 
JLF UK 2 1% 

neodpovedal 11 7% 

spolu 160 100% 

    

17. 

Ktoré z pracovných motívov sú pre Vás najdôležitejšie? 
1 miesto 

2 miesto 3 miesto 

mzda, finančná odmena 64 40% 38 24% 18 11% 

stálosť a istota práce 28 18% 36 23% 24 15% 

zaujímavá práca 29 18% 31 19% 24 15% 

dobrí kolegovia (spolupracovníci) 6 4% 12 8% 23 14% 

možnosť postupu 1 1% 6 4% 12 8% 

možnosť zvyšovania kvalifikácie 7 4% 7 4% 8 5% 

dobrá atmosféra na pracovisku 18 11% 19 12% 27 17% 

pochvala za účasti ostatných zamestnancov 0 0% 0 0% 4 3% 

vyššie právomoci 1 1% 1 1% 2 1% 

dobrý sociálny program 1 1% 3 2% 8 5% 

zapojenie sa do rozhodovacích procesov  3 2% 4 3% 7 4% 

iné 0 0% 1 1% 1 1% 

neodpovedal 2 1% 2 1% 2 1% 

spolu 160 100% 160 100% 160 100% 
 

18 
Ste spokojný/á s úrovňou napĺňania jednotlivých 

pracovných motívov na fakulte? 
    

18*1 

Mzda, finančná odmena  

nie 24 15% 

skôr nie 26 16% 

0 25 16% 

skôr áno 56 35% 

áno 28 18% 

neodpovedal 1 1% 

spolu 160 100% 
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18*2 

Zaujímavá práca  

nie 2 1% 

skôr nie 7 4% 

0 16 10% 

skôr áno 71 44% 

áno 61 38% 

neodpovedal 3 2% 

spolu 160 100% 

    

18*3 

Možnosť postupu 

nie 11 7% 

skôr nie 18 11% 

0 57 36% 

skôr áno 37 23% 

áno 25 16% 

neodpovedal 12 8% 

spolu 160 100% 

    

18*4 

Dobrá atmosféra na pracovisku  

nie 6 4% 

skôr nie 13 8% 

0 20 13% 

skôr áno 57 36% 

áno 56 35% 

neodpovedal 8 5% 

spolu 160 100% 

    

18*5 

Vyššie právomoci  

nie 11 7% 

skôr nie 20 13% 

0 73 46% 

skôr áno 33 21% 

áno 9 6% 

neodpovedal 14 9% 

spolu 160 100% 

    

18*6 

Zapojenie sa do rozhodovacích procesov 

nie 16 10% 

skôr nie 23 14% 

0 67 42% 

skôr áno 26 16% 

áno 15 9% 

neodpovedal 13 8% 

spolu 160 100% 
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18*7 

Stálosť a istota práce      

nie 6 4% 

skôr nie 9 6% 

0 27 17% 

skôr áno 57 36% 

áno 56 35% 

neodpovedal 5 3% 

spolu 160 100% 

    

18*8 

Dobrí kolegovia (spolupracovníci) 

nie 2 1% 

skôr nie 5 3% 

0 19 12% 

skôr áno 73 46% 

áno 53 33% 

neodpovedal 8 5% 

spolu 160 100% 

    

18*9 

Možnosť zvyšovania kvalifikácie  

nie 6 4% 

skôr nie 12 8% 

0 43 27% 

skôr áno 57 36% 

áno 31 19% 

neodpovedal 11 7% 

spolu 160 100% 

    

18*10 

Pochvala za účasti ostatných zamestnancov 

nie 19 12% 

skôr nie 14 9% 

0 51 32% 

skôr áno 46 29% 

áno 17 11% 

neodpovedal 13 8% 

spolu 160 100% 

    

18*11 

Dobrý sociálny program  

nie 12 8% 

skôr nie 17 11% 

0 54 34% 

skôr áno 49 31% 

áno 16 10% 

neodpovedal 12 8% 

spolu 160 100% 
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19. 
Ste spokojný s úrovňou uvedených foriem 

odmeňovania? 
 

