
 
Prešovský kraj uzavrel dohodu o spolupráci pri príprave P18 v Prešove 

 
 
Dohodu o spolupráci uzavrel dnes Prešovský samosprávny kraj a Rada pre mládež a 
univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Dohodli sa, že budú aktívne 
spolupracovať pri príprave a realizácii Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa 
uskutoční od 26. do 29. júla 2018 v Prešove. Memorandum o spolupráci podpísali 
prešovský župan Milan Majerský a predseda Rady pre mládež a univerzity KBS Mons. 
Tomáš Galis, žilinský biskup. Novinárom ho predstavili po jeho podpísaní. 
 
  
"Veľmi sa teším z podpisu dohody o spolupráci. Pred rokom sme uzavreli memorandum o 
spolupráci s mestom Prešov. Teraz sme podpísali dohodu so samosprávnym krajom. 
Ďakujeme za to a veríme, že spoločnou dohodou prispejeme k tomu, aby sme v metropole 
Šariša privítali mladých ľudí z celého Slovenska," povedal žilinský biskup Mons. Tomáš 
Galis.  
 
"Som nesmierne rád, že sme podpísali dohodu. Tím P18 ma osobne navštívil krátko po tom, 
ako som bol zvolený do funkcie. Už vtedy som deklaroval záujem podieľať sa na prípravách. 
Som rád, že túžba sa stala skutočnosťou. Sme pripravení pomôcť organizátorom P18 v 
Prešove, aby sa v našom kraji cítili ako doma,"  uviedol predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý sa osobne zúčastnil aj na predošlom Národnom 
stretnutí mládeže P15 v Poprade v roku 2015.  
 
Vedenie kraja sa v dohode zaviazalo vyčleniť hlavného koordinátora – zodpovedného za 
komunikáciu s Radou a pomôcť s technickým zabezpečením stretnutia. Krajská samospráva 
má poskytnúť vopred dohodnuté objekty a nehnuteľnosti a pomôcť Rade pri hľadaní 
ubytovacích kapacít v meste Prešov a jeho blízkom okolí pre slovenských pútnikov, ktorí sa 
zúčastnia na programe a pre hlavných hostí. Rada pre mládež a univerzity KBS sa zaviazala 
aktívne spolupracovať s jednotlivými zložkami kraja, organizáciami a inštitúciami, ktoré v 
rámci kraja prejavia záujem o spoluprácu pri realizácii podujatia. Podobne ako kraj, aj Rada 
vyčlení hlavného koordinátora na prípravu P18. Oficiálnym koordinátorom príprav za Radu je 
Ondrej Chrvala. 
 
Viac informácií o Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove 
 
Národné stretnutie mládeže v podobných rozmeroch sa koná po tretí raz. Podobné podujatie 
celonárodného formátu sa konalo v roku 2013 v Ružomberku a v roku 2015 v Poprade. 
Organizuje ho Katolícka cirkev na Slovensku. Konferencia biskupov Slovenska poverila jej 
Radu pre mládež a univerzity KBS, ktorá si vytvorila centrálny tím. K nej sa pridal 
organizačný tím pracovných tímov, ktorí budú viesť stovky dobrovoľníkov. Generálnym 
partnerom je mesto Prešov.  
 
Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove bude podobne, ako dve predošlé podujatia (R13 v 
Ružomberku - 2013, P15 v Poprade - 2015), programovo späté so Svetovými dňami mládeže 
(SDM). Za ich myšlienkou stojí dnes už svätý Ján Pavol II., ktorý osobne zavítal do Prešova v 
rámci svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska a prvej v samostatnej republike  2. júla 
1995. Jeho návštevu pripomína Ulica Jána Pavla II. pri Mestskej hale, ale aj socha v 



nadživotnej veľkosti pri Konkatedrále sv. Mikuláša či pamätné tabule v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa a pri pomníku obetí Prešovských jatiek. 
 
Hlavným mottom P18 je myšlienka „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ s podtitulom: 
Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikol Odvážny rok, špeciálna duchovná príprava, ktorá 
vyvrcholí na P18 v Prešove. V týchto dňoch prebieha prihlasovanie. Využilo ju už vyše 3 000 
ľudí.  
 
Najbližšie Svetové dni mládeže (SDM) sa uskutočnia v roku 2019 v Paname. Slovenskí mladí 
sa na toto podujatie začnú oficiálne chystať v Prešove. Celý program bude pripravený tak, aby 
pripomínal SDM: špeciálne katechézy s biskupmi pre mladých, krížová cesta, duchovné, 
kultúrne a ďalšie spoločenské aktivity. Tieto programy majú nielen formačný charakter, ale 
predstavujú túžbu, aby mladí zažili živú Cirkev. Ponúknu tiež silné svedectvá, kvalitné 
umelecké čísla a liturgiu. 
 
Na príprave dvoch akcií sa predtým podieľal centrálny tím, okolo 40 vedúcich pracovných 
tímov a okolo 800 dobrovoľníkov z viacerých krajín. Na Liptov prišlo celkovo vyše 3 500 a 
pod Tatry viac ako 4 000 mladých ľudí z celého Slovenska i zahraničia. 
 
Na Národnom stretnutí mládeže P18 sa rovnako očakáva niekoľko tisíc mladých. Oficiálna 
organizačná i duchovná príprava sa začala už na jeseň minulého roku. Podujatie má skratku  
P18 - P ako Prešov, 18 - dvojčíslie roka konania v nadväznosti aj na SDM 2019 v Paname.   
 
 

*** 
 
V Prešove 22. mája 2018 
 
 
Michal Lipiak  
zodpovedný za komunikačný tím P18  
kontakt: 0908 640 836, 
lipiak@kbs.sk, mlipiak@gmail.com 
 


