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SPOMIENKA NA PROFESORA LADISLAVA REGINÁČA

Prof. Ing. Ladislav Regináč, DrSc.

8.12. 1930 – †17. 3. 2013

17. marca tohto roku nás zastihla smutná spáva, že nás navždy opustil prof. Regináč,
posledný žijúci profesor, ktorý bol pri zrode Katedry náuky o dreve Drevárskej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene v roku 1961. Hoci mal pán profesor vážne
zdravotné problémy, jeho optimizmus a záujem o dianie na Drevárskej fakulte, ktorý sme
videli pri jeho poslednej návšteve dva mesiace pred jeho smrťou, tomu vôbec nenasvedčoval.
Preto nás táto smutná správa o to viac všetkých prekvapila a zarmútila. Aj touto formou si
chceme zaspomínať na profesora Regináča, na jeho pedagogickú a vedecko-výskumnú
činnosť. Prehľad bohatej, vyše 40 ročnej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti profesora Regináča, začneme niekoľkými životopisnými údajmi.
Prof. Ing. Ladislav Regináč, DrSc. sa narodil 8. decembra 1930 v Trubíne (okr. Žiar
nad Hronom). Tu prežil svoje detstvo a vychodil základnú školu. V roku 1944 odišiel na
Štátnu reálku do Bratislavy, ktorú ukončil v roku 1949. Za tým nasledovalo štúdium drevárskeho inžinierstva, ktoré ukončil na Drevárskej fakulte vo Zvolene v roku 1953.
Počas štúdia na Drevárskej fakulte preukázal značný talent a vo vyšších ročníkoch
štúdia sa už podieľal na pedagogickom procese (vedenie cvičení z náuky o dreve). Po
ukončení štúdia v roku 1953 zostal pracovať na Drevárskej fakulte ako asistent a od roku
1956 ako odborný asistent na Ústave mechanickej technológie dreva – oddelenie náuky o
dreve. Bol prvým vedeckým ašpirantom na Drevárskej fakulte. Dizertačnú prácu „Základné fyzikálne vlastnosti bukového dreva vo vybranom kmeni“ úspešne obhájil v roku 1959.
V roku 1964 sa habilitoval a v roku 1973 bol menovaný za mimoriadneho profesora
a od roku 1980 za riadneho profesora „náuky o dreve“. Doktorskú dizertačnú prácu „Variabilita a vzájomné vzťahy fyzikálnych a mechanických vlastností“ obhájil v roku 1989.
Počas aktívnej činnosti prof. Regináč absolvoval celý rad krátkodobých ako aj dlhodobých
študijných a prednáškových pobytov v zahraničí. V roku 1990 odišiel na posledný štvorročný prednáškový pobyt do Nigérie a po návrate z Nigérie odišiel na zaslúžený dôchodok.
Kontakt s pracovníkmi Katedry náuky o dreve si však udržiaval aj naďalej a o dianie na
katedre ako aj na fakulte sa zaujímal až do samého konca jeho života.
V rámci predmetu Náuka o dreve prednášal a viedol cvičenia pre všetky formy štúdia tak na Drevárskej fakulte, ako aj na Lesníckej fakulte vtedajšej Vysokej školy lesníckej
a drevárskej. Bol náročný pedagóg s vysokými nárokmi na študentov. Počas svojho pedagogického pôsobenia viedol mnohých študentov v rámci prác ŠVOČ a diplomových prác.
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Keďže v tom čase neboli u nás vlastné učebnice z oblasti náuky o dreve, prof. Regináč sa pričinil významnou mierou o preklad učebnice z ruského jazyka Náuka o dreve od
Perelygina, ktorá bola vydaná v roku 1960. Má zásluhy tiež na jej druhom doplnenom vydaní, ktoré vyšlo v roku 1965.
Vlastné učebné texty „Náuka o dreve II.“, vydali pracovníci Katedry náuky o dreve
v roku 1979, pričom prof. Regináč bol vedúcim autorského kolektívu. Tieto vyšli v piatich
vydaniach a boli hlavnou študijnou literatúrou pre poslucháčov Drevárskej fakulty až do
vydania novej učebnice „Štruktúra a vlastnosti dreva“ v roku 1993.
Aj vo vedecko-výskumnej činnosti možno prof. Regináča považovať za priekopníka v základnom výskume fyziky dreva na fakulte. Pre jeho výskum bolo charakteristické
dôsledné a rozsiahle používanie matematicko-štatistických metód pri plánovaní experimentov ako aj pri vyhodnocovaní výsledkov, čo umožnilo objektívnejšie hodnotenie vlastností
dreva, keďže sa jedná o veľmi variabilný materiál. Veľmi cenným bol jeho preklad Príručky matematickej štatistiky od N. A. Plochinskeho z ruského jazyka. Táto vyšla v roku 1968
a slúžila ako dočasná vysokoškolská učebnica pre študentov, ašpirantov a pracovníkov
výskumu.
Oblasť fyziky dreva postupne budoval po odbornej, materiálnej a personálnej
stránke a jeho významným pričinením sa dostala na vysokú úroveň. Bol zodpovedným
riešiteľom mnohých výskumných úloh. Dlhodobejšie pracoval pri organizácii výskumu
v rámci Štátneho plánu základného výskumu ako koordinátor hlavnej úlohy Fyzika dreva.
Stal sa uznávaným odborníkom nielen doma, ale aj v zahraničí. Keďže výskum profesora
Regináča bol rozsiahly, vyžadoval si široký tím spolupracovníkov, ktorý profesor dokázal
dať do hromady.
Za všetko toto patrí prof. Regináčovi naša úcta a srdečná vďaka. Vážime si jeho
prácu, ktorú vykonal predovšetkým pre Katedru náuky o dreve. Tiež chceme vyjadriť odhodlanie pokračovať v diele, ktorému položil základy.
Profesor Regináč nás opustil, ale jeho započaté dielo pokračuje aj vďaka vedeckej
škole, ktorú po sebe zanechal. Veď z jeho vedeckých ašpirantov vyrástli piati profesori
pôsobiaci na našej univerzite, ktorí úspešne pokračujú v započatom diele na Katedre náuky
o dreve, ale i na iných katedrách v rámci fakúlt Technickej univerzity vo Zvolene.
Česť jeho pamiatke.
za pracovníkov Katedry náuky o dreve
prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc.
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