
Vybrané medzinárodné, svetové dni a sviatky od septembra do júna 
 

Dátum Názov dňa Poznámka 
18.-20. 9. Víkend Vyčistíme svet  UNEP, od 1993 

21.9. Svetový deň vďačnosti  

22.9. Európsky (Svetový) deň bez 

áut 

Európska komisia, od 2000 

30.9. Svetový deň mlieka v školách FAO, od 2000 

1.10. Medzinárodný deň starších 

ľudí /aj seniorov/ 

OSN, vyhlásený v 1990, oslavuje sa od 1991 

2.10. Svetový deň hospodárskych 

zvierat 

In Defense of Animals, IDA, pripomína sa od 1982; v ten 

deň 1869 sa narodil Maháthma Gándhí, popredný zástanca 

humánneho, udržateľného hospodárenia a chovu 

3.-7.10 Medzinárodný týždeň pešej 

chôdze do školy 

 

4.10. Svetový deň ochrany zvierat v ten deň 1182 sa narodil sv. František z Assisi, Sviatok sv. 

Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat 

a vtákov 

5.10. Medzinárodný deň školských 

knižníc 

Medzinárodná asociácia školského knihovníctva – IASL, 

pripomína sa od 1999 

5.10. Svetový deň učiteľov OSN, UNESCO, vyhlásený v 1994; v ten deň 1966 na 

medzivládnej konferencii o postavení učiteľov podpísali tzv. 

Chartu učiteľov – Odporúčania o postavení učiteľov 

9.10. Svetový deň vajec International Egg Commission – IEC, vyhlásený na 

konferencii IEC vo Viedni v 1996 

9.10. Svetový poštový deň Svetový poštový deň /aj Svetový deň pošty/ (Svetová 

poštová únia – UPU, OSN; v ten deň 1874 bola založená 

General Postal Union, ktorá v 1878 zmenila názov na 

Universal Postal Union) 

10.10. Svetový deň duševného zdravia (Svetová federácia duševného zdravia – WFMH, OSN, 

WHO, vyhlásený v 1992; v SR Liga za duševné zdravie 

v tento deň organizuje verejnú zbierku Dni nezábudiek) 

11.10. Medzinárodný deň zborového 

spevu 

Medzinárodná federácia pre zborovú hudbu – IFCM, 

vyhlásený na valnom zhromaždení IFCM v 1990 

v Helsinkách 

12.-18.10. Svetový týždeň dažďových 

pralesov 

(Rainforest Action Network) 

16.10. Deň šéfov  

16.10. Svetový deň výživy /aj potravy/ (OSN, vyhlásený v 1980, pripomína sa od 1981; 

v ten deň 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených 

národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO) 

17.10. Svetový deň úrazov  (pripomína sa od 2000) 

20.10. Stredoeurópsky deň stromov  

27.10. Deň černovskej tragédie  

6.11. Medzinárodný deň prevencie 

ničenia životného prostredia vo 

vojnách a ozbrojených 

konfliktoch 

OSN, vyhlásený v 2001, pripomína sa od 2002 

8.11. Svetový deň behu charitatívny, od 1999 

9.-15.11. Európsky týždeň kvality Európska organizácia pre kvalitu – EOQ 

12.11. Svetový deň kvality Európska organizácia pre kvalitu – EOQ, od 1989 



13.11. Svetový deň dobrosrdečnosti vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia 

dobrosrdečnosti v Singapure 17. – 18. 11. 2000, oslavuje sa 

od 2001 

19.11. Medzinárodný deň bez fajčenia /aj nefajčiarsky deň/ (Medzinárodná únia boja proti rakovine 

– UICC) 

19.11. Svetový deň prevencie týrania 

a zneužívania detí 

(Nadácia svetového summitu žien, pripomína sa od 2000) 

20.11. Svetový deň detí  (OSN, UNICEF, podporovaný WHO, vyhlásený v 1954, 

oslavoval sa v rôznych krajinách v rôznom termíne; v ten 

deň 1959 Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu práv 

dieťaťa, v 1989 prijalo Dohovor o právach dieťaťa) 

21.11. Svetový deň pozdravov oslavuje sa od 1973; v tento deň by každý mal pozdraviť 

aspoň 10 ľudí a tak si uvedomiť potrebu osobného kontaktu 

25.11. Medzinárodný deň bez mäsa 

a deň práv zvierat 

Medzinárodný /aj Svetový/ deň bez mäsa a deň práv zvierat 

(iniciovaný v Indii, od 1986) 

27.11. Medzinárodný deň 

nenakupovania 

iniciovaný v 1992 Kanaďanom Tedom Davom 

30.11. Deň počítačovej bezpečnosti od 1988 sa pripomínal v posledný pracovný deň v novembri, 

v 1997 sa pre tento deň stanovil dátum 30. 11. 

