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Ste šesťnásobným majstrom Slovenska v drá-
hovom golfe. Ako ste sa dostali k tomuto špor-
tu?

Pochádzam z  Prievidze, kde má dráhový golf 
dlhoročnú tradíciu. Spočiatku som hrával len re-
kreačne, s mojou rodinou. Neskôr, keď mi to šlo 
ako amatérovi už naozaj dobre, všimla si moja 
mamina, že miestny klub robí nábor nových 
hráčov. Netrvalo dlho a na jar v roku 2008 som 
už hrával profesionálne. Momentálne hrám bez 
prestávky už dvanástu sezónu. Zaujímavé je, že 
moja mamina stála pri výbere športu aj univerzi-
ty. Asi má na to nos…

Aké boli vaše prvé najväčšie úspechy?
V konkurencii nových juniorov bolo úspechom 

už len to, ak ste sa dostali na prvoligový turnaj. 
Ako 14-ročný som v roku 2009 cestoval s repre-
zentáciou juniorov na Majstrovstvá Európy v ne-
meckom Waldshute. Pamätám si, že som skončil 
druhý najlepší z družstva a celkovo som bojoval 
o účasť vo � nále, ktoré mi len tesne ušlo. Dodnes 

si myslím, že to bol zlomový bod mojej športovej 
kariéry. Za svoj najväčší úspech však považujem 
pätnáste miesto na majstrovstvách Európy v ne-
meckom Bad Münderi, na ktorých som sa zú-
častnil o tri roky neskôr.

Aké sú podmienky pre tento šport na Sloven-
sku?

Dráhový golf je nenáročný a podľa môjho ná-
zoru veľmi dostupný šport. Môže ho hrať naozaj 
každý. Ťažšie je to však s  � nančným zabezpe-
čením od zväzu, ktorý (ako každý iný športový 
zväz) závisí od štátnych dotácií. Tie niekedy ne-
stačia na turnaje, ktoré sú náročnejšie na logis-
tiku. Vtedy si musíme prispievať aj z  vlastného 
vrecka. Preto som vďačný Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzite, ktorá � nančne podporila 
moju účasť na tohtoročných majstrovstvách 
sveta v čínskom Zhouzhuangu, kde som mohol 
reprezentovať Slovensko aj svoju alma mater.

So slovenskou reprezentáciou ste tu získali 
krásne desiate miesto a  darilo sa vám aj v  ka-
tegórii jednotlivcov, kde ste obsadili 59. prieč-
ku. Čím ešte boli pre vás tieto majstrovstvá vý-
nimočné?

Čína je úplne iný svet, iná kultúra, všetko bolo 
pre nás nové a  krásne. Turnaj bol zorganizova-
ný na špičkovej úrovni. Čínska vláda si nemoh-
la dovoliť žiadne zaváhanie, všetko mali vopred 
nacvičené a  fungovalo to ako hodinky. Všetky 
hracie dni vysielali viaceré čínske televízie s ori-
ginálnym komentárom, no a  napríklad uvítací 
ceremoniál by som prirovnal k oslavám nového 
roku. Perfektné.

Dráhový golf alebo minigolf vraj vznikol ako 
zábavný a  tréningový doplnok klasického gol-
fu. Venujete sa aj tomuto športu?

Častá otázka, ale nie. Možno keď budem ce-
lebrita alebo milionár. To autíčko som už ale šo-
féroval. 

V súčasnosti pôsobíte v rámci programu Ra-
kúsko-Slovensko na Technickej univerzite vo 
Viedni. Ste držiteľom štipendia Ernsta Macha, 
vo výskume sa venujete hodnoteniu rakúskych 
univerzitných areálov prostredníctvom vlast-
nej metodiky. Aké sú vaše plány, pokiaľ ide 
o šport?

Samozrejme, je neuveriteľne ťažké skĺbiť šport 
a  kariéru a  zároveň robiť obe veci naplno. Vo 
svojom živote som si musel nastavil určité priori-
ty a  golf išiel čiastočne stranou. Na tréning ne-
ostáva čas a  preto hrám len šesť turnajov do 
roka. Tí najlepší trénujú aj päťkrát týždenne 
a každý víkend hrajú iný turnaj. To je v mojom 
prípade nemysliteľné. Ak sa však rozhodnem, že 
niečo chcem dosiahnuť, dám do toho všetko. To 
platí aj v osobnom živote. Nejaký špeci� cký cieľ 
alebo sen však nemám. Asi len hrávať čo najčas-
tejšie a zabávať sa hrou, to je podstatné.             za

