Rozlúčka s akad.Ivanom Planderom 4.11.2019 o 11,30, Vrakunský cintorín

Vážení smútiaci pozostalí, vážené smútočné zhromaždenie,
prihováram sa vám ako prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických
spoločností, ktorého dlhoročným členom bol aj pán akademik Ivan Plander, človek,
ktorý podstatnú časť svojho života zasvätil vzdelávaniu, inovátorstvu, vede a technike.
Bol jednou z osobností, ktorá stála pri vzniku Zväzu slovenských
vedeckotechnických spoločností, dnes združujúceho viac ako 20 000 vedcov,
inžinierov a technikov z celého Slovenska. Za tým je vidieť jeho neúnavnú prácu ako
predsedu Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky i člena
najvyššieho orgánu – Rady Zväzu. Bol druhým predsedom Zväzu v éra samostatného
Slovenska.
Ako odborník v oblasti počítače a informatika bol zapísaný v databáze expertov
Zväzu. V sektore kybernetiky je známy ako spoluautor prvého riadiaceho číslicového
počítača pre riadenie výrobných procesov v Československu. Pracoval na projektoch
týkajúcich sa paralelného výpočtového systému, tiež v oblasti robotiky a umelej
inteligencie, ktorých výsledky boli realizované vo výrobnej sfére.
Svojim aktívnym pôsobením prispel k prijatiu ZSVTS do Svetovej inžinierskej asociácie
a najmä do Európskej federácie inžinierskych zväzov – FEANI, ktorej členstvo prináša
pre slovenských technických inžinierov možnosť získať medzinárodný titul euroinžinier
Je nositeľom ocenenia Zlatá medaila Zväzu slovenských vedeckotechnických
spoločností i pamätných plakiet k výročiu vzniku ZSVTS. Bol tiež nominovaný na
ocenenie, ktoré udeľuje Svetová inžinierska federácia. Zväz ho nominoval na udelenie
štátnej ceny Alexandra Dubčeka pre významnú osobnosť Slovenskej republiky
Z pozície ZSVTS bol vnímaný ako významný organizátor a garant vedeckotechnického života slovenskej informatiky a kybernetiky tak v rámci sympózií,
konferencií a seminárov, ako aj z pohľadu jeho kontaktov a pôsobenia vo svete.
Skláňame sa pred ním a pred jeho životným dielom a v duchu si sľubujeme, že
na neho nikdy nezabudneme, že jeho pamiatka v nás bude žiť, pokiaľ budeme žiť my.

Za ZSVTS i za mňa, vážený pán Plander, česť Vašej pamiatke.

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING
prezident ZSVTS

