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Od ormigu
po internet

Ako to bolo na zaãiatku

Z histórie

Keì prehovoria zaÏltnuté stránky histórie, zmocÀuje sa ãlo-
veka zvlá‰tny pocit. Akoby pootvoril tajuplné dvierka trinástej
komnaty, ktoré mali byÈ uÏ nedotknuté. Pred oãami opäÈ defilujú
postavy, postaviãky, udalosti, príbehy ºudí, ale i v‰etkého, ão ro-
bí Ïivot Ïivotom. Ba niekedy ako by sa nám aj zamarilo, veì toto
tu uÏ bolo, alebo sa mi to len zdá? Nie inak je to aj v prípade uni-
verzitn˘ch novín POªNOHOSPODÁR, vychádzajúcich na
Slovenskej poºnohospodárskej univerzite v Nitre. Kto by povedal,
Ïe v septembri roku 2005 otvárame uÏ jeho päÈdesiaty roãník? 

V Ïivote ãloveka je päÈdesiatka povaÏovaná za ak˘si medz-
ník... a v Ïivote novín? Aj ten má svoje etapy. Do slova a do pís-
mena ich pí‰u jeho tvorcovia a vÏdy usilujú o to, aby bol pestr˘,
zaujímav˘ a odzrkadºoval v‰etko, ão sa okolo deje. No noviny Ïijú
naozaj iba vtedy, ak ich vezme do ruky ãitateº. Viete si predstaviÈ
to mnoÏstvo rúk a oãí, ktor˘mi na‰e univerzitné periodikum za tie
roky pre‰lo? 

POªNOHOSPODÁR sa zrodil „na kolene“ a jeho prvé detské
‰atoãky vznikali na liehovom rozmnoÏovacom stroji! Postupne sa
jeho tvár stávala profesionálnej‰ou, keì ho vzali do parády v tla-
ãiarni. No a dnes? Len ão grafik dokonãí poslednú stránku, uÏ je
na internete, aby si ho mohli ãítaÈ priaznivci na hociktorom mies-
te zemegule! PäÈ desaÈroãí je POªNOHOSPODÁR nevtierav˘m
sprievodcom diania na tejto alma mater, neodmysliteºnou rekvizi-
tou vysoko‰kolského Ïivota. Priná‰al a priná‰a informácie o ve-
selom i váÏnom, o problémoch vo vzdelávaní, o úspechoch v la-
boratóriách, ale aj na ‰tadiónoch, hromadu tvorivosti mlad˘ch ºu-
dí, ktorí sa tu zi‰li z celej republiky. 

Okrídlen˘ slogan vravieva, Ïe noviny sú zrkadlom doby.
Navy‰e, noviny majú aj svoje vlastné zrkadlo! LenÏe ani zrkadlo
neodráÏa realitu vÏdy do slova a do písmena. Niekedy je krivé, a
potom aj odraz skutoãného. Niekedy slepé, keì sa snaÏí zakryÈ
to, ão nie je po vôli. Ani POªNOHOSPODÁR to nemal v kaÏdej
etape svojho Ïivota ºahké. Musel sa vtesnaÈ do koºají doby, kto-
ré mu pristrihovali krídelká. No ãas je zázraãn˘ fenomén, nechá-
va odísÈ do zabudnutia veciam, ktoré si pripomínaÈ nehodno.

Dnes sme naladení sviatoãne. Na‰e noviny sú vo svojej ka-
tegórii urãite ‰ampiónom, a moÏno nielen na Slovensku. Bez pre-
ru‰enia kontinuity päÈdesiatroãné. Musel by to byÈ génius, kto by
do jedného ãísla vtesnal v‰etky mená jeho tvorcov, prispievate-
ºov, priateºov. V‰etky udalosti, ktoré odvtedy odniesli vody rieky
Nitry. Preto pri vstupe do jubilejného roãníka prijmite, milí ãitate-
lia, mal˘ kaleidoskop, mnoÏstvo farebn˘ch sklíãok ako poctu b˘-
val˘m a in‰piráciu budúcim tvorcom na‰ich univerzitn˘ch novín.
Tie ìal‰ie kamienky do mozaiky budeme vyhºadávaÈ a prikladaÈ
poãas nastávajúceho – jubilejného - akademického roka. Pomô-
Ïete nám pritom, aby sme na niekoho nebodaj nezabudli?

KATARÍNA POTOKOVÁ

Časopis je Váš,

ako sa Vám bude

páčiť, v nemalej

miere závisí 

aj na Vás!

(Poľnohospodár 1957)

● Na prvej ustanovujúcej
schôdzke redakãnej rady sa
jej ãlenovia dohodli, Ïe ãaso-
pis bude mesaãníkom a z via-
cer˘ch variantov navrhova-
n˘ch názvov ako napríklad
Klas, Pribina, ãi Nitriansky vy-
soko‰kolák, vybrali napokon
názov POªNOHOSPODÁR. 

● Vypracovaním ‰tatútu bol
poveren˘ ªudovít Kohút, od-
born˘ asistent Katedry jazy-
kov, ktor˘ sa stal tútorom a
dlhoroãn˘m redaktorom no-
vého periodika.

● Prvé ãíslo POªNOHOSPO-
DÁRA vy‰lo vo februári 1957
(‰k. rok 1957/58). Dva roky
vychádzal vo formáte A5,
rozmnoÏovan˘ cyklostylom v
rozsahu 20-40 strán. Obsa-
hová náplÀ bola rozdelená
na ‰tyri ãasti: politická v˘cho-
va, zo Ïivota ‰koly, literárna
tvorba a ‰port. Príspevkov
bolo spoãiatku dosÈ, pretoÏe
dobrí ‰tylisti a básnici sa na-
‰li aj v ‰tudentsk˘ch radoch.
I keì boli prvé roky poznaãe-
né amaterizmom a experi-
mentovaním, nedostatok skú-
seností nahradzovalo nad‰e-
nie a tvorivé hºadanie.

● Kvalitatívne vy‰‰í stupeÀ
dosiahol POªNOHOSPODÁR
28. februára 1958, keì zaãal
vychádzaÈ ako dvojt˘Ïdenník
v novinovom formáte. Zmlu-
va s Nitrianskymi tlaãiarÀami
v‰ak vyÏadovala vãasné do-
dávanie materiálov, a preto
bolo potrebné ustanoviÈ stá-
leho v˘konného redaktora.
Na tomto poste sa postup-
ne vystriedali traja vtedaj‰í 
‰tudenti: Vlado Markoviã,
Rudolf Haspra a Ján Benej.
Zodpovedného redaktora z
radov pedagógov urãovalo
vedenie ‰koly.

Po premiestnení Vyso-
kej ‰koly poºnohospo-

dárskej do Nitry a zaloÏení
dvoch fakúlt s katedrami roz-
miestnen˘mi v rôznych ãas-
tiach mesta, vznikla my‰lien-
ka vydávaÈ vysoko‰kolsk˘
ãasopis, ktorého úlohou by
bolo informovaÈ ‰tudentov a
zamestnancov o dianí na
‰kole. Okrem toho mal spæÀaÈ
i reprezentaãnú funkciu, pod-
ºa príkladu in˘ch vysok˘ch
‰kôl, ktoré uÏ v tej dobe vy-
dávali svoje ãasopisy. 

V roku 1956 som po jede-
nástich rokoch uãiteºskej sluÏby
nastúpil na Katedru jazykov
V·P ako asistent pre rusk˘ a
nemeck˘ jazyk. O niekoºko me-
siacov pri‰iel za mnou mlad˘
asistent Karol ReÏn˘ s prosbou,
aby som opravil za hrsÈ popísa-
n˘ch strán kancelárskeho pa-
piera ako materiál do prvého
ãísla ‰kolského ãasopisu, ktor˘
bude vydávaÈ âeskoslovensk˘
zväz mládeÏe. Opravil som to, a
ãierny Peter mi ostal v rukách!
Na pokyn rektorátu som vypra-
coval ‰tatút POªNOHOSPODÁ-
RA, ustanovila sa redakãná ra-
da z pedagógov a poslucháãov.
Prvé ãíslo vy‰lo na ôsmich stra-
nách kancelárskeho papiera,
rozmnoÏené na ormigu. Akosi
sme si ho neváÏili, lebo sa ne-
návratne stratilo. Druhé vy‰lo

bez môjho zásahu, plné ch˘b a
veºmi ‰pinavé. K tomu na zadnej
strane stálo, Ïe som v˘konn˘m
redaktorom... Prv˘ „honorár“ ne-
dal na seba dlho ãakaÈ. Ano-
nymná Ïenská du‰a mi poslala
starostlivo opravené ãíslo s v˘-
zvou, súdruh, nauã sa pravopis!
Vzal som si to k srdcu a tretie
ãíslo som vydal sám a potom
som s POªNOHOSPODÁROM
e‰te dlho paktoval. S vìakou si
spomínam na pani Petríkovú a
Holobradú, ktoré ochotne písali
prvé ãísla na kovové blany. 

