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Meranie spokojnosti zamestnancov v Akademickom roku 2016/2017 

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov 

AR Počet zamestnancov Počet vyplnených dotazníkov % 
2016/2017 493 113 22,92% 

 

- Hodnotenie prebiehalo v júni 2017 

- Dotazníkový prieskum sa prvý krát uskutočnil elektronickou formou 

- Dotazník vyplnilo a odoslalo 113 (22,92%) 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 39 

 Žena 74 
 Neodpovedal 0 
 

    Vek 
 

2. 

nad 20 rokov 10 
 nad 30 rokov 42 
 nad 40 rokov 27 
 nad 50 rokov 18 
 nad 60 rokov 14 
 Neodpovedal 2 
 

    Dĺžka pracovného pomeru 
 

3. 

do 1 roka 4 
 do 5 rokov 22 
 do 10 rokov 24 
 viac ako 10 rokov 61 
 Neodpovedal 2 
 

        



    
Rozdelenie pracovníkov 

 

4. 

pedagogickí 46 
 vedeckovýskumní 19 
 nepedagogickí 43 
 Neodpovedal 5 
 

    

5. 

Je Vám známe poslanie fakulty?  
nie 0 0% 
skôr nie 0 0% 
0 0 0% 
skôr áno 10 9% 
áno 103 91% 
spolu 113 100% 

    

6. 

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

nie 4 3,5% 
skôr nie 4 3,5% 
0 9 8% 
skôr áno 24 21% 
áno 71 63% 
neodpovedal 1 1% 
spolu 113 100% 

    

7. 

Ste spokojný/á s celkovým imidžom fakulty? 
nie 0 0% 
skôr nie 2 2% 
0 4 3,5% 
skôr áno 22 19,5% 
áno 85 75% 
spolu 113 100% 

    

8. 

Máte dostatok informácií o dianí na fakulte? 
nie 2 2% 
skôr nie 1 1% 
0 7 6% 
skôr áno 43 38% 
áno 54 48% 
neodpovedal 6 5% 
spolu 113 100% 

    

9. 

Máte dostatok informácií o dianí na Vašom pracovisku? 
nie 1 1% 
skôr nie 3 2,5% 
0 6 5% 
skôr áno 22 19,5% 
áno 72 64% 
neodpovedal 9 8% 
spolu 113 100% 

    



10. 

Z akého zdroja získavate najviac informácií o dianí na 
fakulte?  

web stránka fakulty 93 82% 
porady 42 37% 
priama komunikácia s nadriadeným 44 39% 
univerzitný časopis 7 6% 
Iné 
*klebety, a informácie od kolegov, 
sprostredkované a modifikované, ktoré 
nezodpovedajú skutočnosti 
* kolegovia, kolektív 

1 
1 

1% 
1% 

spolu 
  

    

11. 

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

služieb v rámci fakulty? 
nie 2 2% 
skôr nie 10 9% 
0 8 7% 
skôr áno 33 29% 
áno 59 52% 
neodpovedal 1 1% 
spolu 113 100% 

    

12. 

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

akademický rok, kalendárny rok)? 
nie 12 11% 
skôr nie 13 11% 
0 8 7% 
skôr áno 21 18,5% 
áno 58 51,5% 
neodpovedal 1 1% 
spolu 113 100% 

    

13. 

Aká je úroveň komunikácie medzi zamestnancami 
fakulty? 

nedostatočná 11 10% 
dostatočná 16 14% 
dobrá 47 41,5% 
veľmi dobrá 29 25,5% 
výborná 8 7% 
nedopovedal 2 2% 
spolu 113 100% 

    

14. 

Považujete atmosféru na fakulte za otvorenú 
a priateľskú? 

nie 3 2,5% 
skôr nie 7 6% 
0 18 16% 
skôr áno 49 43,5% 
áno 35 31% 
neodpovedal 1 1% 
spolu 113 100% 



    

15. 

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

nie 5 4,5% 
skôr nie 15 13% 
0 20 17,5% 
skôr áno 35 31% 
áno 38 34% 
spolu 113 100% 

  
  

16. 

Sú Vám jasne a zrozumiteľne zadefinované Vaše úlohy? 

nie 1 1% 
skôr nie 6 5% 
0 9 8% 
skôr áno 13 11% 
áno 81 72% 
neodpovedal 3 3% 
spolu 113 100% 

    

17. 

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

nie 19 17% 
skôr nie 16 14% 
0 20 18% 
skôr áno 21 18% 
áno 35 31% 
neodpovedal 2 2% 
spolu 113 100% 

    

18. 

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

vyššia kvalita poskytovania služieb 71 63% 
vybudovanie dobrého mena školy 55 49% 
zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti 58 51% 
zvýšenie kultúry organizácie 27 24% 
vyššia spokojnosť študentov 32 28% 
lepšie uplatnenie študentov na trhu 
práce 26 23% 
väčší záujem študentov o štúdium na 
JLF UK 17 15% 
spolu   

    

19. 

