
 

 Integrácia svieti pre všetky deti rovnako 

Filip Draškovič, žiak VI.O triedy, bol nominovaný 

Bratislavským samosprávnym krajom do delegácie žiakov  

a študentov, ktorí sa zúčastnili zájazdu Projektu Integrácia  

do Španielska za futbalistami Stanislavom Lobotkom  

a Róbertom Mazáňom. Zájazd sa uskutočnil v termíne  

od 16.5. - 21.5.2018 a bol určený deťom a mladým ľuďom, 

ktorí sa angažujú v pomoci pre iných.  

 

 

Pobyt očami Filipa Draškoviča 

 

Občianske združenie Integrácia, ktoré každý rok organizuje rôzne zájazdy a zapája sa 

do aktivít podporujúcich ľudí, angažujúcich sa v dobrovoľníckych činnostiach, zorganizovalo 

tento rok zájazd do Španielska. Aj ja som mal to šťastie a mohol som sa zúčastniť na tomto 

pobyte. Reprezentoval som tam naše gymnázium, ktoré sa viacerými spôsobmi podieľa na 

dobrovoľníckych aktivitách, napr. spoluprácou s chránenou dielňou Vstúpte, návštevou 

azylového centra Betánia či pravidelným finančným príspevkom na vzdelanie žiaka v Afrike. 

Dostal som tak nielen možnosť spoznať nové krajiny (Španielsko a Portugalsko), ale aj 

zoznámiť sa so zaujímavými ľuďmi a letieť vládnym špeciálom. 

Už v stredu po príchode do slnečného Cangasu, kde sme boli ubytovaní, sme sa stretli 

s výborným slovenským futbalistom Stanislavom Lobotkom, s ktorým sme si hneď aj zahrali 

futbal. Ďalší deň sme sa mohli lepšie spoznať aj pri rôznych športových súťažiach a okúpať sa 

v oceáne. A hoci teplota vody na teplomere sotva presiahla hodnotu 16 °C, vzduch bol 

zohriaty na príjemných 27 °C - vďaka slnku, ktoré bolo na oblohe bez jediného mráčika, a to 

počas všetkých piatich dní nášho pobytu. 

 Pozreli sme si aj tréning klubu Celta Vigo, na ktorom sme okrem našich dvoch 

futbalistov mohli vidieť aj viacero iných slávnych španielskych reprezentantov. Vrcholom 

celého zájazdu bol zápas španielskej La ligy, kde hral klub Celta Vigo proti Levante, pred 

ktorým sme sa osobne stretli s prezidentom klubu. Neskôr, v ten istý deň sme si ešte pozreli 

Vigo a mali spoločnú večeru s Róbertom Mazáňom a Stankom Lobotkom. 

 Posledný deň sme si spravili výlet do neďalekého Porta, aby sme sa mohli zoznámiť aj 

s kultúrou tohto malého španielskeho suseda. Stretli sme sa s ďalším výborným 

reprezentantom Slovenskej republiky, Marekom Čechom, bývalým hráčom klubu FC Porto, 

ktorý nám ukázal obrovský štadión Estádio do Dragao. Potom sme mali prehliadku tohto 

nádherného portugalského mesta. 

 Ak to mám zhrnúť, som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť na tomto programe, kde 

som nielen zažil veľa nezabudnuteľného a zoznámil sa s dvomi krásnymi krajinami, ale aj 

spoznal veľa nových a zaujímavých ľudí. 