Zaãiatky boli v‰elijaké. Ne-
bolo odbornosti ani skúseností,
ako sa tak˘ ãasopis robí, k tomu
bez koruny naviac, a to v‰etko
popri vyuãovacej povinnosti. No
ãím bolo menej skúseností, t˘m
viac bolo odvahy pre dobrú vec,
aby ‰kola dala vedieÈ o svojej

existencii v prítomnosti a tlaãe-
né slovo bolo kronikou ‰koly v
budúcnosti. Vtedaj‰í reÏim síce
burcoval mlad˘ch do boja za
lep‰í zajtraj‰ok, no tá aktivita raz
bola, raz nie. V chab˘ch zaãiat-
koch sme nakreslili na zadnú
stranu jedného ãísla umrlãiu hla-
vu zomierajúceho POªNOHOS-
PODÁRA. UdrÏaÈ pri Ïivote ho
napokon pomohol Anton Grom,
neskor‰í profesor a vedúci Ka-
tedry drobnochovu, vynikajúci
pracant a vedec, ktor˘ meral ºu-
dí na ‰kole podºa práce, a nie
veºk˘ch reãí. 

Rád si spomínam na mno-
h˘ch spolupracovníkov a pri-
spievateºov z radov pedagógov i
poslucháãov, ako bol JoÏko Ha-
bov‰tiak, ªudo Pullmann, Vla-
do Markoviã, Rudo Haspra,
JoÏo Repka, Dana Pafãugová,

pani Elza Glesgová, zodpoved-
n˘ redaktor Alfréd ·tuller, pro-
fesor ·tefan Semjan, doc. Jar-
ko Zelník, Matej KaluÏák a
mnohí iní. 

V jednom z úvodníkov z ro-
ku 1959 som napísal, Ïe POª-
NOHOSPODÁR bude raz aj
svedkom ná‰ho Ïivota, bude
svedãiÈ za nás, ako sme Ïili, o
ão sa usilovali, s ak˘mi ÈaÏkos-
Èami sme zápasili, ãím iskril vtip
a fantázia na‰ich poslucháãov.
Tieto dva momenty, vizitka na-
‰ej ‰koly a kronika ná‰ho Ïivota
nás zaväzuje, aby sme do ná‰-
ho POªNOHOSPODÁRA pri-
spievali a si ho privlastnili za
svoj. OpäÈ to podãiarknem a
prajem ná‰mu dvojt˘Ïdenníku:
„Îi nám dlhé a dlhé roky v dob-
rom zdraví na úÏitok a ‰Èastie
na‰ej vysokej ‰koly!“ ■

Viete, je to 

strašná robota!

Tlačiareň 

presne tlačí 

na termín 

a potom aj mňa

tlačí, kde sú

tie tlače 

do tlače...

(Poľnohospodár 1964)

(Pokraãovanie na 2. str.)

SPOMÍNA „OTEC“ POªNOHOSPODÁRA, PROM. PED. ªUDOVÍT KOHÚT

Ako som prišiel na svet
Moji rektorátni, dekanátni, fakultní strý-

kovia, ujkovia, tetky a svokrovci mali veľ-
ký záujem, aby som prišiel na svet ešte ro-
ku pána 1954, ba možno aj skôr. Za rodičov
mi určili zdravých, iniciatívnych mládež-
níkov. Rodičia pri najlepšej vôli nestačili
ma udržať pri živote, pretože moja existen-
cia je plne závislá na spomínaných príbuz-
ných... Ako vyzerám? Vyzerám tak, ako som
kŕmený a z akej kvality bola moja stavebná
jednotka. Na stravu som náročný. Keď sa
chcem všetkým páčiť, potrebujem starostli-
vosť a potravu nielen od rodičov, ale od
všetkých, ktorí majú záujem, aby som žil a
poslúžil spoločnej veci... zatiaľ ešte stá-
le trpím kachexiou. Studený odchov mi nepo-
môže tak ako teliatkam. Mám rád krátke, vý-
stižné, kritické a satirické príspevky. Od
dlhých a nič nehovoriacich mám spastickú ko-
liku a dostávam alimentárnu intoxikáciu.
Ešte mám všetky predpoklady dostať sa 
z tejto choroby a vyvinúť sa v taký pekný
exteriér, aký majú moji bratia na Technike,
Univerzite v Bratislave a na iných vysokých
školách. Potrebujem rýchlu pomoc...

(Poľnohospodár 1957)

Foto: Jozef Chomaniã (Poºnohospodár 1986)

Stále svieÏi prv˘ redaktor Poºno-
hospodára, pán Kohút.



Z histórie
� V roku 1965 bola ustano-
vená stála v˘konná redak-
torka POªNOHOSPODÁRA,
Elza Glesgová. V septembri
1978 ju vystriedala Oºga
·oková, ktorá sa ako v˘kon-
ná redaktorka podpisovala
pod obsahovú i grafickú ná-
plÀ dvojt˘Ïdenníka takmer
22 rokov.

� V roku 1990 dostal POª-
NOHOSPODÁR prv˘krát po-
ãas svojej existencie na pln˘
úväzok i zodpovednú redak-
torku, Mgr. Máriu Koãnerovú.
Túto funkciu vykonávala aÏ
do svojej predãasnej smrti v
roku 2003. V súãasnosti je
na tomto poste Mgr. Katarína
Potoková. Od roku 2001 je
redakcia súãasÈou Kancelá-
rie vzÈahu SPU s verejnos-
Èou, ktorá okrem vydávania
novín plní aj mnohé ìal‰ie
úlohy spojené s vytváraním
dobrého mena univerzity do-
ma aj vo svete. 

� POªNOHOSPODÁR je je-
din˘m univerzitn˘m periodi-
kom na Slovensku, ktoré ne-
pretrÏite vychádza uÏ 50 ro-
kov. V kaÏdom ‰kolskom ro-
ku vyjde 20 ãísel s dvojt˘Ï-
dÀovou periodicitou. Na ‰ty-
roch stranách stredoeuróp-
skeho novinového formátu
spravodajsky a komentova-
ne mapuje dianie na Sloven-
skej poºnohospodárskej uni-
verzite v Nitre.

� V období rokov 1958-65
bola úroveÀ dvojt˘Ïdenníka
POªNOHOSPODÁR po ob-
sahovej i formálnej stránke
pomerne dobrá. Nie vÏdy sa
v‰ak podarilo získaÈ pre dopi-
sovateºskú spoluprácu do-
statok ‰tudentov ãi pedagó-
gov, a tak celá Èarcha zaob-
starávania príspevkov a vy-
dávania ãasopisu leÏala na
pleciach niekoºk˘ch jednot-
livcov, prevaÏne ‰tudentov. 
I keì pre mnoh˘ch z nich bo-
la táto práca v˘bornou ‰ko-
lou a niektorí po skonãení
‰túdia zaujali miesto odbor-
n˘ch redaktorov v médiách ãi
odbornej tlaãi, ukázalo sa, Ïe
‰tudenti nemôÏu viesÈ ãaso-
pis ako v˘konní redaktori.
Potvrdilo sa to najmä v skú‰-
kovom období, keì sa preja-
vili ÈaÏkosti s vydávaním no-
v˘ch ãísel. 

