
 

 

                        Aké to bolo prežiť so Slovákmi štyri týždne. 

 Voltaire raz povedal ‚‚Je veľmi ťažké pochopiť svet, ako geograficky, tak morálne bez toho, 

aby ste opustili domov‘‘ a tí, ktorí chcú opustiť domov musia vedieť, ako využiť každú príleži-

tosť. Ja, Luca Mondino a päť ďalších ľudí Enrico Marc, Francesco Tesio, Martina Lovera, Mi-

chelle Francone a Paolo Sanfilippo sme to urobili.  

Zúčastnili sme sa kultúrnej a pracovnej výmeny medzi našim Lýceom ‚‚G.B.Bodoni‘‘ v meste 

Saluzzo v Taliansku a školou ‚‚Stredná Odborná Škola Technická‘‘ v Michalovciach na Sloven-

sku. Táto výmena trvala štyri týždne od tridsiateho septembra do dvadsiateho-siedmeho ok-

tóbra, prvé dva týždne v taliansku a ďalšie dva týždne na Slovensku. 

Šiesti chlapci v našom veku bývali v našich domoch a pracovali vo dvojiciach v troch rôznych 

miestnych firmách: LA.RA., NAZARI a SUPERTINO. 

Spoznali sme sa a hneď na to sme sa skamarátili, super chalani s odlišnými zvykmi boli pripra-

vení nás bližšie spoznať. Počas večerov po práci sme spolu chodievali von a cez víkend sme si 

všetci urobili celodenný výlet do Turína. 

Trinásteho októbra sa vrátili domov a my sme ich nasledovali na ďalší deň. Boli sme ich hos-

ťami v Michalovciach a blízkych obciach. Dva týždne sme pracovali šesť hodín denne v spoloč-

nosti B/S/H/ zameranej na výrobu elektrických motorov pre práčky a umývačky riadu. Naši 

slovenskí priatelia a ich rodiny boli veľmi pohostinní, niektorí z nás dokonca pribrali a pripravili 

si pre nás super aktivity na každé popoludnie. Boli sme sa korčuľovať, boli sme na túre, videli 

sme Košice a urobili sme si výlety na Viniansky hrad a Morské oko. Rodina jedného zo Slovákov 

dokonca zobrala jedného z nás na súkromný let malým lietadlom. Skúsili sme mnoho tradič-

ných jedál ako napríklad bryndzové halušky, pirohy, „rizky a šalát“ alebo aj ‚‚nálečniky‘‘. Nav-

štívili sme ich starých rodičov, ktorí pre nás niektoré z jedál pripravili a boli naozaj chutné. 

Bola to dobrá skúsenosť, ktorá nám dovolila pochopiť iný štýl života, získať si pár nových pria-

teľov a znova potvrdiť, že cestovanie je najlepším spôsobom sa niečo nové naučiť. Zhodli sme 

sa na tom, že sa ešte určite uvidíme, možno ďalšie leto...dúfam, že sa uvidíme čím skôr 

kamoši... stálo to za to! 

                                                                                                                          Luca Mondino  

                                                                                                                           preklad :  Dávid Bajus 

 



 
 

 



 
 

 
 

 


