
Vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie,  
 
je mi veľkou cťou, povedať v mene viac ako tisícky pracovníkov ÚTK SAV pár úprimných 
slov pri poslednej rozlúčke s veľkou osobnosťou   Akademikom, Profesorom, Ivanom 
Planderom, DrSc. Nie je ľahké v krátkosti vystihnúť jeho mnohostranný bohatý a úspešný 
život, jeho hlad po poznaní, pracovitosť, vzdelanosť, zanietenosť, toleranciu, ľudskosť a ťah 
na bránu vedy a techniky, kybernetiky, počítačov a technológie. 
   26. októbra večer som išiel autom z koncertu pod jeho bytovými oknami. Spolucestujúcim 
som povedal, že tam, nad nami hore, býva vzácny človek, ktorý mi bol vedeckým šéfom 27 
rokov. Mal som pravdu, už pár hodín Ivan Plander býval tam hore, nad hviezdami, spal svoj 
večný sen, odpočíval v pokoji po 91 rokoch plnej angažovanosti. Už sa dozvedel všetky 
vedecké tajomstvá, po ktorých celý život vytrvale pátral.  
   Som veľmi rád, že pred vyše rokom, prebehla dôstojná oslava jeho deväťdesiatky. Dlho 
trvala, nakoniec tam zostala s ním iba stará partia jeho žiakov, ktorá s radosťou spomínala na 
časy, keď nám šéfoval. Som hrdý, že 1.októbra 1963 ma osobne prijal do svojho oddelenia na 
Ústav mechaniky a automatizácie, kde už vtedy mali druhý počítač na Slovensku  - ZRA-1. 
   Jeho hlavné úspech sú prvý analógový počítač na Slovensku cez riadiaci počítač RPP-16, až 
po asociatívny paralelný počítač PPS SIMD, ktorý dokázal počítať paralelne v bitových 
rezoch. Podobný počítač vtedy nosili iba americké AVACS, ktoré zo vzduchu riadili leteckú 
dopravu. Bolo to v čase totálneho embarga Západu na celý východný blog. Je pozoruhodné, 
že odborníci, ktorí sa vtedy pod Planderovým vedením vyškolili sa doteraz uplatňujú 
v rôznych nielen počítačových firmách.   
   Ivan Plander vymyslel, že ÚTK SAV sa už v 70. rokoch minulého storočia venoval umelej 
inteligencii, paralelnému spracovaniu dát a robotike. Od r. 1978 koordinoval a viedol 
celoštátne výskumné úlohy v týchto témach. Od r. 1985 spolu s AV ZSSR začalo pri ÚTK 
SAV pracovať Medzinárodné bázové laboratórium pre umelú inteligenciu, v ktorej na 
dlhodobých pobytoch pracovalo vyše 200 vedcov z 12-tich vtedy socialistických krajín. 
Akademik Plander týmito myšlienkami oveľa predbehol svoju dobu, bol priekopníkom týchto 
vedeckých oblastí v Československu. 
    Norbert Wiener, zakladateľ kybernetiky povedal: „ Vedec by mal byť hnaný takým 
neodolateľným tvorčím pudom, aby bol dokonca sám ochotný, ak nie je za svoju prácu 
platený, zaplatiť, aby ju mal možnosť konať.“ Túto črtu som badal aj u IP, vášnivého vedca, 
pedagóga  a menežera. 
   Od r. 1966 bol riaditeľom ÚTK SAV Štefan Petráš, IP bol jeho zástupca. Ako nestraník sa 
v r. 1978 Plander stal riaditeľom ÚTK SAV, ktorý mal neskôr, pod jeho vedením vyše 500 
pracovníkov, len matematikov bolo 50. Tieto kolektívy nám vtedy mnohí závideli. Plander 
vtedy založil aj časopis UI a informačno-riadiace systémy robotov a v Smoleniciach 
zorganizoval veľa konferencií na túto tému. 
    Na rodnom dome Marie Curie vo Varšave je napísané: „ Patrím k tým, ktorí sú 
presvedčení, že veda je niečo veľmi krásne.“ Aj IP k nim celý život patril. Bol profesionál, 
vášnivý vedecký pracovník, ktorý sa obklopoval rovnakými nadšencami. Ľudí si cenil podľa 
výsledkov práce. Chápal, že môže omnoho viac dosiahnuť ich vhodným výberom, než 
neustálymi príkazmi.  
    Ľudstvo prežíva v oblasti vedy a techniky rýchly rozvoj. Prírodné ale najmä technické vedy 
podstatne predbehli rozvoj spoločenských. IP vedel, že ak ľudstvo zabudne na morálku, zle 
dopadne. 
   V r. 1989 založil Trenčiansku univerzitu, kde bol jej prvým rektorom a dlhoročným 
prednášateľom. Keď som ho, mal vtedy 86, pozval na prednášku pre seniorov, so zanietením 
nám vysvetľoval súčasné trendy vo výpočtovej technike a technológii.  



