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Mikrocenzus 2016 

Otázky a možné odpovede 
na elektronickom Bytovom dotazníku  

Poskytovanie údajov je v zmysle zákona č. X. z roku 2015 povinné. 
Údaje sa môžu použiť výlučne len na štatistické účely. 

 
Presná adresa bytu 

 
1. Aký je typ budovy? 

 rodinný dom, bytovka: 1-3 byty 

 bytovka: štyri, alebo viac bytov 

 rekreačná budova 

 nebytová stavba (napr. inštitúcia, kancelária, továreň) 
 
2. Aký je typ obytného priestoru? 

 byt (aj rodinný dom) 

 chata 

 iné (napr. obchodný priestor, karavan). 
  
3. Kedy bol byt postavený 

 pred rokom 1919 

 1919-1945 

 1946-1960 

 1961-1970 

 1971-1980 

 1981-1990 

 1991-2000 

 2001-2011 

 v r. 2012 alebo neskôr 

 nevie 
 
4. Z čoho je byt postavený? 

 tehla, kameň, ručný stavebný diel 

 stredný, alebo veľký blok, liaty betón 

 panel 

 drevo 

 blato, lepenka, postavená na základoch 

 blato, lepenka, bez základov□ 

 iné 

 nevie 
 
5. Ako užívate byt? 

 užívajú pravidelne, ako domov 

 obývajú príležitostne, alebo len druhotne 

 na iný účel (napr. ako kanceláriu, ordináciu) 

 prázdny byt, nikým neobývaný 
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6. Vlastník bytu je:  

 súkromná(é) osoba(y) s maďarskou štátnou príslušnosťou  

 súkromná(é) osoba(y) s cudzou štátnou príslušnosťou  

 miestna samospráva 

 iná inštitúcia, organizácia (napr. podnik, spoločnosť, cirkev) 
 
7.  Aká je rozloha bytu? 
Nezarátajte pivnicu, povalu, garáž, otvorený balkón a otvorenú terasu! Ak je byt 
viacpodlažný, zohľadnite všetky podlažia! 

... m2       
 
8. Miestnosti bytu: 
Viacúčelové miestnosti rozdeľte podľa spôsobu užívania (napr. americkú kuchyňu na 
kuchyňu a izbu). 
 
8.1. izba, ktorá je väčšia ako 12 m2 (napr. obývačka, spálňa, jedáleň) ... ks  
8.2. izba o rozlohe 12 m2 alebo menšia (napr. obývačka, spálňa, jedáleň) ... ks    
8.3. kuchyňa, ktorá má 4 m2 alebo viac) ... ks     
8.4. kuchyňa, kuchynský kútik menšie ako 4 m2 ... ks    
8.5. kúpeľňa ... ks 
8.6. splachovací záchod (v kúpeľni, alebo zvlášť): ... ks 
 
9. Ako je byt zásobovaný 
 9.1. vodou? 

 z vodovodnej siete 

 z domácej siete (napr. zo studne čerpadlom)  

 byt nie je zásobovaný vodovodom 
  
 9.2. teplou vodou? 

 z externej siete 

 cez bojler, ústredný kotol, ohrievač vody, iným spôsobom  

 nie je teplá voda 
 
10. Kam odteká odpadová voda? 

 do verejnej kanalizácie 

 do domácej uzatvorenej siete (uzatvorená nádrž, žumpa, vsakovacia jama) 

 inde, alebo nie je kanalizácia odpadovej vody 
 
11. Spôsob vykurovania 

 každá miestnosť zvlášť konvektormi, kachľami, iným zariadením 

 kotol (ústredný, cirkulačný), iné zariadenie pre jeden byt 

 kotol alebo iné zariadenie pre viacero bytov 

 diaľkové kúrenie (teplovod) 

 nie je kúrenie v byte 
 
12. Čím kúrite? (Môžete uviesť až dve odpovede!) 

 plynom z plynovodu 

 plynom PB z nádrže 

 plynom PB z bomby 

 drevom 

 uhlím 

 elektrickým prúdom 

 olejom 

 - obnoviteľným zdrojom energie (slnko, geotermálna energia, pelety, iné) 

 - iným materiálom, a to:  
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13. Aké údržbárske, rekonštrukčné, modernizačné práce boli vykonané na byte 
v uplynulých 10 rokoch? 
V prípade budovy s viacerými bytmi zohľadnite aj tepelnoizolačné a rekoštrukčné práce 
vykonané na budove! 
 
13.1. vnútorné maľovanie, natieranie, tapetovanie: áno/nie 
13.2. výmena, oprava obkladov: áno/nie 
13.3. tepelná izolácia (napr. tepelná izolácia múrov, stropu, podlahy): áno/nie 
13.4. vonkajšie opravy (napr. maľovanie, bielenie vápnom): áno/nie 
13.5. inštalácia nových meračov (elektriny, atď., výmenu neberte do úvahy): áno/nie 
13.6. výmena technických zariadení budovy (napr. radiátora, elektrického bojlera, 

klimatizácie): áno/nie 
13.7. modernizácia vykurovacieho systému (napr. vytvorenie ústredného kúrenia, 

modernizácia kotla, prechod na obnoviteľné zdroje energie): áno/nie 
13.8. inštalácia klimatizácie: áno/nie 
13.9. vybudovanie inžinierskych sietí (napr. zavedenie plynu, kanalizácie): áno/nie 
13.10. rozvoj inžinierskych sietí, výmena rozvodov (vody, plynu, elektriny): áno/nie 
13.11. vytvorenie nových miestností (napr. vytvorenie kúpeľne, zvýšenie počtu izieb, rozlohy 

bytu, zástavba podkrovia): áno/nie 
13.12. výmena okien a dverí: áno/nie 
13.13. v byte boli vykonané iné rekonštrukčné práce, a to:   
 
Osoby bývajúce v byte a majúce väzby na byt 

Jednu osobu zohľadnite iba raz. 
 

14.1. Koľkí žijú obvykle na tejto adrese? (koľkí trávia tu svoj nočný oddych vo väčšine 
týždňa, chodia odtiaľto do školy, do práce atď.)   

... osôb 
 
14.2. Je taká osoba, ktorá sa prechodne zdržiava v zahraničí? (trvalé bydlisko má tu, ale 
sa zdržiava v zahraničí a doba jej pobytu pravdepodobne nedosiahne 12 mesiacov) 

... osôb 
 
14.3. Je taká osoba, ktorá býva v inej obci a prichádza sem domov iba príležitostne? 
(trvalé bydlisko má na tejto adrese, ale býva na internáte, v robotníckom hoteli, v podnájme, 
a vracia sa na túto adresu len napr. týždenne, dvojtýždenne, mesačne; nepatrí sem 
pravidelná návšteva príbuzných, rodičov, obed cez víkend atď.) 

... osôb 
 
Na vašej adrese je potrebné vyplniť ... kusov osobných dotazníkov 
(koľko osôb ste celkovo uviedli pri otázkach 14.1., 14.2. a 14.3.).  
 
15. Koľko domácností tvoria tieto osoby? 

... domácností 

 

16. Je taká osoba, ktorá sa trvalo zdržiava v zahraničí? (trvalé bydlisko má alebo mala na 
tejto adrese, ale sa zdržiava v zahraničí a celá doba jej pobytu už dosiahla alebo 
pravdepodobne dosiahne 12 mesiacov) 

... osôb 
 