Ktoré benefity by ste pre Vašu efektívnejšiu prácu 
uprednostnili? 

lepšie finančné ohodnotenie 61 54% 
lepšie pracovné prostredie 20 18% 
lepší sociálny program 29 26% 
lepšie materiálne a technické vybavenie 
pracoviska 27 24% 
lepšia komunikácia na všetkých úrovniach 
riadenia 32 28% 



lepšia organizácia práce 33 29% 
lepšie morálne ohodnotenie 20 18% 
lepšia informovanosť 12 11% 
lepšia možnosť kariérneho postupu 8 7% 
lepšia možnosť zvyšovania si kvalifikácie 13 11,5% 
lepšia možnosť sebarealizácie  10 9% 
lepšia tímová práca 11 9,5% 
lepšie vzťahy na pracovisku 18 16% 
lepšia pracovná atmosféra 8 7% 
stálosť a istota práce 28 25% 
zaujímavá práca 10 9% 
vyššie právomoci 2 2% 
zapojenie sa do rozhodovacích procesov 9 8% 
Iné 
*nevyužívať zamestnancov so 100% úväzkom na JLF 
UK ako lacnú pracovnú silu pre UNM 1 1% 
spolu   

 
 
 
 
   

 

20 Ste spokojný/á s úrovňou napĺňania jednotlivých 
pracovných motívov na fakulte? 

 
 
 

  

20*1 

Mzda, finančná odmena  
nie 13 11,5% 
skôr nie 22 19,5% 
0 6 5% 
skôr áno 41 36% 
áno 31 28% 
spolu 113 100% 

    

20*2 

Zaujímavá práca  
nie 1 1% 
skôr nie 3 2,5% 
0 10 9% 
skôr áno 48 42,5% 
áno 49 43% 
neodpovedal 2 2% 
spolu 113 100% 

    

20*3 

Možnosť postupu 
nie 5 4,5% 
skôr nie 13 11,5% 
0 36 32% 
skôr áno 31 27,5% 
áno 28 24,5% 
spolu 113 100% 

 

 
 
 

  



20*4 

Dobrá atmosféra na pracovisku  
nie 9 8% 
skôr nie 11 10% 
0 18 16% 
skôr áno 43 38% 
áno 31 27% 
neodpovedal 1 1% 
spolu 113 100% 

    

20*5 

Vyššie právomoci  
nie 6 5% 
skôr nie 11 10% 
0 56 49,5% 
skôr áno 27 24% 
áno 9 8% 
neodpovedal 4 3,5% 
spolu 113 100% 

    

20*6 

Zapojenie sa do rozhodovacích procesov 
nie 9 8% 
skôr nie 17 15% 
0 43 38% 
skôr áno 29 25,5% 
áno 10 9% 
neodpovedal 5 4,5% 
spolu 113 100% 

  
  

20*7 

Stálosť a istota práce      
nie 8 7% 
skôr nie 11 10% 
0 14 12,5% 
skôr áno 38 33,5% 
áno 41 36% 
neodpovedal 1 1% 
spolu 113 100% 

    

20*8 

Dobrí kolegovia (spolupracovníci) 
nie 4 3,5% 
skôr nie 4 3,5% 
0 15 13,5% 
skôr áno 47 41,5% 
áno 42 37% 
neodpovedal 1 1% 
spolu 113 100% 

    

20*9 

Možnosť zvyšovania kvalifikácie  
nie 6 5% 
skôr nie 12 10,5% 
0 25 22% 
skôr áno 39 34,5% 
áno 30 27% 
neodpovedal 1 1% 
spolu 113 100% 



    

20*10 

Pochvala za účasti ostatných zamestnancov 
nie 12 10,5% 
skôr nie 14 12,5% 
0 35 31% 
skôr áno 29 25,5% 
áno 20 18% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

    

20*11 

Dobrý sociálny program  
nie 9 8% 
skôr nie 24 21% 
0 29 25,5% 
skôr áno 37 33% 
áno 13 11,5% 
neodpovedal 1 1% 
spolu 113 100% 

  
  

20*12 

Iné  
výpomoc s administratívnou agendou 
rozsiahlych grantových úloh (APVV a 
pod.) 1 1% 
odtrhnutosť vedenia od reálnej vedeckej 
práce, rozhodovanie vedenia bez 
reálneho pohľadu na vec, akoby od 
úradníckeho stola 1 1% 
veľa byrokracie vo forme správ a hlásení 1 1% 
kompetencie vs. zodpovednosť 1 1% 
spolu   

  
   

21. Ste spokojný s úrovňou uvedených foriem 
odmeňovania? 

 
   

21*1 

Morálne 
nie 11 10% 
skôr nie 29 25,5% 
0 25 22% 
skôr áno 31 27,5% 
áno 16 14% 
neodpovedal 1 1% 
spolu 113 100% 

    

21*2 

Finančné     
nie 12 10,5% 
skôr nie 23 20,5% 
0 11 9,5% 
skôr áno 36 32% 
áno 31 27,5% 
spolu 113 100% 

     
    



 
 

22. 

Ste spokojný/á s Vašim súčasným mzdovým 
ohodnotením? 

nie 17 15% 
skôr nie 20 18% 
0 14 12,5% 
skôr áno 30 26,5% 
áno 32 28% 
spolu 113 100% 

  
   

23. 

