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Mikrocenzus 2016 

Otázky a možné odpovede 
na elektronickom Osobnom dotazníku  

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

 
1. Pohlavie: 

 muž 

 žena 
 
2. Dátum narodenia: 

... rok ... mesiac ... deň 
 
3.1. Štátna príslušnosť: 

 maďarská  

 maďarská a zahraničná, a to 

 nie maďarská, a to 

 bez štátnej príslušnosti  
 
3.2. Odkedy ste maďarským štátnym príslušníkom? 

 od narodenia 

 od roku ... 
 
4.1. Adresa uvedená na bytovom dotazníku  je vaším 

 bydliskom (nahlásená trvalá adresa)  

 miestom pobytu (nahlásená prechodná adresa)  

 nenahláseným bydliskom  
 
4.2. Z akého právneho titulu tu bývate? 

 vlastník (osoba s právom doživotného bývania a užívania) alebo jeho manžel(ka), 
druh(družka), príbuzný(á) 

 nájomca celého bytu, alebo manžel(ka), druh(družka), príbuzný(á) nájomcu  

 nájomca časti bytu  

 z iného právneho titulu 

 obyvateľ ústavu  
 
4.3. Odkedy tu bývate? 

 od narodenia  

 od: ... rok ... mesiac 
 
5. Kde ste predtým bývali? 
názov obce v Maďarsku; v prípade zahraničnej adresy dnešný názov štátu; v členskom štáte 
EÚ a v štáte susediacom s Maďarskom názov obce  
 
6. Kde bola vaša adresa v čase narodenia? 
názov obce v Maďarsku; v prípade zahraničnej adresy dnešný názov štátu; v členskom štáte 
EÚ a štáte susediacom s Maďarskom názov obce  
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7. Máte iné bydlisko okrem adresy uvedenej na bytovom dotazníku? Ak áno, kde?  
V prípade viacerých adries uveďte všetky! 

 nemám  

 mám, a to: 
adresa bydliska nahláseného v Maďarsku ako trvalé bydlisko: 
 názov obce v Maďarsku 
adresa bydliska nahláseného v Maďarsku ako prechodné miesto pobytu: 
 názov obce v Maďarsku 
adresa bydliska nenahláseného v Maďarsku: 
 názov obce v Maďarsku 
v zahraničí:  

v prípade zahraničnej adresy dnešný názov štátu; v členskom štáte EÚ a 
v štáte susediacom s Maďarskom názov obce 

 
8. Na ktorej adrese sa zdržiavate obvykle (žijete)? 

 na adrese bydliska (nahlásená trvalá adresa)  

 na adrese miesta pobytu (nahlásená prechodná adresa)  

 na nenahlásenej adrese  

 v zahraničí  
 
9. Žili ste od roku 2000 mimo územia Maďarska po dobu kratšiu ako jeden rok? 

 áno 

 nie 
 
10.1. Žili ste kedykoľvek mimo územia Maďarska po dobu dlhšiu ako jeden rok?  
Ak ste viackrát žili mimo dnešného územia Maďarska, v odpovedi uveďte posledný takýto 
pobyt! 

 nie  

 áno, a to: 
dnešný názov cudzieho štátu; v členskom štáte EÚ a v štáte susediacom 
s Maďarskom názov obce 

 
10.2. Akú činnosť ste vykonávali v zahraničí? 
Uveďte hlavnú činnosť! 

 práca 

 štúdium, odborná prax 

 iné 
 
10.3. Čo bola vaša príznačná práca, typické zamestnanie v zahraničí? 

... 
 
10.4. Kedy sa začal váš pobyt v zahraničí? 

 narodil(a) sa v zahraničí 

 v roku... mesiaci ... 
 