   

19*1 

Morálne 

nie 13 8% 

skôr nie 28 18% 

0 39 24% 

skôr áno 48 30% 

áno 28 18% 

neodpovedal 4 3% 

spolu 160 100% 
 

   

19*2 

Finančné     

nie 24 15% 

skôr nie 25 16% 

0 23 14% 

skôr áno 56 35% 

áno 29 18% 

neodpovedal 3 2% 

spolu 160 100% 

    

20. 
Máte zabezpečené primerané pracovné podmienky 

v nasledovných vybraných ukazovateľoch? 

    

20*1 

Vybavenie pracoviska                                        

nie 2 1% 

skôr nie 6 4% 

0 11 7% 

skôr áno 69 43% 

áno 70 44% 

neodpovedal 2 1% 

spolu 160 100% 

    

20*2 

Sociálne zariadenia 

nie 6 4% 

skôr nie 12 8% 

0 18 11% 

skôr áno 49 31% 

áno 74 46% 

neodpovedal 1 1% 

spolu 160 100% 

    

20*3 

Stravovanie 

nie 10 6% 

skôr nie 12 8% 

0 19 12% 

skôr áno 42 26% 

áno 74 46% 

neodpovedal 3 2% 

spolu 160 100% 
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20*4 

Pružný pracovný čas 

nie 3 2% 

skôr nie 12 8% 

0 21 13% 

skôr áno 53 33% 

áno 70 44% 

neodpovedal 1 1% 

spolu 160 100% 

    

20*5 

Prístup k informačným technológiám 

nie 2 1% 

skôr nie 4 3% 

0 12 8% 

skôr áno 57 36% 

áno 80 50% 

neodpovedal 5 3% 

spolu 160 100% 

    

20*6 

Dôstojné miestnosti na konzultácie so študentmi     

nie 3 2% 

skôr nie 7 4% 

0 13 8% 

skôr áno 34 21% 

áno 40 25% 

neodpovedal 63 39% 

spolu 160 100% 

    

21. 

Ktoré kritérium pri hodnotení pracovných 
podmienok je pre vás najdôležitejšie? 

vybavenie pracoviska 137 29% 

sociálne zariadenia  29 6% 

stravovanie 39 8% 

pružný pracovný čas                                                                                          97 20% 

prístup k informačným technológiám 77 16% 

dôstojné miestnosti na konzultácie so 
študentami  38 8% 

neodpovedal 63 13% 

spolu 480 100% 

    

22. 
Ste spokojný s uvedenými oblasťami ponúkanými 

zamestnávateľom? 

    

22*1 

Mimopracovný čas  (plaváreň, telocvičňa, atď.) 

nie 17 11% 

skôr nie 22 14% 

0 64 40% 

skôr áno 36 23% 

áno 17 11% 

neodpovedal 4 3% 

spolu 160 98% 

 
    



9 
 

22*2 

Stravovanie 

nie 16 10% 

skôr nie 17 11% 

0 33 21% 

skôr áno 37 23% 

áno 53 33% 

neodpovedal 4 3% 

spolu 160 98% 

    

22*3 

Zdravotná starostlivosť 

nie 14 9% 

skôr nie 16 10% 

0 66 41% 

skôr áno 39 24% 

áno 20 13% 

neodpovedal 5 3% 

spolu 160 97% 

    

23. 

Ste spokojný/á s prístupom fakulty k osobným 
problémom zamestnancov? 

nie 5 3% 

skôr nie 9 6% 

0 63 39% 

skôr áno 55 34% 

áno 26 16% 

neodpovedal 2 1% 

spolu 160 99% 

    

24. 

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

nie 3 2% 

skôr nie 9 6% 

0 23 14% 

skôr áno 74 46% 

áno 50 31% 

neodpovedal 1 1% 

spolu 160 99% 

    

25. 

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

zamestnancov a ich profesijnej kariéry? 

nie 17 11% 

skôr nie 18 11% 

0 50 31% 

skôr áno 47 29% 

áno 26 16% 

neodpovedal 2 1% 

spolu 160 100% 
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26. 

