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Vážené pani riaditeľky MŠ, 

                            vážené pani  projektové učiteľky, 
 

 v mene organizačného výboru Vám ďakujem za Vašu účasť na slávnostnom otvorení  
výstavy ako aj za účasť na konferencii k európskemu výtvarnému projektu EUROROZPRÁVKY 

2016, dňa 20.-21.10.2016 v Budove Slovenského rozhlasu v Bratislave.  
Zároveň ďakujeme za Váš zodpovedný, tvorivý prístup k úlohám pri realizácii za celé 

projektové obdobie, ako aj za Váš výstavný projekt v Galérií Slovenského rozhlasu 
v Bratislave. 

Materským školám, ktoré sa nezúčastnili na otvorení výstavy a konferencii, patrí tiež 
poďakovanie za rozprávkové projekty, ktoré poslali na výstavu, ako aj ďalšie materiály 
k projektu. 

Ďakujeme Vám za Váš hodnotný vklad do pokladnice predškolskej tvorivej dielne, 
ktorú ste obohatili svojimi cennými skúsenosťami a odovzdali iným prostredníctvom 
prezentácie Vášho školského rozprávkového projektu.  

Ďakujeme za detské ilustrácie a texty rozprávok  z 28 krajín EÚ, ktoré Vám zostanú vo 
Vašej zbierke, aby ste z nej mohli čerpať a obohacovať deti o ďalšie spoločné citové zážitky 
pri spoznávaní krajín EÚ. 

Vďaka za video záznam, ktorý  bude živým dôkazom  a bude Vám neustále pripomínať 
radosť, spontánnosť, tvorivosť Vašich detí, ako aj Vaše úsilie, ktoré ste vynaložili do projektu. 

Vďaka za informačné brožúry, ktoré budú reprezentovať Vaše mestá, materské školy, 
Vás a Vaše šikovné deti.  

Vďaka za fotografie a Vaše sprostredkované zážitky do kroniky, ktoré budú 
výpovednou hodnotou pre divákov výstavy nielen na Slovensku, ale aj v Bruseli. 
   Všetky tieto poďakovania patria Vám, kolektívom MŠ,  primátorom miest a obcí, ktorí 
Vám finančne pomohli, pracovníkom z OŠ OÚ,  rodičom, priateľom, ostatným, ktorí sa 
podieľali na príprave projektu. 
Prajem Vám, aby Vás tento pocit radosti zohrieval aj v ďalších rokoch Vášho  pracovného 
a osobného života. 

S pozdravom a vďakou za celé projektové obdobie 
   v mene organizačného výboru 

   Mária Zuščinová, autorka a koordinátorka projektu 
   Riaditeľka MŠ Bajkalská 31, Prešov, PaedDr. Renáta Gumanová 
Prešov,  25.10.2016 


