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Vážená pani, vážený pán! 

V Maďarsku podľa zákona číslo CI z roku 2018 sa musí uskutočniť sčítanie ľudu (obyvateľov, bytov a domov) 
podľa stavu k 1. októbru 2022. Sčítanie ľudu je najväčšie štatistické zisťovanie Maďarska, ktoré sa týka života 
každého z nás. Údaje získané v rámci sčítania ľudu sú nepostrádateľné pri príprave najdôležitejších 
rozhodnutí týkajúcich sa krajiny či jednotlivých obcí. 

Poskytnutie údajov je pre každého povinné. Musí sa vyplniť dotazník: 

 o každom, kto žije v Maďarsku; 
 aj o cudzích štátnych príslušníkoch, ak sa zdržiavajú v Maďarsku najmenej 3 mesiace. 

Vyplňte dotazník jednoducho, cez internet! Máte možnosť zodpovedať otázky cez internet v anglickom 
alebo maďarskom jazyku na stránke www.belepes.nepszamlalas2022.hu. V posledný septembrový týždeň 
doručíme poštou našu výzvu do každej domácnosti. Zadaním prístupového kódu uvedeného v tejto výzve 
budete vedieť vyplniť dotazník v období od 1. do 16. októbra 2022. 

List s výzvou prosíme uschovať! 

Najskôr zodpovedajte otázky BYTOVÉHO DOTAZNÍKA, potom vyplňte toľko OSOBNÝCH DOTAZNÍKOV, koľkí 
bývajú v byte. Dotazníky môže vyplniť ktorákoľvek dospelá osoba žijúca v byte. Údaje dieťaťa poskytne rodič. 

Po zodpovedaní otázok dostanete potvrdenie o úspešnom poskytnutí údajov. Potvrdzujúci kód si 
uschovajte, uložte alebo vyhotovte o ňom fotografiu! Týmto kódom viete preukázať, že ste splnili svoju 
povinnosť poskytnutia údajov. 

Po vyplnení dotazníka sa zapojte do online lotérie! Medzi osobami, ktoré dotazníky vyplnili, denne 
vyžrebujeme 5 kusov nákupných poukážok v hodnote 100.000 HUF. 

Domácnosti, odkiaľ sa nevráti cez internet dotazník do 16. októbra 2022, vyhľadá asistent sčítania v dňoch 
od 17. októbra 2022 do 20. novembra 2022. 

Ak Vás sčítanie ľudu minie, prihláste sa na mestskom alebo obecnom úrade! Tu budete mať možnosť splniť 
svoju povinnosť poskytnúť údaje v dňoch 21. až 28. novembra 2022. 

Podrobné informácie spojené so sčítaním ľudu nájdete na webovej stránke www.nepszamlalas2022.hu v 
anglickom a maďarskom jazyku. Text dotazníka a najdôležitejšie informácie sú dostupné na webovej stránke 
v 19 jazykoch. 

V prípade otázok sa obráťte na nás s dôverou na e-mailovej adrese kapcsolat@nepszamlalas2022.hu alebo 
na bezplatnej telefónnej linke +36 - 80 - 080 - 143. 

Dôverné spracúvanie údajov sa uskutoční za úplného dodržania ustanovení zákona číslo CLV z roku 2016 o 
úradných štatistikách a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) číslo 2016/679 (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov – GDPR). Údaje sa môžu publikovať výlučne len na štatistické účely, v súhrnnej 
forme. Informácie o spracúvaní údajov sú dostupné na webovej stránke www.nepszamlalas2022.hu. 

Za Vašu spoluprácu a Vaše cenné odpovede vopred ďakujeme! 
Zodpovedajme, jeden za druhého! Sčítanie ľudu 2022 

 

Dr. Gabriella Vukovich  

predsedníčka Ústredného štatistického úradu 

 

http://www.belepes.nepszamlalas2022.hu/
http://www.nepszamlalas2022.hu/
mailto:kapcsolat@nepszamlalas2022.hu
http://www.nepszamlalas2022.hu/
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Prehlasujem, že som sa oboznámil/-a s informáciami o spracúvaní údajov a súhlasím s tým, aby údaje boli 

spracované v súlade s týmito informáciami. 

BYTOVÝ DOTAZNÍK 

 
Kontrola adresy 

Skontrolujte si, prosím, adresu bytu/domu! Ak je to potrebné, doplňte ju, napríklad o budovu, vchod, 

poschodie, číslo dverí! 

- Áno, je správna a úplná 

- Nie, zmením ju 

Doplňte, prosím, adresu až po číslo dverí! Ak je potrebné, opravte uvedené prvky! 