Je pre Vás vykonávaná práca zaujímavá? 
nie 1 1% 
skôr nie 3 2,5% 
0 7 6% 
skôr áno 31 27,5% 
áno 70 62% 
neodpovedal 1 1% 
spolu 113 100% 

  
   

24. 

Má fakulta dobre nastavený sociálny program? 
nie 8 7% 
skôr nie 22 19,5% 
0 31 27,5% 
skôr áno 34 30% 
áno 16 14% 
neodpovedal 2 2% 
spolu 113 100% 

 
 
    

25. Ste spokojný s uvedenými oblasťami ponúkanými 
zamestnávateľom? 

    

25*1 

Mimopracovný čas                                        
nie 8 7% 
skôr nie 24 21% 
0 39 34,5% 
skôr áno 28 25% 
áno 14 12,5% 
spolu 113 100% 

    
    

25*2 

Zdravotná starostlivosť 
nie 15 13% 
skôr nie 18 16% 
0 39 34,5% 
skôr áno 25 22% 
áno 14 12,5% 
neodpovedal 2 2% 
spolu 113 100% 

  
  26. Ste spokojný/á s prístupom fakulty k osobným 



problémom zamestnancov? 
nie 5 4,5% 
skôr nie 12 10,5% 
0 46 41% 
skôr áno 31 27,5% 
áno 14 12% 
neodpovedal 5 4,5% 
spolu 113 100% 

    

27. 

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

nie 5 4,5% 
skôr nie 6 5% 
0 16 14,5% 
skôr áno 50 44% 
áno 34 30% 
neodpovedal 2 2% 
spolu 113 100% 

    

28. 

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

zamestnancov a ich profesijnej kariéry? 
nie 5 4,5% 
skôr nie 22 19,5% 
0 31 27,5% 
skôr áno 27 24% 
áno 23 20% 
neodpovedal 5 4,5% 
spolu 113 100% 

    

29. 

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

zručnosti? 
nie 8 7% 
skôr nie 17 15% 
0 30 26,5% 
skôr áno 35 31% 
áno 19 17% 
neodpovedal 4 3,5% 
spolu 113 100% 

    
30. 

Je na fakulte uplatňovaná rovnosť príležitostí, čo sa 
týka pohlavia, veku, etnického pôvodu, sexuálnej 

orientácie, náboženstva, hendikepu? 
    

30*1 

Pohlavie 
nie 1 1% 
skôr nie 10 9% 
0 9 8% 
skôr áno 31 27% 
áno 60 53% 
neodpovedal 2 2% 
spolu 113 100% 

    



30*2 

Vek 
nie 3 2,5% 
skôr nie 15 13,5% 
0 14 12,5% 
skôr áno 32 28% 
áno 46 41% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

    

30*3 

Etnický pôvod     
0 18 16% 
skôr áno 28 25% 
áno 64 56,5% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

    

30*4 

Sexuálna orientácia 
nie 0 0% 
skôr nie 3 2,5% 
0 28 25% 
skôr áno 20 18% 
áno 59 52% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

    

30*5 

Náboženstvo 
nie 0 0% 
skôr nie 1 1% 
0 23 20% 
skôr áno 21 18,5% 
áno 66 58,5% 
neodpovedal 2 2% 
spolu 113 100% 

    

30*6 

Hendikep 
nie 0 0% 
skôr nie 6 5% 
0 33 29,5% 
skôr áno 26 23% 
áno 44 39% 
neodpovedal 4 3,5% 
spolu 113 100% 

    
31. 

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

(Určite mieru podpory) 

    

31*1 

Riešenie medzinárodných projektov     
nie 2 2% 
skôr nie 4 3,5% 
0 18 16% 
skôr áno 47 41,5% 
áno 36 32% 
neodpovedal 6 5% 
spolu 113 100% 



    

31*2 

Vysielanie zamestnancov na zahr. služ. cesty 
nie 1 1% 
skôr nie 3 2,5% 
0 13 11,5% 
skôr áno 45 40% 
áno 44 39% 
neodpovedal 7 6% 
spolu 113 100% 

    

31*3 

Prijímanie zahraničných hostí     
nie 3 2,5% 
skôr nie 5 4,5% 
0 25 22% 
skôr áno 37 33% 
áno 35 31% 
neodpovedal 8 7% 
spolu 113 100% 

 
 

 
 

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

  

32*1 

Technické vybavenie 
nie 9 8% 
skôr nie 17 15% 
0 4 3,5% 
skôr áno 37 33% 
áno 43 38% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

    

32*2 

Priestorové vybavenie 
nie 14 12,5% 
skôr nie 9 8% 
0 5 4,5% 
skôr áno 27 24% 
áno 55 48,5% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

    

32*3 

Materiálne vybavenie 
nie 9 8% 
skôr nie 23 20,5% 
0 7 6% 
skôr áno 35 31% 
áno 36 32% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

 
  

  

 
 
 



    

33. 

Sú sociálne zariadenia na požadovanej úrovni?  
nie 11 10% 
skôr nie 11 10% 
0 5 4,5% 
skôr áno 30 26,5% 
áno 53 46,5% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

        

34. 

