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Príprava na projekt
O tomto projekte so sa dozvedel v škole na hodine angličtiny a hneď ma to zaujalo. Rád cestujem a 
šanca zlepšiť sa v jazyku sa mi páčila.

Páčilo sa to aj rodičom, ktorí ma v tomto plne podporili. 

Príprava bola náročná, pretože sme museli prejsť množstvom testov. 

Taktiež sme si museli vybaviť potrebné dokumenty ako napríklad študentskú kartu ISIC.

Nakoniec, ale všetko dobre dopadlo a už sme len čakali.



Posledné prípravy 

Asi týždeň pred odletom sme mali posledné lekcie anglického jazyka, odbornej prípravy a 
stretnutie s rodičmi, kde sme prebrali všetky potrebné záležitosti a podpísali sme zmluvy.

Deň pred odletom nastala cestovná horúčka. Nikto nevedel čo si má zbaliť. Nakoniec sme sa 
zbalili až ráno v deň odletu. 



Cesta
Cesta bola síce dlhá, ale príjemná. Do Budapešti sme sa dostali dodávkou jednej prepravnej 
spoločnosti. Nasledoval let do Ríma s dvojhodinovým medzipristátim a následne let do Turína.

V Turíne nás už čakal inštruktor študentov z Talianska a jeden rodič, ktorí nás priviezli až do 
Saluzza.

Tam sme sa stretli so svojimi talianskymi „dvojičkami“ a hneď sme sa zoznámili.

Atmosféra bola uvoľnená a všetci boli nesmierne priateľský. 



Slováci v Taliansku 
Rodina v ktorej som bol počas môjho pobytu bola plná športovcov, takže som sa cítil ako doma. 
Páčilo sa mi stravovanie, ale aj celková disciplína. 

Pracoval som ešte s jedným spolužiakom vo firme Supertino. Firma bola zameraná na montáž 
agro strojov. Celkové dojmy boli zmiešané. Vo firme sa mi páčilo, aj keď práca bola náročnejšia.

Voľný čas sme zväčša trávili v centre Saluzza, odkiaľ sme si odniesli si veľa spomienok, hlavne 
tých pozitívnych. 

Taktiež sme navštívili školu, na ktorej študujú naši talianski kolegovia. Videli sme ich triedu a 
spôsob vzdelávania, zúčastnili sa besied a diskusií s nimi a ich profesormi. V Taliansku sa chodí do 
školy aj v sobotu. Som rád, že to nemáme aj na Slovensku. 





Taliani na Slovensku
Keďže som sa ja cítil ako doma v Taliansku, to isté platilo aj pre moju „dvojičku“. Chutila mu 
Slovenská kuchyňa, najmä bryndzové halušky.

Dojmy z práce v BSH boli taktiež zmiešané, ale zväčša pozitívne. Páčilo sa im hlavne, že končia už 
o druhej poobede. 

Komunikácia bola vcelku fajn, pretože veľa zamestnancov v BSH ovláda aspoň základy angličtiny.

Voľný čas sme podobne ako v Taliansku trávili v centre mesta, na výletoch alebo na verejnom 
korčuľovaní. 





Posledný deň
Posledný deň sme mali ešte raz slovenskú kuchyňu a pomaly 
sme sa pripravovali na rozlúčku. 

O druhej popoludní už mali taliani odvoz na letisko, takže sme 
posledné chvíle trávili spomínaním na ten mesiac spolu. 

Každému by som určite odporučil účasť na projekte Erasmus+.
Je to skvelý zážitok a možnosť ako spoznať svet.


