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A Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának
Tt. 241/1993. sz. törvénye

Zákon Národnej rady
Slovenskej republiky
č. 241/1993

AZ ÁLLAMI ÜNNEPEKRŐL,

O ŠTÁTNYCH SVIATKOCH,

A MUNKASZÜNETI NAPOKRÓL

DŇOCH PRACOVNÉHO POKOJA

ÉS AZ EMLÉKNAPOKRÓL

A PAMÄTNÝCH DŇOCH

Kelt: 1993. október 20-án

z 20. októbra 1993

Módosítva:
Tt. 201/1996., hatályos 1996. július 11-től
Tt. 156/1998., hatályos 1998. július 1-től
Tt. 285/1999., hatályos 1999. november 12-től
Tt. 396/2000., hatályos 2000. november 28-tól
Tt. 442/2001., hatályos 2001. november 5-től
Tt. 424/2010., hatályos 2011. július 11-től
Tt. 409/2015., hatályos 2016. január 1-től

Zmena:
201/1996 Z. z. s účinnosťou od 11. júla 1996
156/1998 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 1998
285/1999 Z. z. s účinnosťou od 12. novembra 1999
396/2000 Z. z. s účinnosťou od 28. novembra 2000
442/2001 Z. z. s účinnosťou od 15. novembra 2001
424/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2011
409/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő
törvényt alkotta:

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

1. §
Állami ünnepek
Az állami ünnepek az alábbiak:
a) január 1. – A Szlovák Köztársaság megalakulásának napja,
b) július 5. – Szent Cirill és Szent Metód ünnepe,
c) augusztus 29. – a szlovák nemzeti felkelés évfordulója,
d) szeptember 1. – A Szlovák Köztársaság Alkotmányának napja,
e) – november 17. - A szabadságért és demokráciáért folytatott harc napja.

§1
Štátne sviatky
Štátnymi sviatkami sú:
a) 1. január – Deň vzniku Slovenskej republiky,
b) 5. júl – sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda,
c) 29. august – výročie Slovenského národného
povstania,
d) 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky,
e) 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu.

2. §
Munkaszüneti napok
(1) Az állami ünnepek munkaszüneti napok1).
(2) További munkaszüneti napok – a vasárnapokon
kívül – az alábbi ünnepek:
a) január 6. – Urunk megjelenése (vízkereszt és a
pravoszláv karácsony),
b) nagypéntek,
c) húsvéthétfő,

§2
Dni pracovného pokoja
(1) Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja1).
(2) Ďalšie dni pracovného pokoja okrem nedieľ sú tieto
sviatky:
a) 6. január – Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný
sviatok pravoslávnych kresťanov),
b) Veľký piatok,
c) Veľkonočný pondelok,
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d) május 1. – a munka ünnepe,
e) szeptember 15. – Fájdalmas Szűzanya,
f) november 1. – Mindenszentek ünnepe,
g) december 24. – szenteste,
h) december 25. – karácsony első napja,
i) december 26. – karácsony második napja,
j) május 8. – A fasizmus felett aratott győzelem
napja.

d) 1. máj – Sviatok práce,
e) 15. september – Sedembolestná Panna Mária,
f) 1. november – sviatok Všetkých svätých,
g) 24. december – Štedrý deň,
h) 25. december – prvý sviatok vianočný,
i) 26. december – druhý sviatok vianočný,
j) 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom.

3. §
Emléknapok
A Szlovák Köztársaság emléknapjai az alábbiak:
a) március 25. – Az emberi jogokért folytatott küzdelem napja,
b) április 13. – Az igazságtalanul üldözöttek napja,
c) május 1. – A Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának napja,
d) május 4. – M. R. Štefánik halálának évfordulója,
f) június 7. – a Szlovák nemzet memorandumának
évfordulója,
g) július 5. – A külföldi szlovákok napja,
h) július 17. – A Szlovák Köztársaság szuverenitása
kikiáltásának évfordulója,
i) augusztus 4. – A Matica slovenská napja,
j) augusztus 10. – A bányaszerencsétlenségek áldozatainak emléknapja,
k) szeptember 9. – A holokauszt és a faji erőszak
áldozatainak emléknapja,
l) szeptember 19. – A Szlovák Nemzeti Tanács
megalakulásának napja,
m) október 6. – A kárpát-duklai hadművelet hőseinek napja
n) október 27. – A csernovai tragédia napja,
o) október 28. – Az önálló csehszlovák állam megalakulásának napja,
p) október 29. – Ľudovít Štúr születésének napja,
r) október 30. – a szlovák nemzet kiáltványának évfordulója,
s) október 31. – A reformáció napja,
t) december 30. – Szlovákia önálló egyháztartományként való kihirdetésének napja.