1.12. Svetový deň AIDS (OSN, sponzorovaný WHO, pripomína sa od 1988, symbol 

solidarity je červená stužka) 

3.12. Medzinárodný deň zdravotne 

postihnutých (Európsky deň...) 

OSN, WHO, vyhlásený v 1992, pripomína sa od 1993; (EK, 

pripomína sa od 1993) 

5.12. Svetový deň pôdy Medzinárodná únia pôdoznaleckých vied –  IUSS, 

vyhlásený v 2002 

6.12. Sviatok svätého Mikuláša Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí 

10.12. Medzinárodný deň práv zvierat (iniciovaný vo Veľkej Británii v súvislosti so Všeobecnou 

deklaráciou práv zvierat, pripomína sa od 1998) 

10.12. Deň ľudský práv (OSN, vyhlásený v 1950; v ten deň 1948 Valné 

zhromaždenie OSN prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských 

práv; sponzorovaný WHO) 

11.12. Medzinárodný deň hôr OSN, vyhlásený v 2002, oslavuje sa od 2003 

11.12. Medzinárodný deň vysielania 

pre deti 

Detský fond OSN – UNICEF; v ten deň 1946 založili 

UNICEF 

12.-19.12. Chanuka  

20.12. Medzinárodný deň ľudskej 

solidarity 

OSN, vyhlásený v 2005, pripomína sa od 2006 

24.1. Deň komplimentov v tento deň by každý mal vysloviť kompliment aspoň piatim 

ľuďom a tak si uvedomiť potrebu slušného správania; 

vznikol v 1998 z iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin 

z Hopkintonu v štáte New Hampshire and Debby Hoffman 

z Concordu v New Hampshire 

25.1. Medzinárodný deň bez 

internetu 

pripomína sa od 2001 

2.2. Svetový deň mokradí v ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú 

konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný 

význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva 

4.2. Svetový deň proti rakovine Medzinárodná únia proti rakovine – UICC, podporovaný 

WHO, pripomína sa od 2002, v ten deň 2000 na prvom 

svetovom summite proti rakovine v Paríži prijali chartu proti 

rakovine – chartu práv onkologických pacientov 

8.2. Svetový deň manželstva oslavuje sa od 1983 



9.- 13.2. Týždeň trvalo udržateľnej 

energie 

Týždeň trvalo udržateľnej energie v Európskej únii 

(iniciatíva Generálneho riaditeľstva pre energetiku a 

dopravu Európskej komisie v rámci programu Inteligentná 

energia – Európa, uskutočňuje sa od 2007) 

10.2. Deň pre bezpečnejší internet (od 2004, organizovaný Insafe, európskou sieťou pre 

bezpečnejší internet) 

11.2. Svetový deň chorých (vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. v 1992 na sviatok 

Panny Márie Lurdskej) 

14.2. Sviatok sv. Valentína Sviatok sv. Valentína, patróna zaľúbencov 

16.-22.2. Medzinárodný týždeň 

priateľstva 

Medzinárodný týždeň priateľstva (sponzorovaný 

a podporovaný Medzinárodnou spoločnosťou priateľstva 

a dobrej vôle – ISFGW) 

21.2. Medzinárodný deň materinskej 

reči 

(OSN, UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000) 

8.3. Medzinárodný deň žien Medzinárodný deň žien (prvýkrát sa oslavoval 19. 3. 1911 

v Nemecku, Rakúsku, Dánsku a Švajčiarsku; OSN, oslavuje 

sa od 1975 /Medzinárodný rok žien/; v decembri 1977 VZ 

OSN prijalo rezolúciu, ktorou vyhlásilo OSN deň za práva 

žien a medzinárodný mier, ktorý sa má v členských štátoch 

oslavovať v ktorýkoľvek deň roka v zhode s historickými 

a národnými tradíciami 

9.3. Deň paniky  

12.-18.3. Európsky týždeň  

mozgu 

(Európska aliancia DANA) 

