
PODUJATIE PREBIEHA POD ZÁŠTITOU
primátorky mesta Prešov ANDREY TURČANOVEJ

a predsedu Prešovského samosprávneho kraja
MILANA MAJERSKÉHO

Národný týždeň manželstva je celosvetová 
kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha  
v týždni osláv sv. Valentína. Už deviatykrát pre-
bieha aj na Slovensku.
 
Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo 
ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Vy-
tvára priestor, v ktorom si môžeme pripomenúť, 
že spokojné manželstvo nie je samozrejmosťou, 
ale vzťahom, ktorý by sme mali rozvíjať.
 
NTM nie je politicky, ani nábožensky, zameranou 
iniciatívou, pričom je však otvorená spolupráci  
aj s politickými a náboženskými zoskupeniami za-
meranými na podporu manželstva.
 
O celoslovenskej kampani sa môžete dozvedieť 
viac na stránke www.ntm.sk.
 
NTM v Prešove organizuje skupina dobrovoľní-
kov o.z. Naruby a o.z. Ži(vé) vzťahy, ktorá sa snaží 
povzbudzovať rôzne organizácie, inštitúcie, zdru-
ženia i jednotlivcov, aby túto myšlienku podporili 
organizáciou čiastkových podujatí, poskytnutím 
zľavy, dobrovoľníckym vypomáhaním, propagá-
ciou, finančnou podporou či samotným radostným 
aktívnym prežívaním  NTM s manželským partne-
rom. Ak sa chcete akokoľvek zapojiť, kontaktujte 
nás na info@ntmpo.sk.

Ak sa chcete dozvedieť viac o NTM v Prešove,  
pozrite www.ntmpo.sk

Ďakujeme všetkým inštitúciám a prevádzkam za  
poskytnuté zľavy. Pokiaľ nie je uvedené inak, zľavy sú 
platné v týždni od 11. do 17. februára pre manželské 
páry. 

CUKRÁREŇ MILY 
Hlavná 75, Prešov  
k ľubovoľnému nápoju  
koláčik zdarma

FOTOEXPRES 
Hlavná 101, Prešov  
Tlač 1ks manželská  
alebo rodinná fotka 
15x21cm zdarma

ŠARIŠSKÁ GALÉRIA 
Hlavná 51, Prešov  
vstupné 1 + 1 zdarma

KVETY AURORA 
Masarykova 4, Prešov  
10% zľava na kvety  
+ donáška zdarma

ONYX PREŠOV – ZLATNÍCTVO 
Hlavná 66, Prešov   
zľava na zlaté šperky 10%  
a na strieborné šperky 20%

ART CHOCO 
Hlavná 137, Prešov    
10% zľava na všetok  
čokoládový tovar

KRAJSKÉ MÚZEUM  
V PREŠOVE 
Hlavná 86, Prešov    
vstupné 1 + 1 zdarma

BOTANIQUEART 
Hlavná 129, Prešov   
10% zľava z konzumného

ČUKOLÁDA 
Hlavná 89, Prešov    
10% zľava z konzumného

MARIANNUS PUB AND 
CAFFE 
Čapajevova 3, Prešov    
20% zľava z konzumného

ARTFORUM 
Hlavná 66, Prešov    
10% zľava z nákupu tovaru

ZACHEJ – INTERNETOVÉ 
KNÍHKUPECTVO 
zľava 10% na vybrané tituly 
pre manželov

VODÁRENSKÁ VEŽA 
Moyzesova 19, Prešov  
vstupné 1 + 1 zdarma

OBJAVOVANIE PREŠOVA 
10. februára 2018 
vstupné 1 + 1 zdarma

ŠKOLSKÝ BAZÉN ŠŤUKA 
Mirka Nešpora 2, Prešov    
vstupné 1 + 1 zdarma

Zľavy

Národný týždeň
manželstva

11. – 17. februára 2019

v Prešove

HRÁME  SPOLU!



ŠPECIÁLNA PONUKA
 
Urobte si historickú fotografiu.  
V dňoch 11. – 17. FEBRUÁRA počas bežných otváracích ho-
dín Krajského múzea v Prešove bude v priestoroch múzea 
k dispozícii historický rám, pri ktorom si manželia môžu 
spraviť spoločnú fotografiu.

