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Ing. Ladislav Finta, CSc. sa narodil 11. 11. 1931 v Prievidzi. 

Jeho otec bol samostatný remeselník – obuvník, neskôr úradník 

v peňažnom ústave, matka domáca. Do ľudovej školy chlapčenskej 

v Prievidzi začal chodiť v roku 1938, ktorú ukončil v roku 1942. 

Pokračoval v štúdiu v štátnom gymnáziu v Prievidzi v roku 1942, 

ktoré skončil v roku 1950. Počas štúdia sa angažoval v hudobnom, 

speváckom a divadelnom súbore. Pokračoval v štúdiu na Vysokej ško-

le poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach v odbore 

lesníctvo a po presťahovaní školy vo Zvolene. Po prerušení štúdia 

zo zdravotných dôvodov pokračoval v štúdiu v Prahe na Lesníckej 

fakulte, kde štúdium ukončil v roku 1957 ako lesný inžinier. Počas 

štúdia sa naďalej venoval práci vo vysokoškolskom súbore.

Do zamestnania nastúpil v roku 1957 v Slovenskom vydavateľstve 

pôdohospodárskej literatúry v Bratislave – ako zodpovedný redaktor 

sekcie lesníckej a poľovníckej literatúry.

Od roku 1969 nastúpil do Výskumného ústavu lesného hospo-

dárstva vo Zvolene (teraz Lesnícky výskumný ústav Zvolen), ako 

zodpovedný redaktor na študijnom oddelení, neskôr zástupca vedúcej 

študijného oddelenia a vedúceho edičného úseku až do ukončenia 

pracovného pomeru a odchodu do dôchodku 31. 12 1992.

Počas pôsobenia vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva 

vo Zvolene zabezpečoval vydávanie a redigoval tieto edície a pub-

likácie: Lesnícky časopis (spočiatku 4 čísla, neskôr 6 čísel ročne, 

resumé bolo v ruštine, angličtine, nemčine), Poľovnícky zborník 

(1 – 2 zväzky ročne, 1 zväzok 300 – 400 strán), Lesnícke štúdie (1 

– 2 čísla ročne, rozsah 150 – 200 strán), Poľovnícke štúdie (1 číslo 

ročne), Lesnícke a poľovnícke informácie (1 – 3 publikácie ročne), 

Acta Instituti Forestalis Zvolen (cudzojazyčný zborník v ruštine, 

angličtine, nemčine – 1 – 2 zväzky ročne), zborníky vedeckých prác 

(300 – 400 strán v slovenčine, 3-cudzojazyčné resumé), príručky 

pre lesných robotníkov a ostatné publikácie potrebné pre vedeckých 

a praktických lesníkov a poľovníkov. Okrem toho písal populárno-

-vedecké príspevky do rozličných denníkov, kde propagoval najnovšie 

výsledky vedy a výskumu z lesníctva a poľovníctva. V tejto činnosti 

pokračoval aj po jeho odchode do dôchodku.

Zvlášť treba vyzdvihnúť prácu Ing. Ladislava Fintu, CSc. ako 

výkonného redaktora Lesníckeho časopisu v rokoch 1969 až 1992. 

Jazykovo a technicky upravil a zabezpečil vydanie v Lesníckom časo-

Kronika – Chronicle

Ing. Ladislav Finta, CSc. sa dožil významného životného jubilea 80 rokov

pise 504 pôvodných vedeckých prác, takmer 200 referátov, množstvo 

správ, recenzií kníh domácich a zahraničných autorov, jubileí. 

Vydávanie Lesníckeho časopisu počas pôsobenia Ing. Ladislava 

Fintu, CSc., ako výkonného redaktora, od 1. 1. 1969 viedla redakčná 

rada, ktorej predsedom a hlavným redaktorom bol prof. Dr. Ing. Ján 

Halaj, DrSc. Členmi redakčnej rady boli: Ing. František Bečať, CSc., 

prof. Ing. Hubert Bezačinský, Ing. Vladimír Borteľ, prof. Ing. Elígius 

Hromada, CSc., prof. Ing. Štefan Makovník, Ing. Pavol Marko, 

Ing. Augustín Mistrík, Ing. Anton Laffers, CSc., prof. Ing. Miro-

slav Stolina, CSc., Ing. Jozef Škultéty, Ing. Vladimír Trebichavský, 

prof. Dr. Ing. Miroslav Vyskot, DrSc., doc. Ing. Dušan Zachar, 

DrSc. V roku 1988 sa stal hlavným redaktorom a predsedom re-

dakčnej rady doc. Ing. Ján Ilavský, CSc. Členmi redakčnej rady boli: 

prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc., prof. Ing. Milan Hladík, CSc., 

Ing. Peter Chorvát, prof. Ing. Ivan Kolenka, DrSc., doc. Ing. Jozef 

Konôpka, CSc., Ing. Ján Lipták, CSc., prof. Ing. Miroslav Stolina, 

DrSc., prof. Ing. Ladislav Štefančík, DrSc., Ing. Jozef Tutka, CSc., 

Ing. Juraj Varínsky, CSc., doc. Ing. Milan Voško, CSc. Medzinárodný 

poradný zbor tvorili: prof. N. A. Burdin (Rusko), prof. Ing. Stani-

slav Sever, DrSc. (Chorvátsko), Dr. Richard Žarnovičan (Kanada), 

prof. Ing. Emil Klimo, DrSc. (Česká republika). 

Ing. Ladislav Finta sa zapájal aj do vedeckej činnosti. Vypracoval 

a úspešne obhájil dizertačnú prácu z  problematiky vedecko-technic-

kých a ekonomických informácií v lesnom hospodárstve. Na túto 

tému publikoval aj viaceré pôvodné práce a referáty. 

Treba poďakovať Ing. Ladislavovi Fintovi, CSc. za vykonanú 

prácu ako redaktora uvedených časopisov, kníh a iných publikácií. 

Aj vďaka jemu sa Lesnícky časopis zachoval aj do súčasnosti, keď 

vydávame jeho 57. ročník. Taktiež jeho zásluhou sa lesnícka veda 

a výskum dostávali do povedomia širokej verejnosti.

V mene bývalej ako aj súčasnej redakčnej rady Lesníckeho 

časopisu - Forestry Journal, autorov prác uverejnených v tomto 

časopise či iných príspevkov a publikácií o vydanie ktorých sa ju-

bilant nemalou mierou zaslúžil mu prajeme hlavne zdravie a radosť 

z vykonanej práce.

Jozef KONÔPKA