V˘konní redaktori:

ªudovít KOHÚT (1957-1961)
Vladimír MARKOVIâ (1961-63)
Rudolf HASPRA (1963-64)
Ján BENEJ (1964-1965)
Elza GLESGOVÁ (1965-1978)
Oºga ·OKOVÁ (1978-2000)

Vedúce redaktorky:

Mária KOâNEROVÁ (1990-2003)
Katarína POTOKOVÁ (od 2003)

Zodpovední redaktori:

Pavol PAGÁâ (1957)
Miroslav POMEJE (1957-1958)
Jaroslav ZELNÍK (1958-60)
Anton GROM (1960-61)
·tefan SEMJAN (1961-62)
Oleg RJABININ (1963-68)
Karol ·URAN (1968-69)
Oldfiich ·PRTA (1968-69)
Ladislav VODIâKA (1969-70)
·tefan SEMJAN (1971-73)
Alfréd ·TULLER (1973-74)
Ladislav TURâAN (1974-1975)
Alfréd ·TULLER (1975-1978) 
Ivan ZOBORSK¯ (1978-1980)
Viliam MACÁK (1980-1987)
Daniela WOLFOVÁ (1987-1989)
Emil VONTORâÍK (1990)

Predsedovia redakãnej rady:

Jozef REPKA (1990-1993)
Du‰an HÚSKA (1993–1994)
Jozef BALLA (1994-1999)
Jaroslav ANTAL (1999–2003)
Vladimír RATAJ (od 2003)

Za ão a komu?

Za dobre a statoãne vyko-
návanú prácu od redakãnej
rady Jankovi Benejovi, b˘va-
lému v˘konnému redaktorovi.
VÏdy ãipern˘, s dobrou v˘cho-
vou z domu i zo strednej ‰ko-
ly, zaujat˘ za pravdu, hºadal
dobré a pekné, aby kaÏdé ãís-
lo mohlo pote‰iÈ ãitateºov, Ïe
nie je to také zlé, ako sa o nás
ãasto hovorí vonku. Svojou
vynaliezavosÈou v obraze a
tvare, ako aj jasn˘m ‰t˘lom
vedel povzniesÈ POªNOHOS-
PODÁRA e‰te na vy‰‰iu úro-
veÀ. (Poºnohospodár 1965)

Medailónik uznania

Ľudo Pullman

Eroica
Životný úder, jeden,
druhý...
Čo zmôžu však proti
vôli človeka,
Ktorého túžba ženie
odveká
Biť sa, ruvať s osudom
A zlámať oceľové 
kruhy, čo duši 
vzlietnuť bránia
Rozopnúť krídla 
génia...

(Poľnohospodár 1957)

Bol som jedn˘m z prv˘ch,
ktorí tvorili redakãnú radu i re-
dakciu tohto ãasopisu. Prvé
vari dva roãníky sa tlaãili na
rozmnoÏovacom stroji, ktor˘
nám dal k dispozícii rektorát.
Písanie na blany z nás neovlá-
dal ani jeden, a
tak nám vÏdy po-
slali z rektorátu
na pomoc profe-
sionálnu pisárku. Pamätám
sa, ako sme s údivom sledo-
vali jej prácu, ktorá pred-
stavovala „t⁄⁄⁄⁄...“ na písacom
stroji oproti ná‰mu z ãasu na
ãas „klep, klep..“ a potom ticho
a spiatoãka a opravy viacná-
sobn˘m siln˘m úderom na pís-
meno.

Prvé ãíslo sme vytlaãili na
modro. Niesli sme ho s ªudom
Pullmanom v poãte vari sto
kusov a balík nám pred Ïup-
n˘m domom spadol rovno do
mláky. Su‰ili sme ho potom
na radiátore. Je to v‰ak akoby
nepísan˘ zákon, Ïe vÏdy prvá
dobrá tlaãovina, ktorá má bu-
dúcnosÈ a prekoná desiatky
rokov, ako je to aj v na‰om
prípade, zaãína tak˘mto spô-
sobom.

V redakãnej rade boli
„skalní“, ktorí tam zotrvali celé
roky a na nich viselo v‰etko.
Kruh okolo ªudovíta Kohúta
sa veºmi nemenil a tvorili ho
doc. Zelník, Jaroslav Brabec,
doc. Pomeje, zo ‰tudentov
ªudo Pullman, Milan Maloch,
Milan Papay. Hneì na prv˘ch
sedeniach, keì sa videlo, Ïe
ãasopis bude Ïivotaschopn˘ a

Ani vo sne by mi pred 45 rokmi nenapadlo,
keì sme POªNOHOSPODÁRA vyrábali doslo-
va na kolene, Ïe kaÏdé jeho nové ãíslo si bu-
dem môcÈ o niekoºko desaÈroãí preãítaÈ na ob-
razovke osobného poãítaãa kdekoºvek na sve-
te! Pri v˘robe prv˘ch ãísiel rozmnoÏovan˘ch na
cyklostyle (skôr narodení vedia, o ãom hovorím
a pozdravujem aj „otca“ Poºnohospodára, dr. ª.
Kohúta!), ãasto sme boli pomaºovaní ako dvor-
ní ‰a‰ovia, modrí, ãervení aj ãierni od pouÏíva-
n˘ch farieb. A neskôr aj v tlaãiarni. KdeÏe sú tie
ãasy, keì sa kaÏdé
písmenko vylisované
do olova osobitne hºa-
dalo v zásobníkoch,
aby sa postupne poskladal titulok ãlánku. A text,
ten sa prácne sádzal na veºk˘ch, zloÏit˘ch tla-
ãiarensk˘ch strojoch a odlieval do ÈaÏk˘ch cíno-
v˘ch riadkov, ktoré sa tak isto ruãne „zalamova-
li“ do strán, z ktor˘ch kaÏdá váÏila viac ako 20
kg. Bola to práca ÈaÏká, zloÏitá, ‰pinavá, ale pre
nad‰encov zaujímavá a tak trochu aj tvorivá.
Ale tú drinu a ‰pinu sme obãas nielen sebe, ale
aj ‰tudentom trochu spríjemnili: na 1. apríla, 1.
mája, Silvestra, niekedy aj pred prázdninami
sme im dali voÀavého POªNOHOSPODÁRA.
Skutoãne sa do farby v tlaãiarni pridávala vo-
Àavka! V jarn˘ch mesiacoch tak niekedy POª-
NOHOSPODÁR voÀal orgovánom ãi konvalin-
kami, v zimn˘ch zase levanduºou. ·tudentov
sme tak chceli aspoÀ z recesie trochu uvoºniÈ,
spríjemniÈ a uºahãiÈ im skú‰obné obdobie...

Takí sme boli, my, ‰tudenti, ktor˘ch zaujíma-
lo písané slovo od prvého aÏ po piaty roãník
‰túdia na V·P. Tá skupinka zaãínajúcich básni-
kov, fejtonistov, esejistov, rozprávkarov, repor-

térov, vtipkárov-v˘tvarníkov (Vlado Markoviã
(zomrel), Dana Dorãiaková, Ondro Lastivka,
Gejza Blaas, Fero Mach, Ivan Straka (zomrel),
Igor Kúdelka a mnohí ìal‰í) doslova Ïila 
s POªNOHOSPODÁROM a v stálych rubrikách
s vtipom písala históriu ‰tudentského Ïivota
svojej doby cez úspechy, sny, sklamania, osob-
né lásky, problémy i „prúsery“... T˘m bol ná‰ ãa-
sopis mladícky, zaujímav˘ a tak pedagógmi ako
aj ‰tudentmi vyhºadávan˘. Bol doslova zrkad-
lom ‰tudentského Ïivota. Zábavné tematické

stránky vydávané pri
urãit˘ch príleÏitostiach
(1. apríl, silvestrovsk˘
koniec roka, imatrikulá-

cia, promócie a pod.), to bola ‰tudentská rece-
sia takmer umeleck˘mi scénkami, písan˘m ale-
bo kreslen˘m humorom, ktorému sa nevyhli ani
pedagógovia, ktorí sa sami na sebe vtipne za-
bávali.

Ako b˘val˘ ‰tudent-redaktor POªNOHOSPO-
DÁRA (1963-1964) Ïelám súãasn˘m ‰tuden-
tom, aby v priebehu vysoko‰kolského ‰túdia za-
Ïili ão najviac vesel˘ch príhod, ktoré dávajú Ïi-
votu tú pravú korenistú príchuÈ a v spomienkach
im zostanú ako najkraj‰ie v Ïivote, tak ako mne
celé vysoko‰kolské ‰túdium, a preto V·P ãi
SPU je stále moja alma mater. A urãite budú
maÈ e‰te väã‰iu odozvu, keì sa s nimi a s ra-
dosÈou podelia na stránkach POªNOHOSPO-
DÁRA so svojimi súputníkmi. 