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

zdravia pri práci? 
nie 2 2% 
skôr nie 9 8% 
0 6 5,5% 
skôr áno 26 23% 
áno 67 59% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

 

35. 

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

nie 16 14% 
skôr nie 13 11,5% 
0 12 10,5% 
skôr áno 25 22% 
áno 45 40% 
neodpovedal 2 2% 
spolu 113 100% 

 

36. 

Máte prístup k informačným technológiám? 
nie 0 0% 
skôr nie 1 1% 
0 4 3,5% 
skôr áno 24 21% 
áno 80 71% 
neodpovedal 4 3,5% 
spolu 113 100% 

 

37. 

Aký spôsob dopravy do zamestnania využívate? 
súkromné auto 55 48,5% 
služobné auto 0 0% 
MHD 14 12,5% 
vlak 9 8% 
pešo 20 17,5% 
iné 13 11,5% 
neodpovedal 2 2% 
spolu 113 100% 

 



38. 

Využívate možnosti stravovania, ktoré sprostredkuje 
zamestnávateľ? 

nie 29 25,5% 
skôr nie 10 9% 
0 2 2% 
skôr áno 15 13% 
áno 54 48% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

 

39. 

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

lepšie finančné ohodnotenie 81 72% 
významnejšia práca z hľadiska svojho 
postu 36 32% 
výhodnejšie pre rodinu 31 27,5% 
stálejšia a istejšia práca 21 18,5% 
lepší spolupracovníci 14 12,5% 
lepšia organizácia práce a pracoviska 33 29% 
lepšie sociálne benefity 33 29% 
lepšia dostupnosť 4 3,5% 
Iné 
* Korektný prístup k zamestnancom vo vzťahu k 
náplni práce definovanej pracovnou zmluvou. 
* Oveľa lepšia komunikácia vedenia so samotnými 
pracovníkmi, snaha o ich pochopenie. Plánovanie 
ďalších investícií v súlade s potrebami tých, ktorí 
na tom budú participovať. 
* Rýchlejšie odstraňovanie technicko-stavebných 
nedostatkov na pracovisku zodpovednými 
pracovníkmi dekanátu. 
* Korektné vzťahy medzi kolegami, ochota pomôcť 
a jednotnosť pracovníkov. 
* Zmena priameho nadriadeného. 6 5% 
spolu 

      
40. Máte zabezpečené primerané pracovné podmienky 

v nasledovných vybraných ukazovateľoch? 
  

40*1 

Vybavenie pracoviska 
nie 8 7% 
skôr nie 6 5% 
0 3 2,5% 
skôr áno 43 38% 
áno 50 45% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

    

40*2 

Sociálne zariadenia 
nie 6 5% 
skôr nie 11 10% 
0 7 6% 
skôr áno 34 30% 
áno 52 46,5% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

    



    

40*3 

Stravovanie 
nie 11 10% 
skôr nie 6 5% 
0 12 10,5% 
skôr áno 22 19,5% 
áno 59 52,5% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

 
 
    

40*4 

Pružný pracovný čas 
nie 15 13% 
skôr nie 16 14% 
0 9 8% 
skôr áno 23 20,5% 
áno 47 42% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

 
 
    

40*5 

Prístup k informačným technológiám 
nie 0 0% 
skôr nie 2 1,5% 
0 3 2,5% 
skôr áno 19 17% 
áno 86 76,5% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

 
 

 
   

40*6 

Dôstojné miestnosti na konzultácie so študentmi 
nie 7 6% 
skôr nie 16 14% 
0 7 6% 
skôr áno 10 9% 
áno 37 33% 
neodpovedal 36 32% 
spolu 113 100% 

 
 
    

41. 

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

vybavenie pracoviska 90 80% 
sociálne zariadenia 19 17% 
stravovanie 29 26% 
pružný pracovný čas 65 58% 
prístup k informačným technológiám 56 50% 
dôstojné miestnosti na konzultácie so 
študentmi 21 19% 
spolu   

    



    

42. 

Ste spokojný/á s podporou od svojho priameho 
nadriadeného? 

nie 17 15% 
skôr nie 8 7% 
0 9 8% 
skôr áno 33 29,5% 
áno 43 38% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

 

43. 

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

nie 13 11,5% 
skôr nie 15 13,5% 
0 14 12,5% 
skôr áno 40 35,5% 
áno 29 25,5% 
neodpovedal 2 1,5% 
spolu 113 100% 

 

44. 

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

nie 14 12% 
skôr nie 15 13% 
0 16 14% 
skôr áno 35 32% 
áno 30 26,5% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

 

45. 

Ste spokojný/á s kompetenciami, ktorými disponujete? 
nie 11 10% 
skôr nie 10 9% 
0 12 10,5% 
skôr áno 38 33,5% 
áno 39 34,5% 
neodpovedal 3 2,5% 
spolu 113 100% 

 

46. 

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

nie 8 7% 
skôr nie 9 8% 
0 13 11,5% 
skôr áno 38 34% 
áno 41 36% 
neodpovedal 4 3,5% 
spolu 113 100% 

47. Považujete akceptáciu realizácie Vašich návrhov za 



dostatočnú? 
nie 8 7% 
skôr nie 10 9% 
0 16 14% 
skôr áno 43 38% 
áno 31 27,5% 
neodpovedal 5 4,5% 
spolu 113 100% 

 

48. 

