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RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc. je jubilantom 
 
Je to už 50 rokov od chvíle, keď sa 23. novembra 1962 v Hlohovci narodil Ľubo Vidlička 
a tento okamih možno nazvať veľmi priaznivým pre entomológiu. Od detských rokov sa 
zaujímal o prírodu a všetko živé v nej. Keďže z toho pekného a zaujímavého okolo nás si 
nakoniec človek musí vybrať niečo srdcu bližšie, začal sa 
zaujímať hlavne o entomológiu. Už počas žiackych rokov na 
základnej škole v Bučanoch (1968-1977) a študentských na 
gymnáziu v Trnave (1977-1981) v ňom dozrievalo 
presvedčenie, že štúdium zoológie a hlavne entomológie by 
mohlo naplniť jeho životné ambície. Preto sa prihlásil na 
štúdium na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislave (1982-1987). Svoju odbornú špecializáciu si 
vyprofiloval na Katedre zoológie, kde si prehlboval vedomosti 
v odbore systematická entomológia. Štúdiá úspešne ukončil 
obhajobou diplomovej práce na tému „Merocenózy 
článkonožcov (Arthropoda) na kmeňoch dubov“ a svoju 
odbornosť ďalej rozvíjal počas vedeckej ašpirantúry na 
Ústave experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV v 
Ivanke pri Dunaji. Medzi vedeckých pracovníkov sa zaradil 
obhajobou kandidátskej dizertačnej práce na tému “Revízia 
stredoeurópskych švábov rodu Phyllodromica a Ectobius 
(Blattaria: Ectobiidae: Ectobiinae)”. Zostal pracovať v SAV a od roku 1993 pôsobí najskôr 
ako vedecký a potom ako samostatný vedecký pracovník na Ústave zoológie SAV 
v Bratislave. Venuje sa štúdiu entomológie, avšak hlavne ekológii, faunistike, systematike 
a taxonómii švábov (Blattaria). Opisuje nové druhy pre vedu a okrem švábov sa venuje aj 
faunistike a ekológii rovnokrídlovcov (Orthoptera) a sieťokrídlovcov (Neuroptera). 
Trojciferný počet publikácií a množstvo ohlasov na ne nepotrebuje komentár o jeho prínose 
v odbore entomológia. Je autorom viacerých vedeckých a odborných monografií v zoológii, 
niektorých ďalších zameraných dokonca na históriu. Pôsobil a pôsobí vo viacerých funkciách, 
ako predseda vedeckej rady Ústavu zoológie (1999-2007), v skúšobných komisiách pre štátne 
skúšky bakalárskeho štúdia v odboroch Biológia a Systematická biológia a ekológia. Je 
dlhoročným aktívnym členom Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV (od 1977), 
členom Výboru a v súčasnosti „stráži kasičku“ ako jej hospodár. Ako pravý entomológ sa 
veľmi dobre cíti v teréne, a to nielen na Slovensku. Zúčastňuje sa expedícií (Ďaleký východ, 
Juhovýchodná Ázia, Južná Amerika) kde má možnosť získať materiál pre svoje publikácie 
a ďalší vedecký rast. Má viacero záujmov, čo len podčiarkuje jeho široké zameranie nielen 
ako odborníka v entomológii ale aj vzácnu ľudskú vlastnosť - vedieť sa tešiť zo života nielen 
pri vedeckej práci. Jeho zberateľská vášeň sa prejavuje nielen v budovaní entomologickej 
zbierky, ale aj v zbieraní literatúry, historických pečiatok, mincí a iných artefaktov. 
Nepoľavuje v aktivitách a má veľa ďalších nielen vedeckých plánov. Verme, že sa mu 
vyplnia a že ešte opíše veľa zaujímavých a nových druhov hmyzu, bude naďalej vynikajúcim 
kolegom, priateľom a človekom na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. 

Do ďalších rokov mu zo srdca želáme hlavne pevné zdravie, nepoľavujúci optimizmus, 
kvalitné vedecké výsledky, perfektnú kondíciu v teréne (ktorú po 50-ke už potrebuje každý 
entomológ) a všetko najlepšie v rodinnom aj pracovnom živote. 

Ľubo, ad multos annos! 
 

Stanislav Kalúz, Ladislav Roller (Foto: V. Kautman) 


