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Takmer polovica Slovákov tento rok plánuje letnú dovolenku. 

Najčastejšie vycestujú do Európy, viac než tretina zostane na 

Slovensku 

Takmer polovica Slovákov plánuje tento rok vyraziť na dovolenku, najčastejšie sa chystajú 

do Európy. Doprajú si prevažne týždennú dovolenku, menej už potom dvojtýždňový pobyt. Nemalé 

percento plánuje tráviť svoju dovolenku doma na Slovensku. Informácie zisťoval výskum 

spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý sa uskutočnil na vzorke päťsto respondentov starších ako 

15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panela. 

 

Takmer polovica Slovákov tento rok plánuje letnú dovolenku (48 %). V pláne ju má o niečo viac žien 

ako mužov. Muži sa zase o niečo viac priklonili k variante, že ešte nevedia, či na dovolenku v lete 

pôjdu.  

 

Viac než tretina (39 %) opýtaných dovolenkárov chce tráviť svoj letný odpočinok doma na Slovensku. 

Do susedného Česka plánuje výlet 10 %. Najväčšia časť, 61 % respondentov, však chce stráviť svoju 

dovolenku v inej krajine na území Európy. Najčastejšie si opýtaní respondenti doprajú týždenný 

pobyt (50 %), 30 % sa chystá vycestovať na dva týždne.  

Väčšinou budú cestovať autom (58 %), ale často taktiež letecky (43 %). Svoju dovolenku podnikne 

60 % cestujúcich na vlastnú päsť, tretina potom plánuje ísť s cestovnou kanceláriou (33 %). 

Respondenti, ktorí majú v lete v pláne dovolenku, si ju začínajú plánovať prevažne pol roka dopredu 

(34 %), niektorí potom tri mesiace dopredu (30 %) alebo jeden mesiac dopredu (20 %). 10 % Slovákov 

sa rado rozhoduje spontánne alebo na poslednú chvíľu. 
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Všeobecne, teda bez ohľadu na to, kam sa tento rok chystajú, majú slovenskí respondenti najviac 

v obľube letné dovolenky pri mori (46 %) – s týmto typom odpočinku sympatizujú viac ženy (54 %) 

než muži (38 %). Menšie množstvo respondentov potom preferuje turistiku v horách (20 %) alebo 

poznávacie zájazdy (19 %). Športovo-aktívnemu campu dáva prednosť len 4 % opýtaných. 
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Doplňujúce informácie: 

Spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia (www.nielsen-admosphere.sk) je dcérskou spoločnosťou výskumnej 

agentúry Nielsen Admosphere, a.s. Okrem klasických výskumov trhu (face-to-face, CAWI, CATI prieskum...) sa 

sústreďujeme aj na rozsiahle a metodologicky a technologicky náročné mediálne výskumy. Na Slovensku od 

roku 2007 realizujeme Výskum návštevnosti internetu a sociodemografie jeho užívateľov (AIMmonitor), od 

roku 2013 monitorujeme internetovú reklamu (Admosphere SK). 

Naša materská spoločnosť realizuje v Českej republike monitoring reklamy, marketingové výskumy 

a elektronické meranie sledovanosti televízie metódou TV metrov. Súčasťou skupiny Nielsen Admosphere je aj 

spoločnosť Adwind Software, ktorá vyvíja software k výskumom sledovanosti a monitoringu reklamy. 

Slovenský národný panel (www.narodnypanel.sk) je jedným z najväčších výskumných panelov na Slovensku, 

v Česku (Český národní panel – ČNP), v Poľsku a v Maďarsku. Jeho spoluvlastníkom je výskumná agentúra 

Nielsen Admosphere. Panel slúži pre kvalitné a rýchle online zbery dát o internetovej populácii SR. Obdobný 

panel pod názvom Český národný panel funguje aj v Českej republike. 
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