Ing. Miroslav Čibik je 
študentom 2. ročníka dok-
torandského štúdia na Ka-
tedre záhradnej architektúry 
FZKI.  Vo svojej dizertačnej 
práci sa  pod vedením doc. 
Ing. arch. Roberty Štěpánko-

vej, PhD., venuje hodnoteniu univerzitných areá-
lov - multifunkčných udržateľných súčastí urba-
nizovaných mestských častí. Je držiteľom medzi-
národného certifi kátu mestských ekosystémových 
služieb. Venuje sa tiež propagácii architektúry 
prostredníctvom prednášok a akcií pre verejnosť, 
pomáha mestu pri tvorbe verejných priestorov, 
zapája sa aj do medzinárodných workshopov a 
letných škôl. Len nedávno sa mu podarilo vyhrať 
celoštátnu súťaž Pre vodu 2019. V novembri si 
prevzal cenu rektorky SPU za reprezentáciu uni-
verzity v oblasti vedy a športu.

Návštevníci podujatia tak mali možnosť v jeden 
deň virtuálne „precestovať“ takmer celý svet, spo-
znať tradície iných krajín, diskutovať so zahranič-
nými študentmi a  zahlasovať za najzaujímavejší 
stánok. Na podujatí, ktoré organizačne pripravi-
la Kancelária zahraničných vzťahov a  MVP SPU 
v  Nitre, prvýkrát participovalo aj Mesto Nitra 
a Miesto prvého kontaktu pre cudzincov a obča-
nov mesta Nitra COMIN, zriadené v  klientskom 
centre na Mestskom úrade v  Nitre. COMIN ako 
prvé na Slovensku poskytuje poradenstvo a  po-
moc cudzincom, ktorí sú na Slovensku legálne, 
napríklad ako zamestnanci � riem alebo študenti.

Podujatie vo foyeri pod aulou otvoril prorek-
tor SPU pre strategický rozvoj doc. Drahoslav 
Lančarič. Následne sa účastníkom prihovorila 

prorektorka UKF pre zahraničné vzťahy PhDr. 
Martina Pavlíková, zástupkyňa mesta Ing. Mi-
riam Horníková a veľvyslanec Španielska na Slo-
vensku Luis Belzuz de los Ríos.

Na Erasmus Village sa zúčastnilo 40 zahranič-
ných študentov študujúcich na SPU a 13 na UKF 
zo 17 krajín. Počas podujatia sa zúčastnili aj na 
vedomostnom kvíze o  Slovensku, ale aj kraji-
nách, z  ktorých pochádzajú. Víťazkou sa stala 
študentka z Litvy Ugne Kraynaite.

Kultúrny program sa niesol v  rytme tanca 
a  hudby, a  to najmä španielskej. Na záver boli 
vyhlásené výsledky súťaže o  najlepší stánok. 
Najviac zaujal turecký stánok, druhé miesto pat-
rilo španielskemu stánku, tretie kolumbijskému.                                                        
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Ing. Ján MAREK

Ing. Patrik KÓSA
Pracovná pozícia: doktorand 
na Katedre elektrotechniky, 
automatizácie a informatiky 
Technickej fakulty
Miesto narodenia: Nové Zámky

Vek: 26 rokov
Najkrajší vianočný zvyk: Spoločná večera s ro-
dinou, pretože počas nej máme na chvíľu mož-
nosť zaspomínať si na všetko krásne, čo sme 
spolu počas roku zažili.
Najčarovnejšia vianočná rozprávka z detstva: 
Osobne mám asi najradšej rozprávku Kráľ 
drozdia brada, pretože ma fascinovala nevyčer-
pateľná vytrvalosť kráľa Jána.
Najkrajší vianočný stromček: Najkrajší via-
nočný stromček určite musí byť živý, zdobený v 
červeno-zlatej kombinácii so sklenenými guľa-
mi a s veľkou hromadou darčekov pod ním.
Najtypickejšie vianočné menu: Naše typické 
vianočné menu pozostáva z rybacej polievky, 
tzv. halászlé a vyprážaného bravčového rezňa 
so zemiakovým šalátom s tatárskou omáčkou.
Najneobľúbenejšia činnosť pri predvianoč-
nom upratovaní: Táto otázka je pre mňa na-
ozaj veľmi ťažká, bolo by jednoduchšie vyme-
novať moje obľúbené činnosti a tých veru nie 
je veľa . 
Najväčší relax počas vianočných sviatkov: 
Keď si môžem so svojou priateľkou a rodinou 
naplno vychutnať vianočnú pohodu pri sledo-
vaní tradičných vianočných rozprávok, pričom 
na stole nesmú chýbať rôzne maškrty. Ideálne 
by mohlo vonku aj snežiť.
Naj želanie pre našich čitateľov: Čitateľom že-
lám to najkrajšie prežitie vianočných sviatkov v 
kruhu rodiny a blízkych. Nech si počas nasle-
dujúcich dní oddýchnu od každodennej práce 
a naberú veľa pozitívnej energie do nového 
roka.          rch

