
Registrácia na Svetové dni mládeže v Krakove 2016 – 
Nitrianska diecéza

KANET, n. o., Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska 
a  Trnavská arcidiecéza spustili oficiálnu registráciu pre slovenských pútnikov na 
Svetové dni mládeže 2016. Záujemcom zabezpečujú nielen registráciu v Poľsku, 
ale aj prípravu a celkovú organizáciu púte.
Mladí z Bratislavskej, Nitrianskej a Trnavskej diecézy putujú do Krakova spoločne. 
Ideme ako jedna výprava, aj keď bude možnosť nastúpiť na viacerých miestach 
(Bratislava, Trnava, Nitra, Zlaté Moravce, Bánovce n.Bebravou, Trenčín).
Registrovať sa je možné výhradne vyplnením záväzného registračného formulára. 
Pred jeho vyplnením vám odporúčame pozorne si prečítať nasledujúce informácie, 
ktoré sa vám pomôžu na púť lepšie pripraviť a nájsť odpovede na vaše otázky.

Registrácia je možná vo viacerých 
variantoch: 
 Variant A (295€; po 1.4.2016 sa táto cena zvýši na 315€):

• Dni v diecézach (DID) – diecéza Gliwice (20.-24.7.2016)
• Svetové dni mládeže (SDM) v Krakove (25.-31.7.2016)
• obsahuje balíček pútnika + slovenský balíček
• Doprava na SDM + doprava po diecéze Gliwice počas DID

Ak chceme naplno načerpať z celého bohatstva SDM, veľmi 
odporúčame nájsť si čas a prostriedky a vybrať si variant A, ktorý zahŕňa 
dni v diecéze Gliwice a potom spoločnú púť do Krakova. DID+SDM 
tvoria plnohodnotnú účasť na Svetových dňoch mládeže. Odchod z Nitry 
a iných väčších miest je 20.7., návrat v nedeľu 31.7.2016.
Variant B (255€; po 1.4.2016 sa táto cena zvýši na 275€):

• Svetové dni mládeže (SDM) v Krakove (25.-31.7.2016)
• obsahuje balíček pútnika + slovenský balíček
• Doprava na SDM

Variant B je pre tých, ktorí nemôžu ísť na Dni v diecézach a môžu si 
dovoliť ísť len na záverečný týždeň SDM v Krakove. Odchod je 25.7. 
ráno z Nitry, prípadne aj z iných miest, návrat podobne ako variant A.

Variant C (210€; po 1.4.2016 230€):
• Svetové dni mládeže (SDM) v Krakove (25.-31.7.2016)
• obsahuje balíček pútnika + slovenský balíček

Na SDM odporúčame ísť ako jedno spoločenstvo, spolu s ostatnými 
pútnikmi. Ak sa však z nejakých závažných dôvodov potrebuješ dopraviť 



do Krakova samostatne, ponúkame variant C. V tomto variante si 
dopravu organizuje každý sám, ale registrácia cez nás mu zabezpečuje 
ubytovanie spolu s  ostatnými mladými z našej diecézy. Obsahuje 
balíček pútnika v Krakove aj slovenský balíček.

Cena je tvorená z viacerých položiek:
• Dni v diecézach: 40€ (DID 30€ + 10€ preprava do Krakova)
• V cene je ubytovanie, strava a program počas Dní v diecézach
• Balíček pútnika v Krakove: 180€+10€ (Fond solidarity Pápežskej 

rady pre laikov na podporu mladých z ekonomicky slabších krajín) 
Balíček pútnika zahŕňa ubytovanie, stravu, dopravu v  Krakove, program, 
poistenie, vstup na záverečnú sv. omšu, predmety od organizátorov SDM.

• Slovenský balíček: 20€
• Slovenský balíček zahŕňa prípravu slovenských katechéz v  Krakove, 

slovenské tričko pútnika, brožúrku s programom slovenských katechéz a  iné 
predmety slovenskej výpravy

• Doprava na SDM : 45 €
Uvedené ceny platia do 31.3.2016. Od 1.4.2016 sa cena zdvíha o 20€.
Nezabudnite rátať aj s osobným vreckovým podľa vlastného uváženia.
Cenu je možné zaplatiť naraz ale aj na “splátky”, kde prvá splátka a 
zároveň záloha je minimálne 100€.

