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Zmenia Slováci dovolenkové plány a budú tráviť dovolenku 
v roku 2020 na Slovensku?  

Prieskum verejnej mienky 
 

Agentúra AKO, s. r. o. uskutočnila v dňoch 10. – 15.6.2020 prieskum verejnej mienky. Výberovú vzorku 
tvorilo 1000 respondentov vo veku nad 18 rokov. Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR v danom 
vekovom rozsahu z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania a kraja. Zber dát prebehol metódou CAWI cez 
online panel respondentov. Prieskum bol realizovaný exkluzívne pre Hospodárske noviny. 
 
Otázka č.1. znela: „Ak budú otvorené hranice a letiská, máte v pláne vycestovať  na dovolenku  do 

zahraničia, či už individuálne, alebo cez cestovnú kanceláriu)? Alebo budete mať obavu z nakazenia?“ 
 

Zistené bolo nasledovné:  

 

 

• Na dovolenku (do zahraničia alebo na Slovensko) pôjde viac ako polovica dospelých Slovákov 

(53,0%).  

 

• Viac ako štvrtina dospelých však  nepôjde tento rok na žiadnu dovolenku, ani ju neplánovali. Sú 

to častejšie ľudia nad 50 rokov, resp. nad 65 rokov, ľudia s nižším vzdelaním, ľudia z menších 

miest a obcí, ľudia z Prešovského a Košického kraja. 
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• 20,0% opýtaných ešte situáciu zvažuje a dovolenkové plány prispôsobí aktuálnej 

epidemiologickej situácii alebo ich aktuálnej finančnej situácii v lete 

 

• Pri prepočte zo všetkých, ktorí sú tento rok rozhodnutí  niekde dovolenkovať (či už na Slovensku 

alebo v zahraničí) , len 1/5  svoj plán nezmenila – chceli ísť do zahraničia a sú aj naďalej 

rozhodnutí sa tohto plánu držať. 

 

• Z tých, ktorí budú mať tento rok nejakú dovolenku, tretina (34,7%)  ani pred koronakrízou 

naplánovalo vycestovať do zahraničia, plánovali svoju dovolenku tráviť na Slovensku a aj budú 

dovolenkovať na Slovensku.  Sú to častejšie ľudia vo veku 30-49 rokov, ľudia z Trnavského, 

Nitrianskeho a Košického kraja.  

 

• Ďalších až 45,7% zo všetkých dovolenkárov sa však rozhodlo plán zmeniť - namiesto zahraničia 

svoju dovolenku budú tráviť na Slovensku! Sú to trochu častejšie muži ako ženy, častejšie ľudia 

vo veku 40-49 rokov, ľudia z Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja. Výška 

vzdelania nehrala pri takomto rozhodovaní o zmene dovolenky úlohu. 

 

 

 

Ak by sme analyzovali ten tú skupinu dovolenkárov, ktorí pôvodne plánovali vycestovať do zahraničia, 

zistilo sa , že takmer 70% z nich  tento svoj zámer v dôsledku koronakrízy prehodnotilo a rozhodli sa 

dovolenku radšej tráviť na Slovensku.  
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Budú slovenskí dovolenkári na Slovensku  

využívať služby cestovných kancelárií? 

 

Tým, ktorí deklarovali, že budú svoju dovolenku tráviť na Slovensku, bola položená aj ďalšia otázka.  

 

Otázka č.2. znela: „A akým spôsobom si budete zabezpečovať dovolenku na Slovensku?“ 

 

Respondenti odpovedali nasledovne:  

 % 

Cez cestovnú kanceláriu celú komplet 10,1% 

Nocľah cez cestovnú kanceláriu, ostatný program vlastnými silami 10,8% 

Nocľah aj program vlastnými silami 64,8% 

Neviem 14,3% 

 

 

 



Agentúra je členom profesijnej organizácie SAVA (Slovenská asociácia výskumných agentúr) a medzinárodných 

asociácií ESOMAR a WAPOR. Je držiteľom certifikátu kvality SAVA. Na trhu pôsobí od roku 1991. 

 

 

Častejšie budú využívať služby cestovných kancelárií na kompletné alebo aspoň čiastočné 

zabezpečenie svojej dovolenky na Slovensku   tí, ktorí pôvodne chceli dovolenkovať v zahraničí, 

ale zmenili svoje plány  ostanú na Slovensku.  

Takí, ktorí  aj pôvodne chceli dovolenkovať len na Slovensku, si väčšinou (67,7%) budú 

dovolenku organizovať sami bez pomoci cestovných kancelárií. 

 

*        *      * 
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