Redakcii POªNOHOSPODÁRA do ìal‰ích
rokov Ïelám neutíchajúci elán a energiu, pln˘
batoh nápadov, aby vá‰ ãasopis bol stále ob-
ºúbenej‰í, zaujímavej‰í a ãítanej‰í... PäÈdesiat-
roãná tradícia ho k tomu predurãuje. ■

bude periodikom, sa dohodlo,
Ïe si v‰etci ãlenovia redakã-
nej rady budú vzájomne tykaÈ.
Na to som si nezvykol nikdy.

Po napísaní a vytlaãení
ãísla sme ho museli aj podºa
strán skladaÈ a zo‰ívaÈ. Na to

nám slúÏila veºká miestnosÈ na
katedre ekonomiky, kde bol dl-
h˘ stôl. Tam sme kládli na se-
ba stranu po strane a idúcky
okolo stola sme robili v˘tlaãky.
ªahko sa dá vypoãítaÈ, Ïe ak
malo jedno ãíslo ‰esÈ listov a

bolo treba 400 v˘tlaãkov, tak
to bolo 2400 úkonov a k tomu
e‰te 400, lebo bolo treba listy
zrovnaÈ a spínacím strojãekom
trikrát zopnúÈ. Z toho vznikla
potom na jednom Jozefov-
skom veãierku o mne taká „in-

formácia“, Ïe
som tak˘m re-
daktorom, ak˘ch
je vo svete málo,

lebo si musím sám ãasopis
napísaÈ, rozmnoÏiÈ, poskladaÈ,
kolportovaÈ, predávaÈ a nako-
niec aj sám ãítaÈ... Bolo z toho
veselo. Nepriznal som sa
v‰ak, Ïe som si to musel aj
sám o sebe napísaÈ… ■

Aj tak sme tvorili
POªNOHOSPODÁRA

Zaprá‰ené spomienky
alebo Dotyky s minulosÈou

ING. JOZEF HABOV·TIAK, CSc.

Cestou na básnick˘ Parnas
Spomienka na obºúbeného ‰tudentského autora

Po ‰tyroch rokoch práce v POªNOHOSPODÁRI odchádzal
zo ‰koly jeden z t˘ch skaln˘ch, ktorí stáli pri zrode a bytí POª-
NOHOSPODÁRA, ªudo Pullman. Kto by ho nepoznal z vy‰e ti-
sícky poslucháãov V·P? Maco‰skou prírodou okradnut˘ o plné
Ïivotné ‰Èastie, nepoddáva sa svojmu telesnému neduhu. No a-
koby za náhradu obdarila ho táto bystrej‰ím pohºadom, vníma-
vou du‰ou a schopnosÈou vo ver‰i i próze vyjadriÈ kaÏd˘ záchvev
jeho vnútorného aj vonkaj‰ieho sveta. Mali sme ho radi, lebo ce-
lou du‰ou Ïil a horlil za ná‰ mesaãník, nadával i na najbliÏ‰ích,
búchal do stola, keì videl ochablosÈ a nezáujem o prácu. Pri
kaÏdej anémii noviniek ochotne pustil vlastnou Ïilou, aby ãíslo o-
Ïivil peknou básÀou, satirou, fejtónom… „âo odkáÏe‰ svojim na-
sledovníkom? Verí‰, Ïe sa takí nájdu?“, sp˘tali sme sa ho. Jeho
odpoveì znela: „Keby som neveril, Ïe takí sú, neodkázal by som
niã. Verím, Ïe sú, ale niã im neodkáÏem, lebo je ÈaÏko radiÈ au-
torovi, ak sám nepovie, tu som!“ A na adresu ostatn˘ch asi toº-
ko: „Zakladali sme POªNOHOSPODÁRA takmer z niãoho. H⁄st-
ka ºudí obetavo udrÏala ho, preto prosím vás, nedajte mu zahy-
núÈ! Je on vecou v‰etk˘ch nás!“ (Poºnohospodár 1960)

Čitateľom!
Poľnohospodár v roku
1959/60 bude mať 10 čí-
sel a bude vychádzať raz
mesačne. Cena 1 čísla je
prístupná každému pra-
covníkovi a študentovi
školy (30 hal. za čís-
lo), preto veríme, že
nebude zamestnanca a
študenta školy, ktorý by
časopis neodoberal. To-
to číslo zasielame na u-
kážku a keď ho do 8 dní
nevrátite, budeme Vás
viesť v evidencii odbe-
rateľov na rok 1959/60.

ING. RUDOLF HASPRA, CSc.

Z prvých tiráží
Odkazy redakcie: Týmto číslom (roč. I., č. 3)
náš „Poľnohospodár“ stáva sa mesačníkom Vy-
sokej školy poľnohospodárskej v Nitre (predo-
šlé dva vydal VV ČSM). Toto číslo zredigoval a
upravil Ľudovít Kohút, odb. asistent KJ. Ilus-
trovali Hlasný a Jágerský, poslucháči ZF. Tech-
nická úprava: M. Petríková (tlač), J. Hošťan-
ský (rozmnoženie).

Redakčný škriatok
šarapatí!
Milí čitatelia! Ešte

len jedno číslo nášho
Poľnohospodára vyšlo
tlačou a náš redakčný
škriatok už začal ša-
rapatiť... do textu
nám vpašoval niekoľko
chýb. Prosíme Vás, aby
ste nám tento raz pre-
páčili. My za nič ne-
môžeme, to všetko „re-
dakčný škriatok“. Od-
teraz však si naňho
dáme pozor!

(Poľnohospodár 1959)

Boli sme radi, Ïe za od-
chádzajúceho Pullmana a
Habov‰tiaka máme dobrú
náhradu. Vlado Markoviã
vedel písaÈ, mal zmysel pre
humor, fotografoval, vedel ‰i-
kovne lámaÈ, organizovaÈ do-
pisovateºov, skrátka vedel ro-
biÈ noviny. Písal o v‰etkom
moÏnom, i keì nie krasopis-
ne, no obsaÏne a plynule, kri-
tick˘m okom postrehol de-
tail… (Poºnohospodár 1964)

·Èastn˘ fini‰, Vlado!

„Chodník slávy”... Foto: Viktor ·touraã

(Dokonãenie z 1. str.)



Viete, že...

Príď medzi nás

Zrnká múdrosti

V osemdesiatych rokoch za-
ãali spolupracovaÈ pri tvorbe
dvojt˘Ïdenníka POªNOHOS-
PODÁR ‰tudenti z novovytvo-
reného  dopisovateºského krúÏ-
ku. ReportáÏam, rozhovorom,
fejtónom, literárnej tvorbe z pe-
ra mlad˘ch autorov vyãlenila
redakcia tretiu stranu pod hla-
viãkou „798 riadkov pre ‰tuden-
tov“. K pravideln˘m prispieva-
teºom z tohto obdobia patril M.
Lepi‰, E. Lázniková, I. ëuriã,
R. Grollmus, I. Janiãík, K.
Petrová, V. Fábelová, B. Horr,
neskôr M. SvieÏená, R. Cha-
lás, karikaturisti V. Baniã, V.
·imko, A. Vrtalík, P. Hájik. Fo-
tografie „dvorného fotografa
V·P“ pána Otta Veselého sa
striedali na stránkach novín 
s ilustraãn˘mi snímkami bratov
Chomaniãovcov, R. Randzia-
ka, S. Barto‰a, V. Dadaja a
ìal‰ích ‰tudentov z fotokrúÏku,
ktor˘ mal vtedy takmer sto ãle-
nov. Vizuálna stránka dvoj-
t˘Ïdenníka vznikala na redakã-
nom stole v˘tvarníãky prom.
ped. Daniely Jankovej. V roku
1990 po prv˘krát vy‰la ‰tudent-
ská príloha Poºnohospodára -
obãasník RISK.

KrúÏky sa ãinili

Ako POªNOHOSPODÁR
preÏil klinickú smrÈ

V ãase o ãase

(z kuchyne)...