Názov obce 

Názov a druh verejného priestranstva 

Číslo domu 

Budova 

Vchod 

Poschodie 

Dvere 

Presná adresa 

- Áno, toto je presná adresa 
- Nie je to presná adresa, opravím ju 

Koľkí bývajú v byte? Rozumejú sa pod tým všetky osoby – nezávisle na tom, či sú prihlásené –, ktoré tu 

obvykle žijú, alebo tu je ich domov, ale kvôli štúdiu alebo práci prechodne bývajú inde! Ak tu nikto nebýva, 

napíšte „0”! 

Počítajte s týmito osobami: 
- Vy sama/sám, 

- Váš manžel, partner, Vaša manželka, partnerka, Vaše dieťa, Váš rodič, iný Váš príbuzný, 

- spolubývajúci, (pod)nájomník, 

- Váš rodinný príslušník študujúci alebo pracujúci v inej obci, 

- Váš rodinný príslušník žijúci v zahraničí, ak jeho pobyt v zahraničí bude trvať maximálne 12 

mesiacov, ako aj 

- osoba, ktorá sa prisťahovala na túto adresu zo zahraničia a do krajiny prišla aspoň pred 3 mesiacmi. 

Zapíšte počet osôb! (osoby/osôb) 
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Otázky prosíme zodpovedať podľa stavu k 1. októbru 2022! 

1. Kedy bol byt postavený? 

 pred rokom 1919 

 1919–1945 

 1946–1960 

 1961–1980 

 1981–2000 

 2001–2010 

 2011–2015 

 2016–2020 

 2021 

 2022 

 neviete 

2. Čo je materiálom vonkajších múrov bytu? (Označte najpríznačnejšie!) 

 tehla, kameň, murovacie tvárnice 

 panel 

 betón, stredný alebo veľký blok 

 drevo 

 hlinené tehly, blato 

 iné 

 neviete 

3. Ako sa byt používa? 

 je pravidelne obývaný, ako obvyklé miesto bývania, ako domov 

 je obývaný iba sezónne alebo druhotne 

 používa sa na iný účel, napr. ako kancelária, lekárska ambulancia 

 prázdny byt, v byte nikto nebýva 

4. Majiteľ bytu: 

 fyzická osoba (fyzické osoby), štátny príslušník (štátni príslušníci) Maďarska 

 fyzická osoba (fyzické osoby), cudzí štátny príslušník (štátni príslušníci) 

 obecná samospráva 

 podnik, podnikateľ 

 nezisková organizácia, napr. cirkev, nadácia, združenie 

 iné 

5. Počet jednotlivých miestností bytu: (Viacúčelové miestnosti rozdeľte podľa spôsobu užívania, napr. miestnosť 
s americkou kuchyňou na kuchyňu a izbu!) 

 Koľko izieb a polizieb je v byte (obývačka, spálňa, jedáleň atď.)? (Nezapočítajte iné miestnosti, napr. 
kúpeľňu, toaletu, predizbu, komôrku, šatník!) ks 

 Koľko kuchýň, kuchynských kútov je v byte? s rozlohou 4 m² alebo väčšie ks 

 menšie ako 4 m² ks 

 Koľko kúpeľní je v byte? ks 
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6. Aká je rozloha bytu? (Nezarátajte galériu, pivnicu, povalu, garáž, otvorený balkón, otvorenú terasu! Ak 
je byt viacpodlažný, zohľadnite všetky podlažia!) 

 rozloha bytu:        m2 

7. Je v byte zavedená voda? 

 je, z vodovodnej siete, verejného vodovodu 

 je, z domácej siete, napr. zo studne s čerpadlom 

 nie je  11. otázka 

8. Koľko splachovacích záchodov je v byte? 

 Zapíšte počet splachovacích záchodov!   ks 

9. Ako je byt zásobovaný teplou tečúcou vodou? 

 zo siete diaľkového vykurovania 

 z bojlera, kotla, ohrievača vody alebo iného zariadenia 

 nie je teplá tečúca voda 

10. Kam sa odvádza odpadová voda z bytu? 

 do verejnej kanalizácie 

 do domáceho kanálu (do žumpy, uzatvorenej nádrže na odpadovú vodu, vsakovacej jamy) 

 inde alebo nie je kanalizácia pre odpadovú vodu 

11. Ako sa kúri? (V prípade viacerých druhov kúrenia označte najtypickejší!) 

 diaľkovým vykurovaním (teplovodom z teplárne)  13. otázka 

 kotlom alebo iným zariadením vykurujúcim viacero bytov jednej budovy 

 centrálnym kotlom, cirkulačným kotlom alebo iným zariadením vykurujúcim jeden byt 

 v jednotlivých miestnostiach konvektorom, kachľami alebo iným zariadením 

 nie je možnosť vykurovania  13. otázka 

12. Čím sa kúri? (Na túto otázku môžete dať aj dve odpovede. Ak používate viac ako dva druhy palív, 
označte dva najdôležitejšie!) 

