
Svadobný plánovač
Sprievodca pre naplánovanie všetkých vašich 
míľnikov počas nasledujúcich 12-mesiacov

Tip 1
Už ste si našetrili na vašu vysnenú 
svadbu? Začnite šetriť už teraz! So 
snúbencom si otvorte sporiaci účet, kde 
by ste si mohli každý mesiac odkladať 

aspoň 10-20% vašich príjmov.

Tip 2
Predtým, ako pôjdete nakupovať, si 
vytvorte koláž svadobných šiat. Spravte 
si make-up a vlasy podobné tomu, ako 
chcete vyzerať na svadbe. Získate tým 
lepšiu predstavu o tom, ako budete 
vyzerať, keď budete kráčať k svojmu 

vyvolenému.

Spravte si predstavu o 
svojej svadbe a vytvorte 

si rozpočet.

Dohodnite sa na 
svadobnom dni. Majte k 

dispozícii niekoľko 
možností.

Urobte si hrubý odhad 
počtu hostí.

Zarezervujte si miesto 
svadby, oslavnú 

miestnosť a catering.

mesiacov 
pred12

mesiacov 
pred8-10

Tip 3
Ak vami zvolené miesto neposkytuje 
všetko, čo je potrebné na oslavu, môžete 
sa obrátiť na cateringovú spoločnosť. 
Tam nájdete profesionálov a odborníkov 
vo všetkých oblastiach organizovania 
udalostí, ktorí Vám pomôžu s vašou 

svadbou.

Objednajte šaty pre 
družičky alebo výber 

nechajte na ne.

Naplánujte si medové týždne. 
Čím skôr si nájdete letenky a 
hotely a zarezervujete si ich, 
tým lacnejšie vás  medové 

týždne vyjdú.

Obráťte sa na požičovne 
ohľadom stoličiek, 

stolov, stanov, 
tanečného parketu a 

pod.

Rozošlite svadobné 
oznámenia.

mesiacov 
pred6-8

Nezabudnite na ženícha
a nechajte mu ušiť

oblek na mieru.

Nájdite nejaký 
zmysluplný spôsob, ako 
požiadať priateľov, aby 

sa stali vašimi 
družičkami/ družbami.

Prejdite obchody a 
vyberte si svadobné 

šaty.

Zistite, aký fotograf, 
kameraman a 

kapela/DJ vám najviac 
vyhovujú.

Zarezervujte hotelové 
izby pre hostí mimo 

mesta.

Tip 4
Ak si nie ste istí, ako správnym

spôsobom štylizovať svoje pozvánky
alebo sa zaoberáte situáciou, ako sú

rozvedení alebo zosnulí rodičia, obráťte
sa na odborníkov.

mesiacov 
pred4-6

Ak je to potrebné, tak si
obnovte alebo vytvorte

cestovné pasy na
medové týždne.

V prípade potreby, alebo 
záujmu sa zúčastnite 

predmanželskej 
poradne.

Vyberte alebo zhotovte
si sami design

pozvánok na svadbu a
objednajte ich.

Vyberte si obrúčky. 
Môžete skúsiť zjednávať 
cenu, keď ich kupujete 

naraz spolu.

Tip 5
Ženích si môže obliecť čokoľvek bude 
chcieť, pokiaľ sa ho bude dať odlíšiť od 
svedkov. Tri najbežnejšie obleky sú: 
smoking na neskoré popoludnie, ranný 
oblek s krátkym sakom alebo 
štandardný oblek v čiernej, šedej alebo 

hnedej farbe.

mesiace 
pred3

Objednajte si svadobnú 
tortu.

Rozpošlite pozvánky. Prenajmite si prepravu 
vo váš svadobný deň 
(limuzínu, autobusy a 

pod.).

Tip 6
Ak si píšete vlastné sľuby, tak ich píšte 

tak, ako vám to vyhovuje. Sľuby 
nemusia obsahovať hlboké myšlienky 
len preto, lebo si myslíte, že by to tak 
malo vyzerať. Nebojte sa pridať kúsok 
humoru: "Sľubujem, že sa ráno budem 

snažiť byť menej podráždená. "

Objednajte sa u 
maskérky a vyskúšajte 
si nejaké romantické  

vzhľady.

Napíšte si svadobné 
sľuby a do svadby ich 

upravujte, dokedy 
nebudú perfektné.

Naplánujte, zaplaťte a 
vytlačte svadobný 

program.

