
 

ŠTRUKTÚRA ZISŤOVANÝCH ÚDAJOV O OBYVATEĽOCH  

§ 1 písm. a) Miesto trvalého pobytu  štát 

kraj 

okres 

obec (mestská časť) 

časť obce 

ulica 

súpisné číslo, orientačné číslo 

číslo bytu  

§ 1 písm. b) Miesto súčasného pobytu štát 

kraj 

okres 

obec (mestská časť) 

časť obce 

ulica 

súpisné číslo, orientačné číslo 

číslo bytu  

typ domu alebo iného obydlia 

mesiac a rok začiatku pobytu 

§ 1 písm. c) Pobyt v zahraničí a rok príchodu 

do krajiny od roku 1980 

štát 

rok posledného príchodu do Slovenskej 

republiky 

§ 1 písm. d) Pohlavie muž 

žena 

§ 1 písm. e) Dátum narodenia deň 

mesiac 

rok 

§ 1 písm. f) Rodinný stav  slobodný, slobodná 

ženatý, vydatá 

rozvedený, rozvedená 

vdovec, vdova  



 

§ 1 písm. g) Rok uzavretia manželstva rok 

§ 1 písm. h) Počet živonarodených detí číselný údaj 

§ 1 písm. i) Štát a miesto narodenia štát 

okres 

obec, mestská časť 

§ 1 písm. j) Štátna príslušnosť štát 

bez štátnej príslušnosti 

§ 1 písm. k) Súčasná ekonomická aktivita pracujúci (okrem dôchodcov)  

pracujúci dôchodca 

osoba na materskej dovolenke 

osoba na rodičovskej dovolenke  

nezamestnaný 

žiak strednej školy 

študent vysokej školy 

osoba v domácnosti 

dôchodca 

príjemca kapitálových príjmov 

žiak základnej školy  

dieťa do začatia povinnej školskej dochádzky 

iná 

§ 1 písm. l) Zamestnanie podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní     

SK ISCO-082) 

§ 1 písm. m) Odvetvie ekonomickej činnosti   podľa štatistickej klasifikácie ekonomických 

činností SK NACE Rev. 28) 

§ 1 písm. n) Postavenie v zamestnaní zamestnanec  

podnikateľ so zamestnancami   

podnikateľ bez zamestnancov 

iné 

§ 1 písm. o) Najvyššie dosiahnuté vzdelanie bez školského vzdelania 

základné vzdelanie 

základné – 1. stupeň základnej školy 

základné – 2. stupeň základnej školy 

                                                           
8) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia 

ekonomických činností. 



 

stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez 

maturity) 

bez výučného listu (zaškolenie, zaučenie) 

s výučným listom  

s vysvedčením o záverečnej skúške 

úplné stredné vzdelanie (s maturitou) 

odborné (učňovské) s výučným listom 

všeobecné 

odborné 

vyššie odborné vzdelanie 

nadstavbové (maturita absolventov 

učebných odborov stredných odborných 

škôl) 

pomaturitné (pomaturitné kvalifikačné)  

vyššie odborné (absolventská skúška, 

absolventský diplom) 

vysokoškolské vzdelanie 

vysokoškolské 1. stupňa  

vysokoškolské 2. stupňa  

vysokoškolské 3. stupňa  

§ 1 písm. p) Miesto výkonu zamestnania štát 

kraj 

okres 

obec (mestská časť) 

časť obce 

ulica 

súpisné číslo, orientačné číslo  

§ 1 písm. q) Miesto školy štát 

kraj 

okres 

obec (mestská časť) 

časť obce 

ulica 

súpisné číslo, orientačné číslo  



 

§ 1 písm. r) Periodicita dochádzky do 

zamestnania alebo do školy 

denne 

inak ako denne  

nedochádzam 

§ 1 písm. s) Spôsob dopravy do zamestnania 

alebo do školy  

osobný automobil 

vlak 

autobus okrem mestskej hromadnej dopravy 

(MHD) 

MHD 

pešo 

bicykel, kolobežka 

iný 

§ 1 písm. t) Národnosť slovenská 

maďarská 

rómska 

rusínska 

česká 

ukrajinská 

nemecká 

moravská 

poľská 

ruská 

vietnamská 

bulharská 

chorvátska 

srbská 

židovská 

rumunská 

albánska 

rakúska 

grécka 

sliezska 

iná 

 



 

§ 1 písm. u) Materinský jazyk slovenský 

maďarský 

rómsky 

rusínsky 

český 

ukrajinský 

nemecký 

poľský 

ruský 

vietnamský 

anglický 

chorvátsky 

srbský 

taliansky 

jidiš alebo hebrejský 

arabský 

francúzsky 

rumunský 

albánsky 

španielsky 

iný 

§ 1 písm. v) Náboženské vyznanie bez náboženského vyznania 

s náboženským vyznaním: 

Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej 

republike (rímskokatolícke) 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 

na Slovensku (luteránske) 

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 

(gréckokatolícke) 

Reformovaná kresťanská cirkev na 

Slovensku (kalvínske) 

Pravoslávna cirkev na Slovensku 

(pravoslávne) 

Náboženská spoločnosť Jehovovi 

svedkovia v Slovenskej republike 



 

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská 

oblasť 

Kresťanské zbory na Slovensku 

Apoštolská cirkev na Slovensku 

Bratská jednota baptistov v Slovenskej 

republike (baptistické) 

Cirkev bratská v Slovenskej republike 

Cirkev adventistov siedmeho dňa, 

Slovenské združenie 

Ústredný zväz židovských náboženských 

obcí v Slovenskej republike 

Cirkev československá husitská na 

Slovensku 

Starokatolícka cirkev na Slovensku 

(starokatolícke) 

Bahájske spoločenstvo v Slovenskej 

republike 

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších 

dní v Slovenskej republike (mormónske) 

Novoapoštolská cirkev v Slovenskej 

republike 

budhizmus 

islam 

hinduizmus 

iné 

§ 1 písm. w) Vzťahy medzi členmi 

domácnosti  

jednotlivec 

spolužitie s: 

manžel 

manželka 

otec 

matka 

syn 

dcéra  

brat 

sestra 

svokor 



 

svokra 

zať  

nevesta 

starý otec 

stará matka 

vnuk  

vnučka 

pravnuk 

pravnučka 

iný príbuzný (napríklad ujo, teta, 

bratranec) 

kohabitujúci partner (druh) 

kohabitujúca partnerka (družka) 

osoba bez príbuzenského vzťahu 

  



 

ŠTRUKTÚRA ZISŤOVANÝCH ÚDAJOV O DOMOCH A BYTOCH 

§ 2 písm. a) Forma vlastníctva bytu 

(podmienky užívania bytu, za 

ktorých je byt obývaný) 

byt obývaný vlastníkom 

byt vo vlastnom rodinnom 

dome 

obecný byt 

služobný byt 

družstevný byt 

byt v nájme 

iná forma užívania bytu 

§ 2 písm. b) Obývanosť bytu obývaný byt 

neobývaný byt 

§ 2 písm. c) Podlahová plocha bytu v m2  číselný údaj 

§ 2 písm. d) Počet obytných miestností 

v byte  

1 obytná miestnosť 

2 obytné miestnosti 

3 obytné miestnosti 

4 obytné miestnosti 

5 obytných miestností 

6 obytných miestností 

7 obytných miestností 

8 obytných miestností 

9 obytných miestností a viac  

§ 2 písm. e) Poloha bytu v dome   suterén alebo pivnica 

prízemie 

1. poschodie 

2. poschodie 

3. poschodie 

4. poschodie 

5. poschodie 

6. poschodie 

7. poschodie 

8. poschodie 

9. poschodie 

10. poschodie 



 

11. poschodie 

12. poschodie  

13. poschodie 

14. poschodie 

15. poschodie 

16. poschodie  

17. poschodie 

18. poschodie 

19. poschodie 

20. poschodie 

21. poschodie 

22. poschodie  

23. poschodie 

24. poschodie  

25. poschodie  

26. poschodie 

27. poschodie 

28. poschodie  

29. poschodie  

30. poschodie  

31. poschodie  

32. poschodie  

33. poschodie a vyššie 

podkrovie, mezonet alebo 

mezanín 

§ 2 písm. f) Zásobovanie vodou v byte vodovod v byte zo spoločného 

zdroja 

vodovod v byte z vlastného 

zdroja 

vodovod mimo bytu 

bez vodovodu 

§ 2 písm. g) Splachovací záchod v byte splachovací záchod v byte  

splachovací záchod mimo bytu 

bez splachovacieho záchoda 



 

§ 2 písm. h) Kúpeľňa v byte vaňa alebo sprchovací kút 

v byte  

bez vane alebo sprchovacieho 

kúta v byte (nachádzajú sa na 

chodbe domu, spoločné) 

bez vane alebo sprchovacieho 

kúta 

§ 2 písm. i) Typ kúrenia bytu ústredné kúrenie diaľkové 

ústredné kúrenie lokálne  

etážové kúrenie 

samostatné vykurovacie teleso 

iný 

bez kúrenia 

§ 2 písm. j) Zdroj energie používaný na 

vykurovanie bytu 

plyn 

elektrina 

kvapalné palivo 

pevné palivo 

solárna energia 

iný 

žiadny 

§ 2 písm. k) Typ domu alebo iného obydlia, 

v ktorom sa byt nachádza 

rodinný dom 

bytový dom 

polyfunkčná budova 

prevádzková budova s bytmi 

ostatné budovy na bývanie 

núdzové ubytovanie na 

pracovisku 

neskolaudovaný rodinný dom 

rekreačný objekt 

núdzový objekt neurčený na 

bývanie 

mobilné obydlie 

fiktívny objekt 

domov sociálnych služieb 

zariadenie pre seniorov 



 

