
Sládkovičova 4, P.O. Box 293, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378 
 e-mail: info@focus-research.sk, wwwwww..ffooccuuss--rreesseeaarrcchh..sskk 

PRESS RELEASE 
 

From/ Od: Martin Slosiarik 

Tel: +421 2 529 31 366 kl. 104 

Date/Dátum: 6.7.2016 

Page/Strany: 2 

Subject/Vec: Dovolenkové plány obyvateľov Slovenska 
 
 
Pred niekoľkými dňami sa začalo letné dovolenkové obdobie. Koľko percent obyvateľov 
Slovenska sa chystá na letnú dovolenku a kam? Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch              
14.6. – 20.6.2016 prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 
1003 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, 
veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. 
 
Respondentom boli v prieskume položená nasledujúce otázky: 
 
OTÁZKA 1: "Chystáte sa tento rok ísť na letnú dovolenku mimo miesta vášho bydliska, či 
už na Slovensko alebo do zahraničia?"  
 
Tab1. Letná dovolenka mimo miesta bydliska 
áno 44,7%  

nie 55,3%  
 
Takmer polovica (45%) respondentov sa tento rok chystá ísť na letnú dovolenku mimo 
miesta svojho bydliska, či už na Slovensko alebo do zahraničia. Viac ako polovica (55%) 
respondentov na otázku o letnej dovolenke odpovedala záporne.  
 
 
OTÁZKA 2: "V ktorej krajine plánujete stráviť letnú dovolenku?"  
 
TAb2: Plánované miesto letnej dovolenky 

 Prepočet z tých, ktorí sa 
chystajú na letnú dovolenku 

(448 respondentov) 
doma na Slovensku  31% 

Chorvátsko  26% 

Bulharsko  7% 

Taliansko  7% 

Česká republika 5% 

Španielsko  4% 

Grécko  3% 

Maďarsko  3% 

Turecko 2% 

Egypt  2% 

Francúzsko  2% 

Rakúsko  1% 

Tunisko  1% 

Anglicko  1% 

iná krajina  3% 

ešte nevie 2% 
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Celkovo pre dve tretiny (67%) respondentov, ktorí sa toho roku chystajú ísť na letnú dovolenku, je 
cieľovou destináciou zahraničie. Necelá tretina (31%) respondentov plánuje stráviť letnú 
dovolenku na Slovensku. Zvyšné 2% respondentov zatiaľ nevedia, kde strávia plánovanú letnú 
dovolenku.   
 
V rámci zahraničia, ako miesta plánovanej dovolenky, boli najčastejšie uvádzané krajiny Chorvátsko 
(26% z tých, čo plánujú letnú dovolenku), Bulharsko (7%), Taliansko (7%), Česká republika (5%), 
Španielsko (4%), Grécko (3%) a Maďarsko (3%). Menej často boli menované Turecko (2%), Egypt 
(2%), Francúzsko (2%), Rakúsko (1%), Tunisko (1%), Anglicko (1%) a iné krajiny (3%). 
 
 
OTÁZKA 3: "Zmenila momentálna bezpečnostná situácia vo svete (teroristické útoky, 
utečenci a pod.) vaše rozhodnutie, v ktorej krajine strávite letnú dovolenku? Ak áno: Do 
ktorej krajiny ste pôvodne plánovali ísť na letnú dovolenku?"  
 
TAb3: Zmena rozhodnutia o mieste plánovanej dovolenky v dôsledku momentálnej bezpečnostnej 
situácie vo svete 

 Prepočet z tých, ktorí sa 
chystajú na letnú dovolenku 

(448 respondentov) 
zmenili rozhodnutie 20% 

nezmenili rozhodnutie  80% 

 
 
Pätina (20%) respondentov, ktorí sa toho roku chystajú ísť na letnú dovolenku, zmenila svoje 
rozhodnutie, v ktorej krajine strávi svoju letnú dovolenku pod vplyvom aktuálne 
bezpečnostnej situácie vo svete. Naopak, momentálna bezpečnostná situácia vo svete nemala 
žiadny vplyv na rozhodnutie o destinácii v prípade 80% respondentov, ktorí plánujú letnú dovolenku.  
 
 
 
TAb4: Aktuálne miesto letnej dovolenky verzus pôvodne plánované miesto letnej dovolenky (prepočet 
z tých, ktorí sa chystajú na letnú dovolenku; 448 respondentov) 

 Aktuálne miesto  
letnej dovolenky 

Pôvodne plánované 
miesto letnej dovolenky

Rozdiel 

doma na Slovensku  31% 25% +6% 

Chorvátsko  26% 25% +1% 

Bulharsko  7% 6% +1% 

Taliansko  7% 8% -1% 

Česká republika 5% 5% - 

Španielsko  4% 3% +1% 

Grécko  3% 6% -3% 

Maďarsko  3% 2% +1% 

Turecko 2% 7% -5% 

Egypt  2% 4% -2% 

Francúzsko  2% 2% - 

Rakúsko  1% 1% - 

Tunisko  1% 1% - 

Anglicko  1% 1% - 

iná krajina  3% 2% - 

ešte nevie 2% 2% - 

 
 
 


