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25. výroèie založenia MTF STU

udalosti
1986-1990
udalosti 1986-1990

Z histórie
MTF STU
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1. obdobie: Udalosti
1986 – 1990

Materiálovotechnologická
fakulta Slovenskej
technickej univerzity (MTF
STU) si v roku 2011
pripomína 25. výroèie
svojho vzniku. Na týchto
stránkach si Vám dovolíme
priblíži udalosti z histórie
f a k u l t y, k t o r é s m e
zaznamenali v piatich
blokoch jej vývoja:
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PRVÉ OBDOBIE FAKULTY
(1986-1990)
MTF STU bola zriadená nariadením vlády ÈSSR è. 94 z 10.10.1985, s úèinnosou od 1.1.1986 pod pôvodným názvom Strojárskotechnologická
fakulta Slovenskej vysokej školy technickej so sídlom v Trnave. Aj keï rokom vzniku fakulty je uvedený dátum, jej história je ove¾a staršia a úzko
súvisí s èinnosou technologických odborov strojárskej výroby, ktorých základy boli položené na bývalom Odbore strojného a
elektrotechnického inžinierstva (OSEI) ešte v roku 1939. OSEI sa po roku 1950 premenoval na Fakultu strojného a elektrotechnického
inžinierstva, ktorá sa v roku 1951 rozdelila na dve samostatné fakulty – Strojnícku fakultu a Elektrotechnickú fakultu.
So zaèiatkom technologických disciplín na SVŠT zostane navždy späté meno nestora mechanických technológií prof. Jozefa Èabelku (1910 1987), špièkového odborníka v oblasti technológie zvárania a zakladate¾a Výskumného ústavu zváraèského v Bratislave (1949). K ïalším
významným osobnostiam v oblasti technológií patrili profesor Ján Nebeský, profesor Jozef Ondra a profesor Emil Škrabal. Zakladate¾om štúdia
ekonomiky a riadenia strojárskych výrob bol doc. Ladislav Pavelka. Technologické a ekonomické disciplíny boli súèasou Strojníckej fakulty.
Koncom sedemdesiatych a zaèiatkom osemdesiatych rokov sa rozèleòujú študijné odbory Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave na konštrukèné a ostatné, medzi ktoré patrili strojárska technológia, materiálové inžinierstvo, ekonomika a riadenie strojárskych
výrob, automatizované systémy riadenia výrobných systémov, výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi. Tieto študijné
odbory sa stali v roku 1986 základom pre vznik Strojárskotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave. Fakulta zaèala pôsobi v budove po
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského na ulici gen. L. Svobodu, dnes Jána Bottu v Trnave a Hviezdoslavovej ulici. Pri svojom vzniku mala
tri študijné odbory: strojárska technológia, ekonomika a riadenie strojárskych výrob a automatizované systémy riadenia výrobných procesov v
strojárstve. Fakultu v tomto období tvorilo 13 katedier. Neskôr boli študijné odbory doplnené o materiálové inžinierstvo, inžinierstvo kvality
produkcie, technologické zariadenia a systémy, aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. Prvým dekanom fakulty bol prof. Ing. Jozef
Adamka, DrSc. (1986 - 1990).
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VÝZNAMNÉ MI¼NÍKY
TOHTO OBDOBIA
1985 (10.10.)

Vydanie nariadenia vlády ÈSSR è. 94 o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktorým sa zriaïuje
Strojárskotechnologická fakulta

1986 (1.1.)
1988
1990
1990

Vznik Strojárskotechnologickej fakulty SVŠT
Zaèatie výstavby novej èasti Študentského domova a areálu tzv. ažkých laboratórií
Prièlenenie Katedry inžinierskej pedagogiky do štruktúry fakulty z organizaènej štruktúry vysokej školy
Získanie budovy na Paulínskej ulici a Rázusovej ulici

Prvé sídlo fakulty na ul. L. Svobodu (teraz J. Bottu)

