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Významné	  ocenenia	  v	  súvise	  s	  pedagogickou	  a	  vedecko-‐výskumnou	  činnosťou	  
	  

	  

1) 2011	  -‐	  Najvýznamnejšie	  výsledky	  riešenia	  výskumných	  projektov	  v	  roku	  2011	  v	  rámci	  
hodnotenia	  všetkých	  fakúlt	  Žilinskej	  univerzity	  v	  Žiline.	  
http://www.uniza.sk/vavzu/vysledky2011.html	  	  

Číslo	  a	  názov	  projektu:	  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.	  

Dosiahnutý	  výsledok:	  monografia	  Slovenské	  národné	  zhromaždenie	  v	  Turčianskom	  Sv.	  Martine	  1861:	  
teologické	  aspekty	  memorandových	  udalostí	  a	  ich	  odkaz	  pre	  dnešok	  /	  Michal	  Valčo,	  Andrej	  
Braxatorič-‐Sládkovič	  ;	  vedecký	  redaktor:	  Dušan	  Polonský.	  -‐	  1.	  vyd.	  -‐	  Žilina	  :	  Žilinská	  univerzita,	  2011.	  -‐	  
683	  s.	  -‐	  ISBN	  978-‐80-‐554-‐0466-‐0.	  

	  

2) 2013	  –	  Ďakovný	  list	  rektorky	  Žilinskej	  univerzity	  v	  Žiline	  „za	  význačnú	  publikačnú	  činnosť“	  za	  
rok	  2012/13	  (udelený	  23.	  septembra	  2013).	  	  
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J.	  	  Uznanie	  v	  odborných	  alebo	  umeleckých	  kruhoch	  

Členstvo	  vo	  vedeckých	  komisiách	  a	  radách,	  vedecké	  ocenenia:	  

	  
Členstvo	  v	  redakčných	  radách	  vedeckých	  a	  odborných	  časopisov	  
	  
Člen	  redakčnej	  rady	  vedeckého	  teologického	  časopisu	  Testimonia	  Theologica	  	  

(e-‐zine	  :	  http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=2395	  ).	  

- vydáva	  EBF	  UK	  v	  Bratislave.	  –	  ISSN	  1337-‐6411	  

Člen	  redakčnej	  rady	  odborného	  zahraničného	  teologického	  časopisu	  Slovo	  

- vydáva	  Slavic	  Heritage	  Institute,	  Torrington,	  Connecticut,	  USA.	  –	  ISSN	  1097-‐6248	  

	  
Zahraničné	  prednáškové	  pobyty	  hradené	  pozývateľom	  
	  
„Renewal	  of	  the	  Churchin	  Post-‐Communist	  Countries.“	  Vyžiadaná	  prednáška	  pre	  študentov	  
a	  pedagógov	  na	  Concordia	  University,	  Wisconsin,	  USA,	  dňa	  9.	  11.	  2006.	  Výdavky	  hradené	  
pozývateľom.	  
	  
“A	  Decade	  of	  Miracles:	  The	  Role	  of	  Education	  in	  Rebuilding	  a	  Post-‐Communist	  Society,”	  vyžiadaný	  
prednáškový	  pobyt	  na	  fakultách	  v	  rámci	  Globe	  University	  –	  Minnesota	  School	  of	  Business,	  MN,	  USA,	  
uskutočnený	  v	  období	  od	  29.	  januára	  do	  10.	  februára	  2009.	  Výdavky	  hradené	  pozývateľom.	  

-‐ Minnesota	  School	  of	  Business,	  Moorhead	  Campus	  (9.	  2.	  2009)	  
-‐ Minnesota	  School	  of	  Business,	  Richfield	  Campus	  (2.	  2.	  2009)	  
-‐ Minnesota	  School	  of	  Business,	  Brooklyn	  Center	  (4.	  2.	  2009)	  
-‐ Minnesota	  School	  of	  Business,	  Woodbury	  Campus	  (5.	  2.	  2009)	  
-‐ Globe	  University,	  Minneapolis	  Campus	  (5.	  2.	  2009)	  
-‐ Minnesota	  School	  of	  Business,	  Plymouth	  Campus	  (3.	  2.	  2009)	  
-‐ Minnesota	  School	  of	  Business,	  Shakopee	  Campus	  (3.	  2.	  2009)	  
-‐ Minnesota	  School	  of	  Business,	  St.	  Cloud	  Campus	  (4.	  2.	  2009)	  
-‐ Minnesota	  School	  of	  Business,	  Blaine	  Campus	  (5.	  2.	  2009)	  

	  
Hosťujúci	  profesor	  na	  Roanoke	  College,	  Virginia,	  USA	  (Copenhaver	  Scholar	  in	  Residence),	  August	  –	  
December	  2010.	  Vyučované	  predmety:	  Introduction	  to	  Christian	  Faith	  and	  Life;	  Historical,	  Social,	  
Economical	  and	  Theological	  Aspects	  of	  Communism.	  Výdavky	  hradené	  pozývateľom.	  
	  
