
 
 
Kliknite na „SČÍTAŤ SA“ 
 

 
 
Kliknite na „ĎALEJ“ 
 



 
 
Kliknite na „ĎALEJ“ 
 

 
 
Vypíšete Vaše rodné číslo, predtým 
zakliknete „nie som robot“ a dáte 
„PRIHLÁSIŤ“ 



1. Aké je miesto Vášho súčasného 
pobytu?  

Miesto súčasného pobytu je Vaše stále bydlisko, na ktorom nemusíte byť prihlásený 

na trvalý pobyt. 

zhodné s trvalým pobytom iné ako miesto trvalého pobytu 

Číslo bytu   
 

2. Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt 
v zahraničí v trvaní najmenej 12 
mesiacov?  

Otázkou sa zisťuje, či obyvateľ žil niekedy od roku 1980 v zahraničí nepretržite po 

dobu viac ako 1 rok. Pobyt v Českej republike pred 1. januárom 1993 nie je 

považovaný za pobyt v zahraničí. 

áno nie 

 

 

3. S ktorými osobami bývate v byte v 
mieste Vášho súčasného bydliska?  

Ak ste žili s deťmi a/alebo vnúčatami, uveďte ich počet. Uveďte stav platný k 1. 1. 

2021. 

bývam sám nebývam sám 

bývam s: 

manžel 

manželka 

otec 

matka 

syn 

dcéra 

brat 

sestra 



svokor 

svokra 

zať 

nevesta 

starý otec 

stará matka 

vnuk 

vnučka 

prastarý otec 

prastará matka 

pravnuk 

pravnučka 

iný príbuzný (napríklad ujo, teta, bratranec, švagor, švagriná) 

kohabitujúci partner (druh) 

kohabitujúci partner (družka) 

osoba bez príbuzenského vzťahu 

 

 

4. Aký je Váš rodinný stav?  

Rodinný stav je právny vzťah obyvateľa vo väzbe na manželstvo. 

slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova 

 

 

5. V ktorom roku ste uzavreli súčasné 
alebo posledné manželstvo? 
Rok  

 

 

6. Koľko živých detí sa Vám narodilo?  

Uveďte počet všetkých Vašich živonarodených detí. Údaj sa zisťuje u ženy aj u muža. 

Bezdetná žena alebo bezdetný muž uvedie „0“. 

Počet živonarodených detí  

 

 



7. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie?  

Uveďte najvyšší stupeň vzdelania, ktorý ste úspešne ukončili získaním príslušného dokladu o 

absolvovaní pred 1. januárom 2021. 

Najvyššie dosiahnuté 

vzdelanie                          

odborné 

(učňovské) s výučným listom 

 

 

8. Aké je Vaše zamestnanie?  

Uveďte konkrétny druh Vami vykonávanej práce k 1. januáru 2021. 

mám zamestnanie nemám zamestnanie 

Zamestnanie  

 

9. Aká je adresa miesta výkonu Vášho 
zamestnania?  

Miesto výkonu zamestnania je adresa pracoviska vzťahujúca sa k Vami 

vykonávanému zamestnaniu. Uveďte stav platný k referenčnému dátumu sčítania 1. 1. 

2021. 

miesto výkonu zamestnania bez adresy (napr. taxikár, obchodník, vodič kamiónu, 

atď...) 

 

 

 

10. V akej časovej periodicite dochádzate 
do zamestnania alebo do školy?  

Periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy je údaj o pravidelnosti dochádzky do 

zamestnania alebo do školy z miesta súčasného pobytu. 

denne (v rámci pracovného týždňa) inak ako denne nedochádzam 



11. Aký spôsob dopravy využívate pri 
dochádzaní do zamestnania alebo do 
školy?  

Spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy je jeden spôsob dopravy, ktorý využívate 

počas najdlhšieho úseku cesty. 

osobný automobil vlak autobus okrem mestskej hromadnej dopravy (MHD)

MHD pešo bicykel, kolobežka iný 
 

12. Aká je Vaša národnosť?  

 k národu alebo etnickej skupine. Ak ste nenašli vyhovujúcu z ponúkaných možností, vyberte 

„iná“ a národnosť následne zapíšte slovom. 

Národnosť                       

 

13. Hlásite sa aj k ďalšej národnosti? 

Ak sa hlásite aj k ďalšej národnosti, uveďte ju podľa vlastného rozhodnutia. Pre 

určenie národnosti nie je rozhodujúce štátne občianstvo. 

hlásim sa k ďalšej národnosti nehlásim sa k žiadnej ďalšej národnosti 

 

 

 

14. Aký je Váš materinský jazyk?  

Materinský jazyk je prvý jazyk, ktorým ste hovorili doma v rannom detstve. 

Materinský jazyk                       slovenský 

 

 

 

15. Aké je Vaše náboženské vyznanie?  



Náboženské vyznanie vyjadruje Váš vzťah/príslušnosť k cirkvi, náboženskej spoločnosti 

alebo náboženstvu. 

s náboženským vyznaním bez náboženského vyznania 

 

 
 


