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M A N Ž E L S T V O  A K O  U M E L E C K É  D I E L O

Viac informácií o podujatí získate na 
www.ntmpo.sk | info@ntmpo.sk

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň 
na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv 
sv. Valentína.

Cieľom Národného týždňa manželstva je propago-
vať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre 
moderného človeka. Vytvára priestor, kde si môžeme 
pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrej-
mosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. 

Ak je manželstvo zručnosťou, 

tak sa staňme zručnými!

Národný týždeň manželstva nie je politicky ani nábo-
žensky zameraná iniciatíva, pričom však je otvorená 
spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupe-
niami zameranými na podporu manželstva. 

O celoslovenskej kampani sa môžete dozvedieť viac 
na stránke www.ntm.sk 

Národný týždeň manželstva v Prešove organizuje 
skupina dobrovoľníkov oz Naruby, ktorá sa snaží po-
vzbudzovať rôzne organizácie a spoločnosti, aby túto 
myšlienku podporili zorganizovaním samotnej akcie, 
poskytnutím zľavy, priestoru alebo prípadne odmien 
či upomienkových predmetov.

Ďakujeme všetkým prevádzkam a organizáciám, 
ktoré poskytli zľavu pre manželské páry. Pokiaľ nie je 
uvedené inak, tak zľavy sú platné v týždni od 12. do 
18. februára pre manželské páry.

Relaxačné centrum Kryštál (Okružná 32)
wellness 1 + 1 zdarma (nutná registrácia 
dopredu)

Cukráreň Mily (Hlavná 75) 
k ľubovoľnému nápoju koláčik zdarma

Fotoexpres (Hlavná 101) 
Tlač 1ks manželská alebo rodinná fotka 
15x21cm zdarma

Šarišská galéria (Hlavná 51) 
vstupné 1 + 1 zdarma

Zachej – internetové kníhkupectvo
zľava 10% na vybrané tituly

Vodárenská veža (Moyzesova 19) 
vstupné 1 + 1 zdarma

Objavovanie Prešova
10. a 11. februára 2018 vstupné 1+1 zdarma

Divadlo Alexandra Duchnoviča (Jarková 77) 
zľava na predstavenie v stredu 14. feb. 2018 
o 19tej. Vstupné 1 + 1 zdarma

Kvety Aurora (Masarykova 4) 
10% zľava na kvety + donáška zdarma

Onyx Prešov – zlatníctvo (Hlavná 66)  
zľava na zlaté šperky 10% a na strieborné 
šperky 20%

Školský bazén Šťuka (Mirka Nešpora 2)
vstupné 1 + 1 zdarma

ART CHOCO (Hlavná 137)
10% zľava na všetok čokoládový tovar

Krajské múzeum v Prešove (Hlavná 86)
vstupné 1 + 1 zdarma

BotaniqueArt (Hlavná 129)
10% zľava z konzumného + prekvapenie na 
Valentína

Podujatie prebieha pod záštitou 

primátorky mesta Prešov 

Andrey Turčanovej



Pondelok 12. február 2018
17:00 Prednáška: Domáce vzdelávanie – životný 
štýl rodiny
miesto: Čukoláda, Hlavná 89
hostia: promotéri domáceho vzdelávania na Slo-
vensku

18:00 – 20:00 Tanečný večer
miesto: PKO Prešov, Hlavná 50
organizuje: René Lempeľ – Tanečné štúdio SOUL
dobrovoľné vstupné: 5€/pár
Večer plný zábavy, relaxu, noblesy i tréningu, určený 
„tanečným drevám“ i „parketovým levom“, mladým 
i starším, každému, kto sa chce pretancovať ku 
krásnemu manželstvu. 

Utorok 13. február 2018 
17:00 Vernisáž v múzeu
miesto: Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86
hudobný hosť: MODERN MADNESS
Slávnostné otvorenie výstavy Manželstvá včera 
a dnes, v rámci ktorej budú vystavené historické 
fotograie a obrazy manželských párov a vybrané 
fotograie z fotosúťaže Manželstvo ako umenie lás-
ky. Súčasťou vernisáže bude vyhlásenie a ocenenie 
hlavných víťazov fotosúťaže.