14.3. Medzinárodný deň akcií proti 

priehradám a pre rieky, vodu 

a život 

(vyhlásený v marci 1997 na 1. medzinárodnom stretnutí ľudí 

ohrozených výstavbou priehrad v brazílskom meste 

Curitibe) 

20.3. Svetový deň divadla pre deti 

a mládež 

(Medzinárodná asociácia divadiel pre deti a mládež – 

ASSITEJ, oslavuje sa od 2001) 

21.3. Medzinárodný deň bábkarstva Medzinárodný deň bábkarstva /aj bábkového divadla/ 

(Medzinárodný bábkarský zväz – UNIMA, vyhlásený 

v 2002) 

21.3. Svetový deň lesov Svetový deň lesov /aj lesníctva/ (Európska 

poľnohospodárska konfederácia – ECA, Organizácia 

Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO, 

iniciovaný v 1971) 

21.3. Svetový deň poézie (UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000) 

21.3. Svetový deň zdravého spánku Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu – 

IFMHN, vyhlásený v 2001) 

22.3. Medzinárodný deň planetárií (Medzinárodná spoločnosť planetárií – IPS, od 1995) 

22.3. Medzinárodný deň tuleňov  

22.3. Medzinárodný deň vystrájania, 

huncútstiev a samopašnosti 

 

22.3. Svetový deň vody  (OSN, iniciovaný v 1992 na Konferencii OSN o životnom 

prostredí v Riu de Janeiro, oslavuje sa od 1993) 

23.3. Svetový meteorologický deň Svetový meteorologický deň /aj deň meteorológie/ (Svetová 

meteorologická organizácia – WMO, vyhlásený v 1960; 

v ten deň 1950 vstúpila do platnosti Svetová meteorologická 

konvencia, na základe ktorej vytvorili WMO) 

24.3. Medzinárodný deň akcií 

železničiarov 

(Medzinárodná federácia pracovníkov v doprave – ITF, 

pripomína sa od 2000) 

27.3. Medzinárodný deň divadla (UNESCO, vyhlásený v 1961 na podnet Medzinárodného 

divadelného ústavu – ITI, oslavuje sa od 1962) 



28.3. Deň učiteľov (v ten deň 1592 sa narodil český humanistický spisovateľ, 

filozof, reformátor pedagogiky J. A. Komenský) 

30.3. Deň lekárov (oslavuje sa od 1933; v ten deň 1842 Dr. Crawford W. Long 

po prvý raz použil éterovú anestéziu pri chirurgickej 

operácii) 

1.4. Medzinárodný deň radosti z 

práce 

 (oslavuje sa od 1996 z iniciatívy americkej organizácie 

Playfair) 

1.4. Medzinárodný deň vtáctva  

2.4. Medzinárodný deň detskej 

knihy 

(Medzinárodný výbor pre detskú knihu – IBBY, vyhlásený 

v 1967; v ten deň 1805 sa narodil dánsky rozprávkar H. Ch. 

Andersen) 

7.4. Svetový deň zdravia (OSN, WHO, oslavuje sa od 1950; v ten deň 1948 založili 

Svetovú zdravotnícku organizáciu – WHO) 

8.4. Medzinárodný deň Rómov (Medzinárodná rómska únia – IRU, vyhlásený v 1990 na 4. 

kongrese IRU; výročie založenia IRU na 1. medzinárodnom 

kongrese Rómov 8. – 12. 4. 1971 v Londýne) 

9.4. Medzinárodný deň boja proti 

hluku 

(z iniciatívy Hudobno-ekologického združenia pri Českej 

hudobnej spoločnosti – HUDEKOS, vyhlásený v 2004) 

12.4. Svetový deň letectva a 

kozmonautiky 

(Medzinárodná letecká federácia – FAI, vyhlásený v 1968, 

oslavuje sa od 1969; v ten deň 1961 vyletel do vesmíru prvý 

človek, ruský kozmonaut Jurij Gagarin) 

13.4. Medzinárodný deň rastlín (cieľom je uvedomiť si a doceniť ich význam pre život) 

16.4. Svetový deň hlasu (iniciovaný brazílskymi otorinolaryngológmi a príbuznými 

odborníkmi v 1999, pripomína sa od 2003) 

17.4. Deň narcisov deň boja proti rakovine (Liga proti rakovine SR) 

18.4. Medzinárodný deň žonglovania  

22.4. Deň sekretárok Deň sekretárok /administratívnych pracovníčok, asistentiek/ 

(prvý sa oslavoval v USA 4. 6. 1952) 

22.4. Deň Zeme  (začal sa oslavovať v 1970 v USA) 

23.4. Svetový deň knihy 

a autorského práva 

(UNESCO, vyhlásený v 1995, oslavuje sa od 1996; výročia 

velikánov svetovej literatúry M. de Cervantesa, W. 

