CESTOVNÝ RUCH V ŽILINSKOM KRAJI V ROKU 2021
Ubytovacie zariadenia v Žilinskom kraji v roku 2021 zaznamenali ešte väčšie straty
ako v prvom roku pandémie. Podľa údajov Štatistického úradu SR počet hostí klesol
na 632 827 osôb. Návštevnosť tvorili najmä domáci turisti s počtom 537 805
a predstavovali 85,0 % podiel ubytovaných osôb v kraji. Chýbali predovšetkým
zahraniční hostia, ktorých počet dosiahol 95 022 s podielom 15,0 %.
Pokračujúca pandémia v roku 2021, aj napriek postupnému uvoľňovaniu prísnych
protipandemických opatrení, negatívne ovplyvnila návštevnosť ubytovacích zariadení
počas celého roka. Návštevnosť kraja zaznamenala pokles o 22,4 % oproti roku 2020
a takmer 52 % prepad oproti rekordnému turistickému roku 2019. V porovnaní
s rokom 2020 znížil sa počet domácich turistov o 10,9 % a cudzincov až o 55,2 %.
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Spomedzi ôsmich krajov najviac osôb navštívilo turisticky významné kraje. Žilinský
kraj bol najnavštevovanejší s podielom 23,2 %. Ďalšími v poradí boli kraje Prešovský
(19,3 %) a Bratislavský (17,5 %).
Štvrtina domácich hostí bola ubytovaná v zariadeniach Žilinského kraja (25,0 %).
Za ním nasledovali Prešovský kraj 20,5 %, Banskobystrický kraj 14,9 % a Bratislavský
kraj 12,1 %.
Najviac zahraničných hostí navštívilo Bratislavský kraj s podielom 37,9 %. Ďalšími
v poradí sú Žilinský kraj 16,5 % a Prešovský kraj 15,1 %.
Štruktúra návštevníkov v Žilinskom kraji
domáci návštevníci
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Žilinský kraj dosiahol s 1 805 298 prenocovaniami spolu najvyšší podiel 22,1 %,
pred krajmi Prešovským (1 698 428) 20,8 %, Banskobystrickým (1 144 025) 14,0 %
a Bratislavským (1 007 875) 12,3 %.
V počte prenocovaní domácich návštevníkov zo Slovenska bol Žilinský kraj na
prvom mieste s podielom 22,9 % (1 536 853) pred Prešovským krajom 21,8 %
(1 462 231). Na ďalších miestach boli kraje Banskobystrický (16,0 %) a Trenčiansky
(10,6 %).
V prenocovaniach zahraničných návštevníkov Žilinský kraj s podielom 18,3 % bol
na druhom mieste za Bratislavským krajom (28,8 %) a pred Prešovským krajom
(16,1 %).
V Žilinskom kraji ubytovaní hostia najväčší záujem už tradične prejavili o pobyty
v okrese Liptovský Mikuláš (41,3 % podiel na ubytovaných návštevníkoch v kraji), pred
okresmi Žilina (21,2 % podiel) a Ružomberok (14,1 % podiel).
Rovnaké poradie je v návštevnosti domácich hostí, Liptovský Mikuláš 42,8 %
podiel, Žilina 19,5 % podiel a Ružomberok 13,6 % podiel.
Zahraniční návštevníci v okrese Žilina sa podielom 31,0 % na kraji priblížili k okresu
Liptovský Mikuláš, kde ich podiel dosiahol 32,8 %. Podiel zahraničných návštevníkov
v okrese Ružomberok bol 17,2 %.
Žilinský kraj v roku 2021 navštívilo 95 022 zahraničných návštevníkov.
V štruktúre zahraničných návštevníkov prevládali hostia z okolitých krajín. Najviac ich
pricestovalo z Českej republiky 56 132 (8,9 % z celkového počtu návštevníkov kraja).
Na druhom mieste bolo 14 365 (2,3 %) Poliakov. Ďalej nasledovali návštevníci
z Nemecka 4 442 (0,7 %), z Maďarska 3 098 (0,5 %), Ukrajiny 1 953 (0,3 %). Rovnaký
podiel po 0,2 % mali návštevníci z Rakúska (1 485), Izraela (1 082) a Litvy (1 034).

