
Sčítanie cestovateľov 2021

Cestovná kancelária Pelikán sa prostredníctvom dotazníka opýtala viac ako 6-tisíc 
respondentov v štyroch krajinách na to, ako vyzerajú ich cestovateľské plány na rok 2021. 
Cieľom prieskumu bolo zistiť, akým spôsobom ovplyvnila pandémia cestovateľské správanie a 
tiež aké faktory sú pre nich momentálne najdôležitejšími pri výbere cieľovej destinácie, 
ubytovania či spôsobu prepravy. 



Internetový portál Pelikan.sk je najväčšou 
cestovnou kanceláriou a vyhľadávačom 
leteniek na Slovensku, ktorý pôsobí 
dokopy na šiestich trhoch, z toho bol 
prieskum realizovaný na slovenskom, 
českom, maďarskom a poľskom. Výsledky 
prieskumu v kombinácií s reálnymi dátami 
o cestovateľskom dopyte, získanými 
priamo z portálu cestovnej kancelárie, 
prinášajú jedinečný prehľad o dopyte po 
cestovaní v rámci krajín Strednej Európy. 


Účel

cesty

plánuje v roku 2021

cestovať

94 %

rekreácie
82 %

návšteva rodiny
10 %

práca
2 %

cestovateľov plánuje (tento rok)

vycestovať medzi júlom a septembrom

66%

TOP 10

krajín pre rok 2021

1.   Grécko

2.   Taliansko

3.   Španielsko

4.   Chorvátsko

5.   Egypt

6.   Portugalsko

7.   USA

8.   Malta

9.   Slovensko

10. Turecko



považuje cestovanie v roku 2021

za bezpečné 

56% 8 z 10
cestovateľov plánuje cestovať lietadlom

62%

more

19%

mesto a pamiatky

19%

príroda

Typ dovolenky 2021 Typ ubytovania
42% hotel economy

15% hotel luxury

36% súkromné apartmány

7%    u rodiny/známych

cestovateľov preferuje viac kratších výletov v rámci jedného roka58% 

plánuje tento rok za cestovanie minúť

rovnako ako minulé roky, prípadne viac84% 

Dôležité faktory pri rozhodovaní

možnosť zvoliť viac odpovedí

43% 
bude tento rok pri rezervovaní 
svojej dovolenky čakať na 
lacné lety

28% 
cestovateľov bude sledovať lacné 
lety aj kompletné balíky od CK a 
rozhodne sa na základe ceny


42% opýtaných pri výbere cieľovej destinácie nevadí 
povinnosť testovania v porovnaní s 40% cestovateľov, 
ktorí uprednostňujú destinácie bez povinnosť karantény 
a testovania. 

51% cestovateľov si pri svojich cestách tento rok zakúpi 
aj cestovné poistenie, z toho 31% si okrem klasického 
poistenia zakúpi aj poistenie kryjúce neočakávané 
udalosti súvisiace s ochorením COVID-19.

cestovateľov vníma zavedenie 
COVID certifikátu pozitívne

57%

cestovateľov vníma výhody 
očkovania v súvislosti s 
cestovaním do zahraničia

73%

 Parťák na cesty
44% partner/ka 19% priatelia 26% rodina 11% sólo

Väčšina opýtaných - až 47%, ktorí tento rok neplánujú 
vycestovať, uvádza ako jeden z hlavných dôvodov obavu 
z nákazy a ohrozenia zdravia či obavu z karantény v 
zahraničí. Nasleduje obava z uzatvorenia hraníc štátu. 
Približne 19% opýtaných uviedlo, že budú opätovne 
cestovať až vtedy, keď budú zaočkovaní, finančné 
dôvody uvádza zhruba 24%.

6%
cestovať

neplánuje

Čo by cestovateľom pomohlo s rozhodovaním

možnosť zvoliť viac odpovedí
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