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Počas celého Týždňa manželstva putovala naprieč 
Slovenskom DUET Tour 2019. Tá ponúkla vďaka 
odborníkom zo Vzťahova a hudobníkom i spevákom 
združenia ŠtArt hodnotný spoločensko-vzdelávací 
program, ktorý upriamil pozornosť na základné pi-
liere a hodnoty manželstva. Zároveň vytvoril prie-
stor pre oddych, vzájomné obohatenie, posilnenie 
i obnovu partnerských vzťahov. Počas workshopu 
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HRÁME SPOLU!

boli premietané aj 
krátke videá z pripravovaného dokumentárne-
ho filmu „Manželstvá z tlakového hrnca“, pripravené 
pre túto príležitosť. Tie priniesli inšpirácie z manžel-
ského života, ako prekonávať manželské krízy. DUET 
Tour mala aj vďaka regionálnym koordinačným tí-
mom a ich skvelej organizačnej práci 16 zastávok od 
Bratislavy po Sninu a zúčastnilo sa jej dokopy 938 
účastníkov. Ďakujeme za perfektnú spoluprácu. 
Vo Vzťahove nezabudli losovať a už teraz poznáme 
meno výherkyne krásnej ceny – wellness pobytu 
pre dve osoby na dve noci v kaštieli Mojmírovce. Za 
túto hodnotnú cenu patrí vďaka pánovi riaditeľovi 
kaštieľa a Vzťahovu.

Téma HRÁME SPOLU navodila hravú atmosféru 
a prejavilo sa to aj v charaktere aktuálneho ročníka. 

Pri príležitosti tohtoročnej kampane vydalo Centrum pre tréning a rozvoj hru 
DUET 2. Spojili sme sily a hra sa stala symbolom tohtoročnej kampane. Po-
čas týždňa manželstva ste boli pozvaní do 30 kaviarní po celom Slovensku, 
kde ste hru mohli získať za exkluzívnu cenu. Veríme, že ste si darovali čas 
na kávičku či koláčik a pochutnali na dobrotách kaviarní i zahrali hru, kto-
rá sviežou veselou formou rozvíja najdôležitejšie manželské zručnos-
ti.  Nezabudnite, že každý, kto zašle referenciu k hre a fotku, ako ju hrá na              
info@vztahovo.sk, je zaradený do zlosovania o lístky do Banky Lásky – 
interaktívneho múzea lásky v Banskej Štiavnici. Hráme do 1. 4. 2019. 

február 2019 bol opäť príležitosťou pripomenúť si kvality a hĺbku jedinečného vzťahu medzi 
mužom a ženou, občerstviť svoj vlastný vzťah s milovaným človekom, prípadne nazbierať in-
špirácie pre každodenný život v manželstve. Podarilo sa nám to? Teraz, pár týždňov po kampa-
ni tohtoročného Národného týždňa manželstva, je priestor pre rekapituláciu. V čom bol NTM 
2019 iný než predchádzajúce ročníky? Aspoň stručne pripomenieme niektoré aspekty.

https://www.vztahovo.sk/obchod-hra-duet/
www.vztahovo.sk
www.tlakovyhrniec.sk


Čoskoro začneme s prípravami na ďalší, v poradí už 10-ty ročník NTM na Slovensku. Zostaňte s nami v kon-
takte a radi vás budeme informovať o stave príprav. Veríme, že sa opäť aktívne zapojíte a už teraz sa na spo-
luprácu s vami tešíme. Nech sa Vám teda dobre darí – Vám osobne aj Vášmu manželstvu ... a za každých 
okolností HRAJTE SPOLU!