 plynom z plynovodu 

 plynom PB z nádrže, z bomby 

 elektrickým prúdom 

 drevom (drevo, drevené brikety, drevené pelety, drevený odpad) 

 uhlím, lignitom 

 iným palivom, napr. vykurovací olej, balík slamy, iný rastlinný materiál 

13. Čím je vybavený byt spomedzi nasledujúcich zariadení? (Ak je vybavený viacerými, označte, prosím, 
všetky!) 

 káblovým internetom (napr. cez kábel, cez WiFi, router, anténu) 

 klimatizáciou 

 vykurovacím zariadením s tepelným čerpadlom 

 solárnym panelom (produkuje elektrinu) 

 solárnym kolektorom, solárnym vykurovaním (produkuje teplo) 

 žiadnym z uvedených 
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OSOBNÝ DOTAZNÍK 

 

Otázky prosíme zodpovedať podľa stavu k 1. októbru 2022! 

Svoje súčasné meno a priezvisko uveďte v oficiálnej forme, ako sa uvádzajú vo Vašich dokladoch, napr. v 
občianskom preukaze, preukaze o adrese bydliska! 

priezvisko (rodinné meno): 
 
meno (krstné meno) 1: 
 
meno (krstné meno) 2: 

1. Je Vaše rodné meno a priezvisko totožné s vyššie uvedeným menom a priezviskom? 

 áno  2. otázka 

 nie 

rodné priezvisko (rodinné meno): 
 
rodné meno (krstné meno) 1: 
 
rodné meno (krstné meno)2: 

2. Pohlavie: 

 mužské 

 ženské 

3. Dátum narodenia: 

_ _ _ _ rok _ _ mesiac _ _ deň 

4.1. Kde bolo miesto Vášho trvalého bydliska v čase narodenia (obvyklé miesto bydliska Vašej matky v 
momente Vášho narodenia)? (Zohľadnite dnešné štátne hranice!) 

 v Maďarsku 

 v inej krajine 

obec v Maďarsku:         5.1. otázka 

zahraničná krajina: 

zahraničná obec: 

4.2. Kedy ste sa prvý raz presťahovali do Maďarska? 

_ _ _ _ rok _ _ mesiac 

5.1. Adresa uvedená na bytovom dotazníku: 

 je prihlásenou adresou Vášho trvalého bydliska (trvalého pobytu) 

 je prihlásenou adresou Vášho prechodného bydliska (prechodného pobytu) 

 nie je Vaša prihlásená adresa bydliska 
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5.2. Z akého právneho titulu tu bývate? 

 ste majiteľ alebo jeho rodinný príslušník, príbuzný 

 ste nájomca alebo jeho rodinný príslušník, príbuzný 

 z iného právneho titulu 

6.1. Odkedy bývate na adrese uvedenej v bytovom dotazníku? 

 od svojho narodenia, priebežne  7.1. otázka 

 nie od svojho narodenia:  _ _ _ _ rok _ _ mesiac 

6.2. Kde ste bývali predtým? (Zohľadnite dnešné štátne hranice!) 

 v Maďarsku 

 v inej krajine 

obec v Maďarsku: 

Ak ste sa na adresu uvedenú v bytovom dotazníku presťahovali v roku 2022, tak adresu svojho predchádzajúceho trvalého 
bydliska uveďte s presnosťou čísla domu! 

názov a druh verejného priestranstva: 

číslo domu: 

krajina v zahraničí: 

obec v zahraničí: 

7.1. Máte inú prihlásenú alebo neprihlásenú adresu bydliska? 

 áno 

 nie  9.3. otázka 

7.2. Akú inú adresu bydliska máte okrem adresy uvedenej v bytovom dotazníku? (Ak sú pravdivé viaceré 
tvrdenia, označte všetky!) 

 prihlásená adresa trvalého bydliska v Maďarsku 

  prihlásená adresa prechodného bydliska v Maďarsku 

 neprihlásená adresa bydliska v Maďarsku 

 adresa bydliska v zahraničí 

7.2.1. Aká je Vaša prihlásená adresa trvalého bydliska (trvalého pobytu)? 

obec v Maďarsku: 

názov a druh verejného priestranstva: 

číslo domu: 

7.2.2. Aká je Vaša prihlásená adresa prechodného bydliska (prechodného pobytu)? 

obec v Maďarsku: 

názov a druh verejného priestranstva: 

číslo domu: 
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7.2.3. Aká je Vaša neprihlásená adresa bydliska? 

obec v Maďarsku: 

názov a druh verejného priestranstva: 

číslo domu: 

7.2.4. Kde máte adresu bydliska v zahraničí? 

krajina v zahraničí: 

obec v zahraničí: 

8. Na ktorej svojej adrese žijete obvykle, pravidelne? 

– na prihlásenej adrese trvalého bydliska 

 na prihlásenej adrese prechodného bydliska   9.3. otázka 

 na neprihlásenej adrese bydliska 

 v zahraničí 

9.1. Kedy ste sa presťahovali do zahraničia? 

_ _ _ _ rok _ _ mesiac  9.3. otázka, ak je zapísaný dátum starší ako 09. 2021 

9.2. Dosiahne podľa predpokladov trvanie Vášho pobytu v zahraničí jeden rok? (Návštevy doma [napr. 
počas sviatkov] nepovažujte za jeho prerušenie!) 