Slávnostné otvorenie školského roka 1987/88
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PRVÉ

Dekani fakulty obdobia
1986 - 1990

OBDOBIE
FAKULTY

ZLOŽENIE VEDENIA FAKULTY

(1986-1990)

Šk. rok 1986/87, Šk. rok 1987/88, Šk. rok 1988/89,
Šk. rok 1989/90
Dekan:
Prodekani:
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Tajomník:

prof. Ing. Jozef Adamka, DrSc.
doc. Ing. Anton Vrban, CSc., doc. RNDr. Július Kováè, CSc.,
prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc., prof. Ing. Stanislav Pilárik, Csc.,
doc. Ing. Bernard Benko, CSc.
JUDr. Juraj Trokan

Šk. rok 1990/91
prof. Ing. Jozef Adamka, DrSc.
od 1986 do 1989

Dr. h. c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
od 1990 do 1993

Dekan:
Prodekani:

Tajomník:

doc. Ing. Karol Polák, DrSc.
prof. Dr. Ing. Marcel Žitòansnký, DrSc., doc. RNDr. Peter
Èeròanský, CSc., doc. Ing. Alexander Štrpka, CSc., doc. Ing. Milan
Turòa, CSc., prof. Ing. Bernard Benko, CSc.
JUDr. Juraj Trokan
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1986/87

ORGANIZAÈNÁ
ŠTRUKTÚRA FAKULTY
šk.
rok
1986/87
šk. rok 1986/87

1987/88 1988/89 1989/90 1990/91

a) Katedry
katedra matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie
katedra technickej mechaniky
katedra náuky o materiáloch
katedra zvárania, zlievania a práškovej metalurgie
katedra tvárnenia a tvárniacich strojov
katedra obrábania, obrábacích strojov a montáže
katedra mechanizácie, automatizácie, robotizácie technologických procesov
katedra automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov v strojárstve
katedra vedeckej organizácie riadenia strojárskych výrob
katedra jazykov
katedra telesnej výchovy
vojenská katedra
kabinet marxizmu-leninizmu

b) Dekanát
sekretariát dekana
referát kádrovej a personálnej práce
oddelenie pre výchovnovzdelávaciu èinnos
referát pre vedeckovýskumnú èinnos a zahranièné styky
referát obrany a ochrany utajovaných skutoèností
referát plánu a rozpoètu
referát úètarne
oddelenie vnútornej správy
c) Detašované pracoviská
Detašované pracovisko pri VUMA Nové Mesto n./Váhom
d) Celofakultné pracoviská
Výpoètové stredisko pri STF SVŠT,
e) Úèelové zariadenie
Študentský domov a jedáleò Miloša Uhra (ŠDaJ),
Študijné a informaèné stredisko
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ORGANIZAÈNÁ
ŠTRUKTÚRA FAKULTY
šk.
rok
1987/88
šk. rok 1987/88

1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91

a) Katedry
katedra matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie
katedra technickej mechaniky
katedra náuky o materiáloch
katedra zvárania, zlievania a práškovej metalurgie
katedra tvárnenia a tvárniacich strojov
katedra obrábania, obrábacích strojov a montáže
katedra mechanizácie, automatizácie, robotizácie technologických procesov
katedra automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov v strojárstve
katedra organizácie a riadenia strojárskych výrob
katedra jazykov
katedra telesnej výchovy
vojenská katedra
kabinet ústavu marxizmu-leninizmu SVŠT
b) Dekanát
sekretariát dekana
referát kádrovej a personálnej práce
oddelenie pre výchovnovzdelávaciu èinnos