“Christian	  Ethics	  and	  Teaching”	  –	  vyžiadaná	  prednáška	  Campus	  Crusade	  for	  Christ	  Singapore,	  22.	  1.	  
2011.	  Výdavky	  hradené	  sponzorom	  zo	  Singapuru.	  
	  
“Christian	  Ethics	  and	  Education	  (Christian	  Ethics	  in	  the	  Workplace)”	  –	  vyžiadaná	  prednáška	  pre	  
National	  Institute	  of	  Education	  a	  pre	  Campus	  Crusade	  for	  Christ	  Singapore,	  28.	  1.	  2011.	  Výdavky	  
hradené	  sponzorom	  zo	  Singapuru.	  
	  
	  
Vyžiadané	  přednášky	  a	  aktívna	  účasť	  na	  zahraničných	  konferenciách	  
	  
„Renewal	  of	  Congregations	  in	  Central	  and	  Eastern	  Europe“,	  Michal	  Valčo,	  FPV	  ŽU;	  vyžiadaný	  referát	  
na	   zahraničnej	   konferencii	   SELK	   (Selbständige	   Evangelische	   Lutheranische	   Kirche	   in	   Deutschland),	  
Bergen-‐Bleckmar,	  Germany,	  16.-‐19.	  januára	  2005.	  
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	  „Jonathan	  Edwards	  and	  World	  Religions	  –	  An	  Alternate	  View“,	  Vyžiadaný	  koreferát	  na	  prednášku	  Dr.	  
Gerald	  McDermotta:	  „Jonathan	  Edwards	  and	  World	  Religions“,	  Konferencia	  o	  Edwardsovi:	  „Jonathan	  
Edwards	  in	  Europe“	  –	  Károli	  Gáspár	  University	  of	  the	  Reformed	  Church	  in	  Hungary,	  and	  Yale	  
University	  in	  Budapešť	  8-‐9.	  Máj	  2007.	  
	  
„Misia	  prostredníctvom	  vzdelávania.“	  Medzinárodná	  konferencia	  Středoevropského	  centra	  misijních	  
studií	  v	  Prahe,	  dňa	  20.	  6.	  2007.	  
	  
	  „A	  Culture	  Sensitive	  Christian	  Education	  –	  Reflections	  on	  the	  Cultural	  Challenges	  	  
in	  a	  Post-‐communist	  Country”,	  INTERNATIONAL	  CONFERENCE	  ON	  RESEARCH	  AND	  DEVELOPMENT	  OF	  
CHRISTIAN	  YOUTH	  WORK,	  October	  10-‐12,	  2007,	  Diak	  South,	  Kauniainen,	  Finland.	  Výdavky	  hradené	  
pozývateľom.	  
	  
„The	  Role	  of	  Lay	  Education	  in	  the	  Renewal	  of	  the	  post-‐communist	  Church	  and	  Society:	  Ten-‐year-‐long	  
Experience	  of	  the	  Bible	  School	  in	  Martin,	  Slovakia“,	  vyžiadaná	  prednáška	  na	  vnútromisijnú	  
konferenciu	  (Pastorálna	  konferencia	  Maďarskej	  evanjelickej	  cirkvi,	  organizovaná	  v	  Budapešti)	  Károli	  
Gáspár	  Református	  Egyetem,	  Budapešť,	  13.	  december	  2007.	  
	  
„Súčasné	  výzvy	  pri	  vyučovaní	  náboženstva	  a	  práci	  s	  mladými	  ľuďmi	  na	  Slovensku“,	  prednáška	  na	  
medzinárodnej	  zahraničnej	  konferencii	  „Katechetické	  dny	  –	  Náboženská	  otázka	  ve	  výchově	  a	  vzdělání	  
v	  Československu	  (ČR	  a	  SR)	  v	  letech	  1918-‐2008“	  Ostravskej	  univerzity,	  Smilovice	  30.-‐31.	  Októbra	  
2008.	  	  	  
	  
„Misijné	  výzvy	  pre	  prácu	  s	  mladými	  ľuďmi	  na	  Slovensku“,	  vyžiadaná	  prednáška	  na	  medzinárodný	  
Workshop	  SCSM	  (Stredoeurópske	  Centrum	  Misijních	  Studií)	  pre	  učiteľov	  misiológie,	  Praha,	  24.11.	  
2008.	  
	  