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

zručnosti? 

nie 11 7% 

skôr nie 20 13% 

0 52 33% 

skôr áno 49 31% 

áno 26 16% 

neodpovedal 2 1% 

spolu 160 100% 

    

27. 
Je na fakulte uplatňovaná rovnosť príležitostí, čo sa 

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

    

27*1 

Pohlavie 

nie 4 3% 

skôr nie 5 3% 

0 18 11% 

skôr áno 47 29% 

áno 82 51% 

neodpovedal 4 3% 

spolu 160 100% 

    

27*2 

Vek 

nie 4 3% 

skôr nie 10 6% 

0 25 16% 

skôr áno 44 28% 

áno 69 43% 

neodpovedal 8 5% 

spolu 160 100% 

    

27*3 

Etnický pôvod     

nie 2 1% 

skôr nie 1 1% 

0 33 21% 

skôr áno 26 16% 

áno 89 56% 

neodpovedal 9 6% 

spolu 160 100% 

    

27*4 

Sexuálna orientácia 

nie 2 1% 

skôr nie 1 1% 

0 39 24% 

skôr áno 21 13% 

áno 87 54% 

neodpovedal 10 6% 

spolu 160 100% 
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27*5 

Náboženstvo 

nie 2 1% 

skôr nie 2 1% 

0 34 21% 

skôr áno 22 14% 

áno 92 58% 

neodpovedal 8 5% 

spolu 160 100% 
 

   

27*6 

Hendikep 

nie 5 3% 

skôr nie 5 3% 

0 44 28% 

skôr áno 25 16% 

áno 73 46% 

neodpovedal 8 5% 

spolu 160 100% 

    

28. 
Akým spôsobom podporuje fakulta, resp. vytvára 
podmienky pre vonkajšie mobility pracovníkov? 

(Určite mieru podpory) 

    

28*1 

Riešenie medzinárodných projektov     

nie 3 2% 

skôr nie 3 2% 

0 41 26% 

skôr áno 66 41% 

áno 43 27% 

neodpovedal 4 3% 

spolu 160 100% 
 

   

28*2 

Vysielanie zamestnancov na zahr. služ. cesty 

nie 3 2% 

skôr nie 4 3% 

0 32 20% 

skôr áno 63 39% 

áno 53 33% 

neodpovedal 5 3% 

spolu 160 100% 

    

28*3 

Prijímanie zahraničných hostí     

nie 3 2% 

skôr nie 2 1% 

0 43 27% 

skôr áno 54 34% 

áno 52 33% 

neodpovedal 6 4% 

spolu 160 100% 
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29. 

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

3 dôvody 

lepšie finančné ohodnotenie 112 23% 

významnejšia práca z hľadiska svojho 
postu 51 11% 

výhodnejšie pre rodinu 37 8% 

stálejšia a istejšia práca 24 5% 

lepší spolupracovníci 11 2% 

lepšia organizácia práce  a pracoviska 40 8% 

lepšie sociálne benefity 30 6% 

iné 10 2% 

neodpovedal 165 34% 

spolu 480 100% 

    

30. 

Uvítali by ste zavedenie schránky nápadov pre 
zamestnancov? 

nie 9 6% 

skôr nie 4 3% 

0 31 19% 

skôr áno 64 40% 

áno 50 31% 

neodpovedal 2 1% 

spolu 160 100% 

    

31. 

Uvítali by ste možnosť hodnotenia priamych 
nadriadených? 

nie 10 6% 

skôr nie 15 9% 

0 48 30% 

skôr áno 40 25% 

áno 47 29% 

neodpovedal 0 0% 

spolu 160 100% 
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Pripomienky 

  Finančné ohodnotenie a odmeňovanie, finančná podpora 

1 Nie som spokojný s finančným ohodnotením pedagogického pracovníka fakulty 

2 Zamerať sa aj na pracovníkov, ktorí nemajú úväzok 1,0 a napriek tomu sú aktívni - publikačná 
aktivita, vedenie seminárov, reprezentácia fakulty v zahraničí.... Takýto pracovníci nemajú 
vôbec riadne "úľavy" v zmysle platieb za špec. štúdium, za habilitácie a pod. Takisto nie sú 
oceňovaní za publikácie - cenu dostanú kolegovia, ktorí majú úväzok 1,0 a zároveň podstatne 
nižšiu publik. aktivitu. 

