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MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ IKT V ŽSK 

V priestoroch VÚC ŽSK v Žiline, Komenského ul. 48 dňa 02.10.2018 oficiálne otvorili 
podpredseda ŽSK RNDr. Peter Dobeš a autor Ing. Milan Gábik výstavu histórie slovenských 
počítačov ako súčasť podujatia „Minulosť a súčasnosť IKT v ŽSK“. Podujatie sa konala pod 
záštitou predsedníčky ŽSK p. Ing. Eriky Jurinovej  pri príležitosti 50-teho výročia vzniku 
Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline. Výstava približovala na dvadsiatich 
veľkoplošných posteroch jednotlivé etapy vývoja slovenských počítačov formou prezentácie 
realizačných výstupov, ktoré vznikli tvorivou prácou jeho pracovníkov v rokoch 1970 až 1990.  
V štyroch veľkoplošných vitrínach boli prezentované dochované historické artefakty:  

- osembitový personálny počítač PP 01 s mikroprocesorom typu 8080, zabudovaný do špeciálnej
klávesnice, ktorý ako vonkajšiu pamäť používal komerčný kazetový magnetofón a ako monitor
bežný komerčný čiernobiely alebo farebný televízor

- šestnásťbitový personálny počítač PP 01.16,  kompatibilný s PP 06 s mikroprocesormi typu
8086 a 8087, tiež zabudovaný do špeciálnej klávesnice, ktorý sa dodával v autonómnej verzii
s vonkajšími pamäťami na 130 mm pružných diskoch a s čiernobielym alebo farebným
monitorom alebo v sieťovej verzii, pri ktorej bol zapojený do lokálnej počítačovej siete PP-net
a ako prídavné zariadenia využíval zdieľaný hard disk a tlačiareň na hostiteľskom sieťovom
počítači PP 06

- šestnásťbitový personálny počítač PP 06 s mikroprocesormi typu 8086 a 8087, kompatibilný
s vtedajším svetovým štandardom personálnych počítačov IBM PC XT so zabudovanými
vonkajšími pamäťami na 130 mm pružných a pevných diskoch a lokálnou tlačiarňou

- šestnásťbitový personálny počítač PP 04 s mikropočítačom M 16-22 realizovaným na
bipolárnych mikroprocesorových rezoch, s operačnou pamäťou 2 MB a s vonkajšími pamäťami
na pružných a pevných diskoch. PP 04 bol kompatibilný s minipočítačmi SM 4-20.

- modernizovaný abecednočíslicový a rastrový grafický videoterminál CM 7202 M.2, riadený
zabudovaným mikroprocesorom typu 8080, ktorý sa pripojoval k počítaču cez sériový
asynchrónny  medzistym IRPS alebo CCITT V.24.

V siedmych maloplošných presklených vitrínach boli prezentované modulové dosky plošných 
spojov osem a šestnásťbitových mikropočítačov a šestnásť a tridsaťdvabitových minipočítačoch 
Systému malých elektronických počítačov (SMEP), vrátane podsystémov vonkajších pamätí na 
pružných a pevných diskoch.  
Zaujímavosťou boli určite vystavené modulové dosky špeciálnych počítačov pre ťažké prevádzkové 
podmienky pre projekty PLANŽET a SVATAVA a tzv. (polo)zákaznícke integrované obvody, 
navrhované vo VÚVT Žilina pre vlastnú potrebu ale aj pre externých zákazníkov v púzdrach DIL 
pre obvody HP 200 a v púzdrach PGA 120 pre obvody HP 1000.  Pre tieto integrované obvody 
VÚVT Žilina vyvinul a odovzdal výrobcovi aj špecializované testery TADA 4 (pre testovanie 
obvodov HP 200) a TADA 5 (pre testovanie obvodov HP 1000). 

Ing. Milan Gábik 
  autor výstavy 



 
Obrázok 1. Príhovory podpredsedu ŽSK (vpravo) a autora výstavy pri otvorení 

 
 

 
Obrázok 2. Autor výstavy (vpravo) podáva výklad podpredsedovi ŽSK 

 



 
Obrázok 3. Autor výstavy (v strede) v diskusii nad vystavenými exponátmi s podpredsedom ŽSK 

(vľavo) a riešiteľom Ing. A. Dolejším 
 

 
Obrázok 4. Vystavené exponáty PP 01(vpredu) a PP 01.16 (otvorený-vzadu) 



 
Obrázok 5.  Celkový pohľad na expozíciu 

 
 
 

 
Obrázok 6. Pohľad na vitrínu komunikačných modulov 



 
Obrázok 7. Pohľad na vitrínu operačných pamätí 

 
 

 
Obrázok 8. Pohľad na vitrínu špeciálnych počítačov 

 



 
Obrázok 9. Pohľad na vitrínu (polo)zákazníckych integrovaných obvodov 

 
 

 
Obrázok 10. Pohľad na vitrínu  SMEP IV a ocenení 



 
Obrázok 11. Ilustračná snímka vystaveného personálneho počítača PP 06 



 
 

 
Obrázok 12. Pohľad na vystavený videoterminál CM 7202 M.2 



 
Obrázok 13. Pohľad do vnútra vystaveného personálneho počítača PP 04 

 
 

 
Obrázok 14. Pohľad na mini expozíciu prenosných TVP TESLA ORAVA 
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