„Lutherova	  reformácia	  a	  charizmatické	  hnutia“,	  vyžiadaná	  prednáška	  na	  pastorálnu	  konferenciu	  
Slezské	  církve	  evangelické	  a.v.	  v	  Českém	  Těšíně,	  Český	  Těšín,	  29.9.	  2008.	  	  
	  
„A	  Decade	  of	  Miracles:	  The	  Role	  of	  Education	  in	  Renewing	  a	  Post-‐Communist	  Society.“	  Vyžiadaná	  
prednáška	  na	  Concordia	  College,	  Moorhead,	  MN,	  USA,	  dňa	  7.	  2.	  2009.	  
	  
„Druhý	  Martin	  reformácie:	  Úloha	  Martina	  Chemnitza	  vo	  vývoji	  evanjelickej	  a.	  v.	  cirkvi	  a	  jej	  učenia	  po	  
Lutherovej	  smrti.“	  Vyžiadaná	  prednáška	  pre	  Lutherovu	  Společnost,	  Praha,	  dňa	  26.	  05.	  2009.	  
	  
„Current	  Challenges	  and	  Perspectives	  of	  Education	  in	  Slovak	  Universities“	  –	  vyžiadaná	  prednáška	  
v	  rámci	  série	  prednášok	  Explore	  Globe	  Education	  Network	  Communities	  na	  Globe	  University	  -‐	  
Minnesota	  School	  of	  Business,	  13.	  November	  2009.	  Výdavky	  hradené	  pozývateľom.	  
	  
„Current	  Challenges	  and	  Perspectives	  of	  Education	  in	  Slovak	  Universities“	  –	  vyžiadaná	  aktívna	  účasť	  
v	  panelovej	  diskusii	  pod	  názvom	  	  Building	  Global	  Communities	  Through	  Education	  na	  Globe	  
University	  -‐	  Minnesota	  School	  of	  Business,	  16.	  November	  2009.	  Výdavky	  hradené	  pozývateľom.	  
	  
„GMO	  a	  kresťanská	  viera:	  pohľad	  teológa“	  –	  vyžiadaná	  prednáška	  na	  konferencii	  „GMO-‐mýty	  a	  
legendy”,	  Prírodovedecká	  fakulta	  Masarykovej	  univerzity	  v	  Brne,	  8.-‐9.	  4.	  2010	  v	  Brne.	  
	  
	  
Vyžiadané	  prednášky	  a	  aktívna	  účasť	  na	  domácich	  konferenciách	  a	  odborných	  diskusiách	  
	  
„Chápanie	  tolerancie	  v	  minulosti	  a	  dnes“,	  Pastorálna	  konferencia	  s	  medzinárodnou	  účasťou:	  
východomoravského	  ČCE,	  myjavského	  a	  považského	  seniorátu:,	  Lubina,	  13.	  októbra	  2003.	  	  
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„Vzťah	  reformátorov	  a	  reformačných	  cirkví	  k	  charizmatikom.“	  Konferencia	  Ekumenickej	  rady	  cirkví	  
v	  SR,	  dňa	  13.	  5.	  2004,	  konanej	  na	  EBF	  UK	  v	  Bratislave.	  
	  
	  „Ježiš	  Kristus	  a	  jeho	  tajomstvo	  dobrého	  manažmentu	  času“,	  Konferencia	  kresťanského	  šafárenia:	  
„Dary	  v	  službe“,	  20.-‐21.	  mája	  2005,	  Janoškov	  dom.	  
	  
„Žena	  v	  spisoch	  apoštolských	  otcov.“	  Medzinárodné	  ekumenické	  sympózium	  s	  názvom	  Žena	  v	  cirkvi,	  
konané	  na	  EBF	  UK	  v	  Bratislave,	  dňa	  26.	  10.	  2006.	  
	  
„Odkaz	  Hurbanových	  zápasov	  pre	  dnešok:	  Zápas	  o	  čistotu	  evanjelického	  učenia	  v	  Hurbanovom	  spise	  
"Únia".	  Prednáška	  z	  medzinárodného	  vedeckého	  sympózia	  EBF	  UK	  v	  Bratislave	  v	  závere	  roka	  Jozefa	  
Miloslava	  Hurbana	  s	  názvom:	  Jozef	  Miloslav	  Hurban,	  evanjelický	  teológ	  a	  národovec,	  dňa	  12.	  
decembra	  2007.	  
	  
„Emancipácia	  žien	  ako	  jeden	  z	  dôsledkov	  teológie	  stvorenia:	  Úloha	  a	  postavenie	  ženy	  v	  ranej	  cirkvi.“	  
Medzinárodná	  vedecká	  konferencia	  Žilinskej	  univerzity	  v	  Žiline,	  uskutočnená	  pri	  príležitosti	  10.	  
výročia	  založenia	  Fakulty	  prírodných	  vied	  pod	  názvom	  Aktuálne	  problémy	  výchovy	  k	  euroobčianstvu	  v	  
dimenziách	  spoločensko-‐vedných	  odborov.	  Strečno,	  10.-‐11.9.	  2008.	  
	  
