
 

UNESCO a OMEP  
vyhlásili tieto významné dni, ktoré by sme si mali pripomínať 

a oslavovať 
 
 
 

21. február 
Medzinárodný deň materinského jazyka (UNESCO) 

Tento deň je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materského jazyka 
(International MotherLanguageDay) a bol vyhlásený na 30. výročnej konferencii 

UNESCO v novembri 1999. 
Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materských 

jazykov po celom svete. 
 

 
2. apríl 

Medzinárodný deň detskej knihy 
V tento deň sa v roku 1805 sa narodil rozprávkar Hans Christian Andersen. 

Medzinárodný deň detskej knihy bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným 
výborom pre detskú knihu (International Board on BooksforYoungPeople – IBBY). 

Tento deň bol stanovený na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa 
Christiana Andersena v roku 1805. Účelom je podpora vydávania hodnotných kníh 

pre deti na celom svete a ich sprístupňovanie. Odporúča sa deň osláviť čítaním 
rozprávok deťom, darovaním novej knihy alebo návštevou knižnice. 

Cieľom je podnietiť lásku detí ku knihám, lásku k slovu, čítaniu, materinskému 
jazyku, literatúre, aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou života. 

 

 
10. máj 

Svetový deň – pohybom k zdraviu 
Bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002 a oslavuje 
sa od roku 2003. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z 

toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených 
nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. 

Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle 
založenom na dostatku primeraného pohybu. 

 
 



 

15. máj 
Svetový deň rodiny 

Verejnosť po celom svete si v tento dátum pripomína Svetový deň rodiny (World 
Family Day), ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 

1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej 
stavebnej bunky spoločnosti. 

Cieľom dňa je uctenie si rodiny a poukázanie na jej dôležitosť v živote človeka a 

spoločnosti. 

 
 

28. máj 
Svetový deň hier 

Svetový deň hier vyhlásila v roku 1999 International ToyLibrary Association. 
Pripojte sa tým, že sa so svojimi blízkymi a priateľmi stretnete pri jednom stole a 

zahráte si niektorú z pestrej ponuky spoločenských hier. 
Cieľom tohto dňa je podporiť význam hry a poukázať na jej socializačnú funkciu. 

 

 
 

16. jún 
Medzinárodný deň afrického dieťaťa 

Bol založený v roku 1991 Organizáciou Africkej jednoty (OAU) a Detským fondom 
spojných národov UNICEF. V tento deň v roku 1976 postrieľala juhoafrická polícia 

176 školákov v Sowete pri Johanesburgu, ktorí protestovali proti nízkej kvalite 
vzdelávania a za právo vzdelávania vo vlastnom jazyku. 

Cieľom je pripomenúť si a uctiť ich pamiatku. 
 
 
 

21. september 
Medzinárodný deň mieru 

Medzinárodný deň mieru, zavedený rezolúciou Spojených národov v roku 1981 
bol po prvýkrát slávnostne zahájený v septembri v roku 1982. Pri príležitosti jeho 

20. výročia v roku 2002, Veľké zhromaždenie Spojených národov stanovilo 21. 
september ako stály dátum Svetového dňa mieru. 

Svetový deň mieru, inak nazývaný aj Svetový deň pokoja, sa oslavuje od roku 1968 
na základe iniciatívy pápeža Pavla VI. z roku 1967. 

Cieľom je uctenie mieru a poukázanie na dôležitosť mieru v živote nás všetkých. 



 
1. október - 7. október 

Svetový týždeň detí 
Založený Medzinárodnou spoločnosťou priateľstva a dobrej vôle – ISFGW. 

 

5.október 
Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO) 

Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa 
Komenského, ale vo svete si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. 
októbra. Medzinárodný deň učiteľov (World Teacher's Day) bol vyhlásený 
UNESCO-m v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov – Odporúčania o 

postavení učiteľov, ktorá bola v tento deň v roku 1966 podpísaná. 

Cieľom je oslava učiteľov. 
 
 
 

15. október 
Svetový deň umývania rúk mydlom 

Zdvihnúť ruku za hygienu - to bola v roku 2015 téma Svetového dňa umývania rúk 
mydlom, ktorý pripadá na 15. októbra.  

Školy, centrá dennej starostlivosti, detské ihriská aj spoločenské strediská na 
celom svete prekypujú aktivitami zameranými na hygienu rúk. Svetový deň 

umývania rúk, ktorý v roku 2008 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN, od svojho 
vzniku čoraz intenzívnejšie presadzuje zlepšovanie hygienickej praxe na celom 

svete. 
Cieľom Svetového dňa umývania rúk mydlom je propagovať umývanie rúk 

mydlom v školách a vo verejných priestoroch. 
 

 
 

16. október 
Svetový deň potravy (FAO) 

Deň podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Pripomína sa od 
1981, v ten deň 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov pre výživu 

a poľnohospodárstvo – FAO. 
Úlohou je informovať verejnosť o aktivitách FAO a zvyšovať povedomie o 

problematike dostupnosti potravín v niektorých rozvojových zemiach. 
 



 
20. november 

Svetový deň detí 
V roku 1954 UNICEF tento deň vyhlásil za Svetový deň detí (UniversalChildren's 

Day). Ide o pripomienku Deklarácie práv detí, ktorá bola v tento deň prijatá. V 

tento dátum by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a 

mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné 

podmienky vo svete. 

 