Majster Slovenska Miroslav Čibik: Dráhový golf 
môže hrať každý

Erasmus Village 2019: Zahraniční 
študenti prezentovali svoje krajiny 
a univerzity

VESELOU CERUZKOU

Marcel Krištofovič

Súčasťou ŠDNU je už obľúbená akcia Erasmus Village. Aj na tohtoročnej, ktorá sa konala 13. no-
vembra, zahraniční študenti študujúci na SPU a UKF v Nitre v rámci programov Erasmus+, bilate-
rálnej či inej spolupráce, ponúkli prostredníctvom expozícií a prezentácií svojich krajín a univerzít 
zaujímavé informácie „z prvej ruky“. 

Ing. Miroslav Čibik, doktorand na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, sa už roky aktívne venuje dráhovému golfu. Koncom 
októbra reprezentoval Slovensko a našu univerzitu na majstrovstvách sveta v Číne, kde sa zišlo sa vyše dvestopäťdesiat  hráčov z 25 krajín sveta. 

Z prvého ročníka benefi čných vianočných trhov 
na FEM                      Foto: Tomáš Poláčik

Imatrikulačný ples SPU: 
Kandráčovci vytvorili 
elektrizujúcu atmosféru

 VESELOU CERUZKOU        

 VO VIANOČNOM                
ZRKADLE                             

Foto: archív MČ

Záujem študentov o ples bol obrovský. Kapa-
cita pavilónu na výstavisku Agrokomplex však 
umožnila vstup iba vyše tisícke hostí. O otvorenie 
sa postarala rektorka Klaudia Halászová a mo-
derátor Richard Vrablec, ktorí spolu s hlavnými 
organizátormi zahájili podujatie symbolickým 
prípitkom. Súčasťou bola i slávnostná imatriku-
lácia prvákov so strihaním uší a pitím mlieka s 
kvapkou rumu. 

Skôr, ako na pódium vystúpili hlavní hostia 
programu - Kandráčovci, moderátor vyburcoval 
divákov súťažami o hodnotné ceny. Následne ka-
pela z východného Slovenska vytvorila elektrizu-
júcu atmosféru. V nej pokračovalo aj vystúpenie 
nitrianskej kapely Sematam, po ktorom sa začalo 
losovanie výhercov tombolových cien. Až do rána 
hral študentom do tanca DJ Dalton Mayer, mi-
mochodom, tiež študent SPU.

Organizátori ďakujú všetkým, ktorí pomáha-
li pri príprave a organizácii a zároveň prispeli k 
tomu, že sa 61. imatrikulačný ples stal jedineč-
ným a nezabudnuteľným.               MH

Foto: archív ET

Vianočný deň FEM 
s charitatívnym rozmerom

Fakulta ekonomiky a manažmentu pripravi-
la 4. decembra pre študentov, zamestnancov a 
priaznivcov prvý ročník predvianočnej bene� čnej 
akcie spojenej so sviatkom sv. Mikuláša. Počas 
celého dňa prebiehali vo vestibule fakulty a von-
kajších priestoroch bene� čné trhy a návštevníci 
sa mohli potešiť pohľadom na krásne vianočné 
ozdoby, vkusné dekorácie a remeselnícke vý-
robky, ktoré si pripravili aj zahraniční študenti 
študujúci na fakulte, načerpať bohatú inšpiráciu 
na darčeky a rozmaznávať svoje chuťové pohá-
riky kulinárskymi vianočnými špecialitkami, vo-
ňavým vianočným punčom, ako aj dobrotami z 
iných kútov sveta. Zamestnanci FEM pripravili 
pre návštevníkov aj skvelý guláš.

Vianočný deň FEM mal aj charitatívny rozmer. 
Výťažok z predaja vo vianočnom mestečku popu-
tuje Detskej onkológii v Bratislave a v Košiciach 
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