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Drahí profesori a študenti GVBN. 

Toto dobrodružstvo sa pre mňa začalo, keď mi môj šéf a priateľ Isaac Álvarez dal možnosť zúčastniť sa 

výmeny na Slovensku.  Na začiatku som trochu pochyboval o myšlienke byť v pre mňa takej neznámej 

krajine, ale smäd po dobrodružstve a učení sa mi pomohol rozhodnúť sa. 

Do Prievidze, kde ma už čakala Dominika a jej rodina, som prišiel v sobotu 29. augusta po 8 hodinách 

cesty z Madridu. Po tom, čo som istý čas spoznával svojich spolužiakov zo 4.F a z iných tried a 

profesorov, som dospel k záveru, že Slováci sa na začiatku cudzincovi môžu javiť plachí, no akonáhle 

sa s nimi chvíľu rozpráva, uvedomí si, že sú to ľudia, ktorí sa veľmi zaujímajú o život a zvyky 

cudzincov. Po celý čas som sa tu cítil ako doma. Počas svojho pobytu som navštívil Čičmany, Oravu, 

Bojnice, pamätník Juraja Jánošíka, Zázrivú, Kremnicu. Na každom z týchto miest som strávil nádherné 

a nezabudnuteľné chvíle a pritom všetkom sme sa vždy zabávali. Ja osobne dávam Slovensku 10 

bodov za krajinu a miesta. Všetky sú nádherné! Som rád, že môžem povedať, že slovenská kultúra a 

tradície sú také jedinečné a pohostinné od osobitých Čičmian až po tunajší spôsob života.  

Vždy ste boli ku mne veľkorysí a láskaví, takže som sa cítil byť súčasťou tejto krajiny a národa. Bol to 

pre mňa úžasný zážitok, ktorý si uchovám navždy a z ktorého si nielen odnášam poznanie, ale aj 

nezabudnuteľné spomienky a ľudí , takých jedinečných a dobrých, ktorí sa zaslúžia to najlepšie. 

Ďakujem! Nielen za to, že ste ma prijali vo svojich domovoch a že ste ma naučili Vášmu životnému 

štýlu, ale tiež za to, že ste mi ukázali, že vždy, keď dobre hľadáš, nájdeš úžasných ľudí.   

Musím sa poďakovať  neopísateľným spôsobom Dominikinej rodine za všetko od prvého "ahoj" až po 

posledné "zbohom", pretože si naozaj so sebou odnášam ďalšiu zo svojich najlepších životných 

skúseností.  Taktiež Ľudmile a ostatným profesorom, ktorí ma tak vľúdne prijali. Vrátim sa. A tým, 

ktorí  toto budú čítať, ďakujem, že ste to umožnili.  
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