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VYHODNOTENIE
PRIESKUMU SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV

Zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov (Kritérium KVSK-B3)
Prieskum spokojnosti zamestnancov (vysokoškolských učiteľov) bol realizovaný v septembri 2018 v rámci
plnenia kritéria KVSK-B3. Prieskumu sa zúčastnilo 28 zamestnancov. Zamestnanci vyplňovali dotazník
o spokojnosti, kde postupovali podľa tohto číselného hodnotenia:
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1.

PRACOVNÉ PODMIENKY
Na otázku o spokojnosti s pracovným prostredím odpovedalo 18 zamestnancov, že sú
veľmi spokojní, 7 odpovedali, že sú spokojní, 2 odpovedali, že je to vyhovujúce pracovné
prostredie a 1 odpovedal, že je nespokojný.
Na otázku o úrovni technického vybavenia pracoviska odpovedalo 17 zamestnancov, že
sú veľmi spokojní, 9 odpovedali, že sú spokojní a 1 odpovedal, že je nespokojný. 1
zamestnanec na otázku neodpovedal.
V porovnaní s minulosťou sa pracovné podmienky podľa 9 zamestnancov nezmenili,
podľa 16 zamestnancov sa zlepšili a 3 zamestnanci to nevedia posúdiť.

2. OCHRANA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, HYGIENA PRÁCE
Na otázku o úrovni bezpečnosti a ochrany zamestnancov pri práci odpovedalo 20
zamestnancov, že sú veľmi spokojní, 7 zamestnancov je spokojných a 1 zamestnanec je veľmi
nespokojný.
Na otázku o vybavenosti pracoviska hygienickými prostriedkami odpovedalo 20
zamestnancov, že sú veľmi spokojní, 6 zamestnancov je spokojných, pre 1 zamestnanca je to
vyhovujúce a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku či sú pravidelne školení z predpisov podľa profesie odpovedalo 25
zamestnancov, že ÁNO a 3 zamestnanci, že NIE.
Na otázku či sú pravidelne oboznamovaní so stavom OBP odpovedalo 28 zamestnancov
, že ÁNO.
V porovnaní s minulosťou sa ochrana a bezpečnosť pri práci podľa 18 zamestnancov
nezmenili, podľa 8 sa zlepšili a 2 zamestnanci to nevedia posúdiť.

3. VEDOMOSTI A ZNALOSTI
Na otázku ako sú zamestnanci spokojní s teoretickými znalosťami pre súčasné pracovné
zaradenie odpovedalo 7 zamestnancov, že sú veľmi spokojní, 17 zamestnancov je spokojných,
3 to vyhovuje a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku ako sú zamestnanci spokojní s praktickými skúsenosťami pre súčasné pracovné
zaradenie odpovedalo 9 zamestnancov, že sú veľmi spokojní, 15 zamestnancov je spokojných,
3 to vyhovuje a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku o ďalšom odbornom raste na VŠBM je 15 zamestnancov veľmi spokojných, 10
zamestnancov je spokojných, 2 zamestnancom to vyhovuje a 1 zamestnanec je veľmi
nespokojný.
Na otázku o možnostiach zúčastňovať sa na konferenciách a iných vedeckých podujatiach
odpovedalo 11 zamestnancov , že je veľmi spokojných, 12 zamestnancov je spokojných, 2
zamestnancom to vyhovuje, 1 zamestnanec je nespokojný, 1 zamestnanec je veľmi nespokojný
a 1 zamestnanec sa nevyjadril.
Na otázku o možnostiach a službách akademickej knižnice VŠBM odpovedalo 16
zamestnancov, že je veľmi spokojných, 10 zamestnancov je spokojných, 1 zamestnanec je
nespokojný a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku, či sú zamestnanci nasadzovaní na viaceré pracovné zaradenia odpovedalo 9
zamestnancov áno veľmi často, ale nerobí im to problém, 2 zamestnanci odpovedali áno veľmi
často a nevyhovuje mi to, 12 zamestnancov iba občas a nerobí im to problém, 1 zamestnanec
iba občas a nevyhovuje mi to a 4 zamestnanci, že nie.
V porovnaní s minulosťou sa vedomosti a znalosti podľa 3 zamestnancov nezmenili, podľa
24 zamestnancov zlepšili a 1 zamestnanec sa nevyjadril.