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

riešené 23 20,5% 
čiastočne riešené 68 60% 
neriešené 13 11,5% 
neodpovedal 9 8% 
spolu 113 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pripomienky 

  Finančné ohodnotenie a odmeňovanie, finančná podpora 
 Výhodou práce na fakulte je, podľa mňa, vynikajúce finančné ohodnotenie, flexibilita pracovného 

času, štedré prístrojové vybavenie. 
 Transparentnosť vo finančnom hospodárení ústavov. 

 Neindividuálny prístup ku zamestnancom. Taktiež, veľmi postrádam morálnu odmenu a podporu 
zo strany priameho nadriadeného. Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy ľuďom absentuje  zmysel pre 
lojálnosť a aktívny, šikovný človek môže poľahky "zdupkať". 

 Nepedagogickí pracovníci sú väčšinou paušálne ohodnotení rovnako bez rozdielu, nie sú 
motivovaní. 

 13.-14. plat 
 Spravodlivé prerozdeľovanie odmien v rámci jedného konkrétneho ústavu. 

  Študenti a výučba 
 Student friendly university nie je dobrý nápad. Nepchajme sa študentom do za*ku, začínajú to 

zneužívať a post vysokoškolského učiteľa je znevažovaný. 
 Neprestajne ma "udivuje" študentská spätná väzba. Veľmi nešťastný a nebezpečný nástroj v 

rukách slabých. 
 Fakulta sa pýši prvenstvami v rôznych rankingoch, avšak študenti sú po praktickej stránke úplne 

neschopní, jediné čo vedia, je odoberať anamnézu, inak nič (postreh z praktických skúšok). 
 Vedomostná úroveň prijatých študentov klesá. 
 V posledných rokoch pozorujem morálny, ale hlavne vedomostný úpadok úrovne študentov. 

Keď človek na daný problém poukáže, vráti sa mu to v podobe nepríjemnej kritiky v študentskej 
spätnej väzbe. Veľmi nešťastný a nebezpečný nástroj v rukách študentov. 

  Stravovanie 
 Obedy sa vylepšili...čo sa týka chuti aj dynamiky :) 

 Prosím bolo by veľmi vhodné riešiť už konečne stravovanie iným spôsobom ako je doteraz. Aby 
všetci zamestnanci dostali peniaze za obedy formou stravných lístkov, kariet. Nie každému 
vyhovuje strava. Pedagogicky zamestnanci nestíhajú pre výučbu, v letných mesiacoch sú dni 
keď nie je vôbec strava. 

 Nie každému vyhovuje strava poskytovaná v jedálni (aj zo zdravotných dôvodov), preto by bolo 
vhodné poskytovanie stravných lístkov, za ktoré si človek môže aj nakúpiť suroviny a navariť 
potrebnú stravu na obed. 

 Stravovanie - možnosť stravných lístkov. 
 V minulom dotazníku viacerí pracovníci uvádzali negatívne komentáre ohľadne fungovania 

jedálne a stravovania. V tejto súvislosti chcem predovšetkým vyzdvihnúť  a oceniť vysokú 
celkovú spokojnosť s kvalitou stravy ako aj s fungovaním jedálne. 

 Oceňujem zlepšenie kvality vydávania stravy na Malej Hore. Nové pani kuchárky sa snažia a ide 
im to dobre. Samotná kvalita stravy je však aj naďalej nízka. Niektoré druhy jedál si preventívne 
neobjednávam, keďže mám zlú skúsenosť. Kvalita podávanej stravy nie je na akademickej 
úrovni. 

 Stravovanie na JLF UK v Martine je nedôstojné. Je potreba buď vybudovať samostatnú jedáleň 
s primeranou kapacitou, alebo dať zamestnancom stravné lístky. 

 Zamestnanci, ktorí sa nestravujú v jedálni a musia si napr. zo zdravotných dôvodov nosiť 
vlastnú stravu, by mali mať možnosť dostávať stravné lístky, ako je to bežné v iných 
organizáciách. 

 Strava je v porovnaní s inými fakultami UK príšerná. Múčne polievky, múčne omáčky, 
neochutené jedlo, slabý výber jedál, malé porcie, studené jedlo. Počas letných prázdnin nie je 
možnosť sa stravovať v jedálni, čo nie je ani kompenzované napr. stravnými lístkami. Ocenila by 
som stravné lístky na celý rok a tak možnosť rozhodnúť sa, či sa budem stravovať v jedálni 
alebo niekde inde, kde sa dá jedlo aj konzumovať bez zažívacích tažkostí. 



 Aspoň sa priblížiť k štandardom moderného stravovania a ponúknuť pracovníkom obed hodný 
jeho reálnej hodnote. 

 Stravovanie - obmeniť jedálny lístok, variť zdravšie. Počas uzatvorenia jedálne či už počas 
letných prázdnin alebo počas akcií - dať zamestnancom stravné lístky. 

 V bufete doriešiť pestrejšiu ponuku a hlavne aby bol otvorený celoročne a nie len pre študentov 
počas výuky. 