Keì po niekoºkoroãnej
„vláde“ ‰tudentsk˘ch redakto-
rov POªNOHOSPODÁRA od-
chádzal po skonãení ‰túdia
Janko Benej, navrhlo mi vte-
daj‰ie vedenie ‰koly novú
funkciu. A tak som sa 1. feb-
ruára 1965 stala v˘konnou re-
daktorkou na‰ich novín. Jan-
ko ma pozval k lámaniu ãísla
do tlaãiarne, aby som sa prak-
ticky oboznámila s t˘mto ãier-
nym remeslom. Nasadla som
teda na kolotoã, z ktorého
som zi‰la aÏ 1. októbra 1978.
Áno, 13 rokov a 8 mesiacov
sa mi hlava krútila z neskoro
dodan˘ch príspevkov, ich ‰ty-
listickej a pravopisnej úpravy,
prepisovania a prerábania, z
uzávierok, Ïelezn˘ch termí-
nov v tlaãiarni, zalamovania,
nekoneãn˘ch korektúr a stále-
ho napätia, ãi náhodou neza-
úãinkuje tlaãiarensk˘ ‰kriatok...

V t˘ch ãasoch sa vytvoril
v˘born˘ redakãn˘ kolektív a
tvorivé posedenia v redakcii
b˘vali nielen uÏitoãné, ale aj
príjemné. NemôÏem tu ne-
spomenúÈ desiatky ‰tudentov,
ktorí prichádzali do redakcie s
príspevkami i vlastnou tvor-
bou, ale aj tak, iba sa poroz-

právaÈ, poradiÈ, zdôveriÈ. Ivan
Sollár, Jano Lacko, Igor Kú-
delka, Miki Ga‰par, Milka Bie-
liková, Dana Wolfová, Ale-
xander Zubáã, Milan Tomá-
nek, Peter MaÈa‰ovsk˘, Láìa
Louda, Fero Hájik, Laex Mi-
‰ík, Oto Habán, Stano Haviar,
·tefan Augustoviã, Tonka
Ludvighová, JoÏko Dukes,
Mi‰ko Lejko, Ján Janãovic,
Milan Laurik, Marián Fedorko,
Vlado Ragaã, Anton Kretter,
Kadleãíkovci... nech mi ìal‰í
prepáãia, Ïe nemenujem v‰et-

k˘ch, ktor˘m ìakujem za
spestrenie stránok Poºnohos-
podára. Te‰í ma, Ïe viacerí
„odchovanci“ pôsobia alebo
pôsobili v novinách, rozhlase,
televízii.

Rada by som pripomenula
i ãas, keì POªNOHOSPODÁR
„preÏil svoju klinickú smrÈ“.
Bolo to v roku 1968, keì v‰et-
ky vysoko‰kolské noviny zá-
pasili s podobn˘mi probléma-
mi. V tomto roku boli v‰etky v
celej âSSR zru‰ené. V·P Ïia-
dala v˘nimku, ktorú po osob-
nej intervencii ako jediná vy-
soká ‰kola dostala. Preto je
POªNOHOSPODÁR hádam
jedin˘m periodikom, ktoré bez
preru‰enia vychádza uÏ päÈ-
desiaty rok.

Usilovala som sa odo-
vzdávaÈ svoje skúsenosti na-
stupujúcim kolegom. Úprimne
im drÏím palce. Dvíham pohár
‰ampanského na zdravie t˘ch,
ão POªNOHOSPODÁRA tvori-
li, tvoria a e‰te tvoriÈ budú.
Nech je na redakãnom stole
vÏdy dosÈ príspevkov – dob-
r˘ch a dodan˘ch vãas – a
nech neºahkú prácu jeho tvor-
cov ocenia ãitatelia i vydava-
telia! ■

ZablahoÏelaÈ jubilantovi k
sviatku, ak je srdcu blízky, je
vec príjemná. Ak ste si s ním
pri redakãnej kuchynskej linke
odkrútili takmer polovicu z jeho
abrahámovín, aj vec osobná...
NáleÏito vás pozná, veºmi dob-
re vie, ão ste zaã, a teda i to, Ïe
odvtedy, ão ste zatiahli roletu a
odi‰li na ten „zaslúÏen˘“, riadka
od vás sa nedoãká (mailu ãi
SMS-ky iba ak by motyka vy-
strelila). Vraj ste písaãky odlo-
Ïili nadobro a rad‰ej zanovito
trénujete zdraviu seniora pros-
pe‰nej‰iu chôdzu po scho-
doch...

NuÏ, môj mil˘ jubilant, je to
tak. Priznávam v‰ak, Ïe obãas
zaspätkujem do ãasu a pristih-
nem sa pri nie jednej neopako-
vateºnej atmosfére voºakedaj-
‰ieho uzávierkového hara‰enia
(keì nám ch˘bala spätná väz-
ba). Aj preto Ti niekoºko ones-
koren˘ch ‰kriabkov posielam.

Najskôr Ti prezradím, Ïe ma
Tvoje blíÏiace sa narodeniny
nadchli a bola som odhodlaná
prihlásiÈ Ëa do malej „Guin-
nessovky“. Potom som si pove-
dala, Ïe poãkám, treba overiÈ z
viacer˘ch strán, ãi sme nepo-
chybili. Nakoniec som sa roz-
hodla vyniesÈ na svetlo nieão
zo zákulisia technickej v˘roby
novín (v minulom storoãí). Ne-
pote‰ím Ëa, nebude z toho niã.
Túto tému totiÏ svojho ãasu bri-
lantne spracovala moja pred-
chodkyÀa, pani Elza. Pokiaº mi
pamäÈ siaha, nik to lep‰ie do-
siaº nenapísal. Preto sa nazdá-
vam, Ïe staãí fotoprint tematic-
kej strany a potom je uÏ rad na
Tebe – aby si ãitateºom spros-
tredkoval aktualizovan˘ pohºad
na túto prácu dnes. Je totiÏ ne-
porovnateºne odli‰ná... 

Ak dovolí‰, iba úchytkom
spomeniem, Ïe v 90. rokoch
mali uÏ vtedaj‰ie Nitrianske tla-
ãiarne kompletne dobudované
moderné oddelenie fotosadz-
by, na ktorú postupne nabieha-
li jednotlivé redakcie. Zname-
nalo to, okrem iného, Ïe klasic-

deli. A ako nám v tom období
objavné (v súãasnosti beÏné)
novinky komunikaãn˘ch tech-
nológií zr˘chºovali aktualizáciu
informácií, nemusím zdôrazÀo-
vaÈ. Viem, Ïe to pôsobí úsmev-
ne, ale stále vravím o minulom
storoãí...

Domnievam sa, Ïe to bolo jed-
no z najtvorivej‰ích období
spolupráce so ‰tudentmi. Inter-
nát bol v tom ãase skutoãn˘m
centrom kultúrnych a záujmo-
v˘ch aktivít vysoko‰kolákov a
priam liahÀou talentov. Naplno
pracoval V-klub, Divadielko na
Osmiãke, rozhlasové ‰túdio,
v˘borné hudobné skupiny, lite-
rárny, recitaãn˘ a fotografick˘
krúÏok. A prirodzene, súbor
Zobor. Odohrávali sa tu tieÏ ne-
zabudnuteºné v˘stavy umelec-
k˘ch a reportáÏnych fotografií,
v˘tvarn˘ch prác vrátane origi-

nalitou h˘riacich imat-
rikulaãn˘ch plagátov.
Neboli v˘nimkou ani
súÈaÏe v umeleckom
prednese ãi divadelné
predstavenia sr‰iace
pravou ‰tudentskou
recesiou. Mnohé z to-
ho si zaznamenal ‰tu-
dentsk˘m perom i Ty.

Tak ãi onak, spoloã-
ne sme, môj mil˘ jubi-
lant, vyrobili ãosi oko-
lo 500 novinov˘ch ãí-
siel, ão ja viem koºko
propagaãn˘ch prvkov
a rozhlasov˘ch relá-
cií. A tou archaickou
tlaãiarenskou ãiernou,
prostredím a ºuìmi
okolo nej sme sa
umazali tak dôkladne,
Ïe to nikdy, ani Arie-
lom, nevyperieme. Aj

bol zrkadlom doby, ktorej de-
saÈroãiami si putoval. V‰etko sa
dialo v súvislostiach, a súvis-
losti urãovali mantinely, v kto-
r˘ch si sa pohyboval ãi posúval
ìalej... Nemuselo to tak byÈ.
VyrieknuÈ ortieº, Ïe konãí‰, bolo
vÏdy (i dnes) veºmi ºahké. Preto
sa domnievam, Ïe si mal záro-
veÀ aj ‰Èastie na vydavateºov,
teda t˘ch, ktor˘m nech˘bal
nadhºad. A treba sa im poìako-
vaÈ.

