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Meranie spokojnosti zamestnancov v akademickom roku 2013/2014 

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov 

AR Počet zamestnancov Počet vyplnených dotazníkov % 
2013/2014 435 180 41% 

 

- Hodnotenie prebiehalo v máji 2014 

- Dotazníky boli distribuované na každé pracovisko fakulty  

- Pracovníci mohli dotazník anonymne odovzdať prostredníctvom zberných boxov na 4 

miestach  

- Dotazník odovzdalo 180 (41%) zamestnancov (v AR 2012/2013 – 242 (56%)  

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 

1. Informovanosť (otázky 5 – 11, 15, 16) 
Najmenej spokojní sú zamestnanci: 
• s informáciami o dianí na fakulte 22 (12%)  

• s pravidelným vyhodnocovaním činností útvarov 35 (20%) 

• s informovanosťou o implementácii manažérstva kvality 50 (28%) 

Najviac spokojní sú zamestnanci: 
• s informáciami týkajúcimi sa poslania fakulty (98%), dianí na fakulte (76%) 

• s možnosťou zapojenia sa do naplnenia poslania fakulty 140 (79%) 

• s celkovým imidžom fakulty 157 (88%) 

2. Vnútornú komunikáciu v rámci fakulty (otázky 12 – 14) hodnotili v celku ako dobrú 

3. Pracovné motívy (otázky 17, 18, ) 
1) mzda, finančná odmena 116 (29%) 

2) stálosť a istota práce 70 (18%) 



3) zaujímavá práca 62 (16%) 

 

4. Formy odmeňovania (otázka 19) 
• 32% zamestnancov nie je spokojných s morálnymi formami odmeňovania 

• 59% zamestnancov nie je spokojných s finančnou formou odmeňovania 

5. Pracovné podmienky (otázka 20, 21) boli v celku hodnotené dobre, ale: 
• 22 (24%) nie je spokojných s priestormi na konzultácie so študentmi 

6. Sociálne benefity (otázka 22) 
• Vysoké % zamestnancov sa nevedelo vyjadriť k sociálnym benefitom ako: 

mimopracovný čas 79 (45%), zdravotná starostlivosť 69 (39%) 

7. Prístup fakulty k zamestnancom (otázka 23,29 - 31) bol hodnotený podobne ako 

predchádzajúca oblasť, až 67% by uvítalo zavedenie schránky nápadov a 56% by uvítalo 

možnosť hodnotiť svojich priamych nadriadených 

8. Rovnosť príležitostí na fakulte (otázka 24 – 27) 
• Z výsledkov vyplýva, že na fakulte je uplatňovaná rovnosť príležitostí, diskutabilné sú 

otázky : 

• 25 - Jednotný prístup k odbornému rastu zamestnancov a ich profesijnej kariéry   

• 26 - Podpora fakulty v oblasti rozvoja ďalším vzdelávaním 

• V oboch prípadoch sa cca 28% respondentov nevie vyjadriť. 

9. Podpora mobilít (otázka 28) 
• Bola vcelku hodnotená pozitívna 

 

- V prílohe:  1. Vyhodnotenie dotazníka – Meranie spokojnosti zamestnancov 
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