 Stravovanie nie je moc dobre riešené, lebo nie vždy sa dá vybrať (veľakrát sa nedá vybrať) jedlo 
z ponúkaných jedál v jedálni JLF UK. Bolo by vhodné to riešiť asi stravnými lístkami alebo 
čipovou kartou, ktorá sa bude dať využiť aj tu v jedálni JLF UK. 

 Chcela by som poprosiť, či bolo možné informovať o zmenách týkajúcich sa vydávania obedov 
aj elektronicky emailom - stručne a v dostatočnom predstihu. Vždy sa tieto informácie ku mne 
donesú akoby zázrakom :) Ďakujem. 

 Takisto by sme uvítali zvýhodnenie zamestnancov, ktorí stravovanie v jedálni nevyužívajú. 
Ďakujeme pekne. 

 Stravovanie sa tento rok asi nejako výrazne nerieši, avšak v kvalite polievok nie je výrazný 
rozdiel oproti roku, stále sú zahusťované, po prinesení polievky domov je z toho krásna 
rôsolovitá hmota - môj návrh by bol radšej zdvihnúť cenu za obed, ale mať kvalitnú polievku plnú 
zeleniny. 

 Možnosť výberu medzi jedálňou a stravovacími lístkami, poprípade zlepšenie kvality obedov. 

 Zabezpečiť - stravne lístky pri neposkytovaní stravy. 
  Odbory a sociálny systém 

 Tešíme sa na nové relaxačné centrum !!! 
 Stravné poukážky na Vianoce by opäť mohli byť vymenené za darčekové poukážky. 
 Zavedenie letného režimu pre všetkých - stanoviť pracovnú dobu (skrátenú) počas leta všetkým 

zamestnancom fakulty. Lepšia činnosť odborov, nie len stretnutie 1xročne, možnosť aj 
predkladať návrhy, lepšia informovanosť ohľadom možností využívania výhod odborového 
združenia. 

 Príjemne ma fakulta prekvapila zorganizovaním "škôlky" pre deti cez prázdniny. Veľmi si to 
cením, rovnako ako možnosť refundácie letných táborov. Veľmi dobrý, ústretový krok vpred. 

 Určite by som privítal možnosť dôchodkového sporenia v 3. pilieri. 
 Chýbajú mi napr. týždenné relaxačné pobyty financované zo sociálneho fondu pre všetkých 

pracovníkov, ktorí by prejavili záujem - ako napr. majú pracovníci v UNM. 
 Nezaškodilo by viac spoločných akcií organizovaných oficiálne (šport, turistika, zábava). 
 Mrzí ma, že fakulta nepodporuje dôchodkové sporenie v 3. pilieri. 
 Lepší sociálny program : rekondičné pobyty pre pracovníkov v riziku, masáže, kúpelné 

programy, gastro lístky. 
 Gastro lístky, rekondičné pobyty. 

 Plaváreň, posilňovňa, rekondičné pobyty, gastro lístky. 
 Ako rodič veľmi oceňujem možnosť škôlky, resp.  refundácie táborových pobytov detí zo strany 

fakulty. Je to ústretový krok vpred. 
 Ďakujem za refundáciu nákladov na detské letné tábory zo sociálneho fondu, zdá sa mi to byť 

lepšie riešenie ako len detská škôlka pre mladšie deti. 
 
  

Zamestnanci a vek  

 Na oddeleniach nie je absolútne zabezpečená zastupiteľnosť pracovníkov. Nemyslím len počas 
dovoleniek alebo PN.  V rámci fakulty vykonáva nejakú činnosť len 1 pracovník. Ak ten chýba, 
nemáte sa koho opýtať, poradiť sa. Nehovoriac o tom, že všetka jeho robota stojí a vykonaná 
bude po jeho návrate. Príde mi to ako veľké riziko a z časti nezodpovedne pre budúcnosť. 

 Škoda, že niektorí pracovníci si svoje poznatky držia len pre seba a so svojimi vedomosťami sa 
nepodelia s inými. Zabúdajú, že pracujeme pre jedného zamestnávateľa a nie sme tu každý za 



seba. 

 Omladenie pracovníkov by nebolo na škodu. Pracovníci v dôchodkovom veku majú určite 
skúsenosti, ale ich flexibilita je otázna. Nie sú otvorení novým, rýchlejším postupom, často berú 
kritiku niečoho osobne a nie ako podnet na zlepšenie výkonnosti a zmeny zastaralých, 
zaužívaných postupov. 

 Nemotivovanie pracovníkov na kratší pracovný úväzok k vedeckopedagogickému rastu. 
 Podobné platí o vedeckom smerovaní pracovných skupín. Vedúci by mali dávať ľudí dokopy a 

vytvárať im dobré podmienky na prácu. Často mám pocit, že niektorí vedúci skôr vymýšľajú 
nereálne projekty a tlačia svojich podriadených, aby ich vykonávali, žijú v svojej predstave a 
nepočúvajú pripomienky, že predstava nie je reálna. Pri prosbe o zabezpečenie dobrých 
podmienok pre prácu pokrčia plecami, že sa to nedá, a viac toho neurobia, hoci by sa všeličo 
dalo. 