3 Doporučujem prehodnotiť systém odmeňovania práce nepedagogických pracovníkov. 

4 Prehodnotiť platy neučiteľských zamestnancov. 

5 Finančné ohodnotenie - zmena tarifných platov, každý rok sa zvyšujú dôchodky ale tabuľkové 
platy nie. 

6 Finančná podpora do fakulty pre tvorbu nových a zaujímavejších experimentálnych metód v 
rámci výučby odboru VL. 

  Študenti a výučba 

7 Zvážiť možnosť príjmu menšieho počtu uchádzačov - študentov na fakultu z dôvodu zvýšenia 
kvality výučby. 

8 Privítal by som možnosť mobilít do zahraničia pod záštitou fakulty. 

9 Veľmi mi vadí, keď študentov, ktorí opakovane nesplnil podmienky ku udeleniu zápočtu, resp. k 
urobeniu skúšky sa dožaduje extra termínov a opravu, rôznych iných opravných termínov a pod. 
napriek snahe o dodržanie smerníc univerzity sme často tlačení "zhora" týmto žiadostiam 
vyhovieť. 

10 Rovnako som sa stretol s mávnutím rukou nad študentom s nedostatočnými vedomosťami a 
zapísaním mu za skúškou "E" s tým, že daný študent nebude u nás pôsobiť. Znižuje to autoritu 
vyučujúcich a kredit pracoviska. 

11 Veľké skupiny študentov (často 4 krúžky) na 1 asistenta, nie je možné zapojiť študentov do LPS 
už z kapacitných dôvodov, 30 študentom nemožno prezentovať aktuálny klinický stav pri lôžku 
pacienta. 

  Stravovanie 

12 Chcem sa vyjadriť ku strave. Navrhujem urobiť schránku na pripomienky - viac menej sťažnosti.  
Veľmi malé porcie. Miesto kráj. Mäsa - plátky mäsa a dodržať gramáž, trochu ochutiť, veď je to 
neslané, nekorenené, veľmi múčne polievky a omáčky, rezne - katastrofa - tak tenké som v 
živote nevidela. Porcie v porovnaní s výdajňou na Novomeského je o moc menšia, ako je 
možné že na Malej Hore v jedálni sa na tanier nedá šľahačka a brusnice, keď v druhej to dajú 
automaticky, k minútkam núkajú polievku, keks vám nedajú keď vám patrí - kam to všetko 
putuje. Doporučujem občas nahliadnuť čo majú zamestnanci na tanieri. Prečo majú chlapi 
väčšie porcie mäsa? Nezvyknem porovnávať, ale stalo sa mi že sa kuchárka prehrabávala 
medzi rezňami a dala mi doslova najmenší, aký našla. Je toho dosť aby sa vykonala náprava. 
Ďakujem za pochopenie. 

13 Zavedenie stravenkových platobných kariet. 

14 Zavedenie stravenkových platobných kariet pre každého zamestnanca. 

15 Je hanbou, že na takej prestížnej fakulte sa v jedálni podávajú jedlá ktorých kvalita zodpovedá 
lacným, podradným pajzlom. 

16 Miestom výkonu mojej práce je UNM, kde nemám možnosť sa stravovať bezlepkovo, kedže 
UNM neponúka takúto diétu a do jedálne JLF nemôžem z pracoviska odchádzať. 

17 Stravovacie služby hodnotím veľmi negatívne. Jedlo je často na hranici stráviteľnosti, človek si 
pomaly ani nemá čo vybrať z ponuky. Počas uzatvorenia jedálne nie je zabezpečená žiadna 
strava, pričom zamestnávateľ má zo zákona povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom 
stravovanie! V lete nefungoval ani bufet! 
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18 Strava - upraviť výdajňu (stavebne ?!) na dekanáte tak, aby sa proces jej vydávanie zrýchlil. 
Výdaj neobmedzovať akciami v aule. A administratívnymi vylepšeniami - chystaná zmena 
výdaju do obedárov ktorá by sa nepriaznivo týkala vyučujúcich ktorí  kvôli výuke nemajú časový 
priestor ísť obedovať do jedálne (v minulosti sa v rozvrhu prísne dodržiavalo pravidlo obednej 
prestávky, ako pre študentov tak aj pre vyučujúceho). 

