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doc.	  Mgr.	  Michal	  Valčo,	  PhD.	  

	  
VEDECKO-‐VÝSKUMNÁ	  A	  GRANTOVÁ	  ČINNOSŤ	  	  
	  
1. Proces	  formovania	  i	  zmien	  hodnotovej	  orientácie	  vysokoškolskej	  mládeže	  po	  vzniku	  Slovenskej	  	  

republiky	  (2004-‐2006)	  
Doba	  riešenia	  projektu:	  2004	  –	  2006	  	  
Zodpovedný	  riešiteľ:	  doc.	  ThDr.	  Peter	  Gažík	  
Spoluriešitelia:	  Mgr.	  Adrian	  Kacian	  PhD;	  Mgr.	  Michal	  Valčo	  PhD	  
	  
2. Študijný	  program	  vysokoškolského	  vzdelávania	  pre	  európsky	  trh	  práce	  (Európsky	  sociálny	  fond)	  na	  	  

Žilinskej	  univerzite	  v	  Žiline	  (2006	  -‐	  2008)	  
Doba	  riešenia	  projektu:	  2006	  –	  2008	  	  
Zodpovedný	  riešiteľ:	  Mgr.	  Michal	  Valčo,	  PhD	  
Spoluriešitelia:	  mim.prof.	  ThDr.	  Peter	  Gažík;	  Mgr.	  Adrian	  Kacian	  PhD;	   Ing.	  Bohdan	  Hroboň,	  MA.	  PhD;	  Mgr.	  
Katarína	  Valčová,	  PhD;	  	  Mgr.	  Tomáš	  Gulán.	  
	  
3. VEGA	  č.	  1/4701/07	  Apokalyptické	  myslenie	  v	  dejinách	  a	  dnes	  –	  pomoc	  alebo	  hrozba	  pre	  Európu?	  	  

(2007	  -‐	  2009)	  
Doba	  riešenia	  projektu:	  2007	  –	  2009	  	  
Vedúci	  projektu:	  mim.	  Prof.	  PhDr.	  ThDr.	  I.	  Peres,	  PhD	  
Spoluriešiteľ:	  Mgr.	  Michal	  Valčo,	  PhD	  
	  
4. VEGA	  č.	  1/0308/10	  „Zápas	  o	  národnú	  identitu	  Slovákov:	  Dynamická	  interakcia	  politických,	  kultúrnych	  a	  	  

náboženských	   vplyvov	   a	   motívov	   na	   Slovensku	   v	   druhej	   polovici	   19.	   storočia	   so	   zameraním	   na	  
Memorandum	  národa	  slovenského“	  (2010-‐2011)	  

Doba	  riešenia	  projektu:	  2010	  –	  2011	  	  
Vedúci	  projektu:	  Mgr.	  Michal	  Valčo,	  PhD.	  
Zástupca	  vedúceho:	  Doc.	  PhDr.	  Miloš	  Kovačka,	  PhD.	  
	  
5. Medzinárodný	  vedecko-‐výskumný	  projekt	  Christian	  Churches	  in	  Post-‐Communist	  Slovakia:	  Current	  	  

Challenges	  and	  Opportunities	  [Kresťanské	  cirkvi	  v	  postkomunistickom	  Slovensku:	  Súčasné	  výzvy	  	  
a	  možnosti]	  

Doba	  riešenia	  projektu:	  január	  2012	  –	  jún	  2013	  	  	  
Vedúci	  projektu:	  Prof.	  Robert	  Benne,	  PhD.,	  Center	  for	  Religion	  and	  Society,	  Roanoke	  College,	  Virginia,	  USA	  
Vedúci	  projektu	  za	  Fakultu	  humanitných	  vied	  ŽU	  v	  Žiline:	  Mgr.	  M.	  Valčo,	  PhD.	  	  
Vedúci	  projektu	  za	  Grécko-‐katolícku	  teologickú	  fakultu	  Prešovskej	  univerzity	  v	  Prešove:	  Doc.	  PhDr.	  PaedDr.	  
Daniel	  Slivka,	  PhD.	  
Spoluriešitelia	  za	  Fakultu	  humanitných	  vied	  ŽU:	  Katarína	  Valčová,	  PhD,	  RNDr.	  Adrian	  Kacian,	  PhD,	  	  
Spoluriešitelia	  za	  Grécko-‐katolícku	  teologickú	  fakultu	  Prešovskej	  univerzity:	  prof.	  Dr.	  Peter	  Šturák,	  PhD.,	  doc.	  
Dr.	  Daniel	  Slivka,	  PhD.,	  doc.	  Dr.	  Marek	  Petro,	  PhD.,	  Doc.	  Kamil	  Kardis,	  PhD.,	  Dr.	  Jaroslav	  Coranič,	  PhD..	  Dr.	  Mária	  
Kardis,	  PhD.,	  Dr.	  Ing.	  Gabriel	  Paľa,	  PhD.	  
	  
6. Medzinárodný	  vedecko-‐výskumný	  projekt:	  Søren	  Kierkegaard’s	  Legacy	   for	  a	  Continuing	  Conversation	  

between	   Religion,	   Philosophy,	   and	   Society	   in	   the	   Czech	   and	   Slovak	   Context	   [Posolstvo	   Sørena	  
Kierkegaarda	   pre	   pokračujúci	   dialóg	   medzi	   náboženstvom,	   filozofiou	   a	  spoločnosťou	   v	  Českom	   a	  
Slovenskom	  kontexte]	  

Doba	  riešenia	  projektu:	  máj	  2013	  –	  marec	  2014	  	  	  
Vedúci	  projektu:	  Prof.	  James	  Peterson,	  PhD.,	  Center	  for	  Religion	  and	  Society,	  Roanoke	  College,	  Virginia,	  USA	  
Vedúci	  projektu	  za	  Fakultu	  humanitných	  vied	  ŽU	  v	  Žiline:	  doc.	  Mgr.	  Michal	  Valčo,	  PhD.	  	  
Vedúci	  projektu	  za	  Filozofickú	  fakultu	  Univerzity	  Konštantína	  Filozofa	  v	  Nitre:	  Doc.	  ThDr.	  PaedDr.	  Roman	  Králik,	  
PhD.	  
Spoluriešitelia	  za	  Fakultu	  humanitných	  vied	  ŽU:	  Katarína	  Valčová,	  PhD,	  ThDr.	  Hedviga	  Tkáčová,	  PhD.	  	  
	  