!Pozor, AKCIA! 
Prvých 100 zaregistrovaných účastníkov vo variante A dostane zľavu 
20€. Zaregistrovaný účastník je ten, ktorý zaplatil aspoň minimálnu 
splátku 100€ (teda nestačí sa len prihlásiť). Ak sa naplní počet prvých 
100, ukončenie akcie bude vyhlásené a  tí, ktorí zaplatili menej, ale už 
nestihli akciu, budú vyzvaní, aby doplatili do riadnej sumy. Táto akcia sa 
koná vďaka podpore nitrianskeho biskupa, preto platí len pre mladých 
z NITRIANSKEJ DIECÉZY.
Informácie o ďalších variantoch: 
Na stránke www.krakow2016.com nájdete informácie aj o ďalších 
možnostiach účasti. (Ak sa registrujete cez náš formulár, dostanete v 
Krakove balíček A1.)
Ak máte záujem len o víkendovú verziu, alebo len o vigíliu a záverečnú 
sv. omšu, prihláste sa priamo cez poľskú stránku registrácie: http://
www.krakow2016.com/pielgrzymi-informacje , kde nájdete aj potrebné 
informácie:
Info o prihlasovaní: 

http://www.krakow2016.com/
http://www.krakow2016.com/pielgrzymi-informacje


Prihlasuje sa formou elektronického formulára. Na zaregistrovanie 
potrebujete urobiť 3 kroky:

• vyplniť registračný formulár
• skontrolovať svoje údaje v maili, ktorý dostanete obratom
• zaplatiť požadovanú sumu (registrácia je platná až po zaplatení 

poplatku/resp. zálohy 100€, platba je možná prevodom alebo 
vkladom na účet, alebo poštovou poukážkou na akejkoľvek pošte.)

Informácie pre ZŤP: 
Podrobnejšie informácie pre ZŤP budú zaslané zainteresovaným 
osobám, ktoré to pri prihlasovaní uvedú.

Pokyny k platbe: 
Registrácia je platná výlučne až po uhradení a prijatí registračného 
poplatku, resp. minimálnej zálohy 100€ na účet uvedený nižšie v 
pokynoch pre platbu. Poplatok (min. zálohu) je potrebné uhradiť do 
konca termínu prihlásenia danej cenovej úrovne (napr. do 31.3. v prvej 
fáze). Celú sumu treba uhradiť do konca mája 2016.
Každý účastník musí uhradiť svoj registračný poplatok samostatne. Nie 
je možné hradiť poplatky za viacerých účastníkov naraz.
Informácie o majiteľovi účtu:
Mgr. Peter Mihálik
Donátová 380/10
013 01 Teplička nad Váhom
Informácie o účte:
Účet je vedený v mBank.
Číslo účtu – SK49 8360 5207 0042 0497 4024
Do poznámky: meno a priezvisko zaregistrovanej osoby
Variabilný symbol: telefónne číslo bez prvej nuly, napr. 901 234 567
Výška príspevku: podľa zvoleného variantu a dátumu
Storno podmienky: 
Ak sa nebudete môcť zúčastniť SDM, uhradený registračný poplatok sa 
nevracia, ale je možné nájsť za seba náhradu. V tom prípade postupujte 
nasledovne:

• náhradník nech sa zaregistruje k lasickým spôsobom 
prostredníctvom registračného formulára a do poznámky uvedie 
meno a priezvisko osoby, namiesto ktorej sa zúčastní SDM,

• osoba, namiesto ktorej sa náhradník zúčastní SDM, nech pošle e-
mail na adresu mladeznr@gmail.com s informáciou o odhlásení 



sa a menom osoby, ktorá je jej náhradníkom, čím nám zmenu 
potvrdí.

• pri náhradníkoch kvôli ubytovaniu platí pravidlo: chlapca nahrádza 
chlapec, dievča nahrádza dievča.

Strava a ubytovanie: 
V rámci registrácie majú pútnici na SDM Krakov 2016 zabezpečenú 
základnú stravu počas Dní v diecézach aj počas samotných Svetových 
dni mládeže v Krakove. V ostatných dňoch, ako aj v dňoch počas cesty, 
si stravu zabezpečuje a hradí každý pútnik individuálne.
Základné ubytovanie je zabezpečené v školách, triedach alebo 
telocvičniach, prípadne v  rodinách alebo v  stanových mestečkách (v 
závislosti od poľských organizátorov). Je nutné si zobrať spací vak a 
karimatku. Ubytovanie chlapcov a dievčat bude samostatné. 
Organizátori nezabezpečujú špeciálne ubytovanie pre rodiny s deťmi a 
manželské páry.
Ak nemáte záujem o stravu alebo ubytovanie počas SDM, registrujte sa 
individuálne cez oficiálnu webovú stránku SDM www.krakow2016.com, 
ktorá ponúka aj balíky pútnika bez stravy a ubytovania. Informácie o 
poľských balíkoch pútnika: http://www.krakow2016.com/pakiet-
pielgrzyma
Vek účastníkov: 
Odporúčaný vek účastníkov SDM je 14 – 30 rokov.
Pokyny pre účastníkov vo veku od 14. do 18. rokov: 
Účastníci, ktorí do 19. júla 2016 dovŕšia 14 rok, ale nedovŕšia 18 rok 
svojho života, môžu ísť na SDM za splnenia týchto podmienok:

1 Sprievod dospelej osoby – musia ísť na podujatie v sprievode 
dospelej osoby, ktorá za nich preberá zodpovednosť (priestor na 
vyplnenie údajov o sprevádzajúcej osobe je v súhlasoch rodičov)

2 Súhlas rodičov pre Poľských organizátorov – vyplniť poľské 
tlačivo: “Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dla osób 
niepelnoletnich” a dať podpísať minimálne jednému rodičovi, alebo 
zákonnému zástupcovi (preklad súhlasu nájdete TU)

3 Súhlas rodičov pre slovenských organizátorov – vyplniť tlačivo 
Informovaný súhlas a splnomocnenie rodiča/zákonného zástupcu 
maloletého na cestu do zahraničia v sprievode poverenej osoby” a 
dať podpísať minimálne jednému rodičovi, alebo zákonnému 
zástupcovi (POZOR! Na základe pokynov z Ministerstva 
zahraničných vecí SR podpis na slovenskom tlačive musí byť 
notársky overený!) Nestačí podpis overený na Mestskom či 
Obecnom úrade.

http://www.krakow2016.com/
http://www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma
http://mladez.abu.sk/wp/wp-content/uploads/formular_neplnoleti_PL.pdf
http://mladez.abu.sk/wp/wp-content/uploads/preklad_PL_formulara.pdf
http://mladez.abu.sk/wp/wp-content/uploads/Informovan%C3%BD-s%C3%BAhlas-a-splnomocnenie-rodi%C4%8Da_z%C3%A1konn%C3%A9ho-z%C3%A1stupcu-malolet%C3%A9ho-na-cestu-do-zahrani%C4%8Dia-v-sprievode-poverenej-osoby.docx


4 Doklad totožnosti - musia mať so sebou platný cestovný pas 
alebo občiansky preukaz

Oba vyplnené a podpísané súhlasy (slovenský aj poľský) je nutné poslať 
do 10. júna 2016 na adresu: 
Mgr. Peter Mihálik, Kaplanova 619/19, 951 41 Lužianky.

Zdravotný stav: 
Odporúčame pútnikom zodpovedne zvážiť svoj zdravotný stav a to, či je 
vhodné, aby vycestovali do zahraničia. Ak má pútnik chorobu, ktorá 
môže ovplyvniť jeho pobyt a napriek tomu sa rozhodne vycestovať, je 
n u t n é , a b y n á s o t o m i n f o r m o v a l e m a i l o m n a a d r e s e 
mladeznr@gmail.com. Zároveň upozorňujeme pútnikov, ktorí pravidelne 
užívajú lieky, aby si ich nezabudli so sebou zobrať v dostatočnom 
množstve.
Registrácia dobrovoľníkov: 
Ak sa chcete stať dobrovoľníkmi počas Svetových dní mládeže, je 
možné sa registrovať na oficiálnej stránke SDM: www.krakow2016.com/
pielgrzymi-informacje.
Ak nám chcete pomôcť počas slovenského programu, ktorý bude 
prebiehať od utorka 26.7. do piatka 29.7.2016 prevažne počas 
dopoludňajších hodín, uveďte v registrácii oblasť, v ktorej ste ochotní 
pomôcť. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.
ĎAKUJEME VÁM!
Informácie o registrácii a celkovej organizácii púte budeme priebežne 
aktualizovať. Prosíme vás, aby ste kvôli vašej informovanosti 
navštevovali pravidelne stránku www.svetovednimladeze.sk. V prípade 
nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať.
Email Rady pre mládež a univerzity KBS: mladez@kbs.sk

Oficiálny e-mail kňaza zodpovedného za pastoráciu mládeže: 
mladeznr@gmail.com
Súkromný e-mail: mihalik.peter@gmail.com
Pomocníčky: miroslava.krejciova@gmail.com

        ondriasova.jana@gmail.com

http://www.krakow2016.com/pielgrzymi-informacje
http://mladez.abu.sk/www.svetovednimladeze.sk
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