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Dotazníkové šetrenie  

Vážený respondent, som študentom politológie a verejnej politiky na Univerzite Karlovej 

v Prahe a momentálne pracujem na bakalárskej práci na tému financovania a hospodárenia 

nemocníc. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorého cieľom 

je zistiť spokojnosť zamestnancov DONsP v Dolnom Kubíne s ich mzdovým ohodnotením. 

Údaje respondenta, dotazník a odpovede v ňom uvedené sú plne anonymizované. Dotazník 

slúži len na vedecké a študijné účely a jeho výsledky nebudú zverejnené inde ako v bakalárskej 

práci. 

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností ma neváhajte kontaktovať na mojej emailovej 

adrese miroslavhanusniak1@gmail.com alebo na telefónnom čísle +421 908 539 911. 

 

Ďakujem pekne za váš čas, 

Miroslav Hanušniak,  

 

Dotazník vyplňujte prosím nasledovne: 

• Svoju odpoveď zakrúžkujte alebo podčiarknite 

 

1. Som spokojný/á s výškou svojho platu.  

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

2. Ako hodnotíte výrok, že „výška Vášho platu je dostačujúca pre výkon Vami 

zastávanej pozície.“ 

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

3. Myslím si, že človek na mojej pozícií by mal zarábať viac.  

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 



4. Môj plat je hlavnou motiváciou pre moju prácu. 

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

5. Zvýšenie môjho platu by ma motivovalo k lepšiemu výkonu v práci. 

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

6. Peniaze sú pre mňa dôležitejšie ako iné formy odmien (vzdelávanie, uznanie, povýšenie...) 

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

7. Som spokojný/á so zvyšovaním mojej mzdy.  

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

8. Myslím si, že vedenie nemocnice sa zaujíma o moju spokojnosť s mojím platom. 

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

9. Som spokojný/á s možnosťou ďalšieho vzdelávania hradeného zamestnávateľom. 

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

10. Môj zamestnávateľ mi odhliadnuc od platu ponúka dostatok iných benefitov. 

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

 

 



11. Môj nadriadený mi poskytuje dostatok uznania za moju prácu.  

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

12. Myslím si, že môj plat reflektuje náročnosť mojej práce.  

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

13. Myslím si, že by mzdy zdravotníckych pracovníkov mali byť naviazané na 

priemernú mzdu. 

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

14. Platy lekárov sú vzhľadom k priemernej mzde na Slovensku vysoké. 

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

15. Laická verejnosť si myslí, že zdravotnícky personál je ohodnotený dostatočne. 

1. rozhodne nesúhlasím      2. nesúhlasím      3. neviem      4. súhlasím     5. rozhodne súhlasím 

Váš komentár (voliteľné):______________________________________________________ 

 

 

16. Na stupnici 1-5 ohodnoťte číslom nasledujúce faktory podľa toho, ako zvyšujú Vašu 

pracovnú spokojnosť. 

Stupnica: 

1 Rozhodne nezvyšuje 

2 Nezvyšuje 

3 Nemení moju spokojnosť 

4 Zvyšuje 

5 Rozhodne zvyšuje 

 



a) finančná odmena 

b) pracovná autonómia 

c) uznanie od nadriadeného 

d) možnosť ďalšieho rozvoja/vzdelávania 

e) dobré vzťahy s kolegami 

f) istota pracovného miesta 

g) iné (doplňte) ____________________________ 

 

17. Som: 

a) žena    b) muž 

 

18. Moja pozícia je: 

a) lekár    b) zdravotná sestra    c) iná (doplňte) _______________________   

 

19. Počet odpracovaných rokov v zdravotníctve: 

a) 0-1 rok 

b) 2-5 rokov 

c) 6-10 rokov 

d) 11-15 rokov 

e) 16 a viac rokov 

 

Ďakujem za vyplnenie dotazníka a Váš čas, Miroslav Hanušniak. 

Pokiaľ máte ďalšie podnety či pripomienky pre môj výskum ktoré by mohli skvalitniť moje 

bádanie či výstup práce, neváhajte napísať Váš komentár nižšie. Budem rád za každý vecný 

podnet. Ďakujem.  

Miesto pre podnety či pripomienky (voliteľné):  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________  


