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PO ZÁSNUBÁCH

Oznámte svoje zasnúbenie najbližším

Porozprávajte sa s partnerom o svojich 
predstavách

Predstavte si svoj vysnívaný 
svadobný deň

Premyslite typ aj veľkosť svadby

Oslávte svoje zásnuby!

12 MESIACOV + PRED SVADBOU 10–11 MESIACOV PRED SVADBOU

Vyberte termín svadby (ideálne niekoľko) Objednajte miesta pre obrad a hostinu

Stanovte si rozpočet a kto čo bude platiť Zaistite oddávajúceho

Premyslite harmonogram 
svadobného dňa

Zostavte finálny harmonogram 
svadobného dňa

Vytvorte si hrubý zoznam hostí Dohodnite si termín na matrike

Ujasnite si štýl svadby 
a hlavné svadobné farby

Poobzerajte sa po fotografovi, 
kameramanovi, dodávateľoch kvetín 
a dekoráciíZbierajte inšpiráciu do svojej zložky 

na Pintereste
Dohodnite si ochutnávky cateringu

Urobte si rešerš miest pre obrad, 
hostinu a párty

Vyrazte obhliadnuť svadobné salóny

Porozmýšľajte o svadobnom menu
Vyberte si svedkov a družičky

8–9 MESIACOV PRED SVADBOU

Zaistite ubytovanie pre hostí

Rozošlite predbežné svadobné 
oznámenia (tzv. Save-the-date)

Preškrtajte zoznam svadobných hostí

Najmite si fotografa a kameramana

Začnite plánovať medové týždne

Vytvorte si zoznam želaní 
svadobných darov

Vyberte si svadobné šaty a závoj

Rozvrhnite si dizajn svadobných 
pozvánok a ďalších tlačovín 
(menu, menovky, ďakovné kartičky...)

6–7 MESIACOV PRED SVADBOU 4–5 MESIACOV PRED SVADBOU

Hľadajte inšpiráciu 
pre svadobný make-up a účesy

Vyberte si svoje obrúčky – 
na našich pobočkách 
vám radi poradíme :)Stretnite sa so sobášiacim 

a prediskutujte priebeh obradu Vyberte kyticu pre nevestu, 
jej matku i mamičku ženícha, 
pre družičky a kvetinovú výzdobu 
pre obrad i hostinu

Zaistite catering 
a dodávateľa kvetín či dekorácií

Pripravte si finálny zoznam hostí

Vyberte si typ svadobnej torty 
a dohodnite si ochutnávky

Objednajte si vizážistku 
a kaderníčku na svadobný deň

Rezervujte si prenájom stolov, 
stoličiek, výzdoby pod.

Vytvorte finálny harmonogram 
svadobného dňa

Preskúmajte štýly obrúčiek

Kúpte doplnky pre nevestu 
(topánky, šperky, spodná bielizeň, 
party šaty na večer)

Vytvorte svadobný playlist 
pre obrad a DJ / kapelu

Vyberte šaty pre družičky

Kúpte si knihu novomanželov
Vyberte oblek pre ženícha

Najmite si hudobníkov

Objednajte si letenky 
a ubytovanie na svadobnú cestu

SVADOBNÝ 
PLÁNOVAČ 

Rýdl

„Svadobné 
jazda 

začína!“

„Už sa to 
blíži!“
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3 MESIACE PRED SVADBOU

Rozvrhnite si zasadací poriadok 
na obrad i hostinu

Nechajte si vyrobiť tlačoviny – svadobné 
pozvánky, menovky na stôl, menu, 
ďakovné kartičky

Objednajte tortu

Zaistite dopravu pre svadobný deň

Dohodnite sa, kto a kedy bude 
prednášať svadobný prípitok a preslovy

Naplánujte rozlúčku so slobodou 
(pokiaľ ju neorganizujú družičky tajne)

Porozmýšľajte, čo dáte hosťom 
ako výslužku či darček

Zostavte svadobné menu

2 MESIACE PRED SVADBOU 1 MESIACE PRED SVADBOU

Rozošlite svadobné pozvánky Tešte sa a snažte sa byť pokojní

Spíšte si svoje svadobné sľuby
Vytvorte si zoznam hostí, 
ktorí potvrdili účasť

Začnite vyrábať svadobné dekorácie, 
ak to máte v pláne

Pripravte ďakovné kartičky

So sobášiacim, prípadne so svadobnou 
koordinátorkou, si prejdite 
harmonogram svadobného dňa 
aj obradu

Kontaktujte všetkých dodávateľov vráta-
ne vizážistky a kaderníčky a potvrďte si 
s nimi čas a miesto stretnutia

Objednajte sa na manikúru a pedikúru

Vyskúšajte si znovu svadobné šaty 
so všetkými doplnkami

Zaistite si v práci voľno na predsvadobný 
aj svadobný deň

2 TÝŽDNE PRED SVADBOU

Potvrďte finálny počet hostí 
cateringovej spoločnosti

Obvolajte hostí, 
ktorí neodpovedali na pozvánky

Aktualizujte zasadací poriadok 
a pripravte si menovky na stôl

1 TÝŽDNE PRED SVATBOU 1 DEŇ PRED SVADBOU

Užite si rozlúčku so slobodou!

Vstaňte s predstihom, 
nech máte dosť času na prípravy

Relaxujte – doprajte si manikúru, 
pedikúru, masáž

Vyzdvihnite si svadobné šaty 
pre nevestu a oblek pre ženícha

Dajte si dobré raňajky a kávu

Pripravte svadobné prstene 
a doklady

Uistite sa, že dodávatelia majú správne 
inštrukcie a vie, čo majú vo svadobný 
deň robiť

Upokojte sa pohárikom šampanského

Zhlboka dýchajte a buďte pokojní

Je to váš deň – užite si oslavu lásky s vašimi najbližšími 

Bežte skoro spať a vyspite sa 
do ružova

Preberte s fotografom a kameramanom 
svoje požiadavky a predstavy

Zverte sa do rúk vizážistky a kaderníčky

Vyzdvihnite svadobnú tortu 
a zákusky

SVADOBNÝ DEŇ

„Ideme do 
finále!“

„Sláva!“


