16. septembra 2017 oslávil PhDr. Peter
Kovaľ, PhD., 40 rokov svojho života.
Narodil sa v Prešove, kde absolvoval
celé svoje štúdium. Základné a stredoškolské vzdelanie získal na ZŠ Kúpeľnej
a Gymnáziu Konštantínova. Učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích
predmetov
v kombinácii dejepis – filozofia úspešne ukončil v roku 2001 na Filozofickej
fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove
(diplomová práca: Belo Klein-Tesnoskalský – príspevok k jeho životu a dielu).
Tu pokračoval ďalej v štúdiu ako interný doktorand. V roku 2003 získal akaPhDr. Peter Kovaľ, PhD.
demický titul PhDr. (rigorózna práca:
Slovenská historiografia o slovensko-rusínsko-ukrajinských vzťahoch v 19. storočí
a v prvej polovici 20. storočia.) a v roku 2006 získal vedecký titul PhD. (dizertačná
práca: Slováci a ich vnímanie etnických hraníc na severovýchode Slovenska v druhej
polovici 19. a prvej polovici 20. storočia).
PhDr. Peter Kovaľ, PhD., od roku 2005 pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte
histórie FF PU v Prešove na Katedre novovekých a najnovších slovenských dejín.
V rámci pedagogickej činnosti sa PhDr. Peter Kovaľ, PhD., sústreďuje na dejiny Československa v 20. storočí a dejiny svetovej historiografie. Zabezpečuje prednášky
a semináre z povinných disciplín Slovenské a česko-slovenské dejiny po roku 1918
a Dejiny svetovej historiografie. Z výberových predmetov sú to Politický systém
Československa, Cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku v rokoch 1918 – 1989,
Česko-slovenské vzťahy po roku 1945. Bol tiež školiteľom desiatkam študentov píšucich záverečné kvalifikačné práce prvého i druhého stupňa vysokoškolského štúdia.
Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberá predovšetkým československými dejinami 20. storočia s dôrazom na regionálne dejiny východného Slovenska. Zaoberá
sa problematikou etnicity Slovákov a Rusínov na severovýchode Slovenska, dejinami gréckokatolíckej cirkvi a v súčasnosti dominantne svoju pozornosť sústreďuje
na dejiny zdravotníctva na Slovensku v medzivojnovom období. Výsledky svojho
vedeckého výskumu publikuje v mnohých domácich i zahraničných periodikách
a zborníkoch. Je spoluautorom viacerých kolektívnych monografií: Veľká doba a jej
dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia (2012), T. G. Masaryk a Slované (2013), Kapitoly
z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství (2015), Fragmenty z historie medicíny
a veterinárního lékařství (2016), Medicína, farmacie a veterinární lékařství (2017). Aktívne
vystupuje na domácich i zahraničných konferenciách. Spoluorganizoval viaceré odborné a vedecké podujatie a pôsobí v redakcii inštitucionálneho periodika Dejiny.
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PhDr. Peter Kovaľ, PhD., bol zástupcom a riešiteľom viacerých grantových projektov
VEGA. Spomenieme len niektoré: Slováci, Rusíni a Ukrajinci a ich vnímanie vlastného etnického a geografického prostredia od 2. polovice 18. st. do 1. polovice 20. st. (VEGA
č. 1/0371/03), Multikultúrny a multietnický charakter východoslovenských miest a jeho vplyv
na zlomové udalosti v ich dejinách 19. a 20. storočia (Šarišská župa), (VEGA č. 1/0092/09),
Historický vývin východného Slovenska v kontexte moderného národného vývinu Slovákov
v 19. a prvej polovici 20. storočia (VEGA č. 1/0115/12), Šariš v historickom kontexte jedného
storočia (1848 – 1948) (VEGA 1/0428/15), Podkarpatská Rus a Slovensko v medzivojnovom Československu – hľadanie spoločnej koexistencie (VEGA 1/0033/15). V súčasnosti
participuje na riešení projektu APVV-15-0036 Východné Slovensko v 19. a 20. storočí
vo vzťahu centra a periférie. PhDr. Peter Kovaľ, PhD. Je členom Slovenskej historickej
spoločnosti pri SAV a Historickej spoločnosti kráľovského mesta Prešov.
Oslávencovi PhDr. Petrovi Kovaľovi, PhD., prajeme do ďalšej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce, ale i do osobného a rodinného života najmä veľa zdravia,
šťastia, spokojnosti a úspechov.
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