VIETE, ŽE

VIAC INFORMÁCIÍ

Slováci uskutočnili viac krátkodobých ciest ako
dlhodobých?

Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data

Slováci podniknú v priemere 4 dovolenkové
alebo služobné cesty za rok?

Štatistický úrad SR - https://slovak.statistics.sk/

Slováci podnikli viac domácich ciest než
zahraničných?

DataCube - http://datacube.statistics.sk/

Najviac cestujúcich bolo vo veku 35-44 rokov?
Vzhľadom na krásy Tatier bol okres Poprad
a jeho okolie najobľúbenejšou slovenskou destináciou pre Slovákov?
Najviac Slovákov cestovalo na krátkodobé cesty
do Českej republiky a na dlhodobé do Chorvátska?
Slováci preferovali dlhodobú zahraničnú dovolenkovú cestu za účelom objavovania zahraničných miest a prímorských oblastí?
Najviac ľudí cestovalo počas dlhodobej cesty na
Slovensku a v zahraničí za účelom rekreácie
a športu?

Najviac využívanou dopravou počas domácich
ciest bola automobilová doprava?

KONTAKT

Hlavným účelom krátkodobých ciest na Slovensku bola návšteva príbuzných a známych?

Najviac využívaným typom ubytovania v zahraničí bol hotelový typ ubytovania?

A VÝJAZDOVOM CESTOVNOM RUCHU
VO VYBRANÝCH DOMÁCNOSTIACH

Slováci podnikli viac služobných ciest na Slovensku než v zahraničí?

Najviac využívaným typom ubytovania na Slovensku bolo pre krátkodobé cesty ubytovanie
u známych a pre dlhodobé cesty hotelový typ
ubytovania?

ZISŤOVANIE O DOMÁCOM
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ČO JE CR 3-04 - ZISŤOVANIE
O DOMÁCOM A VÝJAZDOVOM CR?
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom
ruchu občanov SR organizuje Štatistický úrad SR
od roku 2003 v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011
o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa
zrušuje smernica Rady 95/57/ES.
Zisťovanie je realizované na základe stratifikovaného náhodného výberu vo vybraných domácnostiach na celom území Slovenskej republiky.
Účasť na tomto zisťovaní je veľmi zodpovednou
a zároveň významnou úlohou, keďže reprezentuje
výber, na základe ktorého sú údaje prepočítané na
celkovú populáciu SR vo veku od 15 rokov. Štatistický úrad SR zabezpečuje ochranu Vami poskytnutých dôverných údajov v súlade so zákonom
o štátnej štatistike č. 540/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

VÝSTUPY ZO ZISŤOVANIA
Účelom zisťovania je poskytnúť základné informácie o dopytovej stránke cestovného ruchu
domácim a zahraničným užívateľom.
Získané informácie sa spracúvajú do výsledných
tabuliek pre užívateľov:
Domácich

Domáci cestovný ruch – cestovanie občanov SR
v rámci SR, mimo ich obvyklého prostredia.
Výjazdový cestovný ruch – cestovanie občanov
SR do zahraničia.
Obvyklé prostredie - je geografická oblasť, v rámci ktorej daná osoba uskutočňuje svoje pravidelné
životné činnosti (miesto trvalého bydliska, prechodného bydliska, pracovisko, pôsobisko respondenta).

Štruktúra účasti na cestovnom ruchu
za osobným účelom v roku 2017 v %

neúčasť
na CR
29,3%

účasť
na CR
70,7%

Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Národná banka Slovenska,
Vláda SR,
súkromné a právnické osoby, atď.

52,2%

47,8%

Zahraničných
EUSTOSTAT,
OECD,
UNWTO,
ambasády, atď.

ČO JE CESTOVNÝ RUCH?
Cestovný ruch - zahŕňa činnosti návštevníkov,
cestujúcich a zostávajúcich na mieste mimo svojho
obvyklého prostredia, nie dlhšie ako jeden nepretržitý
rok, zo súkromných / osobných (dovolenka, voľný čas,
rekreácia, návšteva príbuzných a známych, ostatné
dôvody) alebo služobných dôvodov.

VYBRANÉ VÝSLEDKY
ZISŤOVANIA

Základným výstupom je publikácia Základné
ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty
za príslušný rok, ktorá ponúka informácie o:
účasti občanov SR na cestovnom ruchu doma
aj v zahraničí;
návštevníkoch v triedení podľa:
dĺžky cesty;
cieľového miesta pobytu;
Slovenská republika,
zahraničie,
socio-demografických charakteristík;
cestách s prenocovaním;
jednodňových cestách vrátane ich charakteristických premenných.

Cieľová destinácia ciest
s prenocovaním za osobným účelom
v roku 2017

34%
zahraničné cesty

66%
domáce cesty

Zdroj: www.statistics.sk