 áno 

 nie 

9.3. Žili ste aspoň 12 mesiacov priebežne mimo dnešného územia Maďarska? (Návštevy doma [napr. 
počas sviatkov] nepovažujte za jeho prerušenie!) 

 áno 

 nie  10.1. otázka 

9.4. V ktorej krajine ste žili? (Ak ste viackrát žili mimo dnešného územia krajiny, odpovedzte vzhľadom na 
svoj posledný pobyt!) 

krajina v zahraničí: 

9.5. Kedy ste sa odsťahovali z Maďarska? 

_ _ _ _ rok _ _ mesiac 

9.6. Kedy ste sa nasťahovali späť do Maďarska? 

_ _ _ _ rok _ _ mesiac 

10.1. Máte maďarské štátne občianstvo? 

 áno 

 nie  10.3. otázka 

10.2. Ste štátnym občanom aj inej krajiny? 

 áno: 

 nie  11. otázka 
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10.3. Ktorej krajiny ste štátnym občanom 

krajina v zahraničí 1: 
krajina v zahraničí 2: 

– neželáte si odpovedať 

11. Akým jazykom hovoríte, v akom jazyku dokážete porozumieť iným a vyjadrovať sa? (Ak hovoríte po 
maďarsky, uveďte aj to! Môžete dať maximálne šesť odpovedí!) 

 maďarský   – ruský   – francúzsky  – maďarská posunková reč 

 anglický   – nemecký  – rumunský 

 iný jazyk 1:   – iný jazyk 2: 

 iný jazyk 3:   – iný jazyk 4: 

 iný jazyk 5:   – iný jazyk 6: 

12.1. Ku ktorej národnosti sa hlásite? (Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. Poskytnutím odpovede 
dávate súhlas k spracúvaniu Vašich údajov.) 

 maďarskej – poľskej   – srbskej 

 bulharskej – nemeckej   – slovenskej 

 cigánskej (rómskej) – arménskej   – slovinskej 

 gréckej – rumunskej   – ukrajinskej 

 chorvátskej – rusínskej 

 inej národnosti: 

 neželáte si odpovedať  13.1. otázka 

12.2. Okrem predošlej sa hlásite aj k inej národnosti? (Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. 
Poskytnutím odpovede dávate súhlas k spracúvaniu Vašich údajov.) 

 nehlásite sa k inej národnosti 

 maďarskej – poľskej   – srbskej 

 bulharskej – nemeckej   – slovenskej 

 cigánskej (rómskej) – arménskej   – slovinskej 

 gréckej – rumunskej   – ukrajinskej 

 chorvátskej – rusínskej 

 inej národnosti: 

 neželáte si odpovedať 

13.1. Aký je Váš materinský jazyk? (Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. Poskytnutím odpovede 
dávate súhlas k spracúvaniu Vašich údajov. Môžete označiť aj dve odpovede.) 

 maďarský  – chorvátsky   – rusínsky 

 bulharský  – poľský   – srbský 

 cigánsky – beás  – nemecký   – slovenský 

 cigánsky – romani (napr. lovári) – arménsky   – slovinský 

 grécky  – rumunský   –  ukrajinský 

 iný jazyk 1: 

 iný jazyk 2: 

 neželáte si odpovedať 
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13.2. Aký jazyk používate zvyčajne v rodine, v kruhu priateľov? (Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. 
Poskytnutím odpovede dávate súhlas k spracúvaniu Vašich údajov. Môžete označiť aj dve odpovede.) 

 maďarský  – chorvátsky   – srbský 

 anglický  – poľský   – slovenský 

 bulharský  – nemecký   – slovinský 

 cigánsky – beás  – arménsky   – ukrajinský 

 cigánsky – romani (napr. lovári) – rumunský 

 grécky  – rusínsky 

 iný jazyk1: 

 iný jazyk2: 

 neželáte si odpovedať 

14. Akú vieru vyznávate, ku ktorej náboženskej obci sa hlásite? (Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. 
Poskytnutím odpovede dávate súhlas k spracúvaniu Vašich údajov.) 