10.5. Kedy ste sa vrátili, alebo kedy ste sa v skutočnosti presťahovali do Maďarska? 

 aj v súčasnosti sa zdržiava v zahraničí 

 v roku... mesiaci ... 
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11. Aký je váš zákonný rodinný stav? 

 slobodný(á)  

 vydatý (ženatá)  

 vdova (vdovec)  

 rozvedený(á)  

 registrované partnerstvo (partnerov rovnakého pohlavia)  

 vdova (vdovec) v registrovanom partnerstve (partnerov rovnakého pohlavia) 

 rozvedený(á) v registrovanom partnerstve (partnerov rovnakého pohlavia) 
 
12.1. Dátum uzavretia trvajúceho manželstva (v prípade manželov): 

... rok ... mesiac 
  

Dátum uzavretia trvajúceho registrovaného partnerstva (v prípade registrovaných 
partnerov): 

... rok ... mesiac 
 
12.2. Žijete spolu so svojím manželom (svojou manželkou)? (V prípade manželov) 

 áno  

 nie  
 
Žijete spolu so svojím registrovaným partnerom (svojou registrovanou partnerkou)? 
(V prípade registrovaných partnerov) 

 áno  

 nie  
 
13.1. Máte vzťah s druhom/družkou? 

 nemám  

 mám, začiatok trvajúceho vzťahu: ... rok  ... mesiac 
  
13.2. Žijete v jednom byte so svojím druhom (so svojou družkou)?   

 áno    

 nie 
 
14. Ku ktorej domácnosti patríte Vy?  

poradové číslo domácnosti: 
 
15. Akú úlohu zohrávate Vy v rodine (v domácnosti)? 

 manžel, manželka 

 registrovaný(á) partner(ka) (rovnakého pohlavia) 

 druh/družka 

 samostatný rodič s dieťaťom (ak dieťa nežije vo vzťahu) 

 dieťa (aj nevlastné, adoptované) 

 príbuzný na vzostupnej línii (rodič, starý rodič, ak nežije vo vzťahu) 

 osoba v inom príbuzenskom vzťahu 

 osoba nepríbuzná 

 samostatne žijúca osoba (do domácnosti nepatrí iná osoba) 
 
16.1. Koľko detí sa Vám narodilo?  

... dieťa/deti 
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16.2. Kedy sa narodili vaše deti? 
prvé dieťa:  ... rok ... mesiac 
druhé dieťa: ... rok ... mesiac 
tretie dieťa: ... rok ... mesiac 
štvrté dieťa:  ... rok ... mesiac 
piate dieťa:  ... rok ... mesiac 
. 
. 
v prípade dvadsiateho dieťaťa, alebo v prípade viac než dvadsať detí najmladšie 
dieťa:   ... rok ... mesiac  

 
17.1. Chodí do jasiel, škôlky, základnej školy? (v prípade detí vo veku 0-8 rokov) 

 nie 

 chodí do jasiel 

 chodí škôlky 

 chodí do základnej školy 
 

Študujete Vy v súčasnosti? (v prípade osôb starších ako 8 rokov) 

 nie 

 chodí do základnej školy 

 zúčastňuje sa odborného vzdelávania bez maturity (štúdium začaté pred rokom 2016 
na odbornej škole, špeciálnej odbornej škole, respektíve štúdium začaté na strednej 
odbornej škole v roku 2016) 

 učí sa na gymnáziu 

 zúčastňuje sa odborného vzdelávania s maturitou (študijné programy začaté pred 
rokom 2016 na strednej odbornej škole, respektíve študijné programy začaté na 
odbornom gymnáziu v roku 2016) 

 zúčastňuje sa pomaturitného odborného vzdelávania stredného stupňa 

 zúčastňuje sa vysokoškolského odborného vzdelávania  

 chodí na vysokú školu, bakalárske štúdium (BA/BSc) 

 chodí na univerzitu, magisterské štúdium (MA/MSc) 

 chodí na vysokoškolské, univerzitné ďalšie odborné vzdelávanie 

 chodí na doktorandské (PhD, DLA) štúdium 
 
17.2. Akú formu štúdia navštevujete? 

 dennú 

 večernú, diaľkovú, inú 
 
18. Aké je vaše najvyššie ukončené vzdelanie dosiahnuté v rámci školského systému? 

 nemá školské vzdelanie 

 nižšie ako 8. trieda, ročník všeobecnej (základnej, občianskej) školy 

 8. trieda, ročník všeobecnej (základnej, občianskej) školy 

 vysvedčenie učňovskej školy 

 diplom, vysvedčenie odbornej školy 

 maturitné vysvedčenie bez odbornej kvalifikácie 

 maturitné vysvedčenie s odbornou kvalifikáciou (profesia spolu s maturitným 
vysvedčením) 