Osobne som veºmi rada, Ïe
sa nám uÏ pred 13-14 rokmi
podarilo otvoriÈ a publikovaÈ v
tom ãase e‰te málo frekvento-
vané (v novinov˘ch periodi-
kách) odborné témy, v spolu-
práci s mnoh˘mi skvel˘mi pe-
dagógmi na‰ej ‰koly ich príÈaÏ-
livo pretlmoãiÈ a nájsÈ aj oãaká-
vanú ãitateºskú odozvu. Boli to
témy, ktoré viaceré renomova-
né médiá objavujú aÏ teraz...
Skôr teda ako zapunktujem
ãriepky z tejto spomienkovej
skladaãky, Ti chcem povedaÈ,
Ïe s radosÈou vítam Tvoj 50.
vydavateºsk˘ roãník i to, Ïe si
do tohto pozoruhodného veku
ranej staroby doputoval po-
merne bez ujmy (na zdraví) a
tro‰ka s ujmou (povedzme, Ïe
na povesti). Neviem v‰ak, ão v
tomto novom storoãí (ãi tisícro-
ãí ..?) znamená dobrá mediál-
na povesÈ... Îelám Ti, môj mil˘
POªNOHOSPODÁR, aby si sa
v záplave novodob˘ch infor-
mácií nikdy neutopil a vÏdy o-
stal nad hladinou. Aby si bol ãí-
tanej‰í, zaujímavej‰í a graficky
príÈaÏlivej‰í. A takto sa doÏil
veku najdôstojnej‰ieho – kme-
Èovského.

Prosím, odovzdaj môj ones-
koren˘ pozdrav a poìakovanie
v‰etk˘m kolegom z redakãnej
rady, b˘val˘m ‰éfredaktorom,
spolupracovníkom i mnoh˘m
priateºom z rozvetvenej akade-
mickej obce. 

Bolo mi cÈou! 

OªGA ·OKOVÁ
(v˘konná redaktorka
v rokoch 1978-2000)

ká, takpovediac olovková tech-
nológia odchádzala do nená-
vratna a s Àou sa odoberali do
dôchodku ãi in˘ch profesií i
chlapi od ãierneho remesla –
strojoví sadzaãi, metéri, rotaã-
majstri. Spomínam si na to i
dnes s nostalgiou. Aj Ty si bol
pri tom. NuÏ a na‰a redakcia sa
postupne modernizovala tieÏ.
Pomaly utíchal neodmysliteºn˘
klepot mechanick˘ch písacích
strojov, sadali sme za „písiãká“,
pribudla PC tlaãiarniãka a ãuduj
sa svet – aj digitálny fotoapa-
rát, ktor˘ nám vtedy okolité
miestne redakcie i tro‰ka závi-

Teraz nieão z iného súdka.
Dodnes presne neviem, preão
si mal stále túlavé topánky. Iba
za môjho úãinkovania v redak-
cii sme Ëa sÈahovali asi ‰esÈ-
krát. Z poschodia na poscho-
die, z budovy do budovy a zasa
naspäÈ. AspoÀÏe na‰a ‰pedi-
térska robota priniesla svoje
ovocie - vtedy, keì sme zakot-
vili (prechodne) v ·D MladosÈ.

tak sa mi – z ofsajdu – zdá, Ïe
nie vÏdy si mal naj‰Èastnej‰iu
kon‰teláciu hviezd na oblohe...
Raz Ëa povaÏovali za kroniku
alma mater, inokedy iba za jej
servilného súputníka. Tvoji
skalní by za Teba i ruku dali do
ohÀa (a veruÏe aj dali, pocho-
penia sa dlho nedoãkali, uzna-
nia oveºa, oveºa neskôr v idú-
com ãase). Isté v‰ak je, Ïe si

SPOMÍNA V¯KONNÁ REDAKTORKA ELZA GLESGOVÁ

Pani Elza bola du‰ou redakcie
dlhé roky.

Zmena redaktora
Oznamujeme všetkým čitateľom a prispievateľom

Poľnohospodára, že od 1. II. 1965 bude výkon-
ným redaktorom Elza Glesgová, bývalá pracov-
níčka dekanátu PEF. Doterajší redaktor Ján Be-
nej má študijné voľno pred štátnicami...

(Poľnohospodár 1965)

...a máme Klub
mladých

Prosíme čitateľov o
prepáčenie, že 4. čís-
lo Poľnohospodára vy-
chádza oneskorene. V
tlačiarni sa maľovali
všetky miestnosti...
(Poľnohospodár 1966)

Československý samočinný 
počítač MSP 2A na našej škole
V miestnosti s klimatizáciou a reguľovateľnou

vlhkosťou vzduchu „žije“ nový počítač na Kated-
re vedeckého programovania VŠP v Nitre... Zá-
kladná sústava počítača obsahuje asi 10 000
tranzistorov a asi 19 000 diód. Obvody sú rie-
šené technikou plošných spojov...

(Poľnohospodár 1968)

Po Bratislave a
niektorých ďalších mes-
tách na Slovensku sa
konečne aj nitrianska
mládež dočkala svojho
klubu. Po troch rokoch
presvedčovania a hľa-
dania vhodnej miest-
nosti sa „otcovia mes-
ta“ uzhodli, že tým
pravým a najvhodnejším
miestom, akoby stvore-
ným pre eldorádo mlá-
deže, je hotel Tatra...

(Poľnohospodár 1965)

V našej študentskej
jedálni sa stále stra-
vuje 1468 stravníkov?
Priemerne sa pripravu-
je každý deň 220 raňa-
jok, 1200 obedov a
1150 večerí? Za deň
zjeme 380 až 400 kg
chleba. V sobotu zjeme
180 až 190 kg vlašské-
ho šalátu...

(Poľnohospodár 1961)

Najprv bola len myš-
lienka, potom debata a
nakoniec si povedali:
„Chlapci, skúsime to!“
Takto nejako to bolo,
keď Karol Bustin, pos-
lucháč 1. roč. zoo za-
čal uvažovať o založe-
ní estrádnej skupiny,
ktorá by ale nebola
iba na papieri. Myš-
lienku burina nezatie-
nila, tak z nej vy-
rástla veľká akcia...

(Poľnohospodár 1962)

Myšlienka je ako 
rastlina, ktorá 
neznáša zatemnenie.

Skúška je previerka
duchaplnosti študenta. 

Múdrosť nemá nič 
spoločné s krásou. 
Je to vidieť 
na prvý pohľad...

(Poľnohospodár 1962)

„Kultová“ snímka J. Chomaniãa 
z roku 1986.

Nad rukopismi... Zºava: Daniela Janková, Viliam Macák, Oºga ·oková, Alfréd
·tuller, Daniela Wolfová.

Oznámenie
Oznamujeme čitateľom,
že redakcia Poľnohospo-
dára vypísala súťaž o
hlavičku školského ča-
sopisu. V minulom čísle
sme zverejnili prvý ná-
vrh, ktorého autorom je
asist. inž. Miškolczy.
Návrh tohto čísla vy-
pracovali poslucháči
IV. ročníka AGRO, Bule-
ca a Hajnal.

(Poľnohospodár 1962)



So ‰iestym
zmyslom
pre noviny

Z uniformy rovno 
do posluchárne

Odrazová doska
na mostíku Ïivota

Od roku 1990 zastávala
post vedúcej redaktorky ná‰-
ho dvojt˘Ïdenníka Mgr. Mária
Koãnerová, absolventka Ïur-
nalistiky na UK v Bratislave. 

