
Vaše najkrajšie

Vianoce
Výsledky nášho veľkého
vianočného prieskumu



Vianočné obdobie milujú asi všetci, deti 
aj dospelí. No každý má na nich rád niečo 
iné. Pre niekoho je to práve dobré jedlo, 
bohatá hostina, tradičné koláče alebo ešte 
jedna porcia zemiakového šalátu navyše.
Iní sa tešia najmä na to, že strávia sviatky
s najbližšími. Mnohí sa nevedia dočkať 
darčekov. Ďalší čakajú len na to, ako uvidia 
šťastné tváre obdarovaných. 

Veď skúste sa opýtať ľudí navôkol, čo majú
na Vianociach najradšej. Alebo bez čoho si 
nevedia sviatky predstaviť. My sme to skúsili
v našom veľkom vianočnom prieskume
a dostali sme viac ako 14 900 rôznych
odpovedí zo všetkých kútov Slovenska.
A viete, čo sme zistili? Dozviete sa na ďalších 
stránkach tohto e-booku. Niektoré výsledky 
vás možno prekvapia. Čo však vieme určite,
je to, že tie najkrajšie Vianoce sú aj tak tie 
vaše. Želáme vám veselé Vianoce podľa 
vašich predstáv, milí priatelia. 



Tip
Aby mali peknú farbu, potierame me-
dovníčky pred pečením  žĺtkom vyšľa-
haným s 1PL mlieka.

Želáme vám,
aby ste Vianoce strávili presne

podľa svojej chuti.



Vianoce si očividne neviete predstaviť bez
lineckých koláčikov. A ako sú na tom iné koláče?

A takto hviezdia jednotlivé tvary medovníčkov na vašom 
slávnostnom stole. Dinosaura by ste nečakali, však?

biskupský chlebíček

čokoládové „šuhajdy“ s orieškami

kokosové guľky

koláč „štedrák“

linecké koláčiky

makrónky

muffiny

štrúdľa

tvarohový koláč/cheesecake

vanilkové rožky

„smajlík“

anjel

dinosaurus

hviezda

kométa

ryba

snehuliak

stromček

vianočná guľa

zvonček 

1,6 %

0,8 %

11 %

7,8 %

8 %

0,3 %

6,7 %

4,3 %

0,4 %

3,5 %

0,8 %

3,3 %

4,0 %

27,3 %

1,2 %

1,3 %

29,1 %

16,6 %

37,1 %

34,7 %







w

Bez kapusty bol by Štedrý večer pustý... A to až pre viac 
ako 10 000 respondentov, ktorí na Vianoce večerajú 

kapustnicu.

Keď vás kapor až tak neberie, siahnete po lososovi. 
Pozrite si, aké výsledky ďalej vyplávali na povrch.

cesnakovú

halászle

hríbovú

kapustnicu

rajčinovú

slepačiu

šošovicovú

vždy máme niečo iné

kapor (vyprážaný)

losos

pangasius

pstruh

šťuka

tento rok žiadna ryba nebude

0,1 %

45,3 %

3,5 %

20,3 %

11,6 %

15,8 %

70 %

Recepty a tipy na tie

najlepšie kapustnice nájdete

v našom ďalšom e-booku.

2,5 %

2,2 %

6,7 %

11,2 %

1,1 %

0,2 %

9,4 %



Recepty a tipy na tie

najlepšie zemiakové šaláty

nájdete v našom ďalšom e-booku.



Takto ste sa stotožnili s výrokmi o zemiakovom 
šaláte. Majonézu Slováci jednoducho milujú.

Obliekate si niečo špeciálne
na Štedrý deň? 

Cibuľa patrí do každého zemiakového 
šalátu a čím viac, tým lepšie.

Najlepšia verzia je s vajcami!

Tento rok tú majonézu možno
vynecháme.

Zemiakový šalát bez majonézy?
To nie je ono. 

Zemiakový šalát máme radšej bez
cibule, nikdy ju tam nedávame. Načo?

Zemiakový šalát robíme podľa toho,
čo máme doma, vždy je iný.

dáme si niečo neformálne
(rifle, tričko, sveter a pod.)

domácky a hlavne pohodlne
(pokojne aj tepláky)

obliekame sa slávnostne
(sukňa, košeľa, šaty a pod.)

12,8 %

20,6 %

9,1 %

15,5 %

4,2 %

63,9 %

63,2 %

4,1 %

6,6 %







Zo 14 977 respondentov má až 10 250
umelý vianočný stromček. 

Na Vianoce sme tu jeden pre druhého. Pri vianočnom 
stole sa stretávate najčastejšie v počte 3 - 5 ľudí.

nemáme stromček

umelý

v kvetináči

vyrobený z rôznych materiálov
a dekorácií

živý

2 alebo menej

3 – 5

6 a viac

0,7 %

8,5 % 63,9 %

2,3 %

27,7 %

1,3 %

27,3 %

68,4 %





Červená farba kraľuje vašej tohtoročnej 
vianočnej výzdobe.

Kedy ozdobujete vianočný stromček?

biela

červená

čierna

fialová

modrá

prírodné farby a materiály

strieborná

zelená

zlatá

1. decembra

asi 2 týždne pred Štedrým dňom

máme ho ozdobený po celý rok

na Mikuláša

na Štedrý deň

niekedy v týždni pred Štedrým dňom

13,1 %

3,6 %

15,5 %

18,5 %

54,6 %

7,2 %

0,2 %

0,6 %

2,8 %

5,6 %

8,0 %

14,0 %

3,1 %

15,5 %

37,6 %







Aj v darčekoch máte jasno - radšej viacero
malých ako jeden veľký.

Aký typ darčeka uprednostňujete? 

jeden veľký

viacero malých

elektroniku 

hračky

knihy

kozmetiku

najradšej darujem zážitky

niečo, čo poteší aj domácich miláčikov

obuv, oblečenie

potreby do domácnosti

športové potreby

vlastnoručne vyrobené

14,5 %

12,7 %

13,3 %

8,9 %

19,1 %

10,9 %

18,4 %

8,2 %

2,8 %

2,5 %

3,2 %

85,5 %



Viac ako tretina z vás si doma nôti
Tichú noc, svätú noc.  Už ste si pustili vianočný

Spotify playlist na našej stránke?

All I Want For Christmas Is You
(Mariah Carey)

Búvaj dieťa krásne

Driving Home for Christmas (Chris Rea)

hollywoodska Let It Snow!

Každý deň budú vraj Vianoce

Last Christmas (Wham!)

Merry Christmas Everyone
(Shakin' Stevens)

Nesiem vám noviny

španielska Feliz Navidad

Tichá noc, svätá noc

10,3 %

5,4 %

2,5 %

15,9 %

21,8 %

1,9 %

1,6 %

2,3 %

35,3 %

3,0 %



Na Vianoce milujeme tradície. A tieto
neodmysliteľne patria k tým vašim.

krájanie jablka

pôst

prestreté o jedno miesto navyše

rozhadzovanie orechov do kútov

spievanie vianočných kolied 

šupiny z kapra alebo peniaze
pod obrusom

vysvätenie domu

žiadne nepraktizujeme

18,4 %

9,9 %

8,2 %

11,6 %

21,5 %

3,9 %

4,0 %

22,5 %







Najlepšie Vianoce sú aj tak
tie podľa vašej chuti. 

Užite si ich naplno.


