DOHODA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená dňa 22. 5. 2018 medzi
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a
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Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:

Konferencia biskupov Slovenska
Rada pre mládež a univerzity KBS (ďalej ako „Rada)“
Kapitulská 11, P.O.BOX 113, 814 99 Bratislava
00 684 325
Mons. Tomáš Galis, predseda Rady

Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37 870 475
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

a

2/

(ďalej ako „Samosprávny kraj“)
uzatvárajú túto dohodu o spolupráci (ďalej ako „Dohoda“) pri príprave a realizácii Národného stretnutia mládeže P18,
v spojitosti so Svetovými dňami mládeže v Paname 2019 v nasledovnom znení:
1.

ÚVOD

1.1

Svetové dni mládeže (SDM) označujú celosvetové stretnutie mládeže, ktoré organizuje Katolícka cirkev každé
dva až tri roky. Stretnutia majú pôvod v iniciatíve dnes už svätého pápeža Jána Pavla II., na ktorého nadviazali
i jeho nástupcovia - Benedikt XVI. a František. Najbližšie sa uskutočnia od 22. do 27. januára 2019 v Paname.

1.2

Slovenskí mladí sa na toto podujatie začnú oficiálne pripravovať v Prešove, kde sa uskutoční historicky tretie
Národné stretnutie mládeže (ďalej aj ako „Stretnutie“). 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 aj túžbu, aby mladí zažili živú Cirkev. Ponúknu
tiež silné svedectvá, kvalitné umelecké čísla a liturgiu.

1.3

Zámer pripraviť celoslovenské podujatie mladých odsúhlasila v októbri 2016 Konferencia biskupov Slovenska
(KBS) a následne poverila Radu, aby sa venovala príprave podujatia. Vychádzajúc z rozhodnutia biskupov Rada
oslovila vedenie Mesta Prešov, ktoré prejavilo záujem aktívne sa podieľať na príprave stretnutia. Po dôkladnom
zvážení a osobnej návšteve miesta konania Rada oznámila, že dejiskom Národného stretnutia mládeže bude
Prešov.

1.4

Stretnutie sa uskutoční od 26. do 29. júla 2018. Má oficiálnu skratku - P18. Písmeno P - pripomína miesto
stretnutia - Prešov a spojitosť s miestom nasledujúcich SDM - Panama. Číslo 18 vystihuje rok konania akcie
v Prešove.

2.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE SPOLUPRÁCU

2.1

Dohoda je založená na partnerstve medzi Samosprávnym krajom a Radou. Spolupráca bude usmerňovaná v rámci
slušnosti a vzájomnej dôvery. Obe strany sa zaväzujú, že urobia všetko pre to, aby bola spolupráca úspešná.

2.2

Samosprávny kraj zastúpený predsedom PaedDr. Milanom Majerským, PhD. a Rada zastúpená jej predsedom
Mons. Tomášom Galisom sa zaväzujú spolupracovať pri príprave a realizácii projektu – Národné stretnutie
mládeže P18. Zároveň deklarujú, že vyčlenia konkrétnych ľudí, aby prevzali organizáciu tohto podujatia, o ktorej
budú pravidelne osobne informovaní.
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3.

REALIZÁCIA SPOLUPRÁCE

3.1

Obe strany veria, že dohoda prispeje k príprave a realizácii Národného stretnutia mládeže P18, a preto sa,
(a)

vychádzajúc z vysokej priority Stretnutia pre obe strany,

(b)

vedení spoločným záujmom odovzdávať slovenskej mládeži hodnoty a nadčasové ideály, ktoré im
v budúcnosti môžu pomôcť pri hľadaní a presadzovaní dobra v slovenskej spoločnosti,

(c)

uvedomujúc si dôležitosť posolstva SDM,

dohodli na podpise tejto Dohody o spolupráci.
3.2

3.3

Rada sa zaväzuje:
(a)

vyčleniť hlavného koordinátora – zodpovedného za organizáciu a realizáciu Stretnutia a zodpovedného
za komunikáciu so Samosprávnym krajom,

(b)

vyčleniť osobu v komunikačnom tíme za komunikáciu so Samosprávnym krajom,

(c)

aktívne spolupracovať s jednotlivými odbormi Samosprávneho kraja, organizáciami a inštitúciami,
ktoré v rámci Samosprávneho kraja (i mimo neho) prejavia záujem o spoluprácu pri realizácii Stretnutia,

(d)

vzájomne komunikovať so Samosprávnym krajom pri vytvorení priaznivých podmienok pre
bezproblémový priebeh Stretnutia,

(e)

v rámci svojich možností medializovať vytvorené partnerstvo.

Samosprávny kraj sa zaväzuje:
(a)

vyčleniť hlavného koordinátora – zodpovedného za komunikáciu s Radou,

(b)

pomôcť s technickým zabezpečením stretnutia, poskytnúť vopred dohodnuté objekty a nehnuteľnosti,
(podľa vopred dohodnutých podmienok) v súlade s platnou legislatívou,

(c)

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,

(d)

pomôcť pri logistickom zabezpečení priebehu stretnutia v Meste Prešov,

(e)

aktívne spolupracovať s jednotlivými zložkami Rady, vzájomne komunikovať s jej členmi pri vytvorení
priaznivých podmienok pre bezproblémový priebeh Stretnutia,

(f)

v rámci svojich možností medializovať vytvorené partnerstvo a prezentovať Radu ako hlavného
organizátora projektu.

4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1

Úspešná realizácia projektu zabezpečí Samosprávnemu kraju vďaka priamemu spojeniu so SDM v Paname
jedinečnú príležitosť v histórii SDM stať sa regiónom, ktorý bude hostiť stretnutie v takomto rozsahu a úzkom
prepojení s miliónmi mladých z celého sveta.

4.2

Táto dohoda môže byť zmenená alebo dopĺňaná len vo forme písomných dodatkov podpísaných všetkými
zúčastnenými stranami – Samosprávnym krajom i Radou. Účastníci dohody berú na vedomie, že právne úkony,
ktoré môžu vzniknúť pri napĺňaní cieľov tejto dohody a ktoré podliehajú schváleniu zastupiteľstvom PSK,
nadobudnú platnosť až ich schválením. Dohoda nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom
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nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja. Dohoda je vyhotovená v troch
vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie pre Radu a dve vyhotovenia pre Samosprávny kraj, z ktorých každé
má rovnaké znenie a platnosť.

V Prešove dňa 22. 5. 2018

Rada:

Samosprávny kraj:

––––––––––––––––––––––––
Konferencia biskupov Slovenska
Rada pre mládež a univerzity
Mons. Tomáš Galis, predseda Rady

––––––––––––––––––––––––Prešovský samosprávny kraj
PaedDr. Milan Majerský, PhD. predseda
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