
 

 

Trenčiansky samosprávny kraj uzavrel memorandum o spolupráci pri príprave 

podujatia T22  
 

TRENČÍN 4. marca 2022.  Memorandum o spolupráci uzavrel dnes Trenčiansky 

samosprávny kraj, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Rada pre mládež 

a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Dohodli sa, že budú aktívne 

spolupracovať pri príprave a realizácii Národného stretnutia mládeže T22, ktoré sa uskutoční 

od 28. do 31. júla 2022 v Trenčíne. 

Memorandum o spolupráci podpísali predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslav Baška, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zastúpená rektorom 

doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD., a predseda Rady pre mládež a univerzity KBS Mons. 

Tomáš Galis, žilinský biskup. Novinárom ho predstavili po jeho podpísaní. 

„Toto podujatie spojí dobrých ľudí na jednom mieste a myslím si, že v tejto dobe aj pomôže 

ľudí stmeliť a zdieľať hodnoty, ktoré mladí ľudia majú,“ hovorí predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Jaroslav Baška.  

Pridáva sa k nemu aj žilinský biskup Mons. Tomáš Galis: „Také veľké podujatie, ako je 

Národné stretnutie mládeže, nie je možné organizovať bez spolupráce. Ďakujem pánovi 

predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja a rektorovi Trenčianskej univerzity, že sú 

ochotní pomôcť nám pripraviť v Trenčíne pôdu pre stretnutie mladých, aj v tejto dobe, ktorej 

náročnosť si silno uvedomujeme.“ 

Vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja a vedenie univerzity sa v memorande zaviazali 

pomôcť s technickým zabezpečením podujatia, ubytovaním, poskytnutím prezentačných 

priestorov a inými službami. Vyčlenia tiež hlavného koordinátora za organizácie. 

Memorandum o spolupráci bolo založené na partnerstve medzi zúčastnenými stranami. 

Spolupráca bude usmerňovaná v rámci slušnosti a vzájomnej dôvery. Strany sa zaväzujú, že 



 

 

urobia všetko preto, aby bola spolupráca úspešná. Zároveň deklarujú, že vyčlenia konkrétnych 

ľudí, aby prevzali organizáciu tohto podujatia, o ktorej budú pravidelne osobne informovaní. 

Oficiálnym koordinátorom príprav za Radu je Matúš Reiner. 

„Úspešná realizácia projektu zabezpečí mestu vďaka priamemu spojeniu so SDM v Lisabone 

jedinečnú príležitosť v histórii SDM stať sa mestom, ktoré bude hostiť stretnutie v takomto 

rozsahu a úzkom prepojení s miliónmi mladých z celého sveta,“ píše sa v memorande, ktoré 

zároveň konkrétne definuje, za čo každá zo zúčastnených strán zodpovedá. 

Viac informácií o Národnom stretnutí mládeže T22 je možné nájsť TU. 

*** 

Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne bude, podobne ako tri predošlé podujatia (R13 v 

Ružomberku – 2013, P15 v Poprade – 2015, P18 v Prešove – 2018), späté so Svetovými 

dňami mládeže. Za ich myšlienkou stojí dnes už svätý Ján Pavol II. Po prvýkrát sa Svetové 

dni mládeže konali v roku 1986 v Ríme. V tejto tradícii pokračovali a pokračujú aj jeho 

nástupcovia – emeritný pápež Benedikt XVI. aj súčasný Svätý Otec František.  

Najbližšie Svetové dni mládeže (SDM) sa uskutočnia v roku 2023 v Lisabone. Slovenskí 

mladí sa na toto podujatie začnú oficiálne chystať v Trenčíne. 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 

umelecká čísla a liturgiu. Podobné podujatie sa uskutoční po štvrtýkrát. Na príprave troch 

akcií predtým sa podieľal centrálny tím, okolo 40 vedúcich pracovných tímov a okolo 800 

dobrovoľníkov z viacerých krajín. Na Liptov prišlo celkovo vyše 3 500 účastníkov, pod Tatry 
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viac ako 4 000 mladých ľudí a do Prešova prišlo vyše 4500 mladých z celého Slovenska i 

zahraničia. 

Stretnutia mladých menších rozmerov sa každý rok konajú v jednotlivých diecézach, ktoré v 

období okolo Veľkej noci navštevujú stovky ľudí. Podnetom pre ne sú práve Svetové dni 

mládeže. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet svätého Jána Pavla II. Pápež, 

ktorého jeho nástupca Benedikt XVI. vyhlásil za blahoslaveného, sa usiloval o nadviazanie 

bližšieho dialógu Katolíckej cirkvi s mladými ľuďmi. V ich tradícii pokračuje aj súčasný 

pápež František, ktorý vyhlásil zakladateľa SDM – Jána Pavla II. za svätého. Naposledy sa 

stretol s mladými v poľskom Krakove, kde prišlo vyše 4 000 Slovákov. Na Národnom 

stretnutí mládeže T22 sa očakáva niekoľko tisíc mladých. Oficiálna organizačná príprava 

stretnutia sa začala v septembri 2021. Jeho oficiálna skratka je T22 (T ako Trenčín, 22 - 

dvojčíslie roka konania). Duchovná príprava s názvom Výšiny bola spustená v novembri 2021 

v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež.  

Viac informácií TU. 

 

KONTAKTY: 

Lukáš Híveš 

Komunikačný tím T22 

Tel: +421 915 428 467 

e-mail: media@mladez.kbs.sk / lukas.hives@gmail.com  
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