 vysvedčenie o pomaturitnej odbornej kvalifikácii 

 vysvedčenie o odbornej kvalifikácii vyššieho stupňa (aj akreditovaného) (len po r. 
1998)  

 vysokoškolský (alebo tomu zodpovedajúci napr. BA/BSc) diplom 

 univerzitný (alebo tomu zodpovedajúci napr. MA/MSc) diplom  

 doktorské (PhD alebo DLA) vzdelanie 
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19. Koľko tried, ročníkov ste ukončili úspešne v nasledujúcich typoch škôl v rámci 
školského systému? 
 

... tried, ročníkov všeobecnej, základnej/všeobecnej školy 

... tried, ročníkov občianskej školy (typ školy pred rkoom 1948)  

... tried, ročníkov učňovky (priemyselnej školy) 

... tried, ročníkov odbornej školy  

... tried, ročníkov gymnázia  

... tried, ročníkov strednej odbornej školy (pred rokom 1970 aj technikum) atď. 

... tried, ročníkov pomaturitnej odbornej kvalifikácie  

... ročníkov odbornej kvalifikácie vyššieho stupňa 

... ročníkov vysokej školy, bakalárske štúdium (BA/BSc) 

... ročníkov univerzity, magisterské štúdium (MA/MSc) 

... ročníkov vysokoškolského, univerzitného odborného doškoľovania   

... ročníkov doktorandského štúdia (PhD, DLA) 
 
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
20.1. rok dosiahnutia: 

... rok 
 
20.2. forma štúdia: 

 denná 

 večerná, diaľková, iná 
 
20.3. názov odboru, profesie, odbornej kvalifikácie: ... 
napr. murár, elektrikár, inžinier drevopriemyslu, všeobecný ekonóm, stavebný technik, učiteľ 
matematiky, učiteľ dejepisu 
 
21.1. Koľko ďalších odborných kvalifikácií máte? 
Získaných na totožnom alebo nižšom stupni, aj mimo školského systému! 

... kusov 
 
Otázky 21.2.-21.6. môžete zodpovedať maximálne o 5 odborných kvalifikáciách! 
 
21.2. Názov: 

... 
 
21.3. Odbornú kvalifikáciu ste získali v rámci školského systému? 

 áno 

 nie 
 
21.4. Akého stupňa je vaša odborná kvalifikácia? (V prípade odbornej kvalifikácie zo 
školského systému) 

 základného 

 stredného 

 vyššieho 
 
Potrebovali ste na získanie odbornej kvalifikácie nejaké vzdelanie? (V prípade odbornej 
kvalifikácie získanej mimo školského systému) 

 bolo potrebné základné vzdelanie 

 bolo potrebné vzdelanie stredného stupňa 

 bolo potrebné vzdelanie vyššieho stupňa 

 nebola predpísaná požiadavka 
 
21.5. Rok získania odbornej kvalifikácie:  

... rok 
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21.6. Forma štúdia pri získaní odbornej kvalifikácie: 

 denná 

 večerná, diaľková, iná 
 
22. Aké jazyky ovládate? V akých jazykoch sa dokážete dorozumievať? 

 maďarský 

 iné jazyky, a to: ... 
 
23. Do ktorej z uvedených skupín patríte? (v prípade osôb vo veku 0-14 rokov) 

 dieťa, ktoré chodí do jasiel, škôlky, školy 

 dieťa, ktoré nechodí do jasiel, škôlky, školy 

 iné, a to:  
 

Do ktorej z uvedených skupín patríte? (v prípade osôb starších ako 14 rokov) 
Môžete dať až tri odpovede, ak napr. pracujete popri dôchodku, všetky vyznačte! 

 pracuje (zamestnanec, podnikateľ, rodinný pomocník, príležitostný pracovník, 
účastník verejnoprospešných prác, prvovýrobca, člen družstva, atď.) 

