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Kúzelník za barom
S kávou a miešanými nápojmi robí neuveriteľné veci. Za tri roky sa vypracoval medzi
absolútnu medzinárodnú elitu. Dnes je STANISLAV CIBUĽA dvorným šéfbarmanom v
podniku hokejového majstra sveta Vladimíra Országha.
Svojej profesii sa venuje relatívne krátko, o to rýchlejšie sa však učí. Tri razy súťažil na
majstrovstvách Slovenska, až získal „premiérový“ titul a tým aj právo zúčastniť sa na
majstrovstvách sveta baristov (príprava kávy a kávových nápojov) v japonskom Tokiu.
„Mojím cieľom bolo neskončiť medzi 48 najlepšími
svetovými profesionálmi na posledných miestach, čo sa mi aj podarilo,“ zhodnotil spokojne
svoj výkon na šampionáte.
Japonsko si neužil
„Na majstrovstvách sveta platia
striktné pravidlá. Máte obmedzený čas na prípravu pracoviska a len 15 minút na to, aby ste
pripravili po štyri espresá, kapučína a štyri ľubovoľné kávové nápoje bez alkoholu. Po celý
čas na mňa dozerali piati chuťoví a štyria technickí rozhodcovia. Mojou špecialitou na MS
bolo Martini Caffé, kávový nápoj pripravený z olív, mlieka, mandľového sirupu a
vychladeného espresa. Hodnotí sa chuť
nápoja, fantázia, kreativita, čistota pracoviska aj to, ako súťažiaci pôsobí. Vôbec to nie je
jednoduché. Všade boli kamery, povzbudzovalo nás asi sedemsto divákov,“ opisuje Stano
atmosféru na tokijskom výstavisku. Vycestovať na takúto akciu nebolo v jeho prípade
finančne jednoduché. S nákladmi mu napokon pomohla káva Bristot a majitelia penziónu. Do
lietadla sa musel vmestiť so 60- -kilogramovou batožinou plnou kaviarenského „náradíčka“.
Napokon si prvú návštevu Krajiny vychádzajúceho slnka ani veľmi neužil. „Čas ostal iba na
nejakú tú večeru a ochutnávku tamojších špecialít, na viac nie,“ povzdychol si. Napriek tomu
túto skúsenosť neľutuje. „Pochodil som už zopár zahraničných súťaží, ale Tokio ma opäť
posunulo o kúsok vpred,“ pochvaľuje si zvolenský rodák. Zároveň dúfa, že si túto atmosféru
ešte niekedy vychutná a zabojuje o titul majstra Slovenska na budúci rok.
Vôňa, farby a šou
Šampionát baristov je plný šou, farieb, vône a, samozrejme, originálnych receptúr, nad
ktorými by bežný konzument len neveriacky krútil hlavou. Slovenského barmana však v

Tokiu v tomto smere nič neprekvapilo. „Že sa káva nemieša iba s mliekom, so sirupmi a s
topingom, ale aj s lesným ovocím, so zeleninovou šťavou alebo s papričkami čili, som vedel
už dávnejšie. Zaujímavejšie bolo sledovať spôsob prípravy kávových špecialít. Je to
predovšetkým za barom šou a kreativita. Nesmiete však preháňať, aby ste sa zmestili do
limitu. V opačnom prípade vás diskvalifikujú,“ vysvetľuje. Starostlivo si opísal receptúry
nápojov všetkých finalistov, časť z nich by rád ponúkol aj hosťom v podniku. „Niektoré veci
sú však vyslovene súťažné a v bežnej prevádzke si ich prípravu
neviem predstaviť,“ dodáva.
Chce na plantáž
Tak ako každý šampión aj Stano Cibuľa sa teší priazni svojich fanúšikov. V jeho prípade
štamgastov, ktorí pravidelne navštevujú bar. „Som rád, že ľudia vedia oceniť kvalitu
. Na súťaži mi držali palce. Niekedy sa stane, že chcú kávu iba odo mňa.“ Veľké profesijné
sny nemá, netúži po prestížnom mieste v špičkovom podniku niekde na Miami. „Mám tu
všetko, čo potrebujem. Pokiaľ ide o ambície, chcem na sebe stále pracovať a zlepšovať sa. A,
prirodzene, vychovávať aj nasledovníkov, aby som sa mal na majstrovstvách Slovenska s
kým naťahovať. A potom mám ešte jeden veľký sen – pozrieť sa na plantáž, ako sa vlastne
káva rodí. Mám hromadu dokumentárnych filmov na videokazetách, povystrihované články o
pestovaní kávy. Vidieť to však všetko naživo niekde v Kolumbii alebo Brazílii, to by bola
naozaj paráda,“ zasnil sa absolvent hotelovej akadémie.
Káva pre Život
Okrem varenia kávy sa môže Stano popýšiť aj zaujímavým šéfom. Hokejový majster sveta z
Göteborgu Vladimír Országh si ho vyhliadol už rok predtým, ako v penzióne otvorili bar.
„Jeho dôvera ma potešila. Podmienky na improvizáciu a rôzne vymýšľanie tu mám výborné,
dostal som voľnú ruku aj ohľadom zariadenia. Zo začiatku tomu Vlado veľmi nerozumel, ale
postupne sa do toho dostáva. Dnes sa s ním dá o kvalite drinkov a espresa porozprávať viac,“
chváli majster kávy svojho šéfa. On zasa sleduje hokej, najmä počas majstrovstiev sveta. „V
podniku je počas zápasov našich hokejistov vždy dobrým zvykom, že po každom slovenskom
góle dostanú návštevníci malý pohárik zadarmo. To aby viac drukovali,“ prezrádza. Dať sa
obsluhovať šéfbarmanom Stanom je jednoducho radosť. Za pultom vie vyčariť prakticky
všetko. „Kávu s nápisom Život?“ zamyslel sa nad našou hodenou rukavicou. „Ešte som do
šálky nikdy nepísal žiadne nápisy, ale prečo nie, vašu výzvu prijímam,“ dodal statočne a o
niekoľko minút už bol originálny nápoj na svete. „Ani som netušil, že to bude také
jednoduché. Dúfam len, že teraz nebudú mať hostia podobné požiadavky,“ smeje sa.

