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Vážený pán riaditeľ RNDr. Vasil Dorovský, 
dovolil by som si Vám v mene nášho občianskeho združenia poďakovať za účasť Vašej strednej školy na 
projekte Mini-Erasmus, ktorý sa konal v termíne 22.11 - 26.11.2015. Vďaka tomuto projektu Vaši žiaci 
opustili stredoškolské lavice a vyskúšali si, aké je to byť študentom vysokej školy ešte predtým, ako si 
podajú prvé prihlášky na vysoké školy.  
 
Simulácia vysokoškolského života nie je jediným cieľom projektu Mini-Erasmus. Našim cieľom bolo žiakom 
ukázať čo najviac z možností nadštandardného alebo neformálneho vzdelávania. Vďaka kontaktu s týmto svetom si žiaci ďaleko viac uvedomujú svoj potenciál a oveľa sebavedomejšie určujú svoje 
ciele. Cieľom projektu Mini-Erasmus tak v konečnom dôsledku nie je len podpora informovanosti ohľadom vysokých škôl ale aj nabádanie žiakov k lepším výsledkom už teraz na strednej škole.  
Aj vďaka účasti Vašej školy sa nám podarilo tento rok zorganizovať rekordne veľký projekt za 
účasti 520 účastníkov zo 70 stredných škôl z celého Slovenska. Účastníci sa zúčastnili Mini-Erasmu 
na 10 vysokých školách v mestách Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Košice. Uvedené čísla sú dôkazom 
progresívneho nárastu záujmu o projekt a o jeho samotnej potrebe. 
 Chcel by som taktiež vyzdvihnúť prácu študentiek Michaely Knoškovej a Adriany Repáňovej, ktoré vo 
veľkej miere pomohli vysvetleniu projektu pre žiakov gymnázia vo fáze pred uskutočnením. 
 Zároveň by som rád oznámil, že nad projektom prevzalo v novembri 2015 záštitu Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Aj na základe uvedeného veríme, že Vás projekt zaujal natoľko, že umožníte Vašim študentom 
zapojiť sa doňho opäť v budúcnosti. 
Najbližšie konanie projektu Mini-Erasmus sa predbežne plánuje na marec - apríl a tak ako minulý marec, 
bude určené skôr pre nematuritný ročník. (Budeme sa samozrejme snažiť, aby sa projekt nekryl s termínom 
písomných maturít alebo iných prekážok.) Vás a Vašu školu radi opätovne oslovíme a privítame na 
ďalšom konaní projektu.  
 
 
Sme hrdí na to, že spoločne vytvárame kvalitnejšie vzdelávacie prostredie na Slovensku. 
 
S úctou, 
 
Mgr. Matúš Jarolín 
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