
Správa o ceste na medzinárodný kongres v Zaragoze 2012 
 

Dňa 9.7.2012 sme sa my, všetci postupujúci na kongres do Zaragozy- Mária Beňová, 

Katarína Orsághová, Daniel Ondra, Veronika Lobellová a aj náš dozor Marián Babinčák, 

stretli o 6:15 stretli na letisku v Bratislave, odkiaľ sme s prestupom v Miláne leteli do 

Zaragozy.  

Let nebol dlhý, až na 5 hodinové čakanie na letisku v Miláne, no aspoň sme mali čas 

prejsť si naše prezentácie a lepšie sa zoznámiť, nakoľko sme sa medzi sebou ešte dobre až 

vôbec nepoznali. 

Do Zaragozy sme prileteli večer okolo18.00. Na letisku na nás čakali dvaja účastníci, 

ktorí pomáhali aj s organizáciou kongresu, aby nás odviedli na ubytovňu a dali nám 

podrobnejšie inštrukcie o programe. 

Keď sme sa ubytovali, mali sme prvú spoločnú večeru, na ktorej sme sa medzi sebou 

trošku zoznamovali. 

Nasledujúci deň bolo oficiálne otvorenie kongresu, kde mali príhovor organizátori 

a ľudia, ktorí kongres podporovali. Taktiež sme mali možnosť pozrieť si mesto a aj zaujímavé 

pamiatky v ňom, ako napríklad Basilicu Pilar. V okolí bolo veľa pekných obchodíkov so 

suvenírmi a vecami typickými pre Španielsko. Prehliadka mesta sa nám naozaj veľmi páčila 

a boli sme ňou uchvátení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

              V stredu sme sa všetci účastníci kongresu presunuli do mesta Tarazona, vzdialeného 

od Zaragozy približne 87 km, kde dvaja účastníci odprezentovali svoj projekt a potom sme 

mali taktiež prehliadku celého mesta. Navštívili sme aj Cimborrio de la Catedral a aj múzeum 

vina, kde sme videli akým zložitým procesom prechádza hrozno kým sa z neho stane víno. 

              Štvrtok bol určite výnimočný nie len pre nás. Prezentovali sme svoje práce pred 

ostatnými účastníkmi kongresu a porotou, ktorá zhodnotila náš prejav a prácu. Po tomto 

náročnom dni sme sa večer odreagovali a zabavili pri kultúrnom večeri, kde sme mohli 

ochutnať typické španielske jedlá a tancovať na španielske pesničky. V tento večer sme sa 

tiež spolu s takmer všetkými účastníkmi vybrali do blízkeho klubu, kde zábava pokračovala. 

Viedli sme zaujímavé debaty, hrali šípky, tancovali, hrali stolný futbal a robili mnoho ďalších 

zaujímavých aktivít. 

            Nasledujúci deň nás čakalo zhodnotenie a ukončenie celého kongresu a potom 

spoločná večera v prestížnej reštaurácií v Zaragoze. Získali sme certifikáty a tiež sme dostali 

USB kľúče. Potom sme sa všetci spolu presunuli do klubu baviť sa a rozlúčiť sa s našimi 

novými priateľmi.  

            V sobotu sme už ráno o piatej opúšťali rezidenciu, aby sme stihli vlak do Barcelony, 

odkiaľ sme leteli do Viedne. Domov sme prišli večer okolo siedmej. Kongres sa nám veľmi 

páčil a sme rady, že sme mali možnosť nabrať nové skúsenosti a zúčastniť sa tohto podujatia. 

 

 

Mária Beňová a Katarína Orsághová 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