Vaša viera, náboženská obec: 

 nevyznávate vieru, nehlásite sa k náboženskej obci 

 neželáte si odpovedať 

 18. otázka, ak máte 0–10 rokov 
 17.1. otázka, ak máte 11–14 rokov 

15. Aký je Váš zákonný rodinný stav? 
 slobodný, slobodná Totožného pohlavia: 

 ženatý/vydatá  – registrovaný partner/registrovaná partnerka 

 vdovec/vdova  – registrovaný partner vdovec /registrovaná partnerka vdova 

 rozvedený/rozvedená  – registrovaný partner rozvedený /registrovaná partnerka rozvedená 

 17.1. otázka, ak Váš rodinný stav nie je ženatý/vydatá alebo nežijete v registrovanom partnerstve 

16. ⓐ Dátum uzavretia manželstva: 

ⓑ Dátum vzniku registrovaného partnerstva: 

_ _ _ _ rok _ _ mesiac 

17.1. Koľko detí sa Vám narodilo? (Zohľadnite len živo narodené, biologické deti! Ak sa Vám dieťa 
nenarodilo, zapíšte „0”!) 

počet živo narodených detí: _ _ osôb  18. otázka, ak nemáte živo narodené dieťa 

17.2. Kedy sa narodili Vaše deti? (Uveďte dátum(y) narodenia dieťaťa/detí!] 

 prvé dieťa:       _ _ _ _ rok _ _ mesiac 

 druhé dieťa:         _ _ _ _ rok _ _ mesiac 

 tretie dieťa:         _ _ _ _ rok _ _ mesiac 

 štvrté dieťa:         _ _ _ _ rok _ _ mesiac 

 piate dieťa:         _ _ _ _ rok _ _ mesiac 

 šieste dieťa:         _ _ _ _ rok _ _ mesiac 

 siedme dieťa:         _ _ _ _ rok _ _ mesiac 

 ôsme dieťa:         _ _ _ _ rok _ _ mesiac 

 deviate dieťa:         _ _ _ _ rok _ _ mesiac 
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 desiate dieťa alebo v prípade viac než desať detí najmladšie: _ _ _ _ rok _ _ mesiac 

18. S kým žijete spolu v byte? (Ak sú pravdivé viaceré tvrdenia, označte všetky!) 

  s manželom, manželkou 

 s registrovaným partnerom, partnerkou rovnakého pohlavia 

 s partnerom, partnerkou 

 s dieťaťom (biologickým, nevlastným, adoptovaným dieťaťom) 

 s rodičom, rodičmi 

 s iným príbuzným (so starým alebo prastarým rodičom, súrodencom, vnukom atď.) 

 s osobou, s ktorou nie sme v príbuzenskom vzťahu (so spolubývajúcim, podnájomníkom, dieťaťom v štátnej 
starostlivosti, s osobou poskytujúcou výpomoc v domácnosti atď.) 

 20.1. otázka, ak nie ste partner, partnerka 

19. Odkedy žijete spolu so svojím partnerom? 

_ _ _ _ rok _ _ mesiac 

Otázky 20.1.– 21.5. prosíme zodpovedať podľa stavu v októbri 2022! 

20.1. Chodíte do jasieľ, materskej školy, školy? 

ⓐ 0–8 rokov 

 nie  21.2. otázka, ak máte 7–8 rokov 
 22. otázka, ak máte 6 rokov 
 30.1. otázka, ak máte 5 rokov 
 31. otázka, ak ste mladší ako 5 rokov 

 chodíte do jasieľ  28.1.B. otázka 

 chodíte do materskej školy  28.1.B. otázka, ak ste mladší ako 6 rokov 
 22. otázka, ak ste dovŕšili 6. rok života 

 chodíte do základnej školy  20.3. otázka 

Študujete v súčasnosti? 

ⓑ máte 9 rokov alebo viac 

 nie  21.1. otázka, ak ste starší ako 17 rokov 
 21.2. otázka, ak máte 9–17 rokov 

 zúčastňujete sa základného stupňa vzdelávania (ročníky 1-8 základnej školy alebo ročníky 5-8 gymnázia)  20.3. 
otázka 

 zúčastňujete sa stredného stupňa vzdelávania (bez maturity, s maturitou alebo pomaturitného) 

 zúčastňujete sa vysokoškolského vzdelávania 

20.2. ⓐ Názov stredoškolského vzdelávania: 

– zúčastňujete sa odborného vzdelávania bez maturity 
– zúčastňujete sa všeobecného vzdelávania s maturitou 

– zúčastňujete sa odborného vzdelávania s maturitou 

– zúčastňujete sa pomaturitného stredného odborného vzdelávania 

ⓑ Názov vysokoškolského vzdelávania: 

– zúčastňujete sa vyššieho odborného vzdelávania 

– zúčastňujete sa prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (BA/BSc) 
– zúčastňujete sa druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo súvislého vysokoškolského 

vzdelávania (MA/MSc) 
– zúčastňujete sa ďalšieho špecializovaného odborného vzdelávania 
– zúčastňujete sa doktorandského štúdia (PhD, DLA) 
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20.3. Aká je forma štúdia, ktorého sa zúčastňujete? 

