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Metodické vysvetlivky k otázkam v sčítacom formulári: 

typ A 
úroveň 2 

 

Miesto súčasného pobytu 

Miestom súčasného bydliska je: 

U novorodeného dieťaťa je to miesto súčasného bydliska matky.  

U dieťaťa v striedavej starostlivosti je to miesto na ktorom trávi väčšinou svojho času. Ak 
dieťa trávi u oboch rodičov rovnaký čas miesto, kde sa nachádzalo v rozhodujúcom okamihu 
sčítania.  

U žiaka základnej alebo strednej školy je to bydlisko rodiny (bez ohľadu na to, ako často sa 
vraciate do bydliska rodiny).  

U študenta vysokej školy ubytovaného mimo domova je to internát, študentský domov, 
prenajatý byt alebo iné miesto. 

U študenta vysokej školy v zahraničí je to príslušný štát.  

U pracujúcej osoby, ktorá je počas výkonu práce ubytovaná mimo domova a pravidelne 
sa vracia domov je to bydlisko rodiny.  

U osoby pracujúcej v zahraničí vracajúcej sa do miesta rodiny minimálne je to príslušný štát.  

U príslušníka ozbrojených síl je to bydlisko rodiny alebo iné miesto, na ktorom trávi väčšinu 
času denného odpočinku.  

U obyvateľov inštitucionálnych zariadení (napr. domov sociálnych služieb, zariadenie 
pre seniorov, domov na polceste...) je to miesto príslušného zariadenia. 

U osoby bez domova je to miesto sčítania. 

 

Súpisné číslo 

Súpisné číslo je číselné označenie domu v každej obci (čiernou farbou). 

 

Orientačné číslo 

Orientačné číslo je číselné označenie domu v obciach s uličným systémom (červenou farbou). 

 

Číslo bytu 

Údaj sa uvádza pri bytových domoch a tiež polyfunkčných, prevádzkových a iných budovách 
pokiaľ majú pridelené číslo bytu. Údaj má byť zhodný s údajom uvedeným na liste vlastníctva. 
Číslo bytu zistíte na základe adresy a mena majiteľa bytu na stránke zbgis.skgeodesy.sk. 

 

Pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny od roku 1980  

Nepretržitý pobyt znamená pobyt obyvateľa mimo územia Slovenskej republiky nepretržite po 
dobu viac ako 12 mesiacov. Pobyt v Českej republike pred 1. januárom 1993 nie je 
považovaný za pobyt v zahraničí. 

 

Vzťahy medzi členmi domácnosti  
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Vzťahy medzi členmi domácnosti vyjadrujú príbuzenský alebo iný vzťah k osobe alebo osobám 
žijúcim s Vami v jednom byte k 1. januáru 2021 v mieste Vášho súčasného bydliska. Celá 
otázka sa týka súčasného bydliska, ktoré môže ale nemusí byť zhodné s trvalým bydliskom 
(rovnako ako v otázke č. 1). Vypĺňajú sa aj vlastní aj nevlastní rodinní príslušníci, ak s nimi 
žijete v jednej domácnosti (matka, otec, syn, dcéra). Ak ste žili s deťmi a/alebo vnúčatami 
uveďte ich počet. 

 

Rodinný stav 

Rodinný stav vyjadruje právny vzťah obyvateľa vo väzbe na manželstvo.  

 

Počet živonarodených detí 

Do počtu živonarodených detí započítajte každé dieťa narodené pred 1. januárom 2021. Údaj 
sa zisťuje u ženy aj u muža. Bezdetná žena alebo bezdetný muž uvedie „0“.  

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie  

Uveďte najvyšší stupeň vzdelania, ktorý ste úspešne ukončili získaním príslušného dokladu 
o absolvovaní pred 1. januárom 2021. Na otázku odpovedáte, ak ste dovŕšili aspoň 15 rokov 
veku. 

 

Zamestnanie  

Uveďte konkrétny druh vykonávanej práce k 1. januáru 2021. Na otázku odpovedáte, ak ste 
pracujúci (osoba s trvalým pracovným pomerom, SZČO, osoba pracujúca na základe dohody 
o mimopracovnom pomere atď.) pracujúci dôchodca, osoba na materskej dovolenke alebo 
osoba na rodičovskej dovolenke ak jej pracovný pomer trvá. Na otázku neodpovedáte, ak ste 
nepracujúci dôchodca, nezamestnaný, osoba v domácnosti. Ak máte viac ako jedno 
zamestnanie, uveďte zamestnanie, v ktorom počas pracovného týždňa odpracujete viac času 
alebo z ktorého máte vyšší príjem. 

 

Miesto výkonu zamestnania 

Ak často meníte miesto výkonu zamestnania (napr. ak ste pracovník na stavbe), alebo ak 
pracujete v doprave, označte miesto výkonu bez adresy. Ak sa miesto výkonu zamestnania 
nachádza v zahraničí, uveďte názov štátu. 

 

Dochádzanie do zamestnania alebo do školy  

Uvádza sa periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy z miesta Vášho súčasného 
pobytu. V prípade ak pracujete na 12 hodinové pracovné smeny (krátky, dlhý týždeň), 
vyznačte inak ako denne. 

 

Spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy  

Spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy vyjadruje údaj o spôsobe dopravy do 
zamestnania alebo do školy. Na otázku odpovedáte, ak ste v predchádzajúcej otázke vyznačili 
možnosť dochádzania do zamestnania alebo do školy denne alebo inak ako denne. Ak 
využívate viaceré spôsoby dopravy do zamestnania alebo do školy, vyznačte jeden spôsob 
dopravy, ktorý využívate počas najdlhšieho úseku cesty. 
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Národnosť  

Národnosť vyjadruje príslušnosť k národu alebo etnickej skupine. Pre určenie národnosti 
nie je rozhodujúce štátne občianstvo, materinský jazyk, ani reč, ktorú prevažne používate.  

Ak vyznačíte možnosť „iná“, národnosť zapíšte slovom. Ak máte vzťah k ďalšej národnosti 
môžete ju uviesť v podotázke. 

Ak majú rodičia odlišnú národnosť, národnosť dieťaťa sa uvedie na základe vzájomnej dohody 
rodičov s možnosťou vyjadrenia vzťahu k ďalšej národnosti v nasledujúcej podotázke.  

 

Materinský jazyk 

Materinský jazyk je prvý jazyk, ktorým ste hovorili doma v rannom detstve. Ak ste hovorili doma 
v detstve viacerými jazykmi, vyznačte podľa vlastného rozhodnutia jeden jazyk, ktorým ste i 
hovorili najčastejšie s matkou (prípadne otcom, iným príbuzným alebo inou osobou bez 
príbuzenského vzťahu). Ak vyznačíte iný, materinský jazyk zapíšte slovom. 

 

Náboženské vyznanie  

Náboženské vyznanie znamená Váš vzťah k cirkvi, náboženskej spoločnosti, náboženstvu 
alebo členstvo v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo účasť na náboženskom živote. 

Náboženské vyznanie detí do 15 rokov sa uvádza podľa náboženského vyznania rodičov, na 
základe vzájomnej dohody rodičov.  

 
 


