
Bližšie informácie pre rodičov  

„MINIŠTRANTSKÁ UNIVERZITA“ 

Vážení rodičia pod vedením vdp. Štefana Novotného, rektora Kňazského seminára sv. Karola 

Boromejského v Košiciach, organizujeme v našej arcidiecéze tretí ročník „Miništrantskej univerzity“. Tento 

tábor sa uskutoční v dvoch termínoch od 3.7. do 7.7. 2017 alebo od 10.7. do 14.7. 2017 v priestoroch 

kňazského seminára. Cena tábora na celý týždeň je pre jednotlivca 40 eur, pre dvoch súrodencov (každý jeden) 

30 eur. Prosíme, aby ste nám prihlášku a splnomocnenie spolu s kópiou Preukazu poistenca zaslali do konca 

mája na adresu: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03, Košice. Vašim deťom bude 

zabezpečená strava počas celého dňa (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, tekutiny). Jeden deň v týždni 

sa uskutoční turistika, preto je potrebné, aby mali so sebou repelent proti hmyzu. Nevyhnutné je, aby deti 

mali: športovú obuv do telocvične, pevnú obuv, prezuvky, prikrývku na hlavu, teplejšie oblečenie, (ak by sa 

ochladilo) pyžamo, miništrantský odev, opaľovací krém, pršiplášť, hygienické potreby, malý ruksak na 

túru, malú fľašu na vodu (0,5 l), lieky (ak ich užívajú, je potrebné, aby lieky odovzdali zdravotníkovi, ktorý 

po poučení rodičmi, bude podávať lieky presne podľa dávkovania), kópiu preukazu poistenca, baterku. 

Neodporúča sa, aby si priniesli so sebou cenné veci, peniaze, mobil. Mobily im budú pri registrácii odobrané, 

vyhradí sa im čas na ich používanie na cca 1 hodinu denne. Volať počas celého dňa môžete na telefónne čísla: 

Rastislav Gӧnci: 0944 523 253  ( organizátor prvého termínu) 

 Jakub Farkaš: 0911 390 342  (organizátor druhého termínu) 

Kontaktné údaje Kňazského seminára: 

ThDr. Štefan Novotný PhD, rektor; +421 (0) 55 6836 151; e-mail: novotny@ktfke.sk 

Letný pobyt sa končí v piatok obedom približne medzi hodinami 13:30- 14:00. Prosíme, aby pre vášho syna 

prišiel zákonný zástupca (môže aj rodinný príslušník, ale prosíme o oznámenie ak príde niekto pre neho iný 

ako rodič). Ak súhlasíte, aby sa vaše dieťa dopravilo domov samo prosíme, aby ste nám v deň nástupu na 

Miništrantskú univerzitu odovzdali splnomocnenie, že váš syn pôjde domov v piatok bez doprovodu sám.  

Informovaný súhlas 

✁.......................................................................................................................................................................... 

 

Súhlasím, aby sa môj syn ............................................................................ po skončení Miništrantskej 

univerzity dopravil domov sám bez doprovodu dospelej osoby. 

                                                                                                       ................................................................ 

                                                                           podpis rodiča 

mailto:novotny@ktfke.sk

