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FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH pravidelne participuje na festivale vedy 
Európska noc výskumníkov a inak tomu nebolo ani tento rok. 

 
KATEDRA HISTÓRIE FF UPJŠ pripravila stánok s názvom Príbeh poľudštenia, 

v rámci ktorého sa sústredila na priblíženie najstaršieho obdobia ľudských dejín. Štu-
denti a doktorandi katedry pod vedením didaktičky PaedDr. Alžbety Bojkovej, PhD. – 
oblečení v dobových kostýmoch a obklopení rekvizitami pripomínajúcimi vybavenie 
pravekej osady – dávali záujemcom takouto atraktívnou formou odpovede na otázky 
o pôvode človeka, jeho výzore či životnom prostredí. Vítanou pomôckou bol pracovný 
zošit pre žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorý autorsky pripravila práve Dr. A. Bojková. 

 
Členovia KATEDRY PEDAGOGICKEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA FF UPJŠ 

pripravili stánok s názvom Odísť či neodísť? Popri prezentácii výskumných zistení 
týkajúcich sa emigračných zámerov slovenských vysokoškolákov, oslovili prítomných 
návštevníkov aj s anketou, ktorej cieľom bolo zachytiť migračné zámery a dôvody pre 
a proti odchodu zo Slovenska. Na ankete sa zúčastnilo 32 osôb (68,8 % žien) vo veku 
od 13 do 54 rokov (priemerný vek bol 27 rokov). Najpreferovanejšou cieľovou kraji-
nou bola Česká republika, ktorú volilo až 40 % respondentov. Celkovo je možné hovo-
riť o tendencii emigračných zámerov smerom na západ, keďže 16,7 % respondentov 
by uvažovalo nad Rakúskom, Veľkou Britániou a USA a 10 % by volilo Nemecko. Naj-
častejšie sa opakujúcimi dôvodmi na opustenie Slovenska boli možnosť nájsť si za-
mestnanie, kariéra a vysoké finančné ohodnotenie v zahraničí (53,3 % respondentov 
označilo každý z nich). Rovnako 53,3 % respondentov uviedlo možnosť cestovať ako 
jeden z hlavných dôvodov na odchod. Dobré pracovné podmienky (46,7 %), možnosť 
spoznať nových ľudí (40 %), kvalitné vzdelanie (36,7 %) a možnosť zdokonaliť sa 
v hovorovom jazyku (30 %) boli ďalšie najfrekventovanejšie dôvody na odchod. 

Na druhej strane, partnerské a rodinné záväzky (80,6 %) a vzťahy na Slovensku 
(71 %) boli najčastejšie zvolenými dôvodmi na zotrvanie na Slovensku. Na popred-
ných miestach, prečo zo Slovenska neodísť, sa umiestnili aj možnosť prispieť k rozvo-
ju vlastnej krajiny (32,3 %), otvorené a srdečné medziľudské vzťahy na Slovensku 
(25,8 %) a možnosť bezplatného vysokoškolského štúdia (25,8 %). 

Účasť katedry na podujatí bola podporená projektmi APVV-15-0662, APVV-
0253-11 a VEGA1/0713/15. 

 
Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým 

rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií 
Horizont 2020 v časti Marie Sklodowska-Curie actions. Na Slovensku sa koná tradič-
ne posledný septembrový piatok, ktorý tento rok pripadol na 30. septembra 2016. 

Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy. Snahou ko-
misie pod mottom Researchers are among us (Výskumníci sú medzi nami) je priblí-
žiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvet-
liť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, 
aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich táto práca priviedla, ako a kde je možné 
výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. 