4. ŠTÝL VEDENIA, KOMUNIKÁCIA, STAROSTLIVOSŤ
O ZAMESTNANCOV
Na otázku ako hodnotia zamestnanci štýl vedenia a prístup nadriadeného k nim odpovedalo
23 zamestnancov ako korektný, 18 zamestnancov ako kvalifikovaný, 15 zamestnancov ako
spravodlivý a 20 zamestnancov ako priateľský a 1 zamestnanec ako neodborný.
Na otázku ako sú spokojní zamestnanci s komunikáciou na úrovni spolupracovníkov
odpovedalo 9 zamestnancov, že sú veľmi spokojní, 15 zamestnancov je spokojných, 2

zamestnancom to vyhovuje, 1 zamestnanec je nespokojný a 1 zamestnanec je veľmi
nespokojný.
Na otázku ako sú zamestnanci spokojní s komunikáciou medzi vedením a zamestnancami
odpovedalo 10 zamestnancov, že sú veľmi spokojní, 15 zamestnancov je spokojných, 2
zamestnancom to vyhovuje a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku ako sú poskytované informácie o vývoji na VŠBM odpovedalo 11
zamestnancov, že je veľmi spokojných, 13 zamestnancov je spokojných, 3 zamestnancom to
vyhovuje a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku so spôsobom poskytovania informácií na VŠBM odpovedalo 7 zamestnancov je
veľmi spokojných, 16 zamestnancov je spokojných, 3 zamestnancom to vyhovuje, 1
zamestnanec je nespokojný a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku o úrovni služieb stravovania odpovedal 1 zamestnanec, že je veľmi spokojný, 7
zamestnancov je spokojných, 3 zamestnancom to vyhovuje, 1 zamestnanec je nespokojný, 1
zamestnanec je veľmi nespokojný a 14 zamestnanci sa nevyjadrili.
Na otázku o poskytovaní iných zamestnaneckých výhod na VŠBM odpovedalo 10
zamestnancov, že je veľmi spokojných, 12 zamestnancov je spokojných, 2 zamestnancom to
vyhovuje, 1 zamestnanec je nespokojný, 1 zamestnanec je veľmi nespokojný a 2 zamestnanci
sa nevyjadrili.
V porovnaní s minulosťou sa štýl vedenia, komunikácia, starostlivosť o zamestnancov
podľa 14 zamestnancov nezmenili, podľa 12 zamestnancov zlepšili, podľa 1 zamestnanca
zhoršili a 1 zamestnanec to nevedie posúdiť.

5. OHODNOTENIE A ISTOTA ZAMESTNANCOV
Na otázku ako sú zamestnanci spokojní s pracovným zaradením podľa kvalifikácie
a skúseností odpovedalo 20 zamestnancov, že sú úplne spokojní, 6 zamestnancov, že sú
momentálne spokojní a v budúcnosti by chceli postúpiť a 1 zamestnanec odpovedal, že je
čiastočne spokojný, ale rozhodne chce postúpiť a 1 zamestnanec je čiastočne spokojný, ale viac
nemôže dosiahnuť.
Na otázku ako hodnotíte oceňovanie pracovných výsledkov odpovedalo 15 zamestnancov,
že je úplne spokojných, 4 zamestnanci sú zatiaľ spokojní,ale obávajú sa o ďalší vývoj, 7
zamestnancom to vyhovuje, 1 zamestnanec je nespokojný a 1 zamestnanec tvrdí, že je to
nevyhovujúce v porovnaní s možnosťami v iných organizáciách.
Na otázku či plánujú zamestnanci pracovať i naďalej na VŠBM odpovedalo 24
zamestnancov ÁNO a 4 zamestnanci zatiaľ áno.
Na otázku ako sú spokojní zamestnanci s možnosťou pracovného postupu odpovedalo 10
zamestnancov, že je veľmi spokojných, 13 zamestnancov je spokojných ,4 zamestnancom to
vyhovuje a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku ako sú spokojní zamestnanci s realizáciou svojich návrhov, pripomienok
podávaných svojmu nadriadenému odpovedali 4 zamestnanci, že sú veľmi spokojní, 19
zamestnancov je spokojných a 4 zamestnancom to vyhovuje a 1 zamestnanec je veľmi
nespokojný.
V porovnaní s minulosťou sa ohodnotenie a istota zamestnancov podľa 10 zamestnancov
nezmenili, podľa 5 zamestnancov zlepšili, podľa 5 zamestnancov zhoršili a 8 zamestnancov to
nevie posúdiť.
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Záver:
Výsledky prieskumu spokojnosti zamestnancov naznačujú, že v sledovaných oblastiach, v
porovnaní s predchádzajúcim obdobím, sa zlepšili pracovné podmienky, vedomosti a znalosti,
v zásade sa nezmenili oblasti BOZP, štýl vedenia a taktiež na zruba rovnakej úrovni ako v minulosti je
vnímané ohodnotenie a istota zamestnancov. K zlepšeniu pracovných podmienok prispeli najmä
projekty podporené ASFEU, zamerané na podporu vzdelávania, ktoré umožnili čerpanie prostriedkov
na dovybavenie IKT, zvýšenie kompetencií zamestnancov, ako aj akademickej knižnice.

