
     
 

 Životopis 
 

  

 
Osobné údaje 

 

 Priezvisko(á)/Meno(á)  VALČO Michal, doc., Mgr., PhD. 
Adresa(y)  M.R. Štefánika 17, 03601, Martin, Slovenská republika 

Telefón(y)  Mobil: +421 918 487 939  
E-mail(y)  valcovci@gmail.com; michal.valco@fhv.uniza.sk  

 

Štátna(e) príslušnosť(ti)  Slovenská republika 
 

Dátum narodenia  09.06.1976 
 

Pohlavie  Muž 
 

Zamestnanie/Oblasť 
činnosti, o ktoré sa 

zaujímate 

 Vysokoškolský pedagóg (docent) a vedúci katedry 

 
Odborná prax 

 
Od - do  August 2013 – súčasnosť  

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Docent v odbore Religionistika a vedúci Katedry náboženských štúdií, Fakulty 
humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Prednášková a vedecko-výskumná činnosť; riadenie Katedry náboženských štúdií 

Názov a adresa zamestnávateľa  Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied 
Univerzitná 8215/1, SK-010 26 Žilina, Slovenská republika 
Tel: (0421-41) 51 36 10 1 – Fax: (0421-41) 56 43 08 5 – email: 
zuzana.murarikova@fhv.uniza.sk  
Webová stránka: www.fhv.uniza.sk  

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Učiteľstvo/vysokoškolský pedagóg 
 
 

Od - do  Máj 2013 – súčasnosť  

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Research Associate na Roanoke College, Salem, Virginia, USA 
Výskumný pracovník (bez nároku na odmenu), spolupracujúci na projektoch Roanoke 
College 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Vedecko-výskumná činnosť 

Názov a adresa zamestnávateľa  Roanoke College 
221 College Lane 
Salem, Virginia 24153 
tel.: (001) 540 375 2500 – email: registrar@roanoke.edu  
Webová stránka: www.roanoke.edu  

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Vedecko-výskumný pracovník 
 
 

Od - do  Október 2002 – August 2013  

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Odborný asistent v odbore teológia na Katedre náboženských štúdií, Fakulty 
humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Prednášková a vedecko-výskumná činnosť 
 



Názov a adresa zamestnávateľa  Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied 
Univerzitná 8215/1, SK-010 26 Žilina, Slovenská republika 
Tel: (0421-41) 51 36 10 1 – Fax: (0421-41) 56 43 08 5 – email: 
zuzana.murarikova@fpv.uniza.sk  
Webová stránka: www.fpv.uniza.sk  

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Učiteľstvo/vysokoškolský pedagóg 
 
 

 

Od - do  August 2012 – Máj 2013 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Hosťujúci profesor na Roanoke College, Salem, Virginia, USA 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Prednášková a vedecko-výskumná činnosť 

Názov a adresa zamestnávateľa  Roanoke College 
221 College Lane 
Salem, Virginia 24153 
tel.: (001) 540 375 2500 – email: registrar@roanoke.edu  
Webová stránka: www.roanoke.edu  

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Učiteľstvo/vysokoškolský pedagóg 
 
 

Od - do  August 2010 – December 2010 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Hosťujúci profesor na Roanoke College, Virginia, USA 
Copenhaver Scholar in Residence 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Prednášková a vedecko-výskumná činnosť 

Názov a adresa zamestnávateľa  Roanoke College 
221 College Lane 
Salem, Virginia 24153 
tel.: (001) 540 375 2500 – email: registrar@roanoke.edu  
Webová stránka: www.roanoke.edu   

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Vysokoškolský pedagóg 
  
 

Od - do  Február 2002 – jún 2005  

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Odborný asistent na Katedre cirkevných dejín EBF UK 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Prednášková a vedecká činnosť 

Názov a adresa zamestnávateľa  Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta  
Bartókova 8, SK-811 02 Bratislava, Slovenská republika 
tel: (0421-2) 67 28 82 50 – fax: (0421-2) 62 80 39 51 – Email: sd@fevth.uniba.sk  
Webová stránka: www.fevth.uniba.sk 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Učiteľstvo/vysokoškolský pedagóg 

 
Vzdelávanie a príprava 

 
Od - do  Marec 2013 

Názov získanej kvalifikácie  Docent (doc) v odbore „religionistika“ 

Hlavné predmety/profesijné 
zručnosti 

 Filozofia náboženstva, Sociológia náboženstva, Filozofia, Etika, Komparatívna 
religionistika. 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a 

prípravu 

 Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 
Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika 

Stupeň vzdelania v národnej 
alebo medzinárodnej klasifikácii 

 Postgraduálne štúdium – Doc. 
 



