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Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
11. máj 1963, Bánovce nad Bebravou
(2000 – 2005) Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave, externé doktorandské štúdium (PhD.), odbor
evanjelická teológia.
(1982 – 1987) Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta
v Bratislave, denné štúdium (ukončené štátnou skúškou s priznaným
titulom Mgr. na základe osvedčenia Univerzity Komenského
v Bratislave zo dňa 4. 3. 1992)
(1992) študijný pobyt na Lutheran Theological Seminary in
Philadelphia, USA

(1985 – 1986) Študijný pobyt na Karl-Marx Universität, Leipzig,
Sektion Theologie
Priebeh zamestnaní (1999 – súčasnosť) Univerzita Komenského, Evanjelická bohoslovecká
fakulta, Katedra novej zmluvy, Bartókova 8, 811 02 Bratislava - (1999
– 2007 čiastočný úväzok, 2007 – súčasnosť, plný úväzok) ako odborný
asistent (v rokoch 2007 – 2011 ako dekan fakulty),
(1999 – 2002) Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Palisády 46, 811
06 Bratislava - ako spirituál Teologického domova pri EBF UK,
(2002 – 2007) Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,
Palisády 46, 811 06 Bratislava - ako generálny tajomník,
(1995 – 1999) Svetový luteránsky zväz v Ženeve, oddelenie pre misiu
a rozvoj, 150 route de Ferney, 1218 Grand Saconnex, Ženeva - ako
tajomník pre prácu s mládežou,
(1987 – 1995) Evanjelická cirkvi a. v. na Slovensku, Palisády 46, 811
06 Bratislava - ako kaplán v Pliešovciach a od roku 1989 zborový farár
v Nitre,
Priebeh
Univerzita Komenského, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Katedra
pedagogickej
novej zmluvy, Bartókova 8, 811 02 Bratislava
činnosti
1999 – 2005 – vedenie seminárov a cvičení,
(pracovisko
2005 – 2007 – Gréčtina I, Gréčtina II, Exegéza synoptických evanjelií,
a predmety)
Teológia novej zmluvy – Ježišova teológia, Život Ježiša, Etika Novej
zmluvy, Vybrané kapitoly z teológie NZ,
2007 – 2014 – predchádzajúce predmety + Biblospyt Novej zmluvy,
Odborné alebo
novozmluvná teológia, novozmluvná etika, ekumenika,
umelecké
medzináboženský dialóg,
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ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)
(autorské hárky)
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a kategórie
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
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AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
AAB, podľa
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monografiách (1)
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (9)
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich
vydavateľstvách (1) – 1,86 AH
BCI Skriptá a učebné texty (4) - 7,2 AH
BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (12)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (21)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (2)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
(1)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (4)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (4)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (15)
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