Spracovala: RNDr. Ing. Lenka Šonková

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA
O PRIESKUME SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV
Január 2015
Zamestnanci vyplňovali dotazník o spokojnosti, kde postupovali podľa tohto číselného hodnotenia:
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PRACOVNÉ PODMIENKY
Na otázku o spokojnosti s pracovným prostredím odpovedalo 17 zamestnancov, že sú veľmi
spokojní, 12 odpovedali, že sú spokojní, 3 odpovedali, že je to vyhovujúce pracovné prostredie a 1
odpovedal, že je veľmi nespokojný.
Na otázku o úrovni technického vybavenia pracoviska odpovedalo 16 zamestnancov, že sú veľmi
spokojní, 9 odpovedali, že sú spokojní, 6 odpovedali, že je to vyhovujúce a 1 odpovedal, že je veľmi
nespokojný.
V porovnaní s minulosťou sa pracovné podmienky podľa 9 zamestnancov nezmenili, podľa 21
zamestnancov sa zlepšili, podľa 1 zamestnanca zhoršili a 2 zamestnanci to nevedia posúdiť.
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2. OCHRANA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, HYGIENA PRÁCE
Na otázku o úrovni bezpečnosti a ochrany zamestnancov pri práci odpovedalo 17 zamestnancov, že
sú veľmi spokojní, 14 zamestnancov je spokojných, pre 1 zamestnanca je to vyhovujúce a 1
zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku o vybavenosti pracoviska hygienickými prostriedkami odpovedalo 17 zamestnancov, že
sú veľmi spokojní, 14 zamestnancov je spokojných, pre 1 zamestnanca je to vyhovujúce a 1
zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku či sú pravidelne školení z predpisov podľa profesie odpovedalo 26 zamestnancov, že
ÁNO a 4 zamestnanci, že NIE.
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Na otázku či sú pravidelne oboznamovaní so stavom OBP odpovedalo 31 zamestnancov , že ÁNO
a 1 zamestnanec, že NIE.
V porovnaní s minulosťou sa ochrana a bezpečnosť pri práci podľa 16 zamestnancov nezmenili,
podľa 13 sa zlepšili a 4 zamestnanci to nevedia posúdiť.
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3. VEDOMOSTI A ZNALOSTI
Na otázku ako sú zamestnanci spokojní s teoretickými znalosťami pre súčasné pracovné zaradenie
odpovedalo 9 zamestnancov, že sú veľmi spokojní, 18 zamestnancov je spokojných, 3 to vyhovuje,
1 zamestnanec je nespokojný a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
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Na otázku ako sú zamestnanci spokojní s praktickými skúsenosťami pre súčasné pracovné
zaradenie odpovedalo 9 zamestnancov, že sú veľmi spokojní, 20 zamestnancov je spokojných, 2 to
vyhovuje a 1 zamestnanec je nespokojný.
Na otázku o ďalšom odbornom raste na VŠBM je 9 zamestnancov veľmi spokojných, 17
zamestnancov je spokojných, 5 zamestnancom to vyhovuje a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku o možnostiach zúčastňovať sa na konferenciách a iných vedeckých podujatiach
odpovedalo 11 zamestnancov , že je veľmi spokojných, 13 zamestnancov je spokojných, 6
zamestnancom to vyhovuje a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku o možnostiach a službách akademickej knižnice VŠBM odpovedalo 13 zamestnancov, že
je veľmi spokojných, 16 zamestnancov je spokojných, 1 zamestnancovi to vyhovuje a 1
zamestnanec je nespokojný.
Na otázku, či sú zamestnanci nasadzovaní na viaceré pracovné zaradenia odpovedalo 9
zamestnancov áno veľmi často, ale nerobí im to problém, 18 zamestnancov iba občas a nerobí im to
problém a 3 zamestnanci, že nie.
V porovnaní s minulosťou sa vedomosti a znalosti podľa 6 zamestnancov nezmenili, podľa 24
zamestnancov zlepšili a 4 zamestnanci to nevedia posúdiť.
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4. ŠTÝL VEDENIA, KOMUNIKÁCIA, STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV
Na otázku ako hodnotia zamestnanci štýl vedenia a prístup nadriadeného k nim odpovedalo 29
zamestnancov ako korektný, 22 zamestnancov ako kvalifikovaný, 19 zamestnancov ako spravodlivý
a 17 zamestnancov ako priateľský.
Na otázku ako sú spokojní zamestnanci s komunikáciou na úrovni spolupracovníkov odpovedalo 17
zamestnancov, že sú veľmi spokojní, 13 zamestnancov je spokojných, 2 zamestnancom to vyhovuje
a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku ako sú zamestnanci spokojní s komunikáciou medzi vedením a zamestnancami
odpovedalo 18 zamestnancov, že sú veľmi spokojní, 13 zamestnancov je spokojných, 1
zamestnancovi to vyhovuje a 1 zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku ako sú poskytované informácie o vývoji na VŠBM odpovedalo 14 zamestnancov, že je
veľmi spokojných, 13 zamestnancov je spokojných, 4 zamestnancom to vyhovuje a 1 zamestnanec
je nespokojný.
Na otázku so spôsobom poskytovania informácií na VŠBM odpovedalo 8 zamestnancov je veľmi
spokojných, 21 zamestnancov je spokojných, 3 zamestnancom to vyhovuje a 1 zamestnanec je
nespokojný.
Na otázku o úrovni služieb stravovania odpovedalo 9 zamestnancov, že je veľmi spokojných, 5
zamestnancov je spokojných, 3 zamestnancom to vyhovuje, 3 zamestnanci sú nespokojní a 1
zamestnanec je veľmi nespokojný.
Na otázku o poskytovaní iných zamestnaneckých výhod na VŠBM odpovedalo 10 zamestnancov, že
je veľmi spokojných, 12 zamestnancov je spokojných, 7 zamestnancom to vyhovuje a 2 zamestnanci
sú nespokojní.
V porovnaní s minulosťou sa štýl vedenia, komunikácia, starostlivosť o zamestnancov podľa 15
zamestnancov nezmenili, podľa 13 zamestnancov zlepšili a 4 zamestnanci to nevedia posúdiť.
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OHODNOTENIE A ISTOTA ZAMESTNANCOV
Na otázku ako sú zamestnanci spokojní s pracovným zaradením podľa kvalifikácie a skúseností
odpovedalo 20 zamestnancov, že sú úplne spokojný, 12 zamestnancov, že sú momentálne spokojní
a v budúcnosti by chceli postúpiť a 1 zamestnanec odpovedal, že je čiastočne spokojný, ale rozhodne
chce postúpiť.
Na otázku ako hodnotíte oceňovanie pracovných výsledkov odpovedalo 12 zamestnancov, že je úplne
spokojných, 6 zamestnancov je zatiaľ spokojných, ale obávajú sa o ďalší vývoj, 13 zamestnancom to
vyhovuje a 1 zamestnanec je nespokojný.
Na otázku či plánujú zamestnanci pracovať i naďalej na VŠBM odpovedalo 31 zamestnancov ÁNO
a 2 zamestnanci zatiaľ áno.
Na otázku ako sú spokojní zamestnanci s možnosťou pracovného postupu odpovedalo 9
zamestnancov, že je veľmi spokojných, 15 zamestnancov je spokojných a 6 zamestnancom to
vyhovuje.
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Na otázku ako sú spokojní zamestnanci s realizáciou svojich návrhov, pripomienok podávaných
svojmu nadriadenému odpovedalo 7 zamestnancov, že sú veľmi spokojní, 19 zamestnancov je
spokojných a 7 zamestnancom to vyhovuje.
V porovnaní s minulosťou sa ohodnotenie a istota zamestnancov podľa 16 zamestnancov nezmenili,
podľa 11 zamestnancov zlepšili a 6 zamestnancov to nevie posúdiť.
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8
6
4
2
0
Spokojnosť s možnosťou
pracovného postupu

veľmi spokojný

Spokojnosť s realizáciou
návrhov, pripomienok
podávaných
nadriadenému
spokojný

vyhovuje

nespokojný

Práca na VŠBM
35
30
25
20
15
10
5
0
Plánujete naďalej pracovať
na VŠBM
ÁNO

Zatiaľ ÁNO
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NIE

veľmi nespokojný

POROVNANIE S MINULOSŤOU
30

25
20
15
10
5
0
Pracovné podmienky

Ochrana a
Vedomosti a znalosti
bezpečnosť pri práci,
hygiena práce
Nezmenili

Zlepšili

Zhoršili
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Štýl vedenia,
komunikácia,
starostlivosť o
zamestnancov
Neviem posúdiť

Ohodnotenie a istota
zamestnancov