Za koordinačný tím NTM
Renatka a Vlado Sochorovci

S dĺžkou existencie NTM na Slovensku zazname-
návame vzrastajúci záujem médií o tému man-
želstva a aktivity NTM, čomu sa úprimne tešíme. 
Takisto je potešiteľné, že médiá prinášajú pozitív-
ne vyhlásenia o manželstve a NTM je vnímaný ako     
prvok prispievajúci k upevňovaniu stability manžel-

Tento rok sme si po prvýkrát vyžiadali spätnú väzbu formou jednotného dotaz-
níka z miest, kde sme sa dostali ku kontaktnej osobe. Vrátilo sa nám 52 vyplne-
ných dotazníkov. Z nich sme zistili nasledovné: na 52 miestach sa do tohtoročnej 
kampane zapojilo skoro 500 dobrovoľníkov; na podujatiach sa zúčastnilo viac 
ako 7000 ľudí; regionálne médiá informovali o podujatiach v 30% miest; v 40% 
zapojených lokalít dobrovoľníci spolupracovali s miestnou samosprávou. Po prvý-
krát sa do NTM zapojilo 6 obcí a rekordérmi v podobe každoročného zapojenia 
sa od začiatku kampane na Slovensku sú Košice, Liptovský Mikuláš, Nitra, 
Nové Zámky, Ružomberok, Snina, Trnava. A aký typ podujatí sa vyskytoval 
najčastejšie? Boli to špeciálne večery pre páry, tiež prednášky a duchovné pro-
gramy. Medzi nie celkom tradičnými sa objavili ponuka stráženia detí, ochotnícke 
divadlo, Nordic walking, turistika, fotenie manželských párov, ...

Ako aj z tohto stručného zhrnutia je možné vidieť, že 
NTM má svoje pevné miesto na Slovensku a je 
stále viac vnímaný ako priestor pre pozitívne inšpi-
rácie pre manželské spolužitie. Návštevníci webu aj 
dobrovoľníci, ktorí organizačne stoja za  prípravou 
podujatí pre manželov, sú motivovaní tipmi a  ná-
padmi, ako tvorivo vyjadriť partnerovi jeho jedineč-
nosť v takom dlhodobom vzťahu, akým manželstvo 
určite je. Sme vďační všetkým vám, ktorí ste objavili 
možnosti NTM po prvýkrát a zapojili sa do prípravy 
podujatí pre iných, ale takisto aj vám, ktorí už roky 

stva. Už tradične prináša správy o NTM Slovenský 
rozhlas a tento rok sa 2 reportáže o NTM dostali aj 
do správ RTVS (ak ste ich nestihli, link na ne nájde-
te na našom webe v záložke aktuality). Reportáže 
z podujatí NTM prinášali aj regionálne TV a takis-
to informačné periodiká v regiónoch. Sme vďační 
za dlhoročnú mediálnu podporu našim mediálnym 
partnerom TV Lux, Rádio 7, Rádio Lumen, informač-
ník in.ba a portál Rodinka.sk. A teraz zopár čísel. 
Zaevidovali sme takmer 100 obcí, kde sa tento 
rok nejakým spôsobom pridali k NTM. Na na-
šom webe nájdete mapku znázorňujúcu zapojené 
lokality. Pokiaľ sa vo vašej lokalite konalo nejaké 
podujatie NTM a nenašli ste ju vyznačenú na map-
ke, ozvite sa nám, prosím.

Manželia z Cífera

verne myslíte na manželov okolo seba a prinášate 
im čerstvé nápady a  povzbudenia. Bez vás, a  vám 
podobným, by sa NTM na Slovensku nedial. Vážime 
si všetok váš čas aj úsilie vynaložené so zámerom, 
aby sa manželské dvojice mali lepšie a vychutnávali 
si vzájomnú blízkosť, ktorú manželský vzťah ponúka. 
My, ktorí sme v manželstve „už nejaký piatok“ vie-
me, že všetci potrebujeme občas načerpať („doplniť 
palivo“) na ďalší úsek spoločnej cesty. Vnímame to 
ako výsadu, že sa môžeme vzájomne obohacovať 
a povzbudzovať.

https://www.ntm.sk/
https://www.facebook.com/narodny.tyzden.manzelstva/
https://www.ntm.sk/aktuality/

