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Pred mobilitou

O tomto projekte som sa dozvedel na hodine angličtiny. Predtým, ako ma 

vybrali, som prešiel sitom testov a kvízov z angličtiny, odborných predmetov a 

všeobecných vedomostí. A vybrali ma - idem do Talianska!!!



Príprava

Pred odchodom som bol dosť nervózny otázky ako "čo ak nebudem schopný komunikovať ?" alebo 

"čo ak nepochopím niečo v práci?" mi robili ťažkú hlavu. Našťastie nakoniec som sa nemusel ničoho 

obávať, lebo sme sa výborne pripravili z angličtiny, ale aj z odborných predmetov, nabrali sme 

sebavedomie a nervozita opadla.



Mobilita-rodina, bývanie

Môžem síce hovoriť len za seba, ale rodina bola absolútne 

úžasná. Loverovci ma okamžite prijali medzi seba ako syna, 

ktorý sa vrátil zo zahraničia. Všetci boli veľmi zhovorčiví . 

Doma mali mačku "Koda" 

veľkého psa "Vanilla" malého 

psa "Koky" a zajaca 

"Pancake“, ktorý mi prirástli k 

srdcu, rovnako ako celá 

rodina. Lepšiu rodinu som si 

ani priať nemohol.



Mobilita-rodina, bývanie

Ja osobne som býval v 

dedinke s názvom Ceretto, 

ktorá sa nachádza 20 minút 

cesty autobusom od 

Salluza na juh. Do práce aj z 

práce som každý deň 

dochádzal na autobusom.



Práca

Práca vo firme LARA nebola 

veľmi namáhavá avšak bola 

veľmi zaujímavá. Pracovný 

čas bol od 8:00 do 16:00 

neboli sme na neho veľmi 

zvyknutí, ale už po niekoľkých 

dňoch sme si na to zvykli.

Pracovný kolektív bol veľmi 

dobrý a aj napriek jazykovej 

bariére komunikáciu v 

angličtine sme s prehľadom 

všetci zvládali.



Cesta tam a späť

Cesta tam aj naspäť bola dosť dlhá takže logicky aj dosť únavná. Z Michaloviec do 

Budapešti minibusom, následne lietadlom do Ríma a odtiaľ lietadlom do Turína. 

V Turíne nás vyzdvihli dvaja rodičia a autami nás doviezli do Saluzza, kde na nás už 

čakali naše dvojičky . Cesta späť to bolo to isté, len opačným smerom :)



Taliani na Slovensku

Práca a voľný čas ? Počas 

dvoch týždňov na Slovensku 

sme každý deň pripravili 

nejaký program, takže naše 

talianske dvojičky sa tu určite 

nenudili.

Foto je z výletu na Viniansky hrad.



Nedeľné verejné korčuľovanie na 

zimnom štadióne v Michalovciach a 

jedna úžasná skupina ľudí.

Nikto z našich talianskych návštevníkov 
sa na prácu nesťažoval, bola pre nich 
dosť zaujímavá a niečo nové sa pri nej 
aj naučili .

Taliani na Slovensku



Rozlúčka

Najťažšia časť celého 

projektu. Musíte sa 

rozlúčiť s niekým, kto 

bol s vami mesiac deň 

čo deň, prirástol vám k 

srdcu a stal sa 

prakticky súčasťou 

vášho života. Túto 

smutnú rozlúčkovú 

atmosféru umocnilo aj 

chladné a sychravé 

sobotňajšie počasie.



V rámci projektu sa už síce nestretneme, ale už teraz máme 

naplánovanú letnú dovolenku v Taliansku s našimi priateľmi a oni zasa tu na 

Slovensku. Čo k tomu dodať ? Počas tých štyroch týždňov sa vytvorili silné 

priateľstvá, ktoré dúfam už neskončia. 

Projekt sa mi veľmi páčil, chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na ňom 

podieľali, či už organizačne, alebo len svojou prítomnosťou. Bola to 

jedinečná skúsenosť, ktorá ma určite posunula vpred. 
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