referát pre vedeckovýskumnú èinnos a zahranièné styky
referát obrany a ochrany utajovaných skutoèností
referát správy a MTZ
referát prevádzkových èinností
c) rektorátne pracoviská
referát plánu a rozpoètu
referát ekonomiky práce
referát všeobecnej úètarne
referát mzdovej úètarne
Študijné a informaèné stredisko
d) Detašované pracoviská
Detašované pracovisko pre ŠPZ pri ZS Dubnica n./Váhom
Konzultaèné stredisko pre ŠPZ pri VŠP v Nitre
e) Celofakultné pracoviská
Výpoètové stredisko pri STF SVŠT,
f) Úèelové zariadenie
Študentský domov a jedáleò Miloša Uhra (ŠDaJ)
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ORGANIZAÈNÁ
ŠTRUKTÚRA FAKULTY
šk.
rok
1988/89
šk. rok 1988/89

1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91

a) Katedry
katedra matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie
katedra technickej mechaniky
katedra náuky o materiáloch
katedra zvárania, zlievania a práškovej metalurgie
katedra tvárnenia a tvárniacich strojov
katedra obrábania, obrábacích strojov a montáže
katedra mechanizácie, automatizácie, robotizácie technologických procesov
katedra automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov v strojárstve
katedra organizácie a riadenia strojárskych výrob
katedra jazykov
katedra telesnej výchovy
vojenská katedra
kabinet ústavu marxizmu-leninizmu STF SVŠT
b) Dekanát
sekretariát dekana
referát kádrovej a personálnej práce
oddelenie pre výchovnovzdelávaciu èinnos
referát pre vedeckovýskumnú èinnos a zahranièné styky

referát obrany a ochrany utajovaných skutoèností
referát správy a MTZ
referát prevádzkových èinností
c) rektorátne pracoviská
referát plánu a rozpoètu
referát ekonomiky práce
referát všeobecnej úètarne
referát mzdovej úètarne
Študijné a informaèné stredisko
d) Detašované pracoviská
Detašované pracovisko pre ŠPZ pri ZS Dubnica n./Váhom
Konzultaèné stredisko pre ŠPZ pri VŠP v Nitre
Konzultaèné stredisko pre ŠPZ pri SPŠE v Nových Zámkoch
e) Celofakultné pracoviská
Výpoètové stredisko pri STF SVŠT,
f) Úèelové zariadenie
Študentský domov a jedáleò Miloša Uhra (ŠDaJ)
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ORGANIZAÈNÁ
ŠTRUKTÚRA FAKULTY
šk.
rok
1989/90
šk. rok 1989/90

1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91

a) Katedry
katedra matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie
katedra technickej mechaniky
katedra náuky o materiáloch
katedra zvárania, zlievania a práškovej metalurgie
katedra tvárnenia a tvárniacich strojov
katedra obrábania, obrábacích strojov a montáže
katedra mechanizácie, automatizácie, robotizácie technologických procesov
katedra automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov v strojárstve
katedra organizácie a riadenia strojárskych výrob
katedra jazykov
katedra telesnej výchovy
vojenská katedra
kabinet ústavu marxizmu-leninizmu STF SVŠT
katedra automatizácie a elektronizácie výrobných procesov
b) Dekanát
sekretariát dekana
referát kádrovej a personálnej práce
oddelenie pre výchovnovzdelávaciu èinnos
referát pre vedeckovýskumnú èinnos a zahranièné styky

referát obrany a ochrany utajovaných skutoèností
referát správy a MTZ
referát prevádzkových èinnost
c) rektorátne pracoviská
referát plánu a rozpoètu
referát ekonomiky práce
referát všeobecnej úètarne
referát mzdovej úètarne
d) Detašované pracoviská
DP pre ŠPZ pri ZS Dubnica n./Váhom
Detaš. oddelenie katedry org. a riad. strojárskych výrob pri ZS Martin
Detašované oddelenie katedry tvárnenia a tvárniacich strojov
pri VUSAPL Nitra
e) Celofakultné pracoviská
Výpoètové stredisko pri STF SVŠT,
f) Úèelové zariadenie
Študentský domov a jedáleò Miloša Uhra (ŠDaJ)
Ústredná knižnica – študijné a informaèné stredisko
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ORGANIZAÈNÁ
ŠTRUKTÚRA FAKULTY
šk.
rok
1990/91
šk. rok 1990/91

