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Aj napriek začínajúcej kríze prišlo na Slovensko v roku 2008 viac turistov ako 
v roku 2007

Bratislava 26. marca 2009. Celkový počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach 
cestovného ruchu vzrástol v roku 2008 oproti roku 2007 o 300 000. Z toho zahraničných 
návštevníkov prišlo o 80 000 a domácich o 220 000 viac. Zo zdrojových trhov, oproti roku 
2007 prišlo na Slovensko viac Čechov, Poliakov a Britov, ale menej Maďarov, Nemcov, 
Rakúšanov a Talianov. Priemerný počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích 
zariadeniach SR sa oproti roku 2007 nezmenil, dosiahol 3,1 noci. Informácie Slovenskej 
agentúre pre cestovný ruch (SACR) poskytol Štatistický úrad SR. 

SACR najviac potešil nárast našich dlhodobo najpočetnejších návštevníkov- Čechov 
o 46 000 a Poliakov, ktorých prišlo o 64 500 viac ako v roku 2007. Potešujúci bol aj 
nárast britských návštevníkov o 5%, keďže v minulom roku zriadila  SACR v Londýne 
zmluvné zahraničné zastúpenie. Najciteľnejší bol v uplynulom roku pokles nemeckej 
klientely o viac ako 11 300, o niečo menej klesli maďarskí návštevníci (3600) a Taliani 
(3500). Rakúšanov k nám v minulom roku prišlo o necelé percento menej ako v roku 
2007.    

Paradoxne napriek správam o výraznom poklese ruskej klientely z novembra minulého 
roka dosiahol počet ruských návštevníkov za rok 2008 číslo 25 982, čo je oproti 
predchádzajúcemu roku nárast o 14%. Pokles návštevnosti sa však môže prejaviť až 
v roku 2009. Zvýšené množstvo aktivít SACR v Číne, najmä počas Olympijských hier
v Pekingu, prinieslo svoje ovocie v podobe takmer dvojnásobného nárastu čínskych 
návštevníkov.

Uvedené štatistické výsledky predstavujú pre SACR nové výzvy.  Na jednej strane nás 
teší celkový nárast ubytovaných turistov, ako aj nárast návštevníkov z niektorých krajín. 
Na strane druhej pokles návštevníkov z krajín, ktoré sú pre nás prioritné nás bude 
motivovať k prehodnoteniu niektorých marketingových stratégií a činnosti zahraničných 
zastúpení Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.

SACR sa v priebehu roka 2008 podarilo zrealizovať viacero úspešných aktivít, ktorých 
cieľom bolo stimulovať príjazdový cestovný ruch na jednotlivých zdrojových trhoch. 
Zúčastnili sme sa na 39 medzinárodných výstavách cestovného ruchu, zorganizovali sme 
60 infociest pre zahraničných novinárov a touroperátorov a 78 prezentácií v zahraničí. 
Agentúra si zabezpečila výrobu 167 druhov nových propagačných materiálov, 
zrealizovala úspešnú mediálnu kampaň na CNN, Eurosporte, maďarskej a českej 
televízii, prostredníctvom oceneného propagačného spotu Rozprávková krajina. Aktuálne 



Slovenská agentúra pre cestovný ruch Pracovisko Bratislava Pracovisko Prešov IČO: 35653001
P.O. Box 35 DIČ: 2021116889
Námestie Ľ. Štúra 1 Dr. V. Clementisa 10 Reimanova 9
974 05 Banská Bystrica 821 02 Bratislava 080 01 Prešov Bankové spojenie:
Slovenská republika Slovenská republika Slovenská republika Štátna pokladnica

t + 421 (0)48 413 61 46 t + 421 (0)2 50 700 801 t + 421 (0)51 756 03 61 Č. ú.: 7000061630/8180
f + 421 (0)48 413 61 49 f + 421 (0)2 55 571 649 f + 421 (0)51 756 03 61 Č. ú.: 7000004767/8180

sacr@sacr.sk sacrba@sacr.sk presov@sacr.sk www.slovakiatourism.sk

sa vysiela rozhlasová kampaň v maďarských, poľských, ruských a českých rádiách, 
ktorá láka turistov k výberu Slovenska ako letnej dovolenkovej destinácie. 