Zarezervujte si 
kaderníka a rozhodnite 
sa, aký účes definitívne 

chcete.

mesiace 
pred2

Uistite sa, že družičky 
majú svoje šaty 

pripravené.

Tip 7
Keď už máte svoje šaty hotové, prineste 
si svoje spodné prádlo, topánky, šperky, 
závoj a ďalšie doplnky, ktoré plánujete 
mať v deň svadby. Ak sa rozhodujete 

medzi niekoľkými rôznymi sadami 
príslušenstva, prineste si aj fotoaparát.

mesiac 
pred1

Požiadajte miestny 
úrad, kde sa budete 

brať o svadobnú 
licenciu.

Svadobné šaty by ste už 
mali mať hotové. 

Naučte vašu družičku, 
ako vám pomôcť pri ich 

obliekaní.

Kontaktujte 
dodávateľov a uistite sa, 

že všetko ide podľa 
plánu.

Tip 8
Aby ste si boli istí, že fotograf spraví tie 
najlepšie zábery, dajte mu ešte pred 

svadbou ukážky vašich dobrých a zlých 
fotografií. Tak bude vedieť, z ktorých 

uhlov vás má zachytiť, a z ktorých nie.

Nechajte si spraviť
finálny predsvadobný
účes a farbu vlasov.

Dokončite zoznam hostí, 
ktorí oznámili, že sa na 

svadbu dostavia a zavolajte 
tým, ktorí ešte majú zaslať 

svoju odpoveď.

Spravte si zasadací 
poriadok pre hostí.

týždne 
pred2

Poskytnite správcovi 
miesta svadby zoznam 

s požiadavkami od 
dodávateľov.

Tip 9
So snúbencom by ste si mali sadnúť a 

vybrať nielen prvú tanečnú pieseň, ale v 
akom tóne sa má odohrávať celá party. 

Do zoznamu skladieb pridajte aj 
zoznam s názvom „tieto nehrať“, aby 

ste predišli nechceným a nudným 
pasážam alebo pesničkám, ktoré sa na 

vašu svadbu nehodia.

týždeň 
pred1

Oznámte kuchárovi
konečný počet hostí, a

ak treba, tak koľko jedál
naviac má pripraviť.

Odovzdajte DJovi alebo 
skupine svadobnú 

pieseň.

Vytlačte menovky na 
stoly.

Rozlúčka so slobodou.Poskytnite správcovi 
miesta svadby zoznam 

s požiadavkami od 
dodávateľov.

Tip 10
Spravte si poradie pre gratulantov po 

obrade a počas redového tanca, aby ste 
predišli akémukoľvek zbytočnému na-

pätiu: podľa abecedného poriadku; ako 
dlho ich poznáte bez ohľadu na to, akí 
blízki si ste alebo nechajte rozhodnutie 
na koordinátora svadby, a tým pádom 

máte o starosť menej.

Požičovni áut, alebo 
prepravnej spoločnosti, 
potvrďte časy a miesta 

vyzdvihnutia.

Šaty by ste už mali mať 
vyžehlené a pripravené na 
obrad. Ženích by si tiež už 
mal ísť vyzdvihnúť oblek.

Znovu si overte 
posledné detaily s 

dodávateľmi.

Rozhodnite, kto bude 
kde stáť počas 

svadobného obradu a 
poradie gratulantov pri 

redovom tanci.

dni 
pred2-3

Tip 11
Nácvik večere môže byť menej formálny 
ako svadobný obrad, takže sa pri ňom 

bavte! Pozvite vašu blízku rodinu, 
svadobných hostí s partnermi, rovnako 

aj hostí mimo mesta, ktorí cestovali 
dlhú cestu aby boli s vami. Je to najlepší 
spôsob, aby sa každý spoznal ešte pred 

samotným obradom.

deň 
pred1

Vyplaťte všetky účty 
svojim dodávateľom.

Vyskúšajte si cvičný 
svadobný ceremoniál a 

večeru.

Dajte svoj sobášný list 
oddávajúcemu.

Tip 12
Po roku plánovaní a príprav už  tak 
nebude záležať na maličkostiach. 

Koniec koncov si idete vziať osobu, 
ktorú milujete najviac na svete. Pokúste 
sa na to myslieť, ak niečo nevyjde podľa 

vašich predstáv.
Vezmite sa!Hlavnej družičke 

predstavte správcu 
miesta svadby kvôli 

prípadným otázkam a 
problémom.

Pred obradom odovzdajte 
svedkom svoje obrúčky.

Váš veľký deň

Výroba oblekov na mieru
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