1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91

a) Katedry
katedra matematiky
katedra fyziky
katedra mechaniky a èastí strojov
katedra náuky o materiáloch
katedra zvárania, zlievania a práškovej metalurgie
katedra tvárnenia a tvárniacich strojov
katedra obrábania, obrábacích strojov a montáže
katedra automatizovaných systémov riadenia výrobných systémov v strojárstve
katedra organizácie a riadenia strojárskych výrob
katedra jazykov
katedra telesnej výchovy
b) Dekanát
sekretariát dekana
referát kádrovej a personálnej práce
referát bezpeènosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany
oddelenie pre výchovnovzdelávaciu èinnos
referát pre vedeckovýskumnú èinnos a zahranièné styky
referát správy a MTZ

referát prevádzkových èinností
referát plánu a rozpoètu
referát ekonomiky práce
referát všeobecnej úètarne
referát mzdovej úètarne
d) Detašované pracoviská
Detašované pracovisko pre ŠPZ pri ZS Dubnica n./Váhom
Detašované pracovisko katedry obrábania a obrábacích strojov
pri VUMA Nové Mesto n./Váhom
Detašované pracovisko katedry organizácie a riadenia strojárskych
výrob pri ZS Martin
Detašované oddelenie katedry tvárnenia a tvárniacich strojov
pri VUSAPL Nitra
e) Celofakultné pracoviská
Výpoètové stredisko pri STF SVŠT,
f) Úèelové zariadenie
Študentský domov a jedáleò Miloša Uhra (ŠDaJ)
Ústredná knižnica – študijné a informaèné stredisko
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A AKADEMICKÉ INSÍGNIE
Fakulta v tomto období svoje vlastné logo nemala.

(1986-1990)
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pôvodné logo Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave

AKADEMICKÉ INSÍGNIE
Akademické insígnie sú symbolmi
historických tradícií a právomocí
dekana a prodekanov fakulty.
Akademickými insígniami fakulty sú:
- dekanská a prodekanské
reaze so znakom fakulty,
- žezlo.
Znak fakulty je uvedený na lícnej strane medaily reaze a
symbolicky zobrazuje charakteristické èinnosti súvisiace s
odbornou profiláciou fakulty na príklade vybraných výrobných
technológií. Ide o symbolické zobrazenie významu technológií
všeobecne a skåbenie individuálnych znakov do jedného
obrazového celku ako reduktívna forma vyjadrenia významu
priemyselných technológií pre rozvoj spoloènosti. Na rube medaily
èestnej reaze je logotyp fakulty a zobrazuje symbolicky skratku jej
názvu.
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Na zaèiatku roku 1990
sa konal 1.ples STF SVŠT
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POÈET ŠTUDENTOV A
ABSOLVENTOV 1986 – 1990
Tab. 1 Vývoj poètu študentov fakulty
Inžinierske štúdium
Školský rok Denné štúdium (DŠ)
Štúdium popri
zamestnaní (ŠPZ)
1986/87
1426
664
1987/88
1385
659
1988/89
1370
660
1989/90
1349
630

Doktorandské štúdium
interné

56
125
123

Tab. 2 Poèet absolventov fakulty
Inžinierske štúdium
Školský rok
Denné štúdium
Štúdium popri
(DŠ)
zamestnaní
(ŠPZ)
1986/87
278
122
1987/88
286
80
1988/89
301
91
1989/90
295
83
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Použité pramene:
Študijný program STF SVŠT 1986/87 – 1990/91
Pamätnica 1986-1996. Trnava: MTF STU, 1986.113 s. ISBN 80-227-0847-X
20. výroèie založenia MTF STU 1986 – 2006. Bratislava: STU, 2006. 173 s. ISBN 80-227-2457-2
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