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RNDr. Stanislav KALÚZ, CSc. je jubilantom 
 

Je to už 60 rokov čo sa vo Veľkom Záluží, neďaleko 

od Nitry, narodil Stano Kalúz (*7.9.1951). Okolie 
rodiska mu bolo inšpiráciou pre poznanie prírody 

a najmä tých najmenších organizmov - roztočov. 

Nemalú pozornosť venuje aj chrobákom (hlavne 

fúzačom) a motýľom. Je to dušou a telom 
entomológ a hlavne terénny človek. 

Po maturite v Nitre (1970) ide za lepším 

vzdelaním na Prírodovedeckú fakultu UK 
v Bratislave. Po absolutóriu fakulty (1975) si dorába 

ašpirantúru (CSc.) na Parazitologickom ústave 

ČSAV v Prahe (1983). Ako graduovaný pôdny 

biológ, parazitológ a entomológ pracuje kontinuálne 
na ústavoch SAV v Bratislave. Už skoro 20 rokov je 

na Ústave zoológie SAV. Tu sa vypracoval na erudovaného odborníka na pôdne 

roztoče. Svoje výsledky publikuje a skúsenosti odovzdáva diplomantom 

Stano pri odoberaní vzoriek pôdy vo Vysokých Tatrách (august 2010) 
 



Entomofauna carpathica, 2011, 23(1): 31-32 

 32 

a doktorandom. Vo svojej výskumnej kariére sa venoval aj výskumu pôdnych 

roztočov v rôznych prírodných a narušených územiach Slovenska. Významné sú jeho 
práce o  vplyve pesticídov, chemizácie a agrotechnických zásahov na pôdnu faunu. 

Posudzoval aj vplyv lúženca niklovej haldy na pôdnu faunu (1983).  
Organizoval život entomologickej spoločnosti ako jej predseda (2002-2009). 

Koordinuje viaceré projekty, zaujíma sa o stav prírody, pokalamitný vývoj pôdnej 

fauny v Tatrách, stav fauny roztočov v chránených územiach, ako aj synúzie 

roztočov na podkôrnom hmyze.  

 
Viac ako 100 odborných publikácií zanecháva za sebou ako duševné 

vlastníctvo, na ktoré naviaže ďalšia generácia „roztočológov“ Slovenska. Pred sebou 
má chuť do ďalšej práce, opisovať nové druhy, hrabať sa v pôde, hrať futbal a chodiť 

na hríby aj keď nerastú.  
Jubilantovi len to najlepšie želajú priatelia, klub entomológov dobrého 

posedenia pri pive ako aj pre vedu neznáme roztoče. Tieto čakajú na svoje vedecké 

meno a dúfajú že príde Stano a opíše ich tak, ako život opísal človeka menom Stano 

Kalúz.  
 

Ad multos annos! 
 

Oto MAJZLAN 

Výskum kalamitných plôch vo Vysokých Tatrách (4. september 2008). 
(zľava: Ľ. Vidlička, O. Majzlan, S. Kalúz) 




