K významnej udalosti, ktorá patrí už do histórie bolo to, že na podnet SVŠT v Bratislave
a Odbornej skupiny pre tribológiu a tribotechniku bolo zriadené Centrum tribológie v Bratislave.
Slávnostný akt podpísania dohody o zriadení Centra tribológie sa uskutočnil 12.mája 1984
v Bratislave na SVŠT a zúčastnil sa ho aj prezident Medzinárodnej tribologickej spoločnosti (ITC),
prof. P.H. Jost z Veľkej Británie. Koordinačným pracoviskom bola Strojnícka fakulta SVŠT
v Bratislave. Výkonným tajomníkom bol Doc. Ing. Jozef Čekovský, CSc. Žiaľ činnosť centra
tribológie po určitom čase zanikla.
V období po roku 1989 nastali v činnosti Spoločnosti slovenských tribológov podstatné
zmeny. Odborná skupina pre tribológiu a tribotechniku, ako už bolo uvedené, vykonávala činnosť
v rámci ZSVTS Spoločnosti pre priemyselnú chémiu. Predsedom spoločnosti v tom čase bol Ing.
Miloš Revús, ktorý činnosť Odbornej skupiny hodnotil veľmi kladne. Vzhľadom na nové podmienky
a zámery vznikla požiadavka na vytvorenie Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku.
Na základe toho bol vypracovaný a predložený návrh stanov „Slovenskej spoločnosti pre tribológiu
a tribotechniku“ na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré potvrdilo predložený návrh
a spoločnosť bola zaregistrovaná dňa 15.9.1992 pod číslom spisu VVS/1-100/90-6437. Následne na
to, bola predložená aj žiadosť o pridelenie identifikačného čísla organizácie IČO – 30843618 na
Mestskej správe SŠU v Bratislave, ktoré bolo potvrdené dňa 30.9.1992. Prvé valné zhromaždenie
spoločnosti sa uskutočnilo dňa 24.11.1993 v Dome techniky v Bratislave. Na tomto zhromaždení
bol zvolený nový výkonný výbor spoločnosti, kde za predsedu bol zvolený prof. Ing. Pavel Blaškovitš
DrSc. Ďalšia činnosť bola zameraná na prípravu odborných kádrov, technických pracovníkov,
tribotechnikov a to v rámci dlhodobých kurzov. V rámci dlhodobých kurzov boli pripravovaní
odborníci pre výkon funkcie Tribotechnik-mazací technik. Kurzy organizačne zabezpečovali
v minulosti Domy techniky ČSVTS, konkrétne DT v Žiline, Ing. Helena Zahradníková a to v rokoch od
1975 do 1988 v spolupráci s Odbornou skupinou pre tribológiu a tribotechniku pri Slovenskej
spoločnosti priemyselnej chémie ČSVTS, a so Strojárenským inštitútom v Prahe.
Na tejto spolupráci sa podielali najmä Vladislav Marek, Bohumil Buchtela, Ing. Jozef Stopka a
ďalší. V ďalšom období kurz organizačne zabezpečoval DT v Bratislave, Mgr. Soňa Smékalová
a RNDr. Pavol Klucho pod odborným vedením garanta kurzu Ing. Jozefa Stopku. Dlhodobý kurz
v celom jeho časovom priebehu absolvovalo viac ako 500 účastníkov, technických pracovníkov
z praxe.
Pozornosť bola venovaná aj príprave vysokoškolských odborných kádrov. V rokoch 198283 sa uskutočnilo postgraduálne štúdium vo vednom odbore „Tribológia a tribotechnika“ na
Chemickotechnologickej fakulte SVŠT, katedre chémie a technológie ropy v Bratislave. Štúdium
absolvovalo 14 poslucháčov. Na jeho otvorení sa zúčastnil aj prezident ITC prof. P.H. Jost z Veľkej
Británie. V máji 1988 bolo ukončené na Strojníckej fakulte SVŠT, katedre častí strojov a prevodov
postgraduálne štúdium na tému „ Problematika trenia, mazania a opotrebovania v technickej
praxi“. V roku 1990 sa uskutočnil ďalší beh tohto štúdia na Slovenskej technickej univerzite,
strojníckej fakulte v Bratislave. Postgraduálne štúdium v týchto dvoch turnusoch absolvovalo 32
poslucháčov.