 Zlepšenie vzťahov medzi pracoviskami. 

 Podpora vedeckých tímov nie individualizmu. 
 Predchádzať kumulácii funkcii a pracovných úväzkov vedúcich pracovníkov resp. kontrola či 

záväzky plynúce zo všetkých úväzkov naozaj plnia alebo ich prenášajú na podriadených. 
 Mám opakované problémy v komunikácii s referentkami dekanátu, hrubé správanie a 

komunikácia nevhodným autoritatívnym spôsobom, chýba empatia a komunikácia je úbohá. 
 Pracovníci dekanátu sú nepružní a ekonomické oddelenie je v dobe ľadovej, neflexibilné, 

neústretové. 
 Vedúci pracovníci pracoviskám skôr škodia, ako ich vedú, na pracovníkov nie je jednotný 

"meter". 
 Opakovane ma demotivuje neindividuálny prístup zamestnávateľa k potrebám jeho 

zamestnancov. Rovnako na mňa pôsobí aj postoj a nátlak zo strany priameho nadriadeného. 
 Nebolo by možné umožniť zamestnancom, ktorým to povaha ich práce umožňuje nejaké 

percento pracovného úväzku vykonávať z domu? 
  Doprava a parkovanie 

 Zabezpečiť pre zamestnancov kurz parkovania (nedostatok parkovacích miest, ktorý je 
potencovaný neschopnosťou vodičov parkovať). 

 Zamestnanci BioMedu by mohli mať vyhradené miesto na parkovanie - v niektorých dňoch sú 
všetky miesta obsadené študentmi. 

  Aktivity 
 Ďakujeme za spoločne strávený čas zo strany fakulty...divadlo, výlety...je to fajn a robí dobre 

celému kolektívu :) 

  Pracovné podmienky 
 Sme v novej budove a niektoré prevádzkové veci, napr. pokazí sa niečo, tečie a pod. tak sa aj 

traja pracovníci chodia pozerať, každý to prenecháva tomu druhému, ale nikto to nevyrieši. 
 Taktiež by mal zamestnávateľ zabezpečiť kompletné zariadenie denných miestností (hlavne 

chladničkou, mikrovlnnou rúrou, umývadlom,...) na všetkých pracoviskách, napr. aj v 
Kompetenčnom centre. 

 Medzi drobné problémy patria nedokončené priestory Kompetenčného centra, kde chýba napr. 
umývadlo v kuchynke, hrnčeky na čaj a kávu sa musia umývať na záchode. 

 Len veľmi pomaly a čiastočne sú riešené podnety týkajúce sa realizácie technických úprav na 
pracovisku, ktoré ešte pretrvávajú po presťahovaní sa do nových priestorov. 

 Zavedenie a tlak na dodržiavanie správnej laboratórnej praxe (zodpovedajúcej zahraničným 
kritériám, nie slovenským). 

 Vybavenie Kompetenčného centra je nedostatočné, bolo by vhodné zriadiť kuchynku a k tomu 
príslušné komponenty (chladnička s mrazničkou, zavedenie vody), v kanceláriách KC chýba 
klíma, najmä počas teplých dní je tam hrozný vzduch. 

 Sme dobre vybavené akreditačné pracovisko s perspektívnymi , ambicióznymi mladými 
pracovníkmi, len priestorové možnosti  máme nevyhovujúce. Z technického vybavenia by sme 
potrebovali simulátory endoskopických  a endoskopicko- chirurgických metód, aby sa ich lekári 



naučili základy na prístrojoch a  nemuseli sa  učiť na trpiacich pacientoch. Priestorové 
podmienky sa v súčasnosti nedajú riešiť. S nádejou očakávane výstavbu nemocnice budúcnosti. 

 Myslím, že by sa malo hľadať stále viac ciest ako spájať výskumné orgány fakulty do 
spoločných projektov a spolupráce. Obrovské materiálno technické vybavenie by malo byť viac 
spoločné a dostupné pre všetky pracovné skupiny. Podobne by sa mali aj lepšie spoznať ľudia 
na divíziách a ústavoch aby bola zrýchlená spolupráca. 

 Myslím, že viacerí zamestnanci by uvítali lepšie vybavenie denných miestností (mikrovlnka, 
chladnička, celkovo kuchynka), napríklad v budove Kompetenčného centra, kde už sedí viacero 
zamestnancov, ale kuchynka nie je doteraz zariadená. A pritom je tu viacero zamestnancov, 
ktorí na obedy nechodia a obed, ktorý si z domu prinesú si nemajú väčšinou ani možnosť dať do 
chladničky. 

 Aj vedeckovýskumní pracovníci potrebujú miestnosť na konzultáciu so študentmi - v rámci 
ŠVOČ, pripadne v rámci spolupráce s klinikami a PhD. študentmi z nemocnice, ako aj na 
komunikáciu s firmami - ale toto nie je tak podstatne ako ostatne veci :). 

 Možno existuje na fakulte pružný pracovný čas, no u nás na pracovisku nie,... ak píšem v noci 
doma projekt do 2.00, ráno musím byť v práci... celý deň, ak som cez víkend na konferencii, v 
pondelok v práci - žiadne náhradné voľno, ak som chorá - žiadna PN, ale dovolenka. 

