
Milí priaznivci a spolupracovníci Národného týždňa manželstva!

11. - 17. 2. 2019

HRÁME SPOLU!news

Dnes vás chceme oboznámiť s ďalšími dvoma možnosťami, 
ktorými chceme obohatiť kampaň i vaše regionálne programy.

Do začiatku NTM 2019 zostávajú EŠTE či UŽ LEN                                    3 mesiace. 

Premýšľate nad tým, čo by ste mohli urobiť vo vašom meste pre manželské páry? Alebo ste už 
začali s prípravami? Prípadne potrebujete nejakú novú sviežu inšpiráciu? Hľadáte azda mož-
nosť, ktorá si nebude vyžadovať príliš veľa času či skúseností? Veríme, že nájdete inšpiráciu 
v nasledujúcich riadkoch tohto druhého newslettra.

Jej súčasťou bude okrem iného aj interaktívny workshop s názvom: „7 pilierov dobrého 
manželstva“. Workshop je určený manželom, partnerom, snúbencom, zaľúbencom či 

všetkým ostatným, ktorých zaujíma téma partnerských vzťahov. Povedú ho odborníci v oblasti manželstva 
a vzťahov, ktorí pripravili hru DUET. Budú hovoriť o siedmich najdôležitejších manželských zručnostiach, 
ktoré sú ťažiskové pre dlhodobý uspokojivý partnerský vzťah a prinesú tipy, ako je možné tieto zručnosti vo 
vzťahu rozvíjať. Teóriu bude možné overiť si priamo v praxi cez zaujímavé aktivity. V rámci DUET Tour bude 
tiež možné zakúpiť si prémiové vydanie hry DUET s prekvapením.

V predchádzajúcom newslettri sme vás informovali, že pre budúcoročnú 
kampaň 2019 pripravujeme v  spolupráci s  Centrom pre tréning a  rozvoj 
vydanie novučičkej partnerskej hry DUET. Tú si budú môcť manželské páry 
zakúpiť pre to, aby sa zábavnou formou zahrali i zohrali v oblastiach, ktoré 
sú dôležité pre partnerský vzťah. Aktuálne informácie o hre Duet nájdete 
na portáli www.vztahovo.sk. 

Hru je možné využiť ako zaujímavý prvok programu pri organizovaní naj- 
rozličnejších podujatí pre manželské páry či ako ocenenie v  súťažiach 
alebo tombole. Niektoré nápady na jej kreatívne využitie sme spomenuli 
v prvom newslettri.
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V prvom rade vám chceme ponúknuť možnosť zapojiť vaše mesto do tzv. 
DUET Tour 2019  . Tá prebehne naprieč Slovenskom počas Národného 
týždňa manželstva v termíne 11. - 17. 2. 2019.

https://www.vztahovo.sk/


Takáto kaviareň sa tak môže stať jedinečným miestom, ktoré bude počas Ná-
rodného týždňa manželstva ponúkať hru DUET 2 v mieste, kde pôsobí. Naším 
cieľom je, aby sa páry vo vašom meste mohli čo najjednoduchšie dostať k hre 
DUET a zároveň prostredníctvom takejto kaviarne ponúkneme priestor, kam si 
môžu manželia vyjsť, aby spolu strávili čas a investovali tak do svojho vzťahu – 
pri kávičke, čaji, v rozhovore a pri hre DUET. 

Ak máte tip na dobrú kaviareň vo vašom meste, ktorú by sme mohli osloviť pre 
spoluprácu, dajte nám vedieť. O všetko ostatné sa už postaráme my! Svoje tipy 
posielajte koordinátorke Denise Zlevskej na email denisa.zlevska@ctar.sk.

Trasa DUET Tour 2019 a sieť zapojených kaviarní, ktorá ponúkne exkluzívne iba 
počas kampane jedinečný produkt – hru DUET, budú zverejnené na webových a facebookových stránkach 
www.ntm.sk a www.vztahovo.sk. Nájdete tam všetky dôležité informácie s cieľom pozvať všetkých, ktorí 
budú mať záujem zúčastniť sa programu DUET Tour alebo prísť si posedieť do príjemnej kaviarne, kde bude 
možné si hru kúpiť aj zahrať. 

Staňte sa naším 
fotografom či 

kameramanom – 
zachyťte objektívom 
NTM 2019 – vo vašom 

meste alebo aj 
v širšom okolí

Budeme veľmi radi, ak sa do DUET Tour 2019 zapojíte a vytvoríte tak spoločne s nami šnúru spoločných 
stretnutí, ktoré obohatia partnerské spolužitie. 

Ak máte záujem, aby sa aj vaše mesto zapojilo do turné počas NTM, kontaktujte nás čím skôr, nakoľko sa chce-
me na stretnutie s vami starostlivo pripraviť a kapacita lektorov je obmedzená. Pokiaľ máte akékoľvek ďalšie 
otázky týkajúce sa Duet Tour 2019, radi vám ich zodpovieme. Koordinátorka DUET Tour 2019 je Denisa Zlevská, 
denisa.zlevska@ctar.sk.

Ďakujeme, že aj vďaka vášmu zapojeniu môže byť týždeň manželstva národným!

Renáta a Vlado Sochorovci

Všetkých, ktorí by chceli urobiť niečo, čo bude presahovať váš región a pomôcť tak zasiahnuť celé Sloven-
sko, pozývame k spolupráci aj na ďalších úrovniach. Tu je niekoľko možností:

Pomôžte nám vytvoriť 
prezentačné alebo 
inšpiratívne videá 
na manželské témy 

Pridajte sa k našim 
redaktorom a nahrajte 

rozhovory s pármi 
o tom, čo pre nich zna-
mená heslo kampane 

„Hráme spolu“ 
(Tu ponúkame pomoc aj 
pri zostavovaní scenára 
– otázok na rozhovor.)

Staňte sa pravidelným 
alebo jednorazovým 

darcom NTM – aby sme 
mohli zabezpečiť všetky 
výdavky spojené s kam-
paňou a činnosťou tímu 
NTM. Dary môžete posie-

lať na účet združenia: 
SK74 8330 0000 0027 

0036 4592

V prípade, ak vás niektorá z týchto možností zaujala, kontaktujte koordinátora kampane Vladimíra Sochora, 
sochor@ntm.sk, 0903 722 439.

Druhou možnosťou, ako sa môžete aktívne, no zároveň veľmi jednoducho 
pridať k tomu, aby sa kampaň stala skutočne celoslovenskou, je dať nám 
TIP NA DOBRÚ KAVIAREŇ    vo vašom meste, ktorá je otvorená myšlienke 
NTM - posilniť a podporiť partnerské vzťahy a šíriť pozitívnu hodnotu 
manželstva v spoločnosti. 
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