 nezamestnaný, hľadá zamestnanie  

 penzista, poberateľ starobného dôchodku, dôchodkovej dávky 

 poberateľ invalidného dôchodku, rehabilitačného alebo iného zabezpečenia pre 
zdravotné poškodenie   

 poberateľ dôchodku, zabezpečenia (po zosnulom, alebo ako rodič) 

 poberá materskú podporu (za starostlivosť o dojča, gyes, gyed, gyet) 

 poberá podporu na domácu starostlivosť o rodinného príslušníka 

 je žiakom alebo študentom vysokej školy 

 žije zo svojho majetku, prenájmu nehnuteľností 

 pracuje v domácnosti 

 žije zo sociálnej podpory 

 iné, a to: 
 
24. Vykonávali ste aspoň jednu hodinu práce zabezpečujúcej príjem v týždni pred 
týmto prieskumom? (Pracovali ste v dňoch 24.-30. septembra 2016?) 

 áno 

 nie, ale má prácu, len bol dočasne neprítomný (napr. na dovolenke, PN, materskej 
dovolenke) 

 nie, lebo nemá prácu, je dôchodca, študuje, je na materskej dovolenke, z iného 
dôvodu 

  
25. Hľadali ste aktívne prácu v posledných štyroch týždňoch? 

 áno 

 nie 
 
26. Ak by ste si našli prácu, vedeli by ste nastúpiť do dvoch týždňov? 

 áno 

 nie 
 
27. Kedy ste pracovali naposledy? 

 rok ... mesiac ... 

 nikdy nepracoval(a) 
 
28.1. Čo je vašou prácou, vaším zamestnaním? (Resp. keď ste naposledy pracovali, čo 
bolo vašou prácou?)  V prípade viacerých prác uveďte tú, ktorú vykonávate vo vyššom 
počte hodín. 

... 
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V zamestnaní 
28.2. v akej forme pracujete (Resp. v akej forme ste pracovali naposledy?) 

 zamestnanec 

 živnostník 

 pracujúci člen obchodnej spoločnosti 

 pracujúci člen družstva 

 príležitostný zamestnanec (na základe dohody, brigádnik, nádenník) 

 verejný robotník (vykonávajúci verejnoprospešnú prácu, atď.)  

 nápomocný člen rodiny 
 
28.3. Koľkých podriadených, zamestnancov máte? (Resp. koľkých ste mali 
naposledy?) 

 nemá (nemal) podriadených, zamestnancov 

 1-2 osoby 

 3-9 osôb 

 10-19 osôb 

 20 alebo viac osôb 
  
28.4. Koľko hodín pracujete týždenne vo všeobecnosti? (Resp. koľko ste pracovali 
naposledy?) 

 týždenne ... hodín 

 je to veľmi rôzne 
 
28.5. Na aký čas máte dohodnutú prácu? (Resp. na aký čas ste ju mali naposledy?) 

 na dobu neurčitú 

 na dobu určitú, a to ... mesiace/mesiacov 
 
29. Aká je typická činnosť Vášho zamestnávateľa, podnikania? (Resp. aká bola typická 
činnosť Vášho posledného zamestnávateľa?) Podľa možnosti prosíme uviesť aj názov 
zamestnávateľa, podnikania!   

... 
 
30. Kde, v ktorej obci pracujete? 

 doma, v byte  

 v obci, v budapeštianskom obvode, kde má aj svoje bydlisko bydliskom  

 v inej obci, a to: 

 názov obce v Maďarsku; v prípade zahraničia názov krajiny; v členskom štáte EÚ a 
v štáte susediacom s Maďarskom názov obce  

 v rôznych obciach (nevie uviesť konkrétnu obec, konkrétny budapeštiansky obvod) 
 

Kam chodíte do jasiel, škôlky, školy? (V prípade detí navštevujúcich jasle, škôlku 
a nepracujúcich žiakov/študentov) 

 doma, v byte  

 v obci, v budapeštianskom obvode, kde má aj svoje bydlisko bydliskom  

 v inej obci, a to: názov obce v Maďarsku; v prípade zahraničia názov krajiny; 
v členskom štáte EÚ a v štáte susediacom s Maďarskom názov obce  
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31. Ku ktorej národnosti sa hlásite? 

