Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku združovala v období rokov
osemdesiatich až deväťdesiatich minulého storočia viac ako 100 členov. Išlo o zástupcov z rôznych
odvetví národného hospodárstva, výskumných ústavov a inštitúcií, vysokých škôl a najmä členov,
absolventov dlhodobého kurzu.
Spoločnosť poskytovala možnosť vzájomnej komunikácie, výmeny informácií v tomto
vednom odbore. Možnosť stretávania sa s poprednými domácimi a zahraničnými odborníkmi.
O dobrej atmosfére v spoločnosti svedčí aj to, že máme vlastnú tribologickú hymnu s názvom „Ja
mám tragač starý“. Podnet na hymnu vznikol ešte počas I. sympózia INTERTRIBO v roku 1981.
Podľa zistenia bola to pieseň (o mazaní, mazivách a brabancovom oleji) pracovníkov obchodno
technických služieb distribučných podnikov palív a mazív Benzina a Benzinol.
Nasledovný prehľad má pripomenúť, aký bol chronologický priebeh činnosti v tejto
odbornej oblasti a zároveň má dať podnet na jeho doplnenie a kontrolu zo strany odbornej
verejnosti.
Dátum
1954
1957
1958
1969
1971

1972
1975
1975
1981
1982

Udalosti
Smernica pre organizáciu techniky mazania
v závodoch ministerstva strojárenstva č.70/54
Vznik organizovanej činnosti v odbore techniky mazania
v Československu
Začatie vydávania časopisu „Ropa a uhlie“
a organizovanie konferencie o rope
Vznik n. p. Benzinol na Slovensku
Vznik odbornej skupiny pre tribológiu a tribotechniku pri
Slovenskej spoločnosti pre priemyselnú chémiu
Prieskum stavu tribotechniky na Slovensku
v 18 vybraných podnikoch
Pokyny FMVS č.19/75 k organizácii mazacích služieb
Otvorenie dlhodobého kurzu „Tribotechnik“ v DT Žilina
I.medzinárodné sympózium „INTERTRBO“, Vysoké
Tatry, 27. – 29. 4. 1981
Postgraduálne štúdium v odbore tribológie a
tribotechniky

1984

Vznik „Centra tribológie“ v Bratislave

1988

1997

Postgraduálne štúdium „Problematika trenia, mazania
a opotrebovania v technickej praxi
Postgraduálne štúdium „Problematika trenia, mazania
a opotrebovania v technickej praxi
Vznik Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a
tribotechniku
Účasť na 1.svetovom tribologickom kongrese

2009

X. medzinárodné sympózium INTERTRIBO

1990
1992

Poznámky
V roku1967 bola smernica
zrušená
VÚPM Benzina Praha
Ing. Emil Šafr
VÚRUP Bratislava
Bratislava, OTS
Ing. Jíři Stuchlík
Dr. Ing. Xeno Liebel
František Neumann
Ing. Jozef Stopka
František Neumann
Ing. H. Zahradníková
Štrbské pleso,
hotel Patria
SVŠT,
chemická
a
technologická
fakulta,
Bratislava
SVŠT, strojnícka fakulta,
koordinátor, Doc. Ing. Jozef
Čekovský, CSc.
SVŠT, strojnícka fakulta,
Bratislava
SVŠT, strojnícka fakulta,
Bratislava
15.9.1992, Bratislava
Londýn, 8. – 12.9.1997
Stará Lesná,
21. – 23.10.2009

V prehľade boli uvedené významné osobnosti a udalosti, ktoré sa uskutočnili v priebehu
minulých rokov a prispeli, zmenili dianie v odbore tribológie, tribotechniky a organizácii mazacích
služieb.