 
 

Od - do  September 2001 – Jún 2005 

Názov získanej kvalifikácie  Doktor filozofie (PhD) v odbore „evanjelická teológia“ 

Hlavné predmety/profesijné 
zručnosti 

 Historická teológia, cirkevné dejiny všeobecné, cirkevné dejiny domáce, dejiny filozofie, 
dogmatika, ekumenická teológia, kresťanská etika 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a 

prípravu 

 Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta 
Bartókova 8, SK-811 02 Bratislava, Slovenská republika 

Stupeň vzdelania v národnej 
alebo medzinárodnej klasifikácii 

 Postgraduálne štúdium – PhD. 
 
 

Od - do  September 1995 – Máj 2001 

Názov získanej kvalifikácie  Magister teológie (Mgr.) v odbore „evanjelická teológia“ 

Hlavné predmety/profesijné 
zručnosti 

 Hlavné predmety: dogmatika, dejiny dogiem, cirkevné dejiny všeobecné, cirkevné 
dejiny domáce, dejiny filozofie, ekumenická teológia, kresťanská etika, exegéza NZ a SZ, 
hermeneutika, predmety pedagogického minima, teológia NZ a SZ 
Vedľajšie predmety: katechetika, homiletika, misiológia, apologetika 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a 

prípravu 

 Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Stupeň vzdelania v národnej 
alebo medzinárodnej klasifikácii 

 Magisterské štúdium – Mgr.  
 
 

Od - do  September 1990 – jún 1995 

Názov získanej kvalifikácie  Gymnaziálne štúdiá so zameraním na anglický jazyk a výpočtovú techniku 

Hlavné predmety/profesijné 
zručnosti 

 Nemčina, angličtina, matematika, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, filozofia, fyzika, 
chémia, biológia, občianska náuka, výpočtová technika a programovanie,  

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a 

prípravu 

 Gymnázium Liptovský Hrádok 
Hradná 23, SK-033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská repoublika 

Stupeň vzdelania v národnej 
alebo medzinárodnej klasifikácii 

 Stredoškolské všeobecné vzdelania gymnaziálneho typu 

   
 

Osobná spôsobilosť   

   
 

Materinský(é) jazyk(y)  Slovenčina  
 

Ďalší(ie) jazyk(y) 

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 
 Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 

prejav 
 

 

Angličtina  (C2) Skúsený 
používateľ 

(C2) Skúsený 
používateľ 

(C2) Skúsený 
používateľ 

(C2) Skúsený 
používateľ 

(C2) Skúsený 
používateľ 

Ruština  (A2) Používateľ 
základného 

jazyka 

(A1) Používateľ 
základného 

jazyka 

(A1) Používateľ 
základného 

jazyka 

(A1) Používateľ 
základného 

jazyka 

(A1) Používateľ 
základného 

jazyka 

Nemčina  (B1) Samostatný 
používateľ 

(B2) Samostatný 
používateľ 

(B1) Samostatný 
používateľ 

(B1) Samostatný 
používateľ 

(B1) Samostatný 
používateľ 

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 
 

Sociálne zručnosti  dobrá schopnosť adaptovať sa na multikulturálne prostredie získaná štúdiom  
a pracovnými skúsenosťami v zahraničí (letná prax v USA, 1998; štúdium v USA, 1999, 
2000, 2004) dobré komunikačné a zručnosti získané počas pôsobenia ako riaditeľ 
Biblickej škola.  



 
Organizačné zručnosti  Skúsenosti s koordinovaním tímu ľudí, riadenia projektov (fakultný koordinátor FVP ŽU 

pre ESF projekte, 2006-8) a s riadením organizácie (Biblická škola – riadiaca pozícia, 
2005-2009) 

 
Počítačové zručnosti  Dobré znalosti programového balíka Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook) ako aj základného operačného systému Windows XP/Vista; dobré znalosti 
v práci s Internetom a emailovej komunikácii; základné znalosti v programe Adobe 
Photoshop, Adobe Pagemaker. 

 
Ďalšie zručnosti  Práca vo verejnej správe – 1. stupeň (február 2008 – máj 2008), Academia Istropolitana 

Karloveská 64, SK-840 02 Bratislava, Slovenská republika 
  1. stupeň e-learningového vzdelávania v rámci národného projektu „Odborná príprava 

záujemcov o prácu vo verejnej správe“ – Kód ITMS: 11230220619Všeobecné znalosti 
o verejnej správe, osobnostné predpoklady pre výkon práce vo verejnej správe, 
jazykové predpoklady pre výkon práce vo verejnej správe, informačné technológie na 
pracovisku verejnej správy a pri štúdiu. 
Turistika, lyžovanie, prekladateľská a tlmočnícka činnosť (odborná štátnica s anglického 
jazyka) 
 

Vodičský(é) preukaz(y)  Kategória B1, B, C1, C, AM, T 
 

 
Doplňujúce informácie 

  
 

 
Vedecko-výskumná a pedagogická činnosť za posledných päť rokov: (viď priložený zoznam) 
 
 

 
 
 
 
 
  V Žiline, 30. 10. 2013    ............................................................................. 
          podpis 


