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Važené dámy, vážení páni,
chcel by som len pripomenúť, že tento rok, rok 2015 vyhlásili Organizácia
spojených národov a UNESCO za Rok svetla. Z toho dôvodu naša Spoločnosť
organizuje túto konferenciu s názvom:
„Svetlo? áno aj nie!“

Súčasťou konferencie je aj 17. riadny zjazd SAS pri SAV, preto by som
chcel privítať všetkých Vás, delegátov zjazdu a zároveň členov Spoločnosti.
Býva samozrejmé, že na podobných podujatiach je slušnosť privítať najprv
vzácnych hostí, no ja pri pohľade do tejto sály musím najprv privítať práve vás,
najaktívnejších členov Spoločnosti, lebo bez vašej záslužnej práce by nebola
naša Spoločnosť, ani predsedníctvo, ani hlavný výbor a ani táto konferencia. Aj
keď sa s členmi Spoločnosti stretávam pri rôznych príležitostiach, nikdy však
v takomto hojnom počte a aj preto túto chvíľu využívam na to, aby som sa
poďakoval za všetku tú prácu, ktorú ste vykonali od ostatného zjazdu.
A teraz mi dovoľte privítať aj našich vzácnych hostí z Onřejova a z Brna
a predstaviť ich, aby sme sa tu v Žiline lepšie zblížili.
Ing. Jan Vondrák, DrSc., dr. h. c. je pre našich členov menej známou
osobnosťou, preto mi dovoľte povedať o ňom viacej slov. Vyštudoval ČVUT
v Prahe a pracoval v Geodetickom a topografickom ústave, neskôr vo
Výskumnom ústave geodetickom, topografickom a kartografickom a od r. 1977
je vedeckým pracovníkom Astronomického ústavu AV ČR. Je významným
členom niekoľkých medzinárodných spoločností. Od r. 2000 bol zástupcom
riaditeľa ASÚ AV ČR a aj keď v r. 2005 odišiel oficiálne do dôchodku
nepoľavil vo svojej vedeckej a organizačnej práci. Aj preto bol v r. 2006 na 26.
valnom zhromaždení Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) ako prvý český
astronóm zvolený do funkcie predsedu vedeckej divízie (I.) IAU. V r. 2007 pri
príležitosti 90. výročia založenia ČAS bol ocenený Nušlovou cenou a konečne

v r. 2011 mu v Paríži udelili čestný doktorát. Tu nie je možné vymenovať
všetky aktivity Dr. Vondráka, no pre nás je hosťom ako predseda, našej bratskej
ČAS.
Pavel Suchan sa venuje astronómii od detstva. Dlhodobo pôsobil na petřínskej
hvezdárni v Prahe, no už dlhšie pôsobí na ASÚ AV ČR vo funkcii Public
Relations. Vo výkonnom výbore ČAS je jej tlačovým tajomníkom.
Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. je pre našich členov veľmi známou
osobnosťou, nakoľko často chodí na Slovensko, napr. spomeniem len
každoročnú medzinárodnú konferenciu BEZOVEC. Je profesorom teoretickej
fyziky a astrofyziky na ústave identického názvu na Prírodovedeckej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne. V r. 2008 mu ČAS udelila cenu Littera
astronomica. Ja by som len ešte poznamenal, že mnohí z našich
najtalentovanejších študentov v AO pokračujú pod jeho vedením aj
v doktorandskom štúdiu.
Záverom musím privítať aj posledného hosťa, ktorého dobre poznáte, Mgr.
Tomáš Dobrovodský je predsedom SZA.
Poprosím vedeckého tajomníka Spoločnosti docenta Gálisa, aby ďalej riadil
priebeh konferencie.
Ďakujem za pozornosť,

Žilina, 2. októbra. 2015
RNDr. Ladislav Hric, CSc.
predseda SAS pri SAV