útulok 

domov na polceste 

zariadenie núdzového bývania 

zariadenie podporovaného 

bývania 

zariadenie opatrovateľskej 

služby 

špecializované zariadenie 

centrum pre deti a rodiny 

diagnostické centrum 

liečebno-výchovné sanatórium 

reedukačné centrum 

všeobecná nemocnica 

špecializovaná nemocnica 

liečebňa 

hospic 

dom ošetrovateľskej 

starostlivosti 

prírodné liečivé kúpele 

kúpeľná liečebňa 

zariadenie biomedicínskeho 

výskumu 

internát, študentský domov 

náboženská alebo cirkevná 

inštitúcia 

ústav na výkon väzby 

alebo ústav na výkon trestu 

odňatia slobody 

ubytovňa (podnikové 

ubytovacie zariadenie bez 

bytu) 

ubytovacie zariadenie 

hotelového typu (s bytom) 

slobodáreň 

§ 2 písm. l) Počet podlaží v dome, 

v ktorom sa byt nachádza 

1 podlažie  

2 podlažia 



 

3 podlažia 

4 podlažia 

5 podlaží 

6 podlaží 

7 podlaží 

8 podlaží 

9 podlaží 

10 podlaží 

11 podlaží 

12 podlaží 

13 podlaží 

14 podlaží 

15 podlaží 

16 podlaží 

17 podlaží 

18 podlaží 

19 podlaží 

20 podlaží 

21 podlaží 

22 podlaží 

23 podlaží 

24 podlaží 

25 podlaží 

26 podlaží 

27 podlaží 

28 podlaží 

29 podlaží 

30 podlaží 

31 podlaží 

32 podlaží 

33 podlaží 

34 podlaží a viac 

 



 

§ 2 písm. m) Typ vodovodnej prípojky 

domu, v ktorom sa byt 

nachádza  

v dome – z verejnej siete 

v dome – vlastná 

mimo domu – z verejnej siete 

mimo domu – vlastná 

bez prípojky 

§ 2 písm. n) Obdobie výstavby domu, 

v ktorom sa byt nachádza 

pred rokom 1919 

1919 – 1945 

1946 – 1960 

1961 – 1980 

1981 – 2000 

2001 – 2010 

2011 – 2015 

2016 a neskôr 

§ 2 písm. o) Materiál nosnej konštrukcie 

domu, v ktorom sa byt 

nachádza 

murovaná konštrukcia (tehly, 

tvárnice, tehlové bloky) 

konštrukcia z nepálených tehiel 

spriahnutá oceľovo-betónová 

konštrukcia (stenové panely) 

konštrukcia z kameňa 

drevená konštrukcia 

konštrukcia kombinovaná 

(kameň a tehly) 

betónová konštrukcia 

geotechnická konštrukcia 

hliníková konštrukcia 

konštrukcia odolná proti 

zemetraseniu 

oceľová konštrukcia 

iná konštrukcia 

§ 2 písm. p) Obnova domu, v ktorom sa byt 

nachádza 

obvodový plášť 

áno 

nie 

strecha 

áno 



 

nie 

okná 

áno 

nie 

prístavba alebo nadstavba 

áno 

nie 

Obdobie poslednej obnovy 

domu, v ktorom sa byt 

nachádza 

pred rokom 1980 

1980 – 1990  

1991 – 1995 

1996 – 2000 

2001 – 2005 

2006 – 2009 

2010 – 2015 

2016 a neskôr 

bez rekonštrukcie 

§ 2 písm. q) Typ kanalizačného systému  

domu, v ktorom sa byt 

nachádza 

septik, žumpa 

prípojka na kanalizačnú sieť 

domáca čistička odpadových 

vôd 

bez kanalizácie 

§ 2 písm. r) Plynová prípojka domu, 

v ktorom sa byt nachádza 

áno 

nie 

§ 2 písm. s) Podmienky bývania  obyvateľ bytu v bytovom dome 

obyvateľ bytu v rodinnom 

dome 

obyvateľ kolektívneho obydlia 

obyvateľ iného obydlia 

núdzové obydlie  

(bezdomovec) 

 