Shakespeara, G. de la Vega, M. Druona, V. Nabokova, K. 

Laxnessa, M. Valleja) 

24.4. Deň skautov  

24.4. Deň stromov Deň stromov – Zasaď strom (Arbor Day, v USA od 1872) 

24.4. Svetový deň laboratórnych 

zvierat 

Deň boja proti vivisekcii (britská Národná spoločnosť proti 

vivisekcii – NAVS, vyhlásený v 1979; v ten deň 1882 sa 

narodil Lord Hugh Dowding, maršal letectva, prezident 

NAVS) 

24.4. Sviatok sv. Juraja Sviatok sv. Juraja, patróna vojakov, rytierov, lukostrelcov a 

skautov 

24.-30.4. Svetový týždeň laboratórnych 

zvierat 

(In Defense of Animals, IDA, pripomína sa od 1986) 

25.4. Svetový deň tučniakov (tento deň sa zhoduje so začiatkom každoročnej severnej 

migrácie tučniakov) 

25.4. Svetový veterinárny deň  (Svetová veterinárna asociácia – WVA, oslavuje sa od 200 

26.4. Svetový deň duševného 

vlastníctva 

(Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO, 

oslavuje sa od 2001) 

27.4. Svetový deň dizajnu (Americký inštitút grafických umení – AIGA, od 2005) 

27.4. Svetový deň grafiky (Medzinárodná rada organizácií grafického dizajnu – 

ICOGRADA, pripomína sa od 1995; v ten deň 1963 založili 

ICOGRADA) 



28.4. Svetový deň bezpečnosti 

a zdravia pri práci 

 (Medzinárodná organizácia práce – ILO, pripomína sa od 

2003), predtým Medzinárodný deň smútku /aj 

Medzinárodný deň spomienky na pracovníkov, ktorí prišli 

o život alebo boli zranení pri práci/ (Medzinárodná 

konfederácia slobodných odborov – ICFTU – pripomínal sa 

od 1996, ILO – 2001, 2002) 

29.4. Európsky deň solidarity 

a spolupráce medzi 

generáciami 

(AGE – Európska platfoma pre starších ľudí, pripomína sa 

od 2009) 

29.4. Medzinárodný deň tanca (Medzinárodný divadelný ústav – ITI, Medzinárodná 

tanečná rada – CID UNESCO, oslavuje sa od 1982; v ten 

deň 1727 sa narodil francúzsky tanečník, choreograf, tvorca 

moderného baletu Jean-Georges Noverre) 

29.4. Medzinárodný deň uvedomenia 

si hluku 

(americká Liga nepočujúcich, pripomína sa od 1996) 

29.4. Medzinárodný deň vodiacich 

psov 

(Medzinárodná federácia cvičiteľov vodiacich psov – IGDF, 

od 2002) 

30.4. Deň pracoviska (Komisia OSN pre udržateľný rozvoj, vyhlásený v 1996) 

1.5. Sviatok práce (vyhlásený na ustanovujúcom kongrese II. internacionály 

14. – 21. 7. 1889 v Paríži na pamiatku štrajku robotníkov 

v Chicagu v 1886, keď 5 účastníkov nepokojov popravili a 3 

odsúdili na 15 rokov väzenia) 

1.5. Sviatok sv. Jozefa robotníka, 

patróna všetkých pracujúcich 

 

3.5. Deň slnka (Program OSN pre životné prostredie – UNEP) 

3.5. Deň starých rodičov (vznikol z iniciatívy Američanky Marian Lucille Herndon 

McQuade, ženy v domácnosti, matky 15 detí a starej matky 

40 detí, ktorá v 1970 začala kampaň za ustanovenie tohto 

sviatku, jej kampaň začal podporovať senátor Jennings 

Randolph, v 1973 sa Západná Virgínia stala prvým štátom, 

ktorý oslavoval deň starých rodičov, a v roku 1978 americký 

Kongres zoficiálnil tento sviatok a september sa stal 

mesiacom starých rodičov, symbolizujúc jeseň života) 

