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Dátum a miesto narodenia

1978, Košice-Šaca, Slovenská republika

Vysokoškolské vzdelanie
a ďalší akademický rast

2002 – 2005: doktorandské štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, F
BERG ukončené obhajobou doktorandskej práce: Geochemickopetrograficko-mineralogická charakteristika granitoidov Braniska a Čiernej
hory a ich petrologická a geotektonická interpretácia (školiteľ: prof. RNDr.
Stanislav Jacko, CSc., školiteľ-špecialista: RNDr. Igor Broska, CSc.)
1997 – 2002: inžinierske štúdium na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v odbore geoprieskum,
v špecializácii geologické inžinierstvo ukončené obhajobou diplomovej práce:
Geologicko-petrografická charakteristika a vývoj andezitových telies Maliniak
a Lysá stráž vulkanického komplexu Lysá Stráž – Oblík, Slanské vrchy
(školiteľ: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.) a štátnou skúškou.

Ďalšie vzdelávanie

2017, máj: týždňový pobyt na Geologickom inštitúte Univerzity Adama
Mickiewicza v Poznani v Poľsku v rámci programu ERASMUS
2007, jún: týždňový pobyt na Geografickom inštitúte Univerzity v Kolíne nad
Rýnom v Nemecku v rámci programu ERASMUS
2004, október – november: dvojmesačný študijný pobyt na Petrologickom
inštitúte Viedenskej univerzity v Rakúsku v rámci programu CEEPUS
2004, január: 10-dňový študijný pobyt na Geologickom ústave SAV
v Bratislave (RNDr. Igor Broska, CSc.)
2003, apríl: 10-dňový študijný pobyt na Geologickom ústave SAV
v Bratislave (RNDr. Igor Broska, CSc.)
1999 – 2001: doplňujúce pedagogické štúdium na Katedre inžinierskej
pedagogiky Technickej univerzity v Košiciach ukončené obhajobou
záverečnej práce: Fyziografická a dynamická geológia – Inštrukčné listy
k systému VUC (školiteľ: RNDr. Michal Blaško, PhD.) a štátnou skúškou
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2005, september – súčasnosť: vysokoškolská učiteľka vo funkcii odborná
asistentka v študijnom odbore Geografia na Ústave geografie Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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činnosti
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Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:
• Základy geológie pre geografov, 1. stupeň štúdia; prednášky/cvičenia
• Geológia a petrografia, 1. a 2. stupeň štúdia; prednášky/cvičenia
• Krajina vo štvrtohorách, 1. a 2. stupeň štúdia; prednášky/cvičenia
• Nerastné suroviny – geologické a environmentálne relácie, 2. stupeň
štúdia; prednášky/cvičenia
• Geologická exkurzia, 1. stupeň štúdia; cvičenia
• Kartografia a topografia, 1. stupeň štúdia; cvičenia
• Geomorfológia, 1. stupeň štúdia; cvičenia
• Topografické praktikum, 1. stupeň štúdia; cvičenia
• Endogénne geologické procesy, 1. stupeň štúdia; cvičenia
• Mapovací kurz z fyzickej geografie, 1. stupeň štúdia; cvičenia
F BERG, Technická univerzita v Košiciach:
• Mineralógia, 1. stupeň štúdia; cvičenia

Odborné alebo umelecké
zameranie

Provenienčná analýza (ťažké minerály, obliakový materiál) zameraná na
paleogeografické rekonštrukcie
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AAB Bónová, K. (100%), 2018: Ťažké minerály pieskovcových súvrství
magurského pásma na východnom Slovensku – proveniencia
a paleogeografické implikácie. UPJŠ, Košice, 1 – 186. ISBN 978-80-8152637-4, [AH 13,24]; recenzenti: Igor Broska, Ján Soták.
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umeleckú prácu

Kontaktná adresa

BCI Bónová, K. (100%), 2017: Základy geológie pre geografov.
Vysokoškolské skriptá, UPJŠ, Košice, 1 – 124. ISBN 978-80-8152-541-4,
[AH 8,63]; recenzenti: Jozef Hók, Štefan Ferenc.
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 49, z nich je v prehľade uvedených
21):
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (5)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (7)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS (2)
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS (1)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách (1)
Štatistika ohlasov (44):
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných
indexoch (14)
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch
(5)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných
indexoch (10)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch (15)
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