„Slová	  ustanovenia	  eucharistie	  v	  podaní	  apoštola	  Pavla	  a	  ich	  interpretácia	  u	  Martina	  Chemnitza.“	  
Medzinárodná	  konferencia	  s	  názvom	  Univerzalizmus	  apoštola	  Pavla	  organizovaná	  Teologickým	  
inštitútom	  Teologickej	  fakulty	  Katolíckej	  univerzity	  v	  Ružomberku,	  Spišská	  Kapitula,	  dňa	  5.	  12.	  2008.	  
	  
„Reflexia	  Pavlovho	  chápania	  Starého	  zákona	  v	  spisoch	  apoštolských	  otcov.“	  Medzinárodná	  vedecká	  
konferencia	  v	  Roku	  svätého	  Pavla	  s	  názvom:	  Pavlova	  rétorika	  na	  pozadí	  Starého	  zákona	  na	  
Gréckokatolíckej	  teologickej	  fakulte,	  Prešovskej	  univerzity	  v	  Prešove	  v	  spolupráci	  s	  Viedenskou	  
univerzitou	  –	  Katolíckou	  teologickou	  fakultou	  a	  Inštitútom	  pre	  starozákonnú	  biblickú	  vedu	  vo	  Viedni,	  
dňa	  5.-‐6.	  5.	  2009.	  
	  
„O	  kríze	  rodičovstva	  alebo	  ‘Otec,	  mama,	  kde	  ste?’”	  Aktívna	  účasť	  v	  panelovej	  diskusii.	  Filozofická	  
kaviareň	  Nádácie	  Polis,	  Žilina,	  dňa	  17.	  mája	  2009.	  
	  
„Luther	  o	  jednote	  cirkvi“	  Pastorálna	  konferencia	  Bratislavského	  seniorátu	  ECAV	  na	  Slovensku,	  
Piešťany,	  dňa	  13.	  04.	  2010.	  
	  
„GMO	  and	  Christian	  Faith:	  Theological	  and	  Ethical	  Aspects.“	  Medzinárodná	  vedecká	  konferencia	  
s	  názvom	  Biblie	  a	  etika:	  Etické	  dimenzie	  správania	  v	  Banskej	  Bystrici,	  Pedagogická	  fakulta	  UMB,	  dňa	  
1.	  marca	  2011.	  
	  
„The	  ‘New	  Perspective’	  on	  Paul	  and	  the	  ‘Introspective	  Conscience’	  of	  the	  West.”	  Medzinárodná	  
vedecká	  konferencia	  s	  názvom	  Paul’s	  Doctrine	  of	  Justification	  by	  Faith	  in	  the	  Context	  of	  a	  Jewish-‐
Christian	  Dialogue	  v	  rámci	  vedecko-‐výskumného	  projektu	  VEGA	  č.	  1/0107/10	  v	  Bratislave,	  EBF	  UK,	  
v	  dňoch	  5.-‐6.	  mája	  2011.	  
	  
„Communism	  as	  a	  Christian	  Heresy:	  A	  False	  (and	  Failing)	  Prophecy	  of	  an	  Ideology.”	  Prednáška	  na	  26.	  
Svetovom	  kongrese	  Československej	  spoločnosti	  pre	  vedu	  a	  umenie	  s	  názvom:	  „SVU	  and	  Its	  Role	  in	  
the	  Era	  of	  Globalisation“.	  Žilinská	  univerzita	  v	  Žiline,	  1.-‐6.	  Júla	  2012.	  
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Ostatné	  

Zahraničná	  pracovná	  cesta	  do	  Singapuru	  v	  septembri	  2011	  s	  cieľom	  nadviazať	  nové	  a	  upevniť	  
vzniknuté	  kontakty	  s	  tamojšími	  vzdelávacími	  inštitúciami:	  	  

- Nanyang	  Technological	  University	  (http://www.ntu.edu.sg/Pages/default.aspx),	  School	  of	  
Humanities	  and	  Social	  Sciences,	  The	  Division	  of	  Sociology;	  	  

- National	  Institute	  of	  Education,	  Singapore	  (http://www.nie.edu.sg/);	  

	  
propagovať	  naše	  študijné	  programy	  a	  skúmať	  možnosti	  študentských	  a	  pedagogických	  mobilít,	  či	  
prípadných	  spoločných	  výskumných	  projektov.	  Cesta	  bola	  hradená	  sponzormi	  so	  Singapuru.	  	  

	  

	  

	  