Svojím novinárskym ‰ies-
tym zmyslom vÏdy nachádza-
la témy, ktoré ãitateºsky zauja-
li. SvieÏimi rozhovormi, repor-

táÏami a správami vtláãala
POªNOHOSPODÁRU svoj o-
sobit˘ ‰t˘l. Nebolo to len o
prísnom svete katedry a vedy,
ale aj o nezabudnuteºn˘ch
‰tudentsk˘ch rokoch, ‰porto-
v˘ch zápoleniach a kultúrnom
Ïivote v na‰om starobylom
meste. S elánom a ºahkosÈou
jej vlastnou organizovala a
viedla Ïivot redakcie a neskôr
kancelárie vzÈahu SPU s ve-
rejnosÈou. Neuzatvárala sa
v‰ak iba medzi "‰tyri steny"
svojho periodika. Pravidelne
sa jej ãlánky objavovali aj na
stránkach in˘ch slovensk˘ch
denníkov, jej relácie zneli na
vlnách Slovenského rozhlasu
a regionálnych rádií. Svoje
skúsenosti odovzdávala mla-
d˘m adeptom Ïurnalistiky na
UKF v Nitre. Jej ãinorod˘ Ïivot
náhle vo veku 50 rokov preru-
‰ila zákerná choroba, ktorej
podºahla vo februári 2003.

Zaãiatkom 90-tych ro-
kov, po zru‰ení audio-

vizuálneho centra, v rámci
ktorého ‰kolské udalosti foto-
aparátom zachytával Ing. O.
Habán a po Àom A. Ondre-
jiãková, nadviazala redakcia
spoluprácu s nitrianskymi fo-
tografmi V. ·touraãom a K.
Zúrikom, ktorí prispievali do
na‰ich novín kvalitn˘mi ilus-
traãn˘mi a reportáÏnymi foto-
grafiami. Vìaka digitálnej
technike sa neskôr redakcia
„osamostatnila“ a POªNO-
HOSPODÁR zaãal priná‰aÈ
vlastné aktuálne fotospravo-
dajstvo zo Ïivota univerzity. 

V poslednom desaÈroãí sa
rady pravideln˘ch prispieva-
teºov z radov ‰tudentov zúÏi-
li. Zmena spoloãenského re-
Ïimu priniesla aj zmeny zá-
ujmov mlad˘ch ºudí. Literár-
nu tvorbu nahradili zaujíma-
vé cestopisy zo v‰etk˘ch kú-
tov sveta, kde po otvorení
hraníc zbieralo skúsenosti
veºa ‰tudentov a pedagógov.
Zaujímavé pohºady z mobilít,
pôsobenia na mnoh˘ch sve-
tov˘ch univerzitách a vedec-
k˘ch pracoviskách, sa stretli
s kladnou odozvou ãitateºov.
K t˘m, ktorí sa najãastej‰ie
zastavili v redakcii s disketou
v ruke, v˘kresmi a fotografia-
mi pod pazuchou, patrili ‰tu-
denti a potom absolventi ãi
doktorandi ako A. Rohaºová,
M. Oman, D. Laffers, L. Kar-
líková, B. Dvorská, A. Ta-
káãová, M. BihúÀová, I.
·tvarták, A. Scorvan, L. Ba-
kay, T. Ivaniã a ìal‰í.

Vari niet ãloveka, ktor˘ by
po skonãení ‰koly nepovaÏoval
svoju alma mater za dobr˘
mostík do Ïivota. Nie je to iba
t˘m, Ïe v ãase vysoko‰kolsk˘ch
rokov mládenec alebo devucha
najviac „zreje“, ale najmä t˘m,
Ïe mozog sa „prekrvuje“ t˘m
najsprávnej‰ím rytmom. Mlad˘
ãlovek nasáva vedomosti aj
keì e‰te nevie, kde a ako ich v
Ïivote uplatní. Ba ãasto ani ne-
tu‰í, ão v‰etko môÏe zuÏitkovaÈ
zo ‰kolsk˘ch lavíc v reálnom Ïi-
vote a kam ho zhoda náhod do-
vedie. Ak by sme to v‰etko jas-
ne vedeli, Ïivot by bol asi veºmi
fádny. KeìÏe realita je tomu na
míle vzdialená, tak sa aj stáva,
Ïe z mechanizátora sa obãas
stane vydavateº, zo zootechni-
ka novinár a z poºnohospodár-
skeho ekonóma hovorca.

Cesty Ïivota sú kºukaté. Ani
mne nepri‰lo na um po uverej-
není prvého ãlánku v POªNO-
HOSPODÁRI pred takmer 35
rokmi, Ïe písané slovo ma bu-
de sprevádzaÈ vlastne celou
pracovnou dráhou. Skôr som si
vedel predstaviÈ svoje „úãinko-

vanie“ v dielni niektorého druÏ-
stva, v hangároch strojov˘ch a
traktorov˘ch staníc, prípadne v
skladoch predajcov poºnohos-
podárskej techniky. Ale vytla-
ãené slovo mi uãarilo natoºko,
Ïe som mu zostal vern˘ do-
dnes. Hneì na zaãiatku som
„naìabil“ na vtedaj‰iu ‰éfre-
daktorku pani Elzu Glesgovú,
ktorá dokázala perfektne us-

merÀovaÈ mlad˘ch ºudí v ich
tvorivej ãinnosti. ·tudenti nebo-
li iba prispievateºmi zopár ãlán-
kov, ale aj spolutvorcami ce-
l˘ch novín. Po istom ãase bol
dokonca vytvoren˘ krúÏok do-
pisovateºov, ktor˘ fungoval pri
mládeÏníckom klube. Aktivity
boli rôzne, ale predov‰etk˘m
vzdelávacie. Poz˘vali sme si
novinárov z celoslovensk˘ch
médií, ale aj z regionálnych t˘Ï-
denníkov ãi miestneho rozhla-
su. âlenovia krúÏku sa vo svo-
jej tvorbe venovali predov‰et-
k˘m príspevkom do POªNO-

HOSPODÁRA, no neskôr sa
ãlánky z pera ‰tudentov obja-
vovali nielen v okresn˘ch novi-
nách alebo odbornej tlaãi, ale
aj v celoslovensk˘ch médiách.
Veºakrát sa ‰tudenti zúãastÀo-
vali na tvorbe POªNOHOSPO-
DÁRA aj priamo v tlaãiarni, a
tak doslova priãuchli k tlaãia-
renskej ãerni a zoznámili sa
kompletne s v˘robou novín.

Láska k písaného slovu bo-
la pre viacer˘ch spolutvorcov z
mojej generácie osudovou.
Viacerí si to rovno alebo po
krátkom ãase namierili do rôz-
nych médií. Ja som nastúpil
hneì do denníka Roºnícke no-
viny, Stano Haviar do okres-
n˘ch novín v PovaÏskej Bystrici
a pokiaº dobre viem, tak Vlado
Ragaã do okresn˘ch novín vo
Zvolene. Ale mnohí tak alebo
podobne urobili pred nami, ale-
bo po nás. Podarilo sa to najmä
vìaka tomu, Ïe ten odrazov˘
mostík Ïivota v podobe spolu-
podieºania sa na tvorbe POª-
NOHOSPODÁRA mal na na‰ej
alma mater dostatoãne pruÏnú
dosku. ■

Z na‰ej dielne
Kancelária pre vzÈahy univerzity s verejnos-

Èou vznikla v roku 2001 z pôvodnej redakcie
POªNOHOSPODÁRA. T˘m sa okruh jej pra-
covnej ãinnosti znaãne roz‰íril. V zmysle záko-
na ã. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k in-
formáciám kancelária vybavuje Ïiadosti o po-
skytnutie informácií o SPU. Okrem toho osobné,
telefonické, elektronické otázky súvisiace so Ïi-
votom na univerzite. 

Redigovanie a vydávanie dvojt˘Ïdenníka
POªNOHOSPODÁR je kºúãovou ãinnosÈou
práce s vnútornou a vonkaj‰ou verejnosÈou.
Redakãn˘ kolektív sa snaÏí byÈ s fotoaparátom
a diktafónom v‰ade, kde sa nieão dôleÏité a
zaujímavé deje. Dvojiãkou "papierov˘ch" novín
je ich elektronická verzia, ktorú môÏu ãitatelia
na internete ãítaÈ skôr ako v˘tlaãky z tlaãiarne.
Ba ão viac, v bohatom fotoarchíve moÏno nájsÈ
aj to, ão sa do novín nezmestilo.