19 Kvalita stravy veľmi zlá, často studené jedlá, polievky samá múka, jedálniček sa stále opakuje. 

20 Prečo sa nevaria obedy keď majú študenti voľno, resp. letné prázdniny, predĺžené víkendy. 

21 Výdaj stravy - rozšíriť okienko a zefektívniť. Pracovníčky robia čo môžu ale v takých priestoroch 
si len zavadzajú. 

22 Stravovanie - pestrejšie a kvalitnejšie jedlá, jedlá sa stále opakujú, sú zahusťované múkou, sú 
ťažko stráviteľné. 

23 Stravné lístky - možnosť platenia stravnými lístkami aj v našej jedálni aby bola možnosť voľby, 
cez leto uzatvorená jedáleň na 2 týždne - nezabezpečená strava podľa zákona, keby boli 
stravné lístky, je možnosť stravovať sa aj mimo JLF UK. 

24 Možnosť výberu: stravné lístky, jedáleň. Nie každý môže jesť jedál. stravu a chodí do reštaurácií 
každý deň 

25 Jediné čo by som napísala je nespokojnosť s obedmi. Mala som možnosť stravovať sa na 
našom internáte a keď porovnám veľkosť porcií je to vo veľký neprospech našej výdajni na 
Malej Hore. Raz sa mi stalo, že na Novomeského dávali na mäso brusnicový lekvár a tu na 
Malej Hore lekvár vôbec na mäso nedávali, pritom v jedálnom lístku bol uvedený (kde skončil?). 
Moje pripomienky - malé porcie, moc múčne polievky a omáčky, šalát ku porcii prikladaný na 
tanier (malá naberačka), na Novomeského väčšinu v miske väčšia porcia, nedochutené jedlá. 

26 Stravovanie - príliš malé porcie, na Novomeského dávajú o 1/3 väčšie porcie ako na Malej Hore 
za rovnakú cenu! 

27 Stravovanie je veľmi nekvalitné, porcie sú studené a malé! Často na hranici hmotnostnej normy. 
Jeme  s hrdzavým príborom! Cena na stravu sa zvýšila bez toho aby o tom vedeli zamestnanci ! 
Často sa používajú polotovary. Jedáleň nemá snahu zlepšovať kvalitu stravy iba dvíha cenu za 
jedlo. 

28 Uvítala by som stravné lístky, nakoľko sa takmer nestravujem v jedálni (z dôvodu kvality stravy). 
Takisto počas prázdnin + dekanského / rektorského voľna jedáleň je zavretá a zamestnanec 
nemá zabezpečenú stravu - toto by sa určite malo kompenzovať stravnými lístkami. 

29 Vydávanie obedov - dlho sa čaká, chladné porcie. 

30 Bufet - nedodržuje otváracie hodiny, počas prázdnin zatvorený, o 10 tej už nie je možnosť 
výberu si niečo zakúpiť na jedenie 

  Odbory a sociálny systém 

31 Predseda odborov vôbec neháji záujmy zamestnancov. 

32 Chýba sociálny systém. 

33 Zo sociálneho fondu by sa mohlo poskytovať ošatné. 

34 Lepšie sociálne benefity - viac aktivít. 

35 Slabý sociálny program. Žiadne výhody - benefity. 

36 Činnosť odborov v prospech zamestnancov nulová. 

37 Darčekové poukážky - načo stravovacie? To by malo byť samozrejmosť. No neviem čo sa z 
toho vezme na vedomie. Asi zbytočné riadky. 

  Dochádzka 

38 Sprísnenie evidencie dochádzky - veľa zamestnancov si rieši svoje súkromné záležitosti v 
pracovnom čase. 

39 Uvítala by som elektronický dochádzkový systém. 
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Zamestnanci a vek  

40 Dôchodcovia sa vôbec neriešia. Ak raz niekto dosiahne 70 rokov veku tak nech ostane - ako 
emeritný profesor. Po 70-tke už aj tak nemôžu byť ani garantmi. Stále sa tu vymýšľajú pravidlá 
ktoré neplatia na všetkých rovnako. 

41 Niektorí zamestnanci dekanátu - ich vedomosti spočívajú na tom že roky opakujú stále to isté a 
keď človek niečo potrebuje tak si to musí zistiť sám. 

