
Svadobne ́
´

podrobný zoznam úloh pre každú nevestu

planovanie  

12 – 6 mesiacov 
do svadby

Zorganizovať zásnubný večierok 
Stanoviť dátum svadby 
Prediskutovať a stanoviť rozpočet na svadbu 
Prediskutovať a stanoviť predstavu o svadbe  
Zoznam hostí 
Vybrať a zarezervovať miesto na obrad 
Vybrať a zarezervovať miesto na oslavu 
Podať žiadosť o uzavretie manželstva 
Zarezervovať sobášiaceho 
Vybrať farebnú kombináciu výzdoby 
Vybrať základná štýl, tému svadby , kvety 
Vybrať svadobné oznámenia a pozvánky 
Rozposlať svadobné oznámenia a pozvánky 
Vybrať a objednať cateringovú spoločnosť 
Vybrať a rezervovať svadobné šaty 
Vybrať a rezervovať svadobného fotografa alebo kameramana 
Zabezpečiť DJa , hudobnú skupinu a hudbu na obrad , čepčenie 
Objednať svadobnú tortu a zákusky, Candy bar , výslužky 
Naplánovať a rezervovať svadobnú cestu
 
Zabezpečiť dekoratérov ak je potrebné 
Ak nie :
Nakúpiť svadobné dekorácie 
Naplánovať kvetinovú výzdobu 
( počty a druhy kvetov, umiestnenie, farebné kombinácie )
Vybrať vzhľad svadobnej kytice 
Vybrať vzhľad kytíc pre družičky 
Objednať kytice a kvetinovú výzdobu 
Objednať svadobné pierka 
Vybrať štýl  šiat pre družičky 
Zabezpečiť oblek pre ženícha 
Zabezpečiť doplnky a topánky pre nevestu 
Zabezpečiť doplnky a topánky  pre ženícha 
Zabezpečiť popolnočné šaty pre nevestu 
Zabezpečiť dopravu pre svadobčanov
Zabezpečiť odvoz pre novomanželov 
Vybrať a kúpiť obrúčky 
Objednať sa na vizáž (make-up,vlasy, kozmetika, nechty ,...) 
Zabezpečiť darčeky pre hostí 
Zabezpečiť menovky na stoly, menu a program 
Kúpiť svadobné poháre pre novomanželov 

Naplánovať a objednať svadobné menu 
Naplánovať rozlúčku so slobodou 
Skontrolovať šaty pre družičky 
Skontrolovať obleky pre družbov 
Stretnúť sa s dodávateľmi , 
overiť si či všetky objednávky vybavujú podľa zadania 
Skontrolovať zoznam hostí a overiť ich účasť  
Kúpiť vankúšik na svadobné prstene 
Absolvovať skúšku svadobného účesu a make-upu 
Naplánovať program na svadobný deň 
Vypracovať podrobný plán svadobného dňa s časovým plánom 
Rozposlať plán hosťom 
Zostaviť zasadací poriadok 
Vypracovať zoznam záberov pre fotografa
Vybrať zoznam piesní pre Dj/ kapelu 
Vybrať pieseň na prvý tanec mladomanželov 

Obvolať svadobných dodávateľov, skontrolovať či ide 
všetko podľa plánu , dať posledné pokyny 
Vybrať osobu zodpovednú za vybavovanie v deň svadby 
a komunikáciu s dodávateľmi / najať si koordinátorku 
Odovzdať poverenej osobe kontakty na dodávateľov 
Absolvovať poslednú skúšku svadobných šiat 
Absolvovať poslednú skúšku svadobného obleku 
Prejsť plán svadobného dňa s prenajímateľom priestoru 
Prejsť priebeh obradu s oddávajúcim a zúčastenými 
Odovzdať zoznam hostí a zasadací poriadok poverenej osobe 
Vyzdvihnúť svadobné šaty a oblek 
Odovzdať posledné informácie o doprave zodpovedným 
osobám, preveriť časy 
Pripraviť darčeky pre hostí a skontrolovať menovky 

Ešte raz skontrolovať  priebeh svadobného dňa 
a overiť dohodnuté časy 
Prejsť úlohy so všetkými zainteresovanými 
Poslednýkrát skontrolovať svadobné šaty 
Pripraviť veci, ktoré treba ráno odviesť na miesto svadby

Vyplatiť dodávateľov 
Vrátiť požičané veci 
Napísať poďakovania hosťom za účasť a dary 

 

5-3 mesiacov
do svadby

2-1 mesiac
do svadby

1 deň

do svadby

3-1 týždeň 

Nevestám, ktoré sa rozhodli plánovať a realizovať svoju svadbu bez profesionálnej pomoci držíme palce a veríme, 

že všetko dopadne presne podľa Vaších očakávaní ! Tie, ktoré by uvítali pomoc, v ktorejkoľvek časti plánovania ste ,

neváhajte si dať vypracovať Vašu cenovú ponuku v našej agentúre !

natalia@pribehsvadby.sk +421 944 063 501 www.pribehsvadby.sk pribehsvadby

1-7 dní
po svadbe

do svadby

V okamihu lásky všetko trvá navždy a nič viac neexistuje.
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