    Bol skromný, usmiaty a priateľsky. Dokázal spájať ľudí, obrusovať hrany a nadchnúť. Bol 
náročný na seba a naj druhých. Celý život si na poradách a stretnutiach všetko zaujímavé 
zapisoval. Som mu veľmi vďačný, že som sa to naučil od neho. Bolo by veľmi zaujímavé 
preskúmať tie stovky zošitov, kde je zapísané mnoho z jeho bohatého života. 
    ÚTK SAV bol pod jeho vedením bol počas totality oázou vedy a výskumu, miesto 
s korektnými medziľudskými vzťahmi a výbornou atmosférou. Do práce sme sa tešili 
a vyhnať nás z nej nebolo ľahké.  
   Treba poďakovať aj Ing. Štefanovi Kohútovi, ktorý sa doteraz sústavne zaujímal 
o Planderov život  a bol hlavným organizátorom veľkolepej slávnosti k jeho 90-ke. S veľkým 
úsilím pripravil najprv CD a potom rozsiahlu knihu svedectiev „Akademik Ivan Plander – 
život a dielo“. Súril jej vytlačenie a priniesol ju slávnostne odovzdať 25.10. o 16, 45, keď pán 
akademik už bol hodinu mŕtvy.  
    Kardinál Ratzinger raz povedal: „Do neba je toľko ciest, koľko je ľudí.“ Povedal aj, to, že 
veľkým  darom Boha ľudstvu je veda a hudba. Ivan Plander bol zaľúbený do týchto darov. 
Netajil, že bol veriacim evanjelikom, ktorý kryl a toleroval aj katolíckych disidentov – aj 
tajného kňaza, veď tých disidentov bolo v ÚTK SAV dosť. Neraz ho za to na „vyšších 
miestach“ kritizovali a napomínali, vždy ich dokázal obhájiť a chrániť najmä s odvolaním sa 
na ich výsledky.   
   Milý pán akademik, treba sa rozlúčiť. Veríme, že smrťou sa život nekončí, iba mení, teraz 
ste sa o tom aj sám presvedčili. Isto si už so svojim priateľmi, ktorí Vás predišli, debatujete 
tam hore o počítačoch. Vonku už zavládla farebná jeseň, lístie padá v chladnom ovzduší na 
chryzantémy hrobov našich blízkych, ktoré sme po tieto dni navštívili. Ohňostroj sviec 
ožaruje cintoríny, príroda hýri nostalgiou zániku. Ale nová miazga už prúdi v spiacich 
stromoch, je prísľubom budúcej jari.  
    Ďakujeme Vám za všetko, čo ste vykonali pre lepšie Slovensko a lepší svet. Odpočinutie 
večné daj mu Pane a večné svetlo nech mu svieti. Česť Vašej pamiatke.  
 
Jozef Mikloško 


