Dovolenkové cesty občanov SR v roku 2012
Občania Slovenska v roku 2012 zrealizovali spolu 5 508 874 dlhodobých a krátkodobých ciest, o 19,6%
menej ako v roku 2011, pričom 58% z nich uskutočnili v Slovenskej republike a 42% v zahraničí.
Dlhodobých ciest, na ktorých strávili aspoň štyri noci, bolo 64%, krátkodobých, najviac do troch nocí,
bolo 36%. V priemere strávili celkovo na dovolenke 6 nocí, pričom na Slovensku to bolo 4,9 nocí
a v zahraničí 7,6 nocí. Celkovo vynaložili v priemere na cestu 388 eur, čo je o 40,6% viac ako v roku
2011. Nižšie priemerné výdavky pritom pripadli na pobyt na Slovensku, a to vo výške 217 eur, čo je
o 50,7% viac ako v roku 2011. V zahraničí na dovolenke Slováci v roku 2012 priemerne utratili 628 eur,
o 32,2% viac ako v predchádzajúcom roku. Dlhodobé cesty uskutočnené na Slovensku trvali zhruba
týždeň (7,5 nocí), v zahraničí 9 nocí. V prípade krátkodobých ciest, či už boli realizované doma alebo
v zahraničí, bol priemerný počet prenocovaní 2,1. Dlhodobé pobyty na Slovensku stáli našich občanov
v priemere 300 eur, o 35,1% viac než v roku 2011, v zahraničí ich to vyšlo na 708 eur, o 23,8% viac
v porovnaní s rokom 2011. Krátkodobé cesty na území Slovenska im vytiahli z peňaženky 130 eur,
v zahraničí 262 eur.
Najviac dlhodobých ciest v SR za osobným účelom, celkom 59,5%, bolo realizovaných s cieľom
dovolenky, voľného času a rekreácie. Z nich predstavovala rekreácia a šport 43%, wellness pobyty
7,4%, agroturistika 5,4 % a poznávacie pobyty 3%. Dlhodobé cesty spojené s návštevu príbuzných
a známych tvorili 27%.
Podobne v prípade krátkodobých ciest za osobným účelom bolo 55,9% týchto ciest uskutočnených
z dôvodu trávenia dovolenky, voľného času a rekreácie. Z toho 29% boli krátkodobé pobyty spojené
s rekreáciou a športom, 10 % tvorili wellness pobyty, 7,8 % agroturistika, 4,2 % kultúrne akcie, 3,1 %
poznávacie pobyty a 1,8 % športové podujatia. Kvôli návšteve príbuzných a známych bolo
realizovaných 39,4 % krátkodobých ciest našich občanov. Na krátkodobé aj dlhodobé pobyty v rámci
našej krajiny cestovali najviac Slováci vo vekovej kategórii 25 – 44 rokov.
Na svojich dovolenkových pobytoch v SR vyhľadávali naši občania hlavne mestá a hory. Pri dlhodobých
cestách sa ubytovávali prevažne u príbuzných a priateľov (29,7%) a v hoteloch a podobných
ubytovacích zariadeniach (29,2 %). V prípade krátkodobých ciest prevažovalo ubytovanie u príbuzných
a priateľov (42,7%), za ním nasledovalo ubytovanie v hoteloch a podobných ubytovacích zariadeniach
(26,8%). Na cestovanie na krátkodobé aj dlhodobé pobyty využívali najmä automobilovú dopravu.
Slováci cestovali do zahraničia v roku 2012 na dlhodobé pobyty prevažne za rekreáciou a športom
(59,7%), kým v prípade krátkodobých ciest prevažovala návšteva príbuzných a priateľov (31,7%).
Za dlhodobým pobytom išli do prímorskej oblasti (56,1%), krátkodobé pobyty sa sústreďovali prevažne
do miest (61,1%). Na dlhodobé pobyty využívali predovšetkým leteckú dopravu (40,3%), na krátkodobé
cesty uprednostnili automobilovú dopravu (62,8%).
Na krátkodobé cesty chodili Slováci v rámci domácej krajiny najradšej do okresu Poprad, mesta
Bratislava a okresu Liptovský Mikuláš. Na krátkodobý zahraničný pobyt si vyberali najmä Českú
republiku, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko, teda ľahko dostupné susedné krajiny. Slovenským favoritom
na dlhodobé pobyty boli pre našich občanov okresy Poprad, Liptovský Mikuláš a Banská Bystrica.
Na dlhodobé dovolenkové cesty do zahraničia Slováci najradšej cestovali v roku 2012 do Chorvátska
(20,5%), nasledovalo Taliansko (9,9%) a Turecko (8,3%).
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