42 Oplatí sa aj niečo písať? Po minulé roky sa nič nezmenilo. Dôchodcovia ostávajú. Všade sa 
riešia dôchodcovia, len tu nie. Ale aj ostatní dôchodcovia - vymeniť.  

43 Znížená kvalita služieb v administratíve z dôvodu zamestnancov, ktorí si už dávno majú užívať 
dôchodok (sú nepružní, neochotní). 

44 Zamestnanci v dôchodkovom veku - neefektívni, pomalí, vysoká chybovosť, nepružní - v 
mnohých prípadoch i vo vedúcich funkciách. 

45 Nedostatočné schopnosti osôb vo vedúcich funkciách vzhľadom k danému pracovnému postu. 

46 Osobne ma obťažujú hlučné a arogantné prejavy, ktoré ovplyvňujú aj atmosféru na pracovisku. 
S pánom inžinierom je sťažená komunikácia nakoľko nie je schopný akceptovať iný názor. Mal 
by si uvedomiť, že už nepracuje pre vojenskú políciu. 

47 Zaviesť zastupiteľnosť zamestnancov (pri dovolenke, PN....) 

  Doprava a parkovanie 

48 Doprava - so SAD prerokovať nasmerovanie linky MHD zo smeru z Vrútok na Malú Horu 4-5... 
sídlo celej fakulty + gymnázium, popr. Vytvorenie zástavky MHD bližšie k MH 4-5 (možno linky 
č. 55, ktoré chodia 2 súbežne a skoro prázdne). 

49 Prosíme linku MHD na Malú Horu, tak ako bola na Sklabinskú ulicu. 

50 Ďakujeme za stojany na bicykle. 

51 Nevyhovujúce riešenie parkovacích miest, študenti zaberajú miesta zamestnancom. 

52 Aby študenti neparkovali na miestach, ktoré sú pod Biomedom, lebo zamestnanci potom 
nemajú kde parkovať. Prečo by študenti nemohli parkovať medzi Kompetenčným centrom a 
dekanátom. Ale takmer pred dverami do Biomedu? 

  Aktivity 

53 Spoločné divadelné predstavenie 1x ročne pre zamestnancov JLF UK (kt. si zaplatia sami + 
rodinný príslušníci). 

54 Chýba športové a kultúrne využitie. 

55 Pracovné vzťahy - viac spoločných akcií a aktivít na budovanie vzťahov. 

  Pracovné podmienky 

56 Pracujeme už roky v nevyhovujúcich podmienkach. 

57 Veľké rozdiely vo vyťaženosti zamestnancov (niektorí sú preťažení, zatiaľ čo iní sa nudia). 

58 Na svojom pracovisku som max. spokojná. 

59 Sociálne zariadenia - viac sociálnych zariadení pre ženy. 

  Vzdelávanie 

60 Ponuka vzdelávacích / jazykových kurzov. 

  Komunikácia a poskytovanie informácií 

61 Nedostatočná informovanosť podriadených vo viac stupňovom hierarchickom členení 
organizácie. 

62 Povinnosť vyčleniť si priestor nadriadených komunikovať s podriadenými aspoň 1x za pol roka 
individuálne s každým. 

63 Absencia pracovných porád so všetkými zamestnancami na pracovisku. 
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64 Absencia spätnej väzby zamestnanec - nadriadený. 

65 Vedenie JLF UK každoročne nerieši pripomienky  v dotazníkoch. 

66 Chýba analýza výsledkov a pripomienok vedením fakulty, ktoré by mali byť tiež zverejňované 
(pripomienka a k nej vyjadrenie, aby zamestnanci nemali pocit, že sa každý rok tento dotazník 
vypíše a založí do archívu). 

  Iné 

67 Zjednodušiť systém objednávania tovarov a služieb (urýchliť ho). 

68 Zriadenie "PR" oddelenia. 

69 K bodu č. 30 - z domu som zvyknutá separovať odpad a nemám s tým problém kdekoľvek to 
zrealizovať. Možno keby boli aj na pracoviskách triedené koše, ľudia by sa pred vyhodením 
odpadu zamysleli. Momentálne reakcie sú "nemáme to kde dávať". Ale ako sa vraví, kto chce 
hľadá spôsoby, kto nie - dôvody. Samozrejme česť výnimkám. 

 


