
prof. Ing. Milan Turňa, CSc., EWE., IWE. 

(*1940 - †2014) 

Titul emeritný profesor udelený v roku 2013 

1964 Strojný inžinier - SjF SVŠT Bratislava 

1977 Kandidát technických vied (CSc.) - SjF SVŠT Bratislava 

1981 Docent - SjF SVŠT Bratislava 

1991 Profesor pre odbor strojárska technológia - prezident ČSFR 

1997 European Welding Engineer - European Welding Federation 

2004 International Welding Engineer - International Institute of Welding 

  

Prof. Turňa patrí do skupiny významných vedecko-pedagogických osobností, ktoré celý život 

pôsobia  na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho pedagogická a výskumná 

činnosť začala pod vedením akademika Čabelku na Strojníckej fakulte SVŠT v roku 1964. Na 

Katedre fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania SjF SVŠT na Pionierskej ulici v Bratislave 

pôsobil spočiatku ako odborný asistent, neskôr ako docent a zástupca vedúceho katedry. V roku 

1986 začal pôsobiť na novovzniknutej Strojárskotechnologickej fakulte SVŠT v Trnave, neskôr 

premenovanej na Materiálovotechnologickú fakultu STU. Dvanásť rokov bol členom vedenia 

MTF STU. Ako jej dekan v rokoch 1993 až 1999 a prodekan v rokoch 1990 až 1993 a 1999 až 

2002 sa významne pričinil k rozvoju a akceptácii MTF STU nielen doma, ale aj v zahraničí.  

Prof. Turňa je významným odborníkom v oblasti špeciálnych metód zvárania v pevnom stave. 

Počas svojej vedecko-pedagogickej činnosti bol vedúcim viac ako 200 diplomantov 

a školiteľom 17 doktorandov. Viacerí z jeho odchovancov sa stali docentmi a jeden z nich 

získal titul profesor. 

Významnou pedagogickou aktivitou prof. Turňu bola jeho účasť na medzinárodných 

študentských kolokviách zo zvárania, či už ako pedagóga podieľajúceho sa na príprave 

študentov na toto podujatie, alebo ako vedúceho Československej delegácie v rokoch 1970 až 

1990. Za túto činnosť bol ocenený diplomami technických univerzít v Moskve, Magdeburgu, 

Budapešti, Varšave a Sofii. 

O akceptácii prof. Turňu vedeckou a odbornou komunitou doma i v zahraničí svedčí množstvo 

ocenení, z ktorých je možné spomenúť zlatú medailu FS VUT Brno k 100. výročiu založenia 

fakulty, zlatú medailu k 60. výročiu ZŤS Dubnica n/V, platinovú medailu Strojníckej fakulty 

TU v Košiciach a pamätnú medailu Fakulty strojní VŠB Technickej univerzity v Ostrave. 

V roku 2010 získal čestné občianstvo jeho rodnej obce Čierny Balog V roku 2012 mu rektor 

STU odovzdal pri príležitosti 75. výročia založenia univerzity a 250 rokov univerzitného 

technického vzdelávania na území Slovenska  „Pamätný list stromu poznania“ s medailou STU. 

V roku 2013 získal na STU v Bratislave čestný titul emeritný profesor. 

 


