
 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 
 

 

 

Meranie spokojnosti zamestnancov v Akademickom roku 2017/2018 

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov 

AR Počet zamestnancov Počet vyplnených dotazníkov % 

2017/2018 500 94 18,80 

 

- Hodnotenie prebiehalo v júni 2018 

- Dotazníkový prieskum sa druhý krát uskutočnil elektronickou formou 

- Dotazník vyplnilo a odoslalo 94 (18,80%) 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 30  
Žena 64  

Neodpovedal 0  

    

Vek  

2. 

nad 20 rokov 6  
nad 30 rokov 33  
nad 40 rokov 23  
nad 50 rokov 22  
nad 60 rokov 9  

Neodpovedal 1  

    

Dĺžka pracovného pomeru  

3. 

do 1 roka 4  
do 5 rokov 22  
do 10 rokov 22  
viac ako 10 rokov 45  

Neodpovedal 1  

    
    



    

Rozdelenie pracovníkov  

4. 

pedagogickí 45  
vedeckovýskumní 13  
nepedagogickí 33  

Neodpovedal 3  

    

5. 

Je Vám známe poslanie fakulty?  

nie 0 0 % 

skôr nie 1 1,06 % 

0 3 3,19 % 

skôr áno 13 13,83 % 

áno 77 81,92 % 

spolu 94 100% 

    

6. 

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

nie 2 2,13 % 

skôr nie 5 5,32 % 

0 8 8,51 % 

skôr áno 23 24,47 % 

áno 56 59,57 % 

spolu 94 100% 

    

7. 

Ste spokojný/á s celkovým imidžom fakulty? 

nie 2 2,13 % 

skôr nie 3 3,19 % 

0 7 7,45 % 

skôr áno 18 19,15 % 

áno 64 68,08 % 

spolu 94 100% 

    

8. 

Máte dostatok informácií o dianí na fakulte? 

nie 3 3,19 % 

skôr nie 9 9,57 % 

0 11 11,70 % 

skôr áno 30 31,92 % 

áno 41 43,62 % 

spolu 94 100% 

    

9. 

Máte dostatok informácií o dianí na Vašom pracovisku? 

nie 6 6,38 % 

skôr nie 7 7,45 % 

0 9 9,57 % 

skôr áno 15 15,97 % 

áno 56 59,57 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100% 

    



10. 

Z akého zdroja získavate najviac informácií o dianí na 
fakulte?  

web stránka fakulty 84 89,36 % 

porady 25 26,60 % 

priama komunikácia s nadriadeným 27 28,72 % 

univerzitný časopis 5 5,32 % 

Iné (1, klebety a iné modifikované informácie, 

môj priamy nadriadený nás neinformuje o 
dianí na fakulte, 2, akademický senát, 3, 
email, 4, komunikácia s kolegami, 5, rodinný 
príslušník pracujúci na fakulte) 6 6,38 % 

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 2,13 %  

skôr nie 13 13,83 % 

0 12 12,77 % 

skôr áno 29 30,85 % 

áno 35 37,23 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

    

12. 

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

akademický rok, kalendárny rok)? 

nie 11 11,70 % 

skôr nie 21 22,34 % 

0 5 5,32 % 

skôr áno 12 12,77 % 

áno 42 44,68 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

    

13. 

Aká je úroveň komunikácie medzi zamestnancami fakulty? 

nedostatočná 13 13,83 % 

dostatočná 15 15,97 % 

dobrá 37 39,36 % 

veľmi dobrá 21 22,34 % 

výborná 5 5,32 % 

nedopovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

    

14. 

Považujete atmosféru na fakulte za otvorenú a priateľskú? 

nie 4 4,26 % 

skôr nie 13 13,83 % 

0 19 20,21 % 

skôr áno 25 26,60 % 

áno 32 34,04 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 

    



15. 

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

nie 15 15,96 % 

skôr nie 15 15,96 % 

0 10 10,64 % 

skôr áno 21 22,34 % 

áno 33 35,10 % 

spolu 94 100 % 

    

16. 

Sú Vám jasne a zrozumiteľne zadefinované Vaše úlohy? 

nie 4 4,26 % 

skôr nie 7 7,45 % 

0 9 9,57 % 

skôr áno 20 21,28 % 

áno 52 55,31 % 

neodpovedal 2 2,13 % 

spolu 94 100 % 

    

17. 