§3
Pamätné dni
Pamätnými dňami Slovenskej republiky sú:
a) 25. marec – Deň zápasu za ľudské práva,
b) 13. apríl – Deň nespravodlivo stíhaných,
c) 1. máj – Deň pristúpenia Slovenskej republiky k
Európskej únii,
d) 4. máj – výročie úmrtia M. R Štefánika,
f) 7. jún – výročie Memoranda národa slovenského,
g) 5. júl – Deň zahraničných Slovákov,
h) 17. júl – výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky,
i) 4. august – Deň Matice slovenskej,
j) 10. august – Deň obetí banských nešťastí,
k) 9. september – Deň obetí holokaustu a rasového
násilia,
l) 19. september – Deň vzniku Slovenskej národnej
rady,
m) 6. október –Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej
operácie,
n) 27. október – Deň černovskej tragédie,
o) 28. október – Deň vzniku samostatného československého štátu,
p) 29. október – Deň narodenia Ľudovíta Štúra,
r) 30. október – výročie Deklarácie slovenského národa,
s) 31. október – Deň reformácie,
t) 30. december – Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.

4. §
Átmeneti rendelkezések
A külön jogszabályok2) szerinti október 28-ai, eddig
állami ünnepként törvénybe foglalt nap az 1993-as
évben munkaszüneti nappá válik3).

§4
Prechodné ustanovenia
Doterajší štátny sviatok 28. október podľa osobitných
predpisov2) sa v roku 1993 mení na deň pracovného
pokoja3).

5. §
Hatályon kívül helyező rendelkezések
Hatályát veszti:
1. A Tt. 93/1951. sz., az állami ünnepről, munkaszüneti
napokról, valamint az emlék- és jeles napokról szóló
törvénye a Tt. 65/1965. sz., a Tt. 56/1975. sz., a Szö-

§5
Zrušovacie ustanovenia
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Zrušujú sa:
1. zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch
pracovného pokoja a o pamätných a významných
dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb., zákona č.
Pro Civis PT

3
vetségi Gyűlés Elnökségének Tt. 141/1988. sz. törvényrendelete, a Tt. 167/1990. sz. és a Tt. 218/1991. sz.
törvénye értelmében,
2. a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 348/1990. sz., 1990.
november 1-jének mint a Megbékélés napjának (A
politikai erőszak áldozatainak emléke) kihirdetéséről
szóló törvénye,
3. a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 422/1991. sz., szeptember 19-ének mint a Szlovák Köztársaság emléknapjának kihirdetéséről szóló törvénye,
4. a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt.
489/1992. sz., augusztus 29-ének mint a Szlovák Köztársaság állami ünnepének kihirdetéséről szóló törvénye,
5. a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt.
88/1993. sz., március 25-ének mint a Szlovák Köztársaság emléknapjának való kihirdetéséről szóló törvénye.

56/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 141/1988 Zb., zákona č.
167/1990 Zb. a zákona č. 218/1991 Zb.,
2. zákon Slovenskej národnej rady č. 348/1990 Zb. o
vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatka obetiam politického násilia),
3. zákon Slovenskej národnej rady č. 422/1991 Zb. o
vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej
republiky,
4. zákon Slovenskej národnej rady č. 489/1992 Zb. o
vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej
republiky,
5. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
88/1993 o vyhlásení 25. marca za pamätný deň Slovenskej republiky.

6. §
Hatályba lépés
Jelent törvény 1994. január 1-jén lép hatályba, kivéve a
4. §-t, amely a kihirdetés napján lép hatályba.

§6
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994
okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč s. k.
Ivan Gašparovič s. k.
Vladimír Mečiar s. k.

Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.

_______________
1) A Tt. 65/1965. sz., a munka törvénykönyvéről szóló
törvénye 91. §-ának 1. bek. a későbbi jogszabályok
értelmében.
2) A Tt. 93/1951. sz., az állami ünnepről, munkaszüneti
napokról, valamint az emlék- és jeles napokról szóló
törvényének 1. §-a.
3) A Tt. 93/1951. sz. törvényének 2. §-a a későbbi
módosítások értelmében.

_______________
1) § 91 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení
neskorších predpisov.
2) § 1 zákona č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o
dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov.
3) § 2 zákona č. 93/1951 Zb. v znení neskorších predpisov.
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