FUNKCIONÁRI VEGA
V 2. POLOVICI 6. FUNKČNÉHO OBDOBIA
V júni 2012 sa uskutočnili prvé zasadnutia komisií VEGA vo funkčnom období 2012 – 2016, 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 dochádza k výmene funkcií
predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií VEGA, ako aj funkcie predsedu
a podpredsedu VEGA. Prehľad aktuálnych funkcionárov s účinnosťou od 20. júna 2014:
Členovia rozšíreného predsedníctva VEGA:
Odbor vedy
Organizácia/
Funkcia
a techniky/
rezort
v komisii VEGA
špecializácia
Komisia VEGA č. 1 pre matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne
vedy
pravdepodobnosť
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. a matematická
SAV
predseda
štatistika
všeobecná fyzika
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
VŠ
podpredseda
a matematická fyzika
Komisia VEGA č. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské
zdroje)
Meno, priezvisko a tituly

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

astrofyzika

SAV

predseda

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

hydrológia

VŠ

podpredseda

Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie
doc. Ing. Miroslav Boča, PhD., Dr.
anorganická chémia SAV
predseda
techn.
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

analytická chémia

VŠ

podpredseda

VŠ

predseda

Komisia VEGA č. 4 pre biologické vedy
doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.

entomológia

genetika (aj pre
lekárske,
farmaceutické,
Mgr. Miroslav Chovanec , PhD.
SAV
podpredseda
veterinárne,
poľnohospodárske
a lesnícke vedy)
Komisia VEGA č. 5 pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné
odbory informačných a komunikačných technológií
Ing. Štefan Chromik, DrSc.

mikroelektronika

SAV

predseda

prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.

mikroelektronika

VŠ

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
náuka o nekovových
doc. Dr. Ing. Martin-Tchingnabé
materiáloch a
SAV
predseda
Palou
stavebných hmotách
environmentálne
inžinierstvo (baníctvo,
prof. RNDr. Nadežda Števulová,
hutníctvo,
VŠ
podpredsedníčka
PhD.
vodohospodárske
vedy)
Komisia VEGA č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných
technológií a materiálové inžinierstvo
jadrová technika
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
a energetika (aj pre VŠ
predseda
elektrotechniku)
SAV
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
meracia technika
podpredseda
Komisia VEGA č. 8 pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy
doc. MVDr. Štefan Faix, CSc.

veterinárske vedy

SAV

špeciálna živočíšna
VŠ
produkcia
Komisia VEGA č. 9 pre lekárske vedy a farmaceutické vedy
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.

prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc.

farmakológia

SAV

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

klinické lekárske vedy VŠ

predseda
podpredseda

predseda

podpredseda

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

slovenské dejiny

SAV

predseda

prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

sociológia

VŠ

podpredseda

Komisia VEGA č. 11 pre vedy o človeku (psychológia, pedagogika, vedy o športe)
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková,
športová edukológia VŠ
predsedníčka
CSc.
doc. Mgr. Peter Halama, PhD.

psychologické vedy

SAV

Komisia VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu
cudzie jazyky a
prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc.
VŠ
kultúry
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

literárna veda

podpredseda
predseda

SAV

podpredsedníčka
predsedníčka

Komisia VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy
Ing. Ivana Šikulová, PhD.

svetová ekonomika

SAV

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.

ekonomická teória

VŠ
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podpredsedníčka