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

nie 13 13,83 % 

skôr nie 23 24,48 % 

0 14 14,89 % 

skôr áno 16 17,02 % 

áno 27 28,72 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 

    

18. 

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

vyššia kvalita poskytovania služieb 55 58,51 % 

vybudovanie dobrého mena školy 39 41,49 % 

zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti 48 51,06 % 

zvýšenie kultúry organizácie 26 27,66 % 

vyššia spokojnosť študentov 15 15,96 % 

lepšie uplatnenie študentov na trhu 
práce 19 20,21 % 

väčší záujem študentov o štúdium na 
JLF UK 15 15,96 % 

spolu   

    

19. 

Ktoré benefity by ste pre Vašu efektívnejšiu prácu uprednostnili? 

lepšie finančné ohodnotenie 45 47,87 % 

lepšie pracovné prostredie 17 18,09 % 

lepší sociálny program 23 24,47 % 

lepšie materiálne a technické vybavenie 
pracoviska 23 24,47 % 

lepšia komunikácia na všetkých úrovniach 
riadenia 20 21,28 % 

lepšia organizácia práce 21 22,34 % 



lepšie morálne ohodnotenie 20 21,28 % 

lepšia informovanosť 12 12,77 % 

lepšia možnosť kariérneho postupu 8 8,51 % 

lepšia možnosť zvyšovania si kvalifikácie 10 10,64 % 

lepšia možnosť sebarealizácie  11 11,70 % 

lepšia tímová práca 20 21,28 % 

lepšie vzťahy na pracovisku 19 20,21 % 

lepšia pracovná atmosféra 16 17,02 % 

stálosť a istota práce 19 20,21 % 

zaujímavá práca 12 12,77 % 

vyššie právomoci 9 9,57 % 

zapojenie sa do rozhodovacích procesov 10 10,64 % 

Iné 
*nič 1 1,06 % 

spolu   

 
 
 
   

 

20 
Ste spokojný/á s úrovňou napĺňania jednotlivých 

pracovných motívov na fakulte? 

  

   

20*1 

Mzda, finančná odmena  

nie 15 15,97 % 

skôr nie 13 13,83 % 

0 14 14,89 % 

skôr áno 30 31,91 % 

áno 21 22,34 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 

    

20*2 

Zaujímavá práca  

nie 0 0 % 

skôr nie 3 3,19 % 

0 11 11,70 % 

skôr áno 42 44,69 % 

áno 37 39,36 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 

    

20*3 

Možnosť postupu 

nie 9 9,57 % 

skôr nie 15 15,96 % 

0 18 19,15 % 

skôr áno 26 27,66 % 

áno 24 25,53 % 

neodpovedal 2 2,13 % 

spolu 94 100 % 

 

 

 

   



20*4 

Dobrá atmosféra na pracovisku  

nie 15 15,96 % 

skôr nie 15 15,96 % 

0 9 9,57 % 

skôr áno 27 28,72 % 

áno 25 26,66 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

    

20*5 

Vyššie právomoci  

nie 9 9,57 % 

skôr nie 15 15,96 % 

0 34 36,17 % 

skôr áno 21 22,34 % 

áno 11 11,70 % 

neodpovedal 4 4,26 % 

spolu 94 100 % 

    

20*6 

Zapojenie sa do rozhodovacích procesov 

nie 11 11,70 % 

skôr nie 23 24,47 % 

0 26 27,66 % 

skôr áno 21 22,34 % 

áno 11 11,70 % 

neodpovedal 2 2,13 % 

spolu 94 100 % 

    

20*7 

Stálosť a istota práce      

nie 7 7,45 % 

skôr nie 8 8,51 % 

0 16 17,02% 

skôr áno 37 39,36 % 

áno 23 24,47% 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

    

20*8 

Dobrí kolegovia (spolupracovníci) 

nie 5 5,32 % 

skôr nie 10 10,64 % 

0 10 10,64 % 

skôr áno 32 34,04 % 

áno 35 37,23 % 

neodpovedal 2 2,13 % 

spolu 94 100 % 

    

20*9 

Možnosť zvyšovania kvalifikácie  

nie 8 8,51 % 

skôr nie 16 17,02 % 

0 12 12,77 % 

skôr áno 32 34,04 % 

áno 21 22,34 % 

neodpovedal 5 5,32 % 

spolu 94 100 % 



    