 denná 

 večerná, diaľková alebo iná 

 21.2. otázka, ak máte 7–17 rokov 

21.1. Máte maturitné vysvedčenie? 

 áno  21.3. otázka 

 nie 

21.2. Aké je Vaše najvyššie ukončené školské vzdelanie? 

 nemáte školské vzdelanie (nedokončili ste ani prvý ročník základnej, ľudovej školy)  22. otázka 

 triedy, ročníky 1-7 základnej (ľudovej, meštianskej) školy  21.4. otázka 

 8. trieda, ročník základnej (ľudovej, meštianskej) školy  22. otázka 

 odborné vzdelanie bez maturity (napr. výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške)  21.5.1. otázka 

21.3. Označte, prosím, všetky kvalifikácie, ktoré ste získali! 

  odborné vzdelanie bez maturity (napr. výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške) 
 maturitné vysvedčenie bez odbornej kvalifikácie 

 maturitné vysvedčenie s odbornou kvalifikáciou (odborná kvalifikácia získaná súčasne s maturitou) 

 vysvedčenie o strednom odbornom vzdelaní získanom v školskom systéme vyžadujúcom maturitu 

 vysvedčenie o pomaturitnom vyššom odbornom vzdelaní 

 diplom získaný v rámci vysokoškolského štúdia alebo ekvivalentného vzdelávania 

 bakalársky (BA/BSc) diplom získaný na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania 

 diplom získaný v rámci univerzitného štúdia alebo ekvivalentného vzdelávania 

 magisterský (MA/MSc) diplom získaný na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania alebo súvislého 
vysokoškolského vzdelávania 

 diplom osvedčujúci absolvovanie doktorského štúdia (PhD, DLA) 
 21.5.1. otázka 
 21.5.2. otázka, ak Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie je „maturitné vysvedčenie bez odbornej kvalifikácie” 

 

21.4. Najvyššia ukončená trieda základnej školy: _ _ _ _ trieda  22. otázka 

21.5.1. Názov najvyššieho ukončeného školského vzdelania: (V prípade viacerých vzdelaní na totožnej 
úrovni uveďte to, ktoré ste získali skôr!) 

odbor, profesia, kvalifikácia: 

21.5.2. Rok dosiahnutia najvyššieho školského vzdelania: _ _ _ _ rok 

Rok získania maturity:      22. otázka 

21.6. Máte odborné vzdelanie okrem všeobecnej maturity? (Získané buď v rámci školského vzdelávania 
[odborné učilište, odborná škola], alebo mimoškolského vzdelávania [napr. kurz].) 

 mám 

 nemám  22. otázka 

V prípade viacerých vzdelaní uveďte tú kvalifikáciu, ktorú z hľadiska výkonu práce, zamestnania pokladáte 
za najdôležitejšiu! 

profesia, kvalifikácia: 

 



  Zodpovedajme, 
jeden za druhého! 

12 

Nasledujúca otázka sa vzťahuje na činnosti vykonávané digitálne. 

22. Označte, prosím, všetky digitálne činnosti, ktoré vykonávate pravidelne! 

 na internete čítate, pozeráte videá, hráte sa alebo hľadáte informácie 

 komunikujete prostredníctvom internetu (napr. pomocou e-mailov, programov na posielanie správ, 
videohovorov) 

 nakupujete alebo vybavujete veci online (napr. cez centrálny elektronický priečinok, elektronické bankovníctvo, 
webshop) 

 používate program na úpravu textov, tabuliek, videí alebo fotografií 

 samostatne vyriešite problémy technického charakteru (napr. reinštalácia programu, preverenie internetového 
spojenia) 

 zálohujete údaje na externom nosiči alebo v internetovom úložisku 

 používate programy na spravovanie databáz, grafické alebo architektonické programy alebo iné, ktoré si vyžadujú 
zložité vedomosti 

 programujete v programovacom jazyku (napr. Java, SQL, PHP, C#), alebo budujete informatickú sieť, vyvíjate, 
prevádzkujete alebo kontrolujete server alebo aplikáciu 

 nevykonávate takéto činnosti 

 28.1.B. otázka, ak máte 6–14 rokov a študujete 
 30.1. otázka, ak máte 6–14 rokov a neštudujete 

Nasledujúce otázky sa týkajú práce vykonávanej za peniaze alebo iné dávky. 

23.1. Pracovali ste v posledných 7 dňoch septembra 2022 aspoň jednu hodinu preto, aby ste tak získali 
akýkoľvek príjem? 

 áno  23.3.A. otázka 

 nie 

23.2. Mali ste v posledných 7 dňoch septembra 2022 takú prácu, ktorú ste dočasne nevykonávali, lebo 
ste boli napr. na dovolenke, boli ste práceneschopný, čerpali ste materskú dovolenku, rodičovskú 
dovolenku (poberali ste niektoré z dávok csed, gyed, gyes, gyet)? 

