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Svadba nie je lacný špás. Ako ju
financovať, keď si neberiete princa?

Nuž, pravda je taká, že svadba je finančne
náročná záležitosť. Za stredne veľkú svadbu,
najmä v mestách, s počtom hostí 60, zaplatí-
te od 10-tisíc eur vyššie a to ste pokryli na-
ozaj len základné položky. Druhá otázka, kto-
rá prichádza je: „Ako to zaplatíme?“

Plánujte
Brať si spotrebný úver či pôžičku na svadbu
nie je dobrý nápad. „Najlepšia je svadba za
vlastné a ideálne, aby nepoznačila chod do-
mácnosti novomanželov po svadbe. Čakajú
ich totiž iné finančné výzvy, ako vlastné bý-
vanie či založenie rodiny,“ hovorí Zuzana Fi-
des, odborníčka na osobné financie
z Partners Group SK.
Preto odporúča začať si sporiť na svadbu mi-
nimálne rok a ideálne až dva roky vopred.
Najlepšou pomôckou je dôkladne nastavený
finančný plán a svadobný rozpočet. „Finanč-
ný plán by som rozdelila do dvoch krokov.
V prvom kroku sa nastavuje hrubý náčrt naj-
dôležitejších položiek, ako sú svadobná sála,
občerstvenie, služby – fotograf, kameraman,
hudba a šaty. V druhom kroku, približ-
ne pol roka pred svadbou, si snúbenci
dohadujú pevné sumy s každým do-
dávateľom,“ vysvetľuje.

S kým a kde to bude?
Ako prvé by sa mali mladí dohod-
núť, aký typ svadby chcú. „Malú,
iba v kruhu rodiny, alebo väčšiu
aj so vzdialenejšou rodinou
a známymi? V hoteli, v dedinskej
alebo mestskej sále?“ takto znejú
základné otázky. Miesto, počet hostí

a program na zábavu tvoria totiž spravidla
najväčšie položky v rozpočte. 
Cenu tiež môže výrazne ovplyvniť termín
svadby. „Najväčší záujem je o májové, júnové
a septembrové termíny. Ak robíte svadbu na
poslednú chvíľu, hrozí, že kvôli vysokému
termínu nenájdete vhodné priestory
a dodávateľov, tí ktorých ste plánovali osloviť
už môžu byť rezervovaní na inú svadbu,“
tvrdí Zuzana Fides.

Pozor na svadobné 
finančné pasce 

Nebezpečné je, ak si snúbenci vopred nedo-
hodnú podrobné a jasné podmienky
s dodávateľmi. Hrozí totiž riziko, že pri jed-
notlivých službách sa budú položky alebo
služby dopĺňať, čo môže byť pri konečnom
vyúčtovaní nepríjemné prekvapenie. 
„Napríklad s kameramanom sa dohodnite,
ako dlho bude na svadbe, aká je jeho hodi-
nová cena a čo sa bude diať, ak sa svadba
predĺži. Rovnako by vás malo zaujímať, koľko
bude stáť dodanie svadobných fotiek na no-

siči (USB, CD) a koľko fotografií máte
v cene. Pri výzdobe si vopred
premyslite, aké kvety chcete, ne-
zabúdajte, že mimosezónne sú

podstatne drahšie ako sezón-
ne, počítajte tiež s výzdobou
áut a špeciálnou dekoráciou na

svadbe,“ vysvetľuje a dodáva:
„Ďalšími položkami v rozpočte
bude hudba, kaderník, vizážista,

kameraman, svadobné šaty,
oblek pre ženícha, pozván-

ky, obrúčky, svadobná torta,

koláče a výzdoba. „Aj pri týchto položkách
je dobré s dodávateľmi začať diskusiu pri-
bližne rok pred svadbou.“ 
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Resort Levočská Dolina sa nachádza v krásnom prírodnom 
prostredí, len 7 km od centra mesta Levoča. Zariadenia ponúka

okrem priestorov pre usporiadanie svadby, oslavy či školenia 
aj možnosť ubytovania, využitia wellness služieb, prevádzkuje 

bowling bar, požičovňu bicyklov, v zime lyžiarske stredisko 
a v letnom období biokúpalisko a rybolov. 

Raj na zemi

Resort 
Levočská Dolina

Levočská Dolina 3227/50
054 01 Levoča

www.levocskadolina.sk
recepcia@levocskadolina.sk

0911 789 636
SVADBY, OSLAVY: 

0911 789 635 

Svadobná romantika je síce krásna, ale jedna z prvých otázok, ktorá pri organizovaní
svadby padne, znie: „Koľko to bude stáť?“
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Svadobný rozpočet
pre 60 hostí

Miesto na svadbu: 
od 0 až po 2 000 eur

Ubytovanie pre hostí: 1 000 eur
Svadobné menu: 1 800 eur
DJ: 350 eur
Živá hudba: 350 eur
Fotograf: 400 eur
Kameraman: 350 eur
Svadobné obrúčky: 400 eur
Svadobná výzdoba*: 500 eur
Svadobné a popolnočné šaty:

500 eur
Oblek: 400 eur
Doplnky (topánky, šperky): 200 eur
Líčenie a kaderník: 200 eur
Alkoholické a nealkoholické nápoje:

700 eur
Oznámenia, menu lístky: 100 eur
Darčeky pre hostí: 100 eur
Koláče, torta: 300 eur
Úradné poplatky: 400 eur
Spolu: 10 050 eur

*zahŕňa výzdobu priestorov, svadob-
ného auta, živé kvety, pierka, svietni-
ky, kytičky pre družičky. 


