
Slovenský pracovný kalendár 2019 
 
Rok 2019 má 365 dní. Z nich je na Slovensku 15 sviatkov, ale 4 sviatky pripadnú na nedeľu. Pracovný diár tvorí spolu 
s platenými sviatkami 261 dní (2088 hodín). V skutočnosti budeme mať 250 pracovných dní. Znamená to, že 
odrobíme 2000 hodín. Z jednotlivých mesiacov budeme najmenej pracovať v decembri (19 pracovných dní). Po 20 
pracovných dňoch majú 4 mesiace (február, apríl, jún, november), po 21 pracovných dní bude v 4 mesiacoch (marec, 
máj, august, september), po 22 pracovných dní má január a júl, najviac pracovných dní (23) má október. 
 
Odpracujeme:  
 

 Dní Hodín Sviatky 
Január 22 176 1. Nový rok, Deň vzniku SR (utorok), 6. Zjavenie Pána/Traja králi (nedeľa) 
Február  20 160 – 
Marec  21 168 – 

1. štvrťrok má 63 pracovných dní a 504 pracovných hodín 
Apríl  20 160 19. Veľký piatok, 22. Veľkonočný pondelok 
Máj 21 168 1. Sviatok práce (streda), 8. Deň víťazstva nad fašizmom (streda) 
Jún 20 160 – 

2. štvrťrok má 61 pracovných dní a 488 pracovných hodín 
1. polrok má 124 pracovných dní a 992 pracovných hodín 

Júl 22 176 5. Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda (piatok) 
August 21 168 29. Výročie SNP (štvrtok) 

September  21 168 1. Deň ústavy SR (nedeľa), 15. Sedembolestná Panna Mária – patrónka Slovenska 
(nedeľa) 

3. štvrťrok má 64 pracovných dní a 512 pracovných hodín 
Október 23 184 – 
November 20 160 1. Sviatok všetkých svätých (piatok), 17. Deň boja za slobodu a demokraciu (nedeľa) 
December 19 152 24. Štedrý deň, 25. Prvý sviatok vianočný, 26. Druhý sviatok vianočný (utorok – štvrtok) 

4. štvrťrok má 62 pracovných dní a 496 pracovných hodín 
2. polrok má 126 pracovných dní a 1008 pracovných hodín 

 
Niekoľko zaujímavostí o budúcom roku 2019: 
Populárny blok voľna nebudeme mať. Bude iba cez Veľkú noc v trvaní 4 dní (od 19. do 22. apríla 2019). Predĺžené 
víkendy (3 dni) budú v júli (5.–7.) a v novembri (1.–3.). Pracovné voľno cez týždeň pripadne na 11 dní (vrátane Veľkej 
noci a Vianoc). Až v 4 mesiacoch nebudú žiadne sviatky. Piatok 13. bude dvakrát – v septembri a decembri. Letný čas 
by mal začať 31. marca (o 3:00) a skončiť 27. októbra (o 2:00). 
 
Prázdniny v školskom roku 2018/19: 
Vianočné prázdniny budú trvať od 22. decembra 2018 do 7. januára 2019. 
Polročné prázdniny budú v piatok 1. februára. 
Jarné prázdniny trvajú týždeň a sú rozdelené podľa krajov: 18. – 22. februára (Košický a Prešovský), 25. februára – 1. 
marca (Bratislavský, Nitrianský, Trnavský), 4. – 8. marca (Banskobystrický, Trenčianský, Žilinský).  
Veľkonočné prázdniny budú od 18. do 23. apríla. 
Školský rok skončí 30. júna 2019 a školský rok 2019/20 začne v pondelok 2. septembra 2019. 