 áno 

 nie  23.3.B. otázka 

23.3. Do ktorej spomedzi nasledujúcich skupín ste patrili v posledných 7 dňoch septembra 2022? 

ⓐ Pracovali ste, alebo ste prácu dočasne nevykonávali 

Ak Vás možno zaradiť aj do viacerých kategórií, označte tú, ktorá sa vo vymenovaní nachádza na poprednejšom 
mieste! 

 poberateľ starobného dôchodku 

 poberateľ invalidného, rehabilitačného alebo iného príspevku pre osoby s poškodeným zdravím 

 poberateľ vdovského, rodičovského alebo sirotského dôchodku 

 poberateľ materskej/rodičovskej dávky (csed, gyed, gyes, gyet) 

 nepatrili ste ani do jednej skupiny 

 26.1. otázka 

ⓑ Nepracovali ste a nemáte takú prácu, ktorú ste dočasne nevykonávali 

Môžete označiť aj dve odpovede. Ak platia viaceré, označte dve, ktoré sa vo vymenovaní nachádzajú na 
poprednejších miestach! 

 poberateľ starobného dôchodku 

 poberateľ invalidného, rehabilitačného alebo iného príspevku pre osoby s poškodeným zdravím 
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 poberateľ vdovského, rodičovského alebo sirotského dôchodku 

 poberateľ materskej/rodičovskej dávky (csed, gyed, gyes, gyet) 

 poberateľ inej dávky 

 žili ste zo svojho majetku, prenájmu nehnuteľnosti 

 nepatrili ste ani do jednej skupiny 

Na základe Vašich skorších odpovedí ste v posledných 7 dňoch septembra 2022 nepracovali. 

24.1. Hľadali ste aktívne prácu v septembri 2022? 

 áno 

 nie  25. otázka 

24.2. Ak by ste si našli prácu, mohli by ste nastúpiť do zamestnania do dvoch týždňov? 

 áno 

 nie 

25. Kedy ste pracovali naposledy? 

_ _ _ _ rok _ _ mesiac   nikdy ste nepracovali 

 28.1.B. otázka, ak ste naposledy pracovali pred viac ako 7 rokmi, alebo ste nikdy nepracovali a študujete 
 30.1. otázka, ak ste naposledy pracovali pred viac ako 7 rokmi, alebo ste nikdy nepracovali a neštudujete 

Otázky prosíme zodpovedať podľa stavu k 1. októbru 2022! 
 

26.1. ⓐ Čo je Vaša práca, aké je Vaše zamestnanie? 

ⓑ Keď ste naposledy pracovali, čo bola Vaša práca, aké bolo Vaše zamestnanie? 

V prípade viacerých prác uveďte tú, ktorú vykonávate (ste vykonávali) vo vyššom počte hodín! 

Začnite písať a vyberte si zo zoznamu! Ak sa v zozname nenachádza, dopíšte! 

26.2. ⓐ V akej forme pracujete?  

ⓑ V akej forme ste pracovali naposledy? 

 zamestnanec 

 príležitostne zamestnávaný (pracujúci na dohodu, príležitostný zamestnanec, nádenník) 

 osoba vykonávajúca verejnoprospešné práce 

 samostatný živnostník, podnikateľ 

 spoločník obchodnej spoločnosti 

 pracujúci člen družstva 

 rodinný príslušník vypomáhajúci v rodinnom podniku 

 28.1.B. otázka, ak nepracujete, nehľadáte zamestnanie a študujete 
 30.1. otázka, ak nepracujete, nehľadáte zamestnanie a neštudujete 

26.3. ⓐ Koľko máte podriadených, zamestnancov?  

ⓑ Koľko ste mali podriadených, zamestnancov naposledy? 

 nemáte (nemali ste) podriadených, zamestnancov 

 1–2 osoby 

 3–9 osôb 

 10–19 osôb 

 20 alebo viac osôb 
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27. ⓐ Aký je príznačný predmet činnosti Vášho zamestnávateľa, vášho podniku? 

ⓑ Aký bol príznačný predmet činnosti Vášho posledného zamestnávateľa, podniku? 

V prípade viacerých zamestnaní uveďte zamestnávateľa, u ktorého pracujete v zamestnaní, ktoré ste uviedli pri 
predošlých otázkach! 

Podľa možnosti uveďte aj názov svojho zamestnávateľa, podniku! 

 30.1. otázka, ak nepracujete a neštudujete 

28.1. ⓐ Kde pracujete?  