20*10 

Pochvala za účasti ostatných zamestnancov 

nie 17 18,09 % 

skôr nie 13 13,83 % 

0 23 24,46 % 

skôr áno 20 21,28 % 

áno 16 17,02 % 

neodpovedal 5 5,32 % 

spolu 94 100 % 

    

20*11 

Dobrý sociálny program  

nie 8 8,51 % 

skôr nie 16 17,02 % 

0 29 30,85 % 

skôr áno 26 27,66 % 

áno 12 12,77 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

    

20*12 

Iné  

výborné nové výskumné a pracovné 
priestory 1 1,06 % 

človek je bábka v rukách vedúcich, ktorí 
sú nekompetentní, dávajú príkazy 
bezhlavo, a pracovné postupy sú 
kontraproduktívne 1 1,06 % 

spolu 2  

 
 
   

21. 
Ste spokojný s úrovňou uvedených foriem 

odmeňovania? 
 

   

21*1 

Morálne 

nie 14 14,89 % 

skôr nie 23 24,47 % 

0 16 17,02 % 

skôr áno 25 26,60 % 

áno 14 14,89 % 

neodpovedal 2 2,13 % 

spolu 94 100 % 
 

   

21*2 

Finančné     

nie 12 12,77 % 

skôr nie 17 18,09 % 

0 12 12,76 % 

skôr áno 34 36,17 % 

áno 18 19,15 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 

    
 
 
 
    



22. 

Ste spokojný/á s Vašim súčasným mzdovým 
ohodnotením? 

nie 14 14,89 % 

skôr nie 16 17,02 % 

0 10 10,64 % 

skôr áno 28 29,79 % 

áno 25 26,60 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 

 
 
   

23. 

Je pre Vás vykonávaná práca zaujímavá? 

nie 1 1,06 % 

skôr nie 3 3,19 % 

0 5 5,32 % 

skôr áno 29 30,86 % 

áno 53 56,38 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

 
 
   

24. 

Má fakulta dobre nastavený sociálny program? 

nie 7 7,45 % 

skôr nie 15 15,96 % 

0 27 28,72 % 

skôr áno 29 30,85 % 

áno 14 14,89 % 

neodpovedal 2 2,13 % 
spolu 94 100 % 

 
 
    

25. 
Ste spokojný s uvedenými oblasťami ponúkanými 

zamestnávateľom? 

    

25*1 

Mimopracovný čas                                        

nie 12 12,77 % 

skôr nie 16 17,02 % 

0 37 39,36 % 

skôr áno 18 19,15 % 

áno 8 8,51 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 
    

    

25*2 

Zdravotná starostlivosť 

nie 18 19,15 % 

skôr nie 11 11,70 % 

0 30 31,92 % 

skôr áno 21 22,34 % 

áno 11 11,70 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

    



26. 

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

nie 8 8,51 % 

skôr nie 14 14,89 % 

0 33 35,11 % 

skôr áno 23 24,47 % 

áno 13 13,83 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

    

27. 

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

nie 5 5,32 % 

skôr nie 7 7,45 % 

0 17 18,09 % 

skôr áno 40 42,55 % 

áno 21 22,33 % 

neodpovedal 4 4,26 % 

spolu 94 100 % 
    

28. 

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

a ich profesijnej kariéry? 

nie 16 17,02 % 

skôr nie 13 13,84 % 

0 22 23,40 % 

skôr áno 22 23,40 % 

áno 20 21,28 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 

    

29. 

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

zručnosti? 

nie 7 7,45 % 

skôr nie 19 20,21 % 

0 20 21,28 % 

skôr áno 28 29,78 % 

áno 18 19,15 % 

neodpovedal 2 2,13 % 

spolu 94 100 % 

    

30. 
Je na fakulte uplatňovaná rovnosť príležitostí, čo sa 

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

    

30*1 

Pohlavie 

nie 8 8,51 % 

skôr nie 8 8,51 % 

0 7 7,45 % 

skôr áno 25 26,60 % 

áno 45 47,87 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 
    



30*2 

Vek 

nie 8 8,51 % 

skôr nie 11 11,70 % 

0 8 8,51 % 

skôr áno 30 31,92 % 

áno 35 37,23 % 

neodpovedal 2 2,13% 

spolu 94 100 % 

 
    

30*3 

Etnický pôvod     

nie 1 1,06 % 

skôr nie 2 2,13 % 

0 9 9,57 % 

skôr áno 25 26,60 % 

áno 54 57,45 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

 

 

   

