Profesijný životopis

Meno a priezvisko, tituly

Leonard Kornoš, RNDr., PhD.

Dátum a miesto narodenia

1956

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1976-1982 Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave,
fyzika hraničných odborov, promovaný fyzik
1984 Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave,
fyzika hraničných odborov, RNDr.

Ďalšie vzdelávanie

Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

2006 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
v Bratislave, astrofyzika, PhD.
1984-1986 - Astronomický ústav SAV, Tatranská
Lomnica, študijný pobyt
1982 - Pakr kultúry a oddychu Bratislava, astronomický
úsek, odborný pracovník
1982-1983 - základná vojenská služba
1983-1984 - Telovýchovná jednotaVinohrady BSP,
Bratislava, tréner
1986-1994 - Športové gymnázium, Bratislava,
pedagogický pracovník
1994 - doteraz - Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK v Bratislave, vedecký pracovník
Nebeská mechanika (1) a (2) – cvičenie od r. 1996,
prednášky od r. 2004
Astrometria – výberová prednáška, od r. 2000
Seminár z astronómie a astrofyziky (1) - (4) – od r. 2011
Laboratórne práce (1) – od r. 1996
Odborná prax na Astronomickom a geofyzikálnom
observatóriu v Modre – od r. 1996
Vedenie štyroch diplomantov do úspešnej obhajoby v
rokoch 2000, 2008 a 2010 (2)
Konzultant pri troch dizertačných prácach

Odborné alebo umelecké zameranie

Astronómia, medziplanetárna hmota, vzájomné vzťahy
medzi asteroidmi, kométami a meteoroidmi

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia
podľa smernice č. 13/2005-R o bibliografickej registrácii
a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov (AAB ap.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

(ADC) Vedecké práce v zahraničných karentovaných
časopisoch (17)
(ADD) Vedecké práce v domácich karentovaných
časopisoch (3)
(ADE) Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných
časopisoch (14)
(ADF) Vedecké práce v domácich nekarentovaných
časopisoch (3)
(AED) Vedecké práce v domácich recenzovaných
vedeckých zborníkoch (9)
(AFC) Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách (4)
(AFG) Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
(4)
(AEF) Vedecké práce v domácich nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch (1)
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v
citačných indexoch (62)
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v
citačných indexoch (6)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v
citačných indexoch (7)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v
citačných indexoch (5)

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Počet doktorandov: školených
ukončených