 Ďakujem za možnosť vyjadriť sa, ako aj za Vašu snahu zlepšovať pracovné podmienky. 
  Vzdelávanie 

 Povinné školenia pre vedúcich ústavov v oblasti manažérskych schopností (dôležitosť 
spolupráce, tímovosti, motivácia a správne vedenie svojho tímu...). 

  Komunikácia a poskytovanie informácií 
 Niektorí prodekani ignorujú požiadavky bežných zamestnancov. Neodpovedajú na žiadosti ani v 

listovej forme. 
 Uvítala by som lepšiu komunikáciu medzi jednotlivými pracoviskami a najmä s THP pracovníkmi 

na dekanáte. 

  Iné 
 Niektorí vedúci sa nevedia zmestiť do kože a myslia si, že im patrí táto fakulta. Z 

vysokopostavených ľudí sa vytráca skromnosť a najmä ľudskosť. 
 Neboli by na škodu napr. 1x mesačne alebo 1x štvrťročne "krátke (max 15 min)" celofakultné 

alebo dekanátne briefingy, kde by boli spomenuté hlavne úlohy, čo sa v najbližšej dobe chystá, 
zmeny, priority, čo napraviť, čo zlepšiť.  Predišlo by sa zbytočným rečiam a nepochopeniam v 
komunikácií. 

 Nikde v dotazníku sa nespomenula PREBYROKRATIZÁCIA procesov na fakulte. Na cestovnom 
príkaze musí byť, ak sa nemýlim, 2x7 podpisov, pričom skoro všetky sú formálne, a môže ísť o 
preplatenie 10 eur na cestu do Bratislavy. 

 Oceňujem záujem vedenia o názory a požiadavky zamestnancov, ako aj snahu riešiť ich v rámci 
možností. 

 Za najväčšiu nevýhodu považujem nekompetenciu NIEKTORÝCH vedúcich pracovníkov. Veľké 
investície plánujú bez diskusie o ich zmysle, bez zváženia, koľko bude stáť prevádzka drahých 
prístrojov a z akých zdrojov sa bude platiť. O viacerých veciach sa rozhoduje od úradníckeho 
stola, pripomienky pracovníkov, ktorí budú s prístrojmi pracovať, sa neberú do úvahy. Potom 
máme prístroje, na ktoré chýba minimálny počet vedeckých pracovníkov na ich efektívnu 
prevádzku, chýbajú financie na ich chod (chemikálie, kolóny, chladiace plyny, atď). 

 Odporúčam opraviť škálu v časti II, pri elektronickom spracovaní môže spôsobiť skreslenie 
výsledkov... 
- uvítala by som zakúpenie celofakultnej licencie pre niektorý štatistický program (pre nás 
najlepšie SPSS for Windows), pre jednotlivé ústavy je to príliš veľká finančná záťaž 
- pri zostavovaní rozvrhov by bolo dobré striktné dodržiavanie 30 min. prestávky na obed 
(samozrejme v čase vydávania obeda!!) 

 Zlepšenie a partnerstva so zahraničnými organizáciami (spolupráca). 

 Odbremeniť vedeckých pracovníkov zbytočnou administratívou a byrokraciou. 



 Zjednodušiť systém verejného obstarávania. 

 Uľahčiť prístup na pracovisko zamestnancom a doktorandom mimo pracovných hodín. 

 Zabezpečiť spoľahlivé fungovanie budovy BioMed-u (neustále vytápanie, poruchy na 
elektroinštalácii, vzduchotechnike, klimatizácii ...) a hlavne zabezpečiť spoľahlivých technických 
pracovníkov. 

 Snaha o redukciu byrokracie. 
 Centrálne odpadové hospodárstvo. 

 Funkcia ombutsmana, u ktorého by zamestnanci mohli konzultovať správny postup v prípade 
podozrenia z bossingu, harasmentu, korupcie, podvodu či nelegálnej činnosti. 

 Chcela by som sa poďakovať zato, že môžem naďalej pracovať na našej fakulte, v kolektíve 
mojich milých kolegýň a že môžem pomáhať našim študentom pri získavaní literatúry. Keďže 
som pracovala aj v súkromnom sektore, viem si vážiť to, že môžem ísť k lekárovi, kedy to 
potrebujem ja, alebo moje deti, nemám problém si vybrať dovolenku a som rada aj za teplý 
obed, ktorý nie je všade samozrejmosťou. Som tu veľmi spokojná a každý deň chodím do práce 
s radosťou a zato ďakujem. 

 Umiestniť na frekventované miesta pri ceste smerové tabule na JLF UK. 
 Podpora zamestnancov, študentov - používanie bicykla. Dlhodobo sa rieši problém parkovania 

áut, ale bicyklov absolútne nie /nemocnica/. 
 Chýbajú mi informácie - otázka 25, neviem o žiadnej ponúkanej ZŠ, ani o plavárni a pod. 

- v otázkach sa pýtate na SOCIÁLNE zariadenia - sociálne zariadenie sú ústavy a domovy, asi 
ste mali na mysli HYGIENICKÉ zariadenia. 
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