PONDELOK 11. FEBRUÁR 2019

16:30 – 18:00 /Hráme spolu volejbal
Možnosť potvrdiť heslo „Hráme spolu“ v manželstve 
i v telocvični s podobne zmýšľajúcimi manželskými 
pármi 
CZŠsMŠ sv. Gorazda, Solivarská 1415/49 
 
17:00 – 19:00 /Dobrá rada
Poradenské služby pre manželov
ThLic. Peter Fogaš (kňaz, riaditeľ Arcidiecézneho centra 
pre rodinu v Košiciach) 
Priestory UPC , Katolícky kruh, Jarková 77 

 19:00 /Pod povrchom s manželmi Maťufkovými: 
Hráme spolu divadlo
Rozprávanie s trochou hudby, v hĺbke zeme o hĺbke vecí 
pri pohári vína s moderátorom Martinom Michelčíkom  
a jeho hosťami – manželmi Maťufkovými
Farská pivnica „U Nikodéma“, RKFÚ Prešov, Hlavná 81

UTOROK 12. FEBRUÁR 2019

16:30 /Hry v múzeu
Zaujímavé interaktívne hry a aktivity s dávkou histórie 
pre manželov i deti 
Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86
 
17:00 /Vernisáž
Slávnostné otvorenie výstavy vybraných fotografií  
z fotosúťaže s témou „Hráme spolu v manželstve“. Po-
čas vernisáže sa uskutoční vyhlásenie a ocenenie víťa-
zov fotosúťaže
Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86

17:00 - 19:00 /Dobrá rada
Poradenské služby pre manželov,  
Mgr. Dominika Angelovičová (psychológ, psychoterapeut)
Priestory UPC , Katolícky kruh, Jarková 77

STREDA 13. FEBRUÁR 2019

17:00 /Čaj o piatej u Rákociho: Zohratí
manželia – Mária a Mikuláš Moyzesovci
Tradičné podujatie múzea o manželskom páre, ktorý 
koncertoval a organizoval hudobný život na východe 
Slovenska, prednáša: Mgr. Renáta Kočišová, PhD.  
Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86

17:00 – 19:00 /Dobrá rada
Poradenské služby pre manželov , JCDr. Marek Ondrej 
(kňaz, cirkevný právnik)
Priestory UPC , Katolícky kruh, Jarková 77

19:00 /V šere hľadiska
Predstavenie v Divadle Alexandra Duchnoviča
cena: 1+1 zdarma

ŠTVRTOK 14. FEBRUÁR 2019 

17:00 – 19:00 /Dobrá rada
Poradenské služby pre manželov, Mgr. Karol Moravský 
(komplexné poradenstvo – financie)
Priestory UPC , Katolícky kruh, Jarková 77

18:00 /Rande pod hviezdami
Hudba pod hviezdnou oblohou – Céline Dion
HaP v Prešove, Dilongova 17 | cena: 1+1 zdarma 

18:00 /Svätá omša za manželov s obnovou  
manželských sľubov a adorácia
Sv. omšu celebruje o. Peter Fogaš, riaditeľ Centra pre 
rodinu v Košiciach       
Konkatedrála sv. Mikuláša

19:30 /Veľké veci urobil s nami Pán...  Ž 126,3 
Svedectvo manželov Pecuchových
Farská pivnica „U Nikodéma“, RKFÚ Prešov, Hlavná 81

PIATOK 15. FEBRUÁR 2019

17:00 – 19:00 /Dobrá rada
Poradenské služby pre manželov 
(PPR – symptotermálna metóda) 
Priestory UPC , Katolícky kruh, Jarková 77

18:30 – 20:30 Piatková romantika
Pohodový večer pri tónoch klavíra a dobrom nápoji  
s možnosťou zakúpiť si a zahrať partnerskú hru DUET II 
Čukoláda, Hlavná 89

SOBOTA 16. FEBRUÁR 2019 

15:00 – 17:00 /zaHRAJME si SPOLU 
Popoludnie spoloč. hier (bude z čoho vyberať)  
v príjemnom prostredí pre páry i rodiny s deťmi
Mariannus pub and caffe, Čapajevova 3  
    
15:00 /Dvaja v jednote utiahnu naozaj veľa
Prednáška . Dr. Ľuboš Lacho, klinický psychológ  
a poradca  
Modlitebňa Cirkvi bratskej, Slovenská 34  
      
17:00-20:00 /IV. ročník bowlingového  
turnaja pre manželov
Bowling pri trati, Jazdecká 1
Registračný poplatok: 12€/pár
Termín registrácie: do 13. februára 2019  
prostredníctvom SMS na 0908 842 159
alebo e-mailom: filakovskymarek@gmail.com

NEDEĽA 17. FEBRUÁR 2019

15:30 – 18:00 /DUET tour – 7 pilierov  
dobrého manželstva 
Hodnotný vzdelávaco-spoločenský program, ktorý 
upriami pozornosť na základné piliere a hodnoty man-
želstva. V čase trvania programu zabezpečené stráže-
nie detí od 3 rokov na mieste podujatia. 
Klubovňa Puzzle, Svätoplukova 12 
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