18:00 Pod povrchom s manželmi Husovskými: Je 
manželstvo umelcov umeleckým dielom?
miesto: Čukoláda, Hlavná 89, Prešov
diskusiu moderuje: Martin Michelčík
hostia: manželia Husovskí
Rozprávanie s trochou hudby pri šálke dobrého nápoja.
(V čase trvania programu je zabezpečené stráženie 
detí od 3 rokov v priestoroch čokoládovne.)

Streda 14. február 2018
17:00 Čaj o piatej u Rákociho
miesto: Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86
téma: Známe historické manželstvá a ich osudy: 
Manželstvá z rozumu? Manželstvá z lásky? 

Štvrtok 15. február 2018
18:00 Svätá omša za manželov s obnovou 
manželských sľubov a adorácia
miesto: Konkatedrála svätého Mikuláša

19:45 Film o manželoch nielen pre manželov
miesto: Farská pivnica „U Nikodéma“, RKFÚ 
Prešov, Hlavná 81
Diskusia o sile modlitby v manželstve vo ilmovej 
tvorbe.

Piatok 16. február 2018
18:00 Romantická večera s prednáškou
miesto: reštaurácia Mladosť, Pod Kalváriou 36
téma: Manželstvo – umenie lásky
hosť: Tibor Máhrik s manželkou (PhDr. Ing. Tibor 
Máhrik, PhD., DipTh., pôsobí ako kazateľ Cirkvi 
bratskej v Žiline a vysokoškolský pedagóg. Pred-
náša a publikuje v oblasti etiky, ilozoie a teológie.)
organizuje: o. z. Naruby
vstupné: 20€/pár 
termín registrácie: do 13. februára cez formulár 
na ntmpo.sk alebo telefonicky 0944 420 996
Večera s malým prekvapením pre manželov 

v príjemnom prostredí, ktorá obohatí nielen Vaše 

telo ale i Vášho ducha. Večer spríjemní hudobný 

program študentov Súkromného konzervatória 

Dezidera Kardoša v Prešove.

Sobota 17. február 2018
09:00 – 11:00 Spolu na ľade
miesto: Zimný štadión ICE Aréna Prešov, Pod 
Kalváriou 48, Prešov
Verejné korčuľovanie pre manželov i rodiny. 
V čase od 10:00 do 10:30 budete mať možnosť si 
na vyhradenej časti ľadovej plochy zastrieľať na 
bránku. Hokejky, puky a brankár budú k dispozícii.

16:00 Popoludnie pre rodičov s deťmi vo Viole
miesto: Literárna kaviareň Viola, Tkáčska 2
Popoludnie pre rodičov s deťmi (workshop/
divadlo/spoločenské hry).

17:00 – 20:00 III. ročník bowlingového turnaja 
pre manželov
miesto: Bowling pri trati, Jazdecká 1, Prešov
registračný poplatok: 10€/pár
termín registrácie: do 14. februára 2018 prostred-
níctvom SMS na 0908 842 159 alebo cez e-mail: 
ilakovskymarek@gmail.com

Nedeľa 18. február 2018
17:00 – 18:30 Ďakovná ekumenická bohoslužba 
a slávnostné ukončenie NTM 2018 v Prešove
miesto: zbor Cirkvi bratskej v Prešove, Slovenská 
34, Prešov
organizuje: koordinačný tím NTM v Prešove
Chceli by sme sa poďakovať Bohu, všetkým part-
nerom a dobrovoľníkom za pomoc pri príprave 
a realizácii NTM 2018 v Prešove. 

Špeciálna ponuka: Urobte si historickú fotograiu
V dňoch 12.-18. februára počas bežných otvá-
racích hodín Krajského múzea v Prešove bude 
v priestoroch múzea k dispozícii historický rám, 
pri ktorom si manželia môžu spraviť spoločnú 
fotograiu. V utorok 13.2. a v stredu 14.2. bude na 
mieste k dispozícii aj fotograf Krajského múzea.
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