30*4 

Sexuálna orientácia 

nie 1 1,06 % 

skôr nie 2 2,13 % 

0 18 19,15 % 

skôr áno 18 19,15 % 

áno 52 55,32 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

 
    

30*5 

Náboženstvo 

nie 1 1,06 % 

skôr nie 2 2,13 % 

0 16 17,02 % 

skôr áno 21 22,34 % 

áno 52 55,32 % 

neodpovedal 2 2,13 % 

spolu 94 100 % 

 
    

30*6 

Hendikep 

nie 1 1,06 % 

skôr nie 3 3,19 % 

0 24 25,53 % 

skôr áno 29 30,85 % 

áno 34 36,18 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

 
 
    



31. 
Akým spôsobom podporuje fakulta, resp. vytvára 

podmienky pre vonkajšie mobility pracovníkov? (Určite 
mieru podpory) 

    

31*1 

Riešenie medzinárodných projektov     

nie 4 4,26 % 

skôr nie 4 4,26 % 

0 18 19,15 % 

skôr áno 35 37,23 % 

áno 30 31,91 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100% 
 

   

31*2 

Vysielanie zamestnancov na zahr. služ. cesty 

nie 4 4,26 % 

skôr nie 4 4,26 % 

0 15 15,96 % 

skôr áno 35 37,22 % 

áno 32 34,04 % 

neodpovedal 4 4,26 % 

spolu 94 100 % 

    

31*3 

Prijímanie zahraničných hostí     

nie 2 2,13 % 

skôr nie 4 4,26 % 

0 19 20,21 % 

skôr áno 37 39,36 % 

áno 29 30,85 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 

 
    

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

  

32*1 

Technické vybavenie 

nie 5 5,32 % 

skôr nie 9 9,57 % 

0 7 7,45 % 

skôr áno 35 37,23 % 

áno 38 40,43 % 

neodpovedal 0 0 % 

spolu 94 100 % 

    

32*2 

Priestorové vybavenie 

nie 11 11,70 % 

skôr nie 13 13,83 % 

0 6 6,39 % 

skôr áno 22 23,40 % 

áno 42 44,68 % 

neodpovedal 0 0 % 

spolu 94 100 % 



    

32*3 

Materiálne vybavenie 

nie 10 10,64 % 

skôr nie 12 12,77 % 

0 6 6,38 % 

skôr áno 33 35,10 % 

áno 31 32,98 % 

neodpovedal 2 2,13 % 

spolu 94 100 % 

 
  

 
 
 

    

33. 

Sú sociálne zariadenia na požadovanej úrovni?  

nie 6 6,38 % 

skôr nie 11 11,70 % 

0 8 8,52 % 

skôr áno 26 27,66 % 

áno 42 44,68 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 

        

34. 

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

pri práci? 

nie 1 1,06 % 

skôr nie 4 4,26 % 

0 8 8,51 % 

skôr áno 26 27,66 % 

áno 52 55,32 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 
 

35. 

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

nie 14 14,89 % 

skôr nie 10 10,64 % 

0 10 10,64 % 

skôr áno 20 21,28 % 

áno 37 39,36 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 
 

36. 

Máte prístup k informačným technológiám? 

nie 1 1,06 % 

skôr nie 2 2,13 % 

0 2 2,13 % 

skôr áno 17 18,08 % 

áno 67 71,28 % 

neodpovedal 5 5,32 % 

spolu 94 100 % 

 



37. 

Aký spôsob dopravy do zamestnania využívate? 

súkromné auto 51 54,26 % 

služobné auto 0 0 % 

MHD 11 11,70 % 

vlak 2 2,13 % 

pešo 19 20,21 % 

iné 11 11,70 % 

neodpovedal 0 0 % 

spolu 94 100 % 
 

38. 

Využívate možnosti stravovania, ktoré sprostredkuje 
zamestnávateľ? 

nie 25 26,60 % 

skôr nie 8 8,51 % 

0 2 2,13 % 

skôr áno 16 17,02 % 

áno 42 44,68 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 
 

39. 