3.5. Svetový deň modlitieb za 

kňazské a rehoľné povolania 

Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania /aj za 

duchovné povolania/ (vyhlásený pápežom Pavlom VI. 

v 1964) 

3.5. Svetový deň slobody tlače (OSN, UNESCO, vyhlásený 1993, oslavuje sa od 1994; 

v ten deň 1991 bola prijatá Windhoekská deklarácia o 

podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače na Seminári o 

podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače, 

organizovanom UNESCO a OSN v namíbijskej metropole 

Windhoek) 

4.5. Sviatok sv. Floriána, patróna 

hasičov 

 

4.5. Výročie úmrtia M. R. Štefánika  

5.5. Deň Európy (v ten deň 1949 predstavitelia 10 európskych štátov 

/Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Veľká 

Británia, Írsko, Taliansko, Dánsko, Nórsko a Švédsko/ 

v Londýne podpísali Štatút Rady Európy, čím bola 

ustanovená táto organizácia) 

8.5. Deň víťazstva nad fašizmom  

8.5. Svetový deň chôdze (Medzinárodná federácia ľudového športu – IVV, v tomto 

termíne od 2003) 



8.5. Svetový deň červeného kríža  (oslavuje sa od 1953; v ten deň 1828 sa narodil švajčiarsky 

obchodník Jean Henri Dunant, spoluzakladateľ Červeného 

kríža a prvý nositeľ Nobelovej ceny mieru) 

9.5. Deň Európy (vyhlásený v 1985 na summite EÚ v Miláne; v ten deň 1950 

francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman 

predniesol pre medzinárodnú tlač Schumanovu deklaráciu, 

vyhlásenie francúzskej vlády, vyzývajúce na vytvorenie 

organizácie, ktorá bude koordinovať uhoľný a oceliarsky 

priemysel v Európe, 18. 4. 1951 bola podpísaná Parížska 

zmluva o vytvorení Európskeho spoločenstvo uhlia a ocele, 

Montánna únia bola prvým krokom k zjednoteniu 

Európy, základným stavebným kameňom pre neskorší vznik 

EÚ 

9.5. Európsky deň opery Európsky deň opery (iniciovaný organizáciou Opera Europa, 

poprednou servisnou organizáciou pre profesionálne operné 

spoločnosti a operné festivaly v Európe so sídlom v Bruseli; 

prvýkrát sa tento deň uskutoční v 2009, téma: kreativita a 

inovácie) 

9.5. Medzinárodný deň 

sťahovavých vtákov 

(pripomína sa od 1993 z iniciatívy nadšencov v Smithsonian 

centre sťahovavých vtákov a Cornellovom ornitologickom 

laboratóriu v USA; téma na rok 2009: Oslava vtákov v 

kultúre) 

9.5.-10.5. Svetový deň sťahovavých 

vtákov 

(v 2005 pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohody o 

ochrane africko-euroázijských sťahovavých vodných vtákov 

/UNEP/AEWA – podpísaná v 1995/ vznikol nápad, aby sa 

tento deň pripomínal v celosvetovom meradle, pripomína sa 

od 2006) 

10.5. Pohybom k zdraviu Svetový deň – Pohybom k zdraviu (vyhlásený v 2002, 

uskutočňuje sa od 2003) 

druhá 

májová 

nedeľa 

Deň matiek Deň matiek (po prvý raz sa oslavoval v 1908 vo Filadelfii, 

v 1914 americký prezident Woodrow Wilson vyhlásil jeho 

oficiálnu oslavu na druhú májovú nedeľu, v Československu 

sa oslavoval od 1923 na podnet predsedníčky Čs. Červeného 

kríža Alice Masarykovej, za komunistického režimu ho 

vytlačil sviatok Medzinárodný deň žien, znova sa začal 

oslavovať v 1990) 

11-17.5. Svetový týždeň rodiny Svetový týždeň rodiny (sponzorovaný a podporovaný 

Medzinárodnou spoločnosťou priateľstva a dobrej vôle – 

ISFGW) 