Mimoriadne dôleÏité sú vzÈahy s masmédia-
mi. Na‰a publicistická ãinnosÈ je ‰iroká.
Spolupracujeme s viacer˘mi tlaãov˘mi i elektro-

nick˘mi médiami doma, ale aj v blízkom zahra-
niãí. Na‰ím tradiãne najbliÏ‰ím partnerom je
t˘Ïdenník Roºnícke noviny. 

Okrem vydávania POªNOHOSPODÁRA
kancelária autorsky i organizaãne participuje na
vydávaní tlaãov˘ch a multimediálnych infor-
maãn˘ch a propagaãn˘ch materiálov o SPU. 

Trojãlenn˘ kolektív kancelárie je priamo ria-
den˘ prorektorom pre vzÈahy s verejnosÈou,
doc. Vladimírom Ratajom, ktor˘ je zároveÀ
predsedom redakãnej rady POªNOHOSPODÁ-
RA. Vedúcou kancelárie a ‰éfredaktorkou dvoj-
t˘Ïdenníka je Mgr. Katarína Potoková, technic-
kou redaktorkou Lujza Záhoráková a administ-
rátorkou Ing. Klára Olajo‰ová. âlenovia re-
dakãnej rady (niektorí uÏ dlhé roky) sú PhDr.
Daniela Wolfová, PhDr. Ivan Janko, doc. Ru-
dolf Opáth, doc. Ján Simoník, prof. Franti‰ek
·pánik, Ing. Jozef Dukes, Mgr. ªudmila Syna-
ková, Mgr. Beáta Bellérová, doc. Zdenka Gá-
lová, doc. Elena Horská, Ing. Katarína ·ram-
ková, doc. Jozef Golian, Ing. Miroslav Habán.

E‰te v uniforme vojaka zá-
kladnej sluÏby som predstúpil
pred skú‰obnú komisiu na PEF
V·P, kde som sa prihlásil po
odporúãaní svojich spoluÏia-
kov z PT·-ky, ktorí uÏ mali
za sebou prvé roãníky na tej-
to fakulte. Zaãiatok ‰túdia po
dlh‰ej ‰tudijnej odmlke bol
pre mÀa zloÏitej‰í ako pre t˘ch,
ktorí nastúpili rovno zo stredo-
‰kolsk˘ch lavíc. V prv˘ch
dvoch roãníkoch som musel
vynaloÏiÈ zv˘‰ené úsilie, v tre-
Èom som bol uÏ „mazákom“ a
ºah‰ie a slobodnej‰ie som po-
kraãoval v ‰túdiu. Mal som aj
v˘hodu. K˘m moji spoluÏiaci
museli raz do t˘ÏdÀa absolvo-
vaÈ vojenskú katedru, ja ako
vyslúÏen˘ vojak som mal ãas
venovaÈ sa svojim záºubám,
predov‰etk˘m ‰portu. Stal som

sa na ìal‰ie dva roky ‰porto-
v˘m redaktorom vysoko‰kol-
ského ãasopisu POªNOHOS-
PODÁR. Písal a zostavoval
som spravidla celú ‰portovú

stranu. Mapoval a fotografoval
som ‰portové stretnutia jednot-
livcov a kolektívy. Na‰a vysoká
‰kola vtedy Ïila ãul˘m ‰porto-
v˘m Ïivotom, aspoÀ som to ja
tak cítil a dodnes cítim. ·éfre-
daktorkou POªNOHOSPODÁ-
RA v ãase mojich aktivít bola
pani Elza Glesgová, s ktorou
som mal veºmi dobrú spoluprá-
cu. Táto distingvovaná pani re-
daktorka mi poskytla priestor
na celej novinovej strane, kde
som mohol publikovaÈ, a t˘m aj

popularizovaÈ vysoko‰kolsk˘
‰port. T˘m, Ïe som niekedy
chodil aj sám zalamovaÈ ‰por-
tovú stranu priamo do tlaãiar-
ne, zoznámil som sa tam s

mnoh˘mi skúsen˘mi tlaãiar-
mi, ão sa mi neskôr veºmi
zi‰lo. To bol veºk˘ vklad do
mojich neskor‰ích redaktor-

sk˘ch a novinárskych poãinov.
Smelo môÏem povedaÈ, Ïe môj
redaktorsk˘ zaãiatok v POª-
NOHOSPODÁRI mal rozho-
dujúci vplyv na moju neskor‰iu
profesionálnu dráhu. 

Pri príleÏitosti 50. v˘roãia vy-
chádzania periodika Ïelám re-
dakãnému kolektívu POªNO-
HOSPODÁRA veºa dobr˘ch
nápadov, aktívnych prispieva-
teºov a do ìal‰ej zodpovednej
práce veºa tvoriv˘ch síl, a t˘m
aj nov˘ch úspechov! ■

ING. JOZEF DUKES
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Fakulta ekonomiky a manaÏmentu SPU vypisuje
v˘berové konania na ‰tudijné pobyty na partner-
sk˘ch univerzitách v rámci projektu CEEPUS SK-44-
01-0506 v letnom semestri ‰k. r. 2005/ 06. Pobyty sú
urãené ‰tudentom v‰etk˘ch stupÀov ‰túdia na FEM.
Informácie o aktuálnej v˘‰ke ‰tipendií a refundácii
cestovn˘ch nákladov nájdete www.fem.uniag.sk/
ceepus.

Kritériá v˘beru: ‰tudijné v˘sledky, ovládanie
poÏadovaného cudzieho jazyka, osobn˘ pohovor v
slovenskom a cudzom jazyku podºa destinácie, za-
meran˘ na motiváciu ‰tudenta a celkov˘ dojem z je-
ho vystupovania. 

PrihlásiÈ sa môÏete do 3. októbra 2005 na webo-
vej stránke ceepus.scholarships. at/login/login.aspx

V˘berové konanie sa uskutoãní 4. októbra 2005
o 14.00 h v zasadaãke Rektorátu SPU v Nitre, pavi-
lón E, 2. posch. Ing. PETER SZOVICS, PhD.

·tudentom do pozornosti V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v

zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z.z. o vysok˘ch ‰kolách a o zme-
ne a doplnení niektor˘ch zákonov, v˘berové konanie na obsadenie:

➤ miesta vedúceho Katedry spoºahlivosti strojov MF SPU.
Podmienky:

- vysoko‰kolské vzdelanie v odbore vedecko-pedagogickej profilácie
katedry,

- vedecko-pedagogick˘ titul profesor alebo docent, 
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením

o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom, 
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- predloÏenie písomného projektu ìal‰ieho rozvoja katedry.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdela-
ní a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi posielajte na adresu: Rektorát
Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre, Útvar personalistiky,
EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Uzávierka v˘berového konania je 7. októbra 2005.

Dekanka Fakulty agrobioló-
gie a potravinov˘ch zdrojov
SPU oznamuje, Ïe 7. októbra
2005 sa na Katedre genetiky
a ‰ºachtenia rastlín FAPZ (pa-
vilón A, 4. posch., cviãebÀa 
AA-41) uskutoãnia obhajoby
dizertaãn˘ch prác:

o 9.00 h bude ING. JANKA
NÔÎKOVÁ, externá dokto-
randka na KG·R, obhajovaÈ
prácu na tému: Hospodárska
v˘znamnosÈ a moÏnosti ìal-
‰ieho vyuÏitia udrÏiavaného
genofondu ºanu siateho (Li-
num usitatissimum L.);

o 11.00 h bude ING. ADRIA-
NA PAVELKOVÁ, externá

doktorandka na Katedre skla-
dovania a spracovania rastlin-
n˘ch produktov FBP, obhajo-
vaÈ prácu na tému: Vplyv hno-
jenia a zavlaÏovania na sen-
zorickú kvalitu jabæk.

Dekan Fakulty záhradníc-
tva a krajinného inÏinierstva
SPU v Nitre oznamuje, Ïe 30.
9. 2005 o 9.00 h na Katedre
krajinného inÏinierstva FZKI
(cviãebÀa ZM 03) bude Ing.
ALEXANDRA RATAJOVÁ ob-
hajovaÈ doktorandskú dizer-
taãnú prácu na tému ManaÏ-
ment vyuÏitia poºnohospodár-
skej krajiny.

ING. JÁN JANâOVIC

Profesionálny Ïurnalista si v‰et-
ky informácie dôkladne overí...
Mária Koãnerová pri práci.