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

lepšie finančné ohodnotenie 62 65,96 % 

významnejšia práca z hľadiska svojho 
postu 24 25,53 % 

výhodnejšie pre rodinu 17 18,09 % 

stálejšia a istejšia práca 20 21,28 % 

lepší spolupracovníci 18 19,15 % 

lepšia organizácia práce a pracoviska 29 30,85 % 

lepšie sociálne benefity 23 24,47 % 

lepšia dostupnosť 6 6,38 % 

Iné 
* Nechcem zmeniť. 
* Miluj, čo robíš, rob čo miluješ. 
* Zmena priameho nadriadeného. 
* Len zdravotné. 
* Vedúci, ktorý je hlavne manažér, má rovnaký 
meter na všetkých, do práce chodí pravidelne a 
môžem sa na neho spoľahnúť, takéto pracovisko 
by som brala kedykoľvek. 
* Atmosféra. 6 6,38 % 

spolu   

 
 
   

40. 
Máte zabezpečené primerané pracovné podmienky 

v nasledovných vybraných ukazovateľoch? 

  

40*1 

Vybavenie pracoviska 

nie 5 5,32 % 

skôr nie 11 11,70 % 

0 9 9,57 % 

skôr áno 29 30,86 % 

áno 39 41,49 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 

    



40*2 

Sociálne zariadenia 

nie 6 6,38 % 

skôr nie 8 8,51 % 

0 5 5,32 % 

skôr áno 28 29,79 % 

áno 46 48,94 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 

    

    

40*3 

Stravovanie 

nie 10 10,64 % 

skôr nie 6 6,38 % 

0 12 12,77 % 

skôr áno 21 22,34 % 

áno 43 45,74 % 

neodpovedal 2 2,13 % 

spolu 94 100 % 

 
 
    

40*4 

Pružný pracovný čas 

nie 15 15,96 % 

skôr nie 9 9,57 % 

0 11 11,70 % 

skôr áno 20 21,28 % 

áno 34 36,17 % 

neodpovedal 5 5,32 % 

spolu 94 100 % 

 
 
    

40*5 

Prístup k informačným technológiám 

nie 2 2,13 % 

skôr nie 2 2,13 % 

0 1 1,06 % 

skôr áno 27 28,72 % 

áno 60 63,83 % 

neodpovedal 2 2,13 % 

spolu 94 100 % 

 
 
 

 
   

40*6 

Dôstojné miestnosti na konzultácie so študentmi 

nie 10 10,64 % 

skôr nie 5 5,32 % 

0 11 11,70 % 

skôr áno 18 19,14 % 

áno 25 26,60 % 

neodpovedal 25 26,60 % 

spolu 94 100 % 

 
 
    



41. 

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

vybavenie pracoviska 77 81,91 % 

sociálne zariadenia 21 22,34 % 

stravovanie 17 18,09 % 

pružný pracovný čas 65 69,15 % 

prístup k informačným technológiám 31 32,98 % 

dôstojné miestnosti na konzultácie so 
študentmi 20 21,28 % 

spolu   

    

    

42. 

Ste spokojný/á s podporou od svojho priameho 
nadriadeného? 

nie 17 18,09 % 

skôr nie 11 11,70 % 

0 7 7,45 % 

skôr áno 24 25,53 % 

áno 34 36,17 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 

 

43. 

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

nie 16 17,03 % 

skôr nie 18 19,15 % 

0 9 9,57 % 

skôr áno 32 34,04 % 

áno 18 19,15 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 
 

44. 

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

nie 18 19,15 % 

skôr nie 14 14,89 % 

0 12 12,77 % 

skôr áno 25 26,60 % 

áno 24 25,53 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 % 
 

45. 

Ste spokojný/á s kompetenciami, ktorými disponujete? 

nie 10 10,64 % 

skôr nie 8 8,51 % 

0 20 21,28 % 

skôr áno 24 25,53 % 

áno 29 30,85 % 

neodpovedal 3 3,19 % 

spolu 94 100 % 
 



46. 

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

nie 8 8,51 % 

skôr nie 7 7,45 % 

0 16 17,02 % 

skôr áno 26 27,66 % 

áno 33 35,10 % 

neodpovedal 4 4,26 % 

spolu 94 100 % 

    

47. 

Považujete akceptáciu realizácie Vašich návrhov za 
dostatočnú? 

nie 10 10,64 % 

skôr nie 17 18,09 % 

0 18 19,15 % 

skôr áno 27 28,72 % 

áno 21 22,34 % 

neodpovedal 1 1,06 % 

spolu 94 100 %    

 

48. 

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

riešené 22 23,40 % 

čiastočne riešené 52 55,32 % 

neriešené 16 17,02 % 

neodpovedal 4 4,26 % 

spolu 94 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pripomienky 

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.  

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. 

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 . 



Bufet 

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

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. 

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. 

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. 

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,  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. 

 


