
pozdravujeme vás z  národného tímu, kde už prípravy 
budúcoročnej kampane prebiehajú v plnom prúde. 

Týmto prvým newsletter-om vás chceme oboznámiť 
s tým, čo zaujímavé sa chystá na národnej úrovni a po-
vzbudiť vás, aby ste sa aj vy zapojili do  kampane NTM 
v budúcom roku.

Budúcoročný týždeň manželstva bude prebiehať v termíne 
11. - 17. februára 2019. 

Sloganom ročníka je heslo: „Hráme spolu!“

Milí priatelia, priaznivci a spolupracovníci 
Národného týždňa manželstva,

Prípravné stretnutie 

koordinátorov národného 

tímu

Stretnutie 
dobrovoľníkov v Liptovskom Mikuláši 

(29. 9. 2018)

Určite vám v súvislosti s touto témou prišlo na um 
hneď niekoľko skvelých možností, čo by ste moh-
li urobiť vo vlastnom manželstve, alebo čo by sa 
dalo pripraviť pre iné manželské páry vo vašom 
okolí či komunite. Už teraz sa tešíme na vaše kre-
atívne nápady!

11. - 17. 2. 2019

HRÁME SPOLU!news



K téme 9.  ročníka kampane vám chceme ponúknuť aj za nás jed-
nu špeciálnu inšpiráciu, ktorú môžete počas týždňa využiť pre 
seba či iné páry.

V spolupráci s odborníkmi z Centra pre tréning a rozvoj pripra-
vujeme pre budúci ročník NTM ako ťažiskovú aktivitu vydanie 
hry pre manželské páry s názvom DUET 2. 

Ide o rozšírené vydanie hry DUET, ktorá sa objavila v tohtoročnej 
kampani a tešila sa veľkému záujmu. Prvé vydanie hry si zakúpilo 
viac ako 880 párov po celom Slovensku v 87 mestách a obciach. 

Novučičká hra DUET 2 ponúkne okrem vzájomného prehĺbe-
nia poznania partnerov aj rozvoj najdôležitejších partnerských 
zručností. 

Pre viac informácií o nadchádzajúcej kampani v roku 2019 sledujte náš web www.ntm.sk.

Za národný tím vás srdečne zdravia

Renáta a Vlado Sochorovci     

Podrobnejšie informácie o hre DUET 2 a jej autoroch nájdete na novovznika-
júcom webovom portáli vztahovo.sk. Postupne budú na ňom zverejňované aj 
zaujímavé články, rozhovory, videá v súvislosti so 7 zručnosťami ako základom 
pre kvalitný partnerský vzťah. Tu si bude možné od druhej polovice januára 
2019 objednať aj hru DUET 2 a iné zaujímavé balíčky.

Hru DUET 2 si môžete počas NTM:
zahrať so svojím manželským partnerom v súkromí vášho domova, či vo vybraných kaviarňach po ce-
lom Slovensku, kde si ju budete počas NTM môcť aj zakúpiť,

môžete ju venovať svojim priateľom, susedom či kolegom ako darček a povzbudiť ich, aby si s hrou 
urobili príjemný večer, 

môžete sami zriadiť DUET Ihrisko, kam pozvete manželské páry z vašej komunity, aby si hru spoločne 
zahrali a zabavili sa, 

alebo ju využijete počas romantickej večere pre rozhovor vo dvojici, či ako hodnotnú odmenu v tom-
bole alebo rôznych súťažiach.

vztahovo.sk

https://www.vztahovo.sk/
https://www.ntm.sk/
https://www.ctar.sk/

