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PRIESKUM

 

Centrum sociálnych výskumov pri Inštitúte informatiky a štatistiky (CSV pri Infostate) na podnet 
Ministerstva dopravy SR uskutočň
občanov v Slovenskej republike 
pre zahraničných turistov o ich pobyte na Slovensku.

Oslovené osoby, čiže respondenti
alebo skoro na konci svojho pobytu (de
rokov . Respondentmi musia byť
Liptovský Mikuláš a okolie. Obča
Údaje sa nevypĺňajú s viacerými osobami zo skupiny turistov, ktorí majú spolo
skupiny sa osloví iba jedna osoba

Turisti sa vyh ľadávajú LEN pod
k vyh ľadávaniu turistov je poslaná každému anketárovi zvl áš
tiež priložený dotazník, ktorý je 
nemecký, ruský a ukrajinský).  

Pri tvorbe dotazníka sa bralo do úvahy, že 
aby ste vy – ako náš anketár – ovládali niektorý z
– respondent má na prednej strane 
záznamového hárku. Taktiež má pri každej otázke príklad požadovaného vyplnenia. 

 

Záujemcovia o prácu anketára sa môžu priamo prihlási

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
Centrum sociálnych výskumov
Leškova 16 
817 95  Bratislava 15 
 
telefón: 02/ 59 379 393 
email: csv@infostat.sk 

Už teraz sa tešíme na našu spoluprácu.

 
S pozdravom, 
 
PhDr. Tibor Kružlík, 
vedúci CSV pri Infostate 
 

 
Leškova 16, 817 85  Bratislava 15

PRIESKUM - AKTÍVNY CESTOVNÝ RUCH 

Centrum sociálnych výskumov pri Inštitúte informatiky a štatistiky (CSV pri Infostate) na podnet 
uskutočňuje prieskum Dovolenkové a služobné cesty zahrani

Slovenskej republike - zisťovanie o aktívnom cestovnom ruchu
ich pobyte na Slovensku. 

espondenti, v tomto prieskume majú byť ZAHRANIČ
ro na konci svojho pobytu (deň až dva pred odchodom zo Slovenska) vo veku 
espondentmi musia byť OBČANIA INÝCH ŠTÁTOV, napríklad tí, ktorí práve navštívili 

čania Slovenskej republiky do tohto prieskumu nesmú by
viacerými osobami zo skupiny turistov, ktorí majú spoločný rozpo

sa osloví iba jedna osoba.  

LEN pod ľa KRAJINY ICH TRVALÉHO POBYTU ,
adávaniu turistov je poslaná každému anketárovi zvl ášť. V materiáloch, ktoré zasielame, 

 preložený do šiestich jazykových mutácií (maďarský, 

ralo do úvahy, že ho nebudete turistom predčítavať
ovládali niektorý z uvedených jazykov, hoci je to iste výhoda. No t

respondent má na prednej strane všetky potrebné inštrukcie, ako má postupova
záznamového hárku. Taktiež má pri každej otázke príklad požadovaného vyplnenia. 

Záujemcovia o prácu anketára sa môžu priamo prihlásiť na týchto kontaktoch

Inštitút informatiky a štatistiky 
Centrum sociálnych výskumov 

Už teraz sa tešíme na našu spoluprácu.  

 

Leškova 16, 817 85  Bratislava 15 

Centrum sociálnych výskumov pri Inštitúte informatiky a štatistiky (CSV pri Infostate) na podnet 
Dovolenkové a služobné cesty zahrani čných 

ovanie o aktívnom cestovnom ruchu , ktorý tvoria otázky 

 ZAHRANIČNÍ TURISTI na konci 
 až dva pred odchodom zo Slovenska) vo veku 18 a viac  

, napríklad tí, ktorí práve navštívili 
nia Slovenskej republiky do tohto prieskumu nesmú byť zaradení. 

čný rozpočet. Z takejto 

 pridelená smernica 
materiáloch, ktoré zasielame, je 

ďarský, český, poľský, 

čítavať. Nie je preto nutné, 
uvedených jazykov, hoci je to iste výhoda. No turista 

inštrukcie, ako má postupovať pri vypĺňaní 
záznamového hárku. Taktiež má pri každej otázke príklad požadovaného vyplnenia.  

kontaktoch: 