 maďarskej      arménskej      arabskej 

 bulharskej      rumunskej      čínskej 

 cigánskej (rómskej)     rusínskej      ruskej 

 gréckej      srbskej      vietnamskej 

 chorvátskej      slovenskej 

 poľskej      slovinskej 

 nemeckej      ukrajinskej 

 inej, a to:  

 nechce odpovedať 
 
32. Okrem hore uvedenej sa hlásite aj k inej národnosti? 

 nehlási sa k inej národnosti 

 maďarskej      arménskej      arabskej 

 bulharskej      rumunskej      čínskej 

 cigánskej (rómskej)     rusínskej      ruskej 

 gréckej      srbskej      vietnamskej 

 chorvátskej      slovenskej 

 poľskej      slovinskej 

 nemeckej      ukrajinskej 

 inej, a to:  

 nechce odpovedať 
 
33. Ktorý je Váš materinský jazyk?  
Môžete uviesť aj dve odpovede! 

 maďarský      arménsky      arabský 

 bulharský      rumunský      čínsky 

 cigánsky (romani, beás)    rusínsky      ruský 

 grécky       srbský      vietnamský 

 chorvátsky      slovenský 

 poľský       slovinský  

 nemecký      ukrajinský 

 iný, a to:  

 nechce odpovedať 
 
34. Ktorý jazyk zvyčajne používate v rodine, v kruhu priateľov?  
Môžete uviesť aj dve odpovede! 

 maďarský      arménsky      arabský 

 bulharský      rumunský      čínsky 

 cigánsky (romani, beás)    rusínsky      ruský 

 grécky       srbský      vietnamský 

 chorvátsky      slovenský 

 poľský       slovinský  

 nemecký      ukrajinský 

 iný, a to:  

 nechce odpovedať 
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35. V posledných najmenej 6 mesiacoch obmedzoval Vás akýkoľvek zdravotný 
problém pri výkone bežných činností, ak áno, v akej miere?  
Myslite, prosím len na tie obmedzenia, ktoré pretrvávali celých 6 mesiacov! 

 vážne obmedzoval 

 obmedzoval, ale nie vážne 

 neobmedzoval 

 nechce odpovedať 
 
36. Máte nejakú trvalú chorobu, alebo ste postihnutý? 

 nemá trvalú chorobu, nie je postihnutý(á)  

 má trvalú chorobu a je aj postihnutý(á)  

 je postihnutý(á)  

 má trvalú chorobu (napr. zvýšený krvný tlak, cukrovka) 

 nechce odpovedať 
 
37. Aké ja vaše postihnutie?  
Môžete uviesť aj tri odpovede! 

 telesne postihnutý(á)                 slabozraký(á), skoro nevidiaci(a) 

 autistický(á)                 nevidiaci(a)  

 mentálne postihnutý(á)               nahluchlý(á)  

 mentálne poškodený(á) (psychicky narušený/á)      hluchý(á)  

 má rečové poruchy                hluchý(á)-nevidiaci(a) 

 rečovo postihnutý(á)                vážne postihnutie vnútorných  
   orgánov 

 iné, a to: 

 nechce odpovedať 
 
38. Kedy ste sa stali postihnutým?  
V prípade viacero postihnutí berte do úvahy najskoršie! 

 takto sa narodil(a) 

 v predškolskom veku 

 v školskom veku, ale pred 18. rokom 

 po 18. roku, ale pred 60. rokom 

 vo veku 60 rokov alebo neskôr  

 nevie 

 nechce odpovedať 
 
39.1. V čom Vám bráni uvedené postihnutie? 
Môžete uviesť aj tri odpovede! 

 starostlivosť o seba (napr. obliekanie sa)             doprava 

 každodenný život (napr. nákupy)              komunikácia, získanie informácií 

 učenie sa, zamestnanie sa               spoločenský život 

 rodinný život 
 

 nebráni 

 nechce odpovedať 
 
39.2. V čom Vám bráni uvedená trvalá choroba? 
Môžete uviesť aj tri odpovede! 

 starostlivosť o seba (napr. obliekanie sa)             doprava 

 každodenný život (napr. nákupy)              komunikácia, získanie informácií 

 učenie sa, zamestnanie sa               spoločenský život 

 rodinný život 
 

 nebráni 

 nechce odpovedať 


