
#028: (B) Školské prázdniny 
 
Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu SlovakforU. 
 
Volám sa Zuzana a mojím snom je pomôcť vám naučiť sa slovenčinu. 
Všetky informácie k podcastu spolu s prekladmi do ruštiny a ukrajinčiny nájdete na 

www.slovakforu.sk.   
 
Dnes si povieme o tom, kedy sú školské prázdniny. 
 
Poďme na to! 
 
V ľahšej úrovni podcastu na tému “Počasie” sme si povedali, ako sa spýtať, aké je počasie 

alebo aké počasie bude a povedali sme si pár základných výrazov.  
 
V tejto časti, ktorá bude trochu ťažšia a zameraná viac na počúvanie, si povieme o tom, 

kedy sú školské prázdniny. 
 
Školské prázdniny majú základné a stredné školy, vysoké školy sa riadia akademickým 

kalendárom a spravidla mávajú v rovnakom období len letné prázdniny, no aj počas týchto 

prázdnin zvyknú mať voľno skôr, podľa toho ako študenti dokončia skúšky a výučbu začínajú 

neskôr.  
V škôlkach sa termíny prázdnin môžu mierne líšiť, niektoré škôlky sú otvorené aj počas 

školských prázdnin a niektoré majú prázdniny v tie isté dni, ako základné a stredné školy. 
 
Posledné a zároveň prvé prázdniny v roku sú vianočné prázdniny. Začínajú spravidla v 

týždni pred vianocami a končia po sviatku Troch kráľov, ktorý je šiesteho januára. Viac o 

sviatkoch na Slovensku si môžete vypočuť v epizóde 26 s názvom “Štátne sviatky”. Keď 

som bola menšia, počas týchto prázdnin vždy nasnežilo a mohli sme sa s kamarátmi a 

spolužiakmi vonku sánkovať, guľovať, stavať si snehuliakov či dokonca tí starší vedeli 

postaviť iglu, domček zo snehu. Posledných pár rokov už veľa snehu nie je, iba na horách a 
na severe Slovenska, v Bratislave a na juhu Slovenska nasneží zriedka a sneh dlho 

nevydrží.  
 
Počas zimy sú aj polročné prázdniny. Je to jeden deň voľna, spravidla piatok a tieto 

prázdniny pomyselne oddeľujú prvý školský polrok, ktorý začína v septembri a končí v 

januári od druhého polroka, ktorý začína vo februári a končí v júni. Viac o tom, ako to u nás 

vyzerá v škole si povieme v ďalšej epizóde. Tento rok boli polročné prázdniny štvrtého 

februára. 
 
Po týchto prázdninách nasledujú jarné prázdniny. Volajú sa síce jarné, no väčšinou je počas 

nich ešte zima a rodiny tieto dni využívajú napríklad na lyžovačku. Jarné prázdniny trvajú 

týždeň a začínajú približne v polke februára. Špecialita týchto prázdnin je, že každý kraj ich 

má v inom termíne. Krajov je osem. Prvý týždeň majú prázdniny Košický a Prešovský kraj, 

potom Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj no a tretí týždeň Banskobystrický, Žilinský a 

http://www.slovakforu.sk/


Trenčiansky kraj. Toto rozdelenie na tri termíny pretrváva od 80. rokov minulého storočia, 

kedy sa prázdniny museli deliť z dôvodu dopravnej situácie a nedostatku ubytovacích 

kapacít.  
Veľkonočné prázdniny začínajú každý rok inak, podľa toho, kedy sú veľkonočné sviatky. 

Voľné dni majú žiaci a študenti od štvrtka do utorka, končia a začínajú sa učiť v stredu.  
 
Najdlhšie školské prázdniny sú letné prázdniny. Ako názov napovedá, sú v lete. Hovorí sa 

im aj veľké prázdniny. Začínajú 1. júla a končia 31. augusta. Keďže je na Slovensku sviatok 

prvého septembra, najskôr sa ide do školy druhého.    
Vedeli ste, že veľké prázdniny mali deti pôvodne v septembri a októbri? Reformátor cisár 

Jozef II. ich v roku 1787 presunul na letné mesiace. 
 
Predposledné prázdniny v roku sú jesenné prázdniny. Zvyknú byť posledné dva pracovné 

dni v októbri, štvrtok a piatok. Niekedy vyjdú tieto dva dni tak, že aj sviatok prvého novembra 

vychádza na pracovný deň a tak sa tieto prázdniny trošku predĺžia, z čoho má asi väčšina 

deciek radosť.  
 
Posledné prázdniny sú vianočné prázdniny, o ktorých sme hovorili na začiatku epizódy.  
 
O akých témach by ste radi počúvali?  Môžete mi napísať na email slovakforu@gmail.com. 
 
 
Všetky transkripty a cvičenia nájdete na www.slovakforu.sk.  
 
Tak a to bolo na dnes všetko. 
Ak sa vám podcast páči, zdieľajte ho prosím svojim kamarátom. 
Teším sa na vás v ďalšej časti. 
Prajem vám nádherný deň. 
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