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FUNKCIONÁRI VEGA 
V 2. POLOVICI 7. FUNKČNÉHO OBDOBIA 

 
 

V júni 2016 sa uskutočnili prvé zasadnutia komisií VEGA vo funkčnom období                  
2016 – 2020, na ktorých sa volili príslušní predsedovia a podpredsedovia jednotlivých 
komisií. Predsedovia a podpredsedovia komisií VEGA tvoria rozšírené predsedníctvo VEGA, 
ktoré na svojom prvom zasadnutí zvolilo zo svojich radov predsedu a podpredsedu VEGA 
a ostatných 4 členov predsedníctva VEGA, ktoré je šesťčlenné.  

 
V súvislosti s uplynutím 2-ročného funkčného obdobia (s účinnosťou od 21. júna 2018) 

dochádza k výmene funkcií predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií VEGA, ako aj 
funkcie predsedu a podpredsedu VEGA. 

 
 
Predseda VEGA: 
Ing. Peter Múčka, CSc., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
 
Podpredseda VEGA: 
prof. PhDr. František Gahér, CSc., Filozofická fakulta UK 
 
 
Členovia predsedníctva VEGA: 
 

prírodné vedy prof. Ing. Milan Polakovič, PhD. VŠ 

technické vedy 
Ing. Peter Múčka, CSc. 
predseda VEGA 

SAV 

lekárske vedy doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc. SAV 

pôdohospodárske vedy prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. VŠ 

spoločenské vedy 
prof. PhDr. František Gahér, CSc. 
podpredseda VEGA 

VŠ 

humanitné vedy prof. PaedDr. René Bílik, CSc. SAV 
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Členovia rozšíreného predsedníctva VEGA: 
 

Meno, priezvisko a tituly  
Odbor vedy 
a techniky/ 
špecializácia 

Organizácia/ 
rezort 

Funkcia 
v komisii VEGA 

 
Komisia VEGA č. 1 pre matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne 
vedy 

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc. 
všeobecná fyzika 
a matematická fyzika 

VŠ predseda 

doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. 
pravdepodobnosť 
a matematická 
štatistika 

SAV podpredseda 

 
Komisia VEGA č. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské 
zdroje) 

prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. hydrológia VŠ predsedníčka 

doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. krajinná ekológia SAV podpredsedníčka  

 
Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie 

prof. Ing. Milan Polakovič, PhD. 
chemické inžinierstvo 
a riadenie procesov 

VŠ predseda 

doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. anorganická chémia SAV podpredseda 

 
Komisia VEGA č. 4 pre biologické vedy 

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. 

genetika (aj pre 
lekárske, 
farmaceutické, 
veterinárne,  
poľnohospodárske  
a lesnícke vedy) 

VŠ predsedníčka 

MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 

virológia 
(aj pre lekárske, 
farmaceutické, 
veterinárne, 
poľnohospodárske 
a lesnícke vedy) 

SAV podpredseda 

 
Komisia VEGA č. 5 pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné 
odbory informačných a komunikačných technológií 

prof. Ing. Viera  Stopjaková, PhD. mikroelektronika VŠ predsedníčka 

Ing. Štefan Chromik, DrSc. 

ostatné 
príbuzné odbory 
materiálového 
inžinierstva  

SAV podpredseda 
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Komisia VEGA č. 6 pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu) 
a environmentálne inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied 

prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé 
Palou 

ostatné príbuzné 
odbory stavebného 
inžinierstva a dopravy 

SAV predseda 

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. 
inžinierske 
konštrukcie 
a dopravné stavby 

VŠ podpredseda 

 
Komisia VEGA č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných 
technológií a materiálové inžinierstvo 

prof. Ing. Justín Murín, DrSc. 
jadrová technika 
a energetika (aj pre 
elektrotechniku) 

VŠ 
 

predseda 

Ing. Peter Múčka, CSc. 
aplikovaná 
mechanika 

SAV 
 
podpredseda 
 

 
Komisia VEGA č. 8 pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. ochrana rastlín VŠ predseda 

doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. 

parazitológia (aj pre 
lekárske, 
farmaceutické, 
veterinárne, 
poľnohospodárske, 
lesnícke 
a vodohospodárske 
vedy) 

SAV podpredseda 

 
Komisia VEGA č. 9 pre lekárske vedy a farmaceutické vedy 

doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc. 
anatómia, histológia 
a embryológia 

SAV 
 
predsedníčka 
 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, 
DrSc. 

normálna 
a patologická 
fyziológia 

VŠ 

 
podpredsedníčka 
 
 

 
Komisia VEGA č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia, 
politológia, teológia) 

prof. PhDr. František Gahér, CSc. 
logika a metodológia 
vedy 

VŠ predseda 

PhDr. Karol Pieta, DrSc. archeológia SAV podpredseda 

 
Komisia VEGA č. 11 pre vedy o človeku (psychológia, pedagogika, vedy o športe) 

doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, 
PhD. 

športová edukológia VŠ predseda 

Mgr. Denisa Fedáková, PhD. psychológia práce SAV podpredsedníčka 
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Komisia VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu 

prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. literárna veda VŠ predseda 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
teória a dejiny 
slovenskej literatúry 

SAV podpredseda 

 
Komisia VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy 

Ing. Ivan Lichner, PhD. 
ekonometria 
a operačný výskum 

SAV 
predseda 
 

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 
ekonomika 
a manažment 
podniku 

VŠ podpredsedníčka 

 


