SÈÍTANIE OBYVATE¼OV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2011
SÈÍTACÍ FORMULÁR
F11

A. ÚDAJE O OBYVATE¼OVI
Údaje sa zisujú pod¾a zákona è. 263/2008 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2011.
Cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytne iba údaje uvedené v bodoch 2, 3 a 6.
Registrované ŠÚ SR è. Vk 82/10 z 23. 8. 2010.

VZORY VYPLNENIA
Správny údaj

Miesto pre èiarový kód

Vyplòte èiernym alebo modrým perom. Písmená píšte ve¾kým palièkovým písmom.

Chybný údaj

S V Ä T Ý

1 9 8 5

J UR

1. Miesto trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska
zhodné s trvalým pobytom
a) Miesto obvyklého bydliska
obec/
mestská èas

inde v SR

VZ
O
R

okres
štát

v zahranièí

b) Pobyt v zahranièí a rok prisahovania do SR (pobyt trvajúci 1 rok a viac kedyko¾vek v minulosti)

nie

áno

2. Pohlavie
muž

rok posledného
p
príchodu
do SR

štát

3. Dátum
narodenia

žena

deò

/

mesiac

slobodný,
dný,

4. Rodinný
odinný slobodnáá
stav

/

rozvedený,
rozvedená

ženatý, vydatá

rok

vdovec, vdova

5. Štát a miesto narodenia (bydlisko matky v èase vášho narodenia)
naroden
obec/
mestská èas

v SR

okres
štát

v zahranièí

6. Štátna príslušnos

bez štátnej príslušnosti
rísluš

SR

iná

7. Predchádzajúce miesto
o pobytu, dátum a dôvod prisahovania
prisah
do súèasného miesta pobytu
b) Dátum pris
prisahovania do súèasného miesta pobytu

a) Predchádzajúce miesto pobytu
obytu

miesto pobytu
obytu nezmenené
ne

mesiac

/

rok

obec
obec/
è
mestská èas

v SR

okres
štát

v zahranièí

c) Dôvod prisahovania do
súèasného miesta pobytu

bytový

rodinný

zamestnanie

podnikanie

iný

štúdium

8. Vzahy medzi èlenmi domácnosti
osoba na èele bytovej domácnosti
vnuk, pravnuk

manžel, manželka

otec, matka

druh, družka/partner, partnerka

svokor, svokra

iný príbuzný

syn, dcéra

za, nevesta

cudzia osoba, podnájomník

9. Súèasná ekonomická aktivita
pracujúci (okrem dôchodcov)

pracujúci dôchodca

nezamestnaný

študent strednej školy

dôchodca

príjemca kapitálových príjmov

10. Zamestnanie (súèasné alebo posledné vykonávané)

osoba na materskej dovolenke
študent vysokej školy
diea do 16 rokov (nar. po 20. 5. 1995)

osoba na rodièovskej dovolenke
osoba v domácnosti
iná

11. Postavenie v zamestnaní (súèasné alebo posledné vykonávané)
podnikate¾ so
zamestnancami

zamestnanec

podnikate¾ bez
zamestnancov

vypomáhajúci (neplatený) èlen
domácnosti v rodinnom podniku

èlen
družstva

iné

12. Odvetvie ekonomickej èinnosti
Názov
zamestnávate¾a
Sídlo zamestnávate¾a
obec/mestská èas
okres

štát

13. Miesto výkonu zamestnania
obec/mestská èas
okres

štát

14. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
základné

uèòovské
(bez maturity)

úplné stredné uèòovské
(s maturitou)

vysokoškolské magisterské,
inžinierske, doktorské

vysokoškolské
bakalárske

úplné stredné odborné
odb
(s maturitou)
vysokoškolské
vyso
doktorandské
do

úplné stredné
všeobecné

bez školského vzdelania
b

VZ
O
R

vyššie odborné
vzdelanie

stredné odborné
(bez maturity)

15. Študijný odbor (zapíšu absolventi strednej/vysokej školy)

16. Miesto školy, vysokej školy alebo univerzity
obec/mestská èas
okres

štát

17. Spôsob dopravy do zamestnania, do šk
školy
denne
inak ako denne
a) Periodicita dochádzky
b) Prevažujúci spôsob dopravy

osobné auto

nedochádza

vlak

18. Poèet živonarodených detí
tí (iba žženy)

c) Trvanie cesty (minúty)

MH
autobus (nie MHD)

MHD

pešo

iný

19. Rok
ok uzavretia súèasného
súè
manželstva

(bezdetné ženy zapíšu nulu)

(rozvedeníí a ovdovení
d
rok uzavretia posledného manželstva)

20. Národnos
slovenská

rská
maïarská

bská
srbská

chorvátska
židovská

rómska

moravská

rusínska

ukrajinská

èeská

nemecká

po¾ská

èeský

nemecký

po¾ský

ruská

bulharská

iná

21. Materinský
rin
jazyk

slovenský
ský

maïarský

chorvátsky

rómsky

rusínsky

bulharský
b

jidiš

22. Najèastejšie používaný
vaný jazyk

ukrajinský
iný

a) n
na verejnosti

materinský

iný

b) v domácnosti

materinský

iný

23. Náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev

Pravoslávna cirkev
Apoštolská cirkev

Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Náboženská spoloènos Jehovovi svedkovia
Bratská jednota baptistov

Ústredný zväz židovských náboženských obcí
Novoapoštolská cirkev

Gréckokatolícka cirkev
Evanjelická cirkev metodistická

Cirkev adventistov siedmeho dòa
Starokatolícka cirkev

Bahájske spoloèenstvo

Reformovaná kresanská cirkev
Kresanské zbory
Cirkev bratská

Cirkev èeskoslovenská husitská
bez vyznania

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

iné

24. Poèítaèová znalos
a) práca s textom
áno
b) práca s tabu¾kami

c) práca s elektronickou poštou (e-mail)

nie
áno

nie

d) práca s internetom

nie

áno
áno

nie