ⓑ Kde chodíte do jasieľ, materskej školy, školy? 

 vo svojom byte, vo svojom domove 

 v totožnej obci alebo v totožnom budapeštianskom obvode, v ktorej alebo ktorom sa nachádza aj Váš byt či 
domov 

 v inej obci v Maďarsku alebo v inom budapeštianskom obvode 

 v rôznych obciach (neviete uviesť konkrétnu obec alebo konkrétny budapeštiansky obvod) 

 v zahraničí: 

 30.1. otázka, ak pracujete alebo študujete vo svojom byte či domove 
 29.1. otázka, ak pracujete, alebo navštevujete školu, materskú školu alebo jasle v totožnej obci alebo v totožnom 
budapeštianskom obvode, v ktorej alebo ktorom sa nachádza aj Váš byt či domov 

28.2. ⓐ Obec pracoviska: 

  ⓑ Obec jasieľ, materskej školy, školy: 

Myslite na obec, kde najčastejšie nastupujete do práce! 

obec v Maďarsku: 

obec v zahraničí: 

29.1. ⓐ Akou dopravou dochádzate najčastejšie zo svojho skutočného bydliska na pracovisko? 

ⓑ Akou dopravou dochádzate najčastejšie zo svojho skutočného bydliska do jasieľ, materskej 
školy, školy? 

Môžete označiť maximálne tri odpovede! 

 miestnym autobusom, električkou, trolejbusom, metrom 

 diaľkovým autobusom 

 vlakom, prímestskou železnicou HÉV 

 autom 

 na motorke 

 na bicykli 

 výlučne alebo prevažne pešo 

 iným spôsobom 

29.2. ⓐ Priemerne za koľko minút prídete na svoje pracovisko? 

ⓑ Priemerne za koľko minút prídete do jasieľ, materskej školy, školy? 

Zohľadnite aj časy, kým prídete k danému dopravnému prostriedku, čakáte, resp. prestupujete! 

trvanie cesty: minút 

 31. otázka, ak máte 0–5 rokov 
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30.1. Máte akýkoľvek problém so zrakom, ktorý Vám spôsobuje ťažkosti v každodennom živote? Ak 
nosíte okuliare alebo kontaktné šošovky, myslite len na tie, ktoré pretrvávajú aj pri ich používaní! 

 [Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. Poskytnutím odpovede dávate súhlas k spracúvaniu Vašich 
údajov.] 

– nemáte problém    – máte menšie problémy   – máte väčšie problémy 
– vôbec to nedokážete   – neželáte si odpovedať 

30.2. Máte akýkoľvek problém so sluchom, ktorý Vám spôsobuje ťažkosti v každodennom živote? 

[Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. Poskytnutím odpovede dávate súhlas k spracúvaniu Vašich 
údajov.] 

– nemáte problém    – máte menšie problémy   – máte väčšie problémy 
– vôbec to nedokážete   – neželáte si odpovedať 

30.3. Máte akýkoľvek problém s chôdzou alebo pri chodení po schodoch? 

[Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. Poskytnutím odpovede dávate súhlas k spracúvaniu Vašich 
údajov.] 

– nemáte problém    – máte menšie problémy   – máte väčšie problémy 
– vôbec to nedokážete   – neželáte si odpovedať 

30.4. Máte akýkoľvek problém s pamäťou alebo koncentráciou? 

 [Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. Poskytnutím odpovede dávate súhlas k spracúvaniu Vašich 
údajov.] 

– nemáte problém    – máte menšie problémy   – máte väčšie problémy 
– vôbec to nedokážete   – neželáte si odpovedať 

30.5. Máte akýkoľvek problém so starostlivosťou o seba, napr. pri umývaní sa alebo obliekaní sa? 

[Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. Poskytnutím odpovede dávate súhlas k spracúvaniu Vašich 
údajov.] 

– nemáte problém    – máte menšie problémy   – máte väčšie problémy 
– vôbec to nedokážete   – neželáte si odpovedať 

30.6. Máte akýkoľvek problém pri porozumení reči iných alebo pri ústnom vyjadrovaní? 

[Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. Poskytnutím odpovede dávate súhlas k spracúvaniu Vašich 
údajov.] 

– nemáte problém    – máte menšie problémy   – máte väčšie problémy 
– vôbec to nedokážete   – neželáte si odpovedať 

31. Máte nejaké trvalé ochorenie alebo postihnutie? (Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. 
Poskytnutím odpovede dávate súhlas k spracúvaniu Vašich údajov.) 

 nemám ani jedno  Koniec dotazníka 

 máte trvalé ochorenie aj postihnutie 

 máte postihnutie 

 máte trvalé ochorenie (napr. vysoký krvný tlak, cukrovka, trvalá depresívna porucha)  Koniec dotazníka 

 neželáte si odpovedať  Koniec dotazníka 
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32. Aké máte postihnutie? (Zodpovedanie tejto otázky je dobrovoľné. Poskytnutím odpovede dávate 