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Keďže tohtoročným sloganom NTM je „Hráme spo-
lu“, urobme počas NTM niečo, čo nás baví, objavuj-

me jeden druhého, vybočme z každodenného 
stereotypu. To všetko nám pomôže rozvíjať 
alebo nanovo obnoviť hravosť a  zábavu vo 

vzťahu... Obsah je len na nás dvoch. Pre niek-
toré páry to môže byť dlhá zimná pre-
chádzka či spoločné bežkovanie. Pre 
iných zájsť si spolu na večeru ale-

bo si zahrať nejakú spoločenskú 

A je to tu! 9-ty ročník kampane 
Národný týždeň manželstva na 

Slovensku je pripravený na štart... 
a medzi fanúšikmi je aj naša skvelá 
biatlonistka Anastasia Kuzminová:

„Ako športovkyňa viem, čo to 
znamená, keď tím naozaj dobre 

funguje. A aj v manželstve je 
tímová spolupráca naozaj dôležitá – 

bez dôvery a vzájomnej podpory 
by to bolo veľmi ťažké. 

Preto sa mi páči myšlienka 
Národného týždňa manželstva ...“ 

Tohtoročný týždeň manželstva začína v pondelok 11. februára 2019. 
Celý týždeň budeme mať príležitosť si nielen pripomínať, že manželstvo je vzácne, no tiež urobiť 

niečo konkrétne, aby sme toto vyjadrenie pretavili do každodenného života. 
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HRÁME SPOLU!

hru či partnerskú hru „DUET“, vydanú pri 
príležitosti tohtoročnej kampane NTM. 
Alebo môžeme využiť ponuku podujatí, 
ktoré sú pre nás pripravené v  rámci 
Týždňa manželstva. Nech je to pre 
nás čokoľvek, aj po rokoch v manžel-

stve sa môžeme vrá-
tiť k „randeniu“, ktoré 
vzťah nepochybne 

osvieži.

https://www.ntm.sk/hra-duet/
https://www.ntm.sk/vsetky-podujatia/


Počas Národného týždňa manželstva všetkých srdečne pozý-
vame na kávičku, čaj alebo sladký ko-
láčik do  partnerských DUET kaviarní, 
kde si budete môcť zakúpiť a  za-

hrať hru DUET. Sú to miesta pre 
vaše stretnutia, kde môžete 
exkluzívne získať hru za  zvý-

hodnenú cenu a zároveň si po-
chutiť na dobrotách, ktoré tieto 
kaviarne ponúkajú. 
Zastavte sa, zabavte 
sa! Zoznam kaviarní 
nájdete na webe.

Ak sa pri prípravách vášho týždňa manželstva chcete inšpirovať, sledujte www.ntm.sk 
a tiež našu facebookovú stránku. Na našom webe v záložke „o manželstve“ nájdete zau-
jímavé články aj videá k tohtoročnej téme. O tom, čo sa chystá vo vašom okolí (vrátane 
DUET tour), sa dozviete v záložke „podujatia“, no a hra DUET má tiež na webe svoju záložku.

Nech sa rozhodneme pre čokoľvek, využime Národný týždeň manželstva na to, aby naše dobré manžel-
stvá boli ešte lepšími, alebo aby sme obnovili to, čo sa z našich vzťahov (možno nenápadne) vytratilo!

Vladimír a Renáta  Sochorovci
za národný koordinačný tím

No tiež sa môžeme rozhodnúť, že využijeme týždeň manželstva, 
aby sme sa naučili nejakým novým užitočným „trikom“, ktoré nám pomôžu man-
želstvo si naozaj užívať. Veď chceme hrať spolu, nie proti sebe! A tak si môžeme 
kúpiť dobrú knihu o vzťahoch, prečítať inšpiratívny článok alebo sa zúčastniť 
seminára o manželstve. Napríklad  aj workshopu – „7 pilierov spokojného 
manželstva“ v rámci DUET  tour, ktorý sa uskutoční na 15-tich miestach na-
prieč Slovenskom: Bratislava – Petržalka a Trnávka, Trenčín, Považská Bystrica, 
Prievidza, Topoľčany, Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Rabča, Poprad, Pre-
šov, Snina a Košice. 

Účastníci DUET tour budú zaradení do  zlosovania 
o  víkendový wellness pobyt v  romantickej atmosfé-
re Kaštieľa Mojmírovce****. Víťazi si plnými dúškami 
vychutnajú oddych v  relax centre a  načerpajú energiu 
v unikátnom prostredí, ktoré inšpiruje a dýcha históriou – 
www.kastielmojmirovce.sk.
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