13.5. Deň tulipánov  

15.5.(17.) Európsky deň minerálov (Európska asociácia priemyselných minerálov – IMA-

Europe, prvýkrát v 2007) 

15.5. Medzinárodný deň rodín Medzinárodný deň rodín /aj rodiny/ (OSN, podporovaný 

WHO, vyhlásený 1993, oslavuje sa od 1994 

17.5. Svetový deň informačnej 

spoločnosti 

Svetový deň informačnej spoločnosti /predtým Svetový deň 

telekomunikácií/ (OSN, Medzinárodná telekomunikačná 

únia – ITU, oslavuje sa od 1965; v ten deň 1865 v Paríži 

podpísali Medzinárodný telegrafný dohovor, ktorým založili 

Medzinárodnú telegrafnú úniu, 1. 1. 1934 sa premenovala na 

Medzinárodnú telekomunikačnú úniu; OSN, vyhlásený na 

zasadnutí VZ OSN v marci 2006 ako Svetový deň 

informačnej spoločnosti, pripomínal sa od 2007) 

18.5. Medzinárodný deň muzeí  (Medzinárodný výbor múzeí – ICOM, vyhlásený v 1977, 

oslavuje sa od 1978) 

21.5. Svetový deň kultúrnej diverzity Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj (OSN, 

UNESCO, vyhlásený v 2002, oslavuje sa od 2003) 



22.5. Medzinárodný deň biologickej 

diverzity 

Medzinárodný deň biologickej diverzity /aj biodiverzity/ 

(OSN, podporovaný WHO, od 1995 sa oslavoval 29. 12., 

v 2000 sa rozhodlo, že sa bude oslavovať 22. 5. – v ten deň 

1992 v kenskej metropole Nairobi prijali Konvenciu 

o biologickej diverzite) 

23.5. Svetový deň džezu  (iniciovaný v 1991 v USA jazzovým hudobníkom a 

kapelníkom D. Michaelom Dennym, v tom čase pôsobil 

v správnej rade New Jersey Jazz Society) 

23.5. Svetový deň korytnačiek (American Tortoise Rescue, iniciovaný v 2000) 

24.5. Európsky deň národných 

parkov 

(EUROPARC, oslavuje sa od 1999; v ten deň 1909 vo 

Švédsku vyhlásili prvý národný park v Európe) 

24.5. Svetový deň masmédií Svetový deň masmédií /aj komunikačných prostriedkov/ 

(ustanovený II. vatikánskym koncilom, pripomína sa od 

1966 

25.5. Deň Afriky Deň oslobodenia Afriky – Deň Afriky (v ten deň 1963 

v Addis Abebe založili Organizáciu africkej jednoty) 

25.5. Medzinárodný deň 

nezvestných detí 

(Medzinárodné centrum pre nezvestné a zneužívané deti, 

Európska federácia nezvestných a sexuálne zneužívaných 

detí; po prvý raz ho vyhlásil americký prezident Ronald 

Reagan v 1983; symbolom je modrá nezábudka) 

25.5. Sviatok sv. Urbana, patróna 

vinohradníkov 

 

26.5. Európsky deň susedov Európsky deň susedov (prvý Deň susedov sa uskutočnil 

v Paríži v 1999, iniciovaný Európskou federáciou miestnej 

solidarity ako európsky deň sa uskutočňuje od 2003) 

27.5. Medzinárodný športový 

vyzývací deň 

Medzinárodný športový vyzývací deň (uskutočňuje sa od 

1990, súťaž medzi mestami v pohybovej aktivite občanov, 

trvajúcej minimálne 15 minút, od 1990 ho koordinuje 

Medzinárodná asociácia Šport pre všetkých TAFISA) 

28.5. Deň Amnesty International Deň Amnesty International (táto medzinárodná organizácia, 

ktorá sa venuje ochrane a presadzovaniu ľudských práv 

vznikla v 1961, v ten deň 1961 britský novinár Peter 

Benenson uverejnil v novinách The Observer  článok 

Zabudnutí väzni, v ktorom vyzval čitateľov, aby sa 

pokojným spôsobom zasadzovali za prepustenie tisícov ľudí 

väznených po celom svete za politické alebo náboženské 

presvedčenie, preklad článku vyšiel na druhý deň v známych 

novinách mnohých európskych krajín a stovky ľudí naň 

reagovali svojimi listami, týmto aktom sa začalo celosvetové 

hnutie na ochranu ľudských práv) 

28.5. Medzinárodný deň akcií pre 

zdravie žien (od 1988) 

 

   

31.5. Deň bez mobilov  (iniciovaný v Českej republike v 2004) 

31.5. Deň otvárania studničiek  

31.5. Svetový deň bez tabaku (WHO, vyhlásený v 1988) 

1.6. Deň na správne rozhodnutie Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu (tradícia siaha až 

k Juliovi Caesarovi, ktorý si vraj hodil vždy mincu 

v prípade, keď správne rozhodnutie bolo nejasné, správna 

odpoveď bola „hlava“, kde bol na minci jeho portrét) 

1.6. Medzinárodný deň detí  (podnet na vyhlásenie vyšiel od Medzinárodnej federácie 

žien, Medzinárodného odborového združenia učiteľov 

a Svetovej federácie demokratickej mládeže, oslavuje sa od 

1950) 



1.6. Svetový deň mlieka (FAO, pripomína sa od 2001) 

5.6. Svetový deň životného 

prostredia 

(OSN, Program OSN pre životné prostredie – UNEP, 

podporovaný WHO, vyhlásený v 1972, oslavuje sa od 1973; 

v ten deň 1972 sa začala Konferencia OSN o životnom 

prostredí v Štokholme, ktorá viedla k založeniu UNEP) 

7.6. Výročie Memoranda národa 

slovenského 

 

8.6. Deň najlepších priateľov  

8.6. Svetový deň oceánov (vyhlásený v 1992 na Konferencii OSN o životnom 

prostredí v Riu de Janeiro) 

12.6. Svetový deň proti detskej práci  (Medzinárodná organizácia práce – ILO, pripomína sa od 

2002) 

14.6. Medzinárodný deň weblogerov 

– InWeDay 

(vznikol v 2004, z pôvodného dátumu 9. 6. sa presunul na 

14. 6; blog = internetový denníček 

14.6. Svetový deň darcov krvi (WHO, Medzinárodná federácia spoločností Červeného 

kríža a Červeného polmesiaca – IFRCCS, Medzinárodná 

federácia organizácií darcov krvi – FIODS, Medzinárodná 

spoločnosť pre krvnú transfúziu – ISBT, pripomína sa od 

2004) 

15.-21.6. Svetový týždeň otcov  (sponzorovaný a podporovaný Medzinárodnou 

spoločnosťou priateľstva a dobrej vôle – ISFGW) 

16.6. Medzinárodný deň afrického 

dieťaťa 

(Organizácia africkej jednoty – OAU, Detský fond OSN – 

UNICEF, pripomína sa od 1991; v ten deň 1976 juhoafrická 

polícia postrieľala 176 školákov v Sowete pri 

Johannesburgu, demonštrujúcich proti nízkej kvalite 

vzdelávania a za právo na vzdelávania vo vlastnom jazyku) 

17.6. Svetový deň proti rozširovaniu 

púšti a sucha 

 (OSN, vyhlásený v 1994, pripomína sa od 1995; v ten deň 

1994 v Paríži prijali Dohovor OSN o boji proti 

dezertifikácii) 

18.6. Medzinárodný deň piknikov  

20.6. Svetový deň žonglovania (Medzinárodná asociácia žonglérov – IJA, oslavuje sa od 

1995) 

21.6. Deň kvetov (letný slnovrat)  

tretia 

júnová 

nedeľa 

Deň otcov  

21.6. Európsky deň hudby (vyhlásený v 1982 Jackom Langom, vtedajším francúzskym 

ministrom kultúry) 

21.6. Medzinárodný deň trpaslíkov (oslavuje sa od 2002) 

23.6. Svetový deň hádzanej (Medzinárodná federácia hádzanej – IHF, iniciovaný 

v 1994) 

26.6. Medzinárodný deň proti 

zneužívaniu drog 

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému 

obchodovaniu s nimi (OSN, vyhlásený v 1987) 

27.6. Svetový deň rybárstva (oslavuje sa od 1985) 

29.6. Medzinárodný deň  Dunaja (Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj – ICPDR, 

EÚ, pripomína sa od 2004; v ten deň 1994 v Sofii podpísali 

Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní 

Dunaja) 
  

Zdroj: www.nocka.sk 
 


