
 
 

POZVÁNKA NA NULTÝ ROČNÍK KONFERENCIE 
 

DEJINY INFORMATIKY NA SLOVENSKU –  
60 ROKOV OD INŠTALÁCIE PRVÉHO POČÍTAČA V SAV 

 

V rámci podujatia Extrapolácie 2022 (www.extrapolacie.sk/2022) sa pod záštitou predsedu 
Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., uskutoční nultý ročník konferencie 
Dejiny informatiky na Slovensku – 60 rokov od inštalácie prvého počítača v SAV. 
 
Konferencia sa bude konať dňa 15. novembra 2022 v zasadačke SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, 
Patrónka od 10.00 do 16.00 hod.  
Konferenciu usporiada Ústav informatiky SAV, v. v. i., a Múzeum počítačov pri Výpočtovom 
stredisku Centra spoločných činností SAV, v. v. i.  
 

Dovoľujeme si Vás týmto vyzvať na prípravu prednášky v rámci tejto konferencie. 
 
Cieľom konferencie je mapovovanie “bielych” miest v histórii informatiky ako dôležitej oblasti dejín 
vedy a techniky na Slovensku. Témy prednášok by sa mali týkať vývoja hardvéru, softvéru, aplikácií, 
vplyvu informatiky na rozvoj iných vedných oblastí, ako aj vyučovania informatiky s dôrazom na 
obdobie pred a po roku 1989. Prednášky by mali obsahovať uvedenie problematiky, stav vývoja vo 
svete, motivácie spustenia výskumu, vývoja, výroby a aplikácií IT, zhodnotenie dosiahnutých 
výsledkov, kontinuitu a porovnanie so súčasným stavom v kontexte dobovej atmosféry, podpory 
alebo prekážok zo strany kompetentných inštitúcií a spoločností. 
 
Písomná forma príspevkov sa nevyžaduje, ale pri vystúpení sa odporúča použitie prezentačnej 
techniky – textu a obrázkov MS Word, Power Point, PDF, obrazové, prípadne video súbory. Dĺžka 
prezentácií je od 15 do 30 minút, preto odporúčame zameranie na užšiu problematiku alebo stručný 
prehľad bez detailov.  
 
V prípade, že máte záujem vystúpiť na konferencii, pošlite názov a stručný obsah prezentácie 
na adresu martin.sperka@savba.sk do 8. 11. 2022. Rozhodnutie o prijatí prezentácie oznámime do 
12. 11. 2022. 
 
Poznámka: V prípade, že máte záujem napísať o zvolenej téme rozsiahlejší článok a publikovať ho 
na stránke Múzea počítačov (http://www.vystava.sav.sk) v rubrikách Počítače na Slovensku, 
Počítače v SAV alebo Mikroelektronika na Slovensku, môžte ho poslať na adresu 
martin.sperka@savba.sk pred alebo po konferencii (rozsah a štýl článku konzistentný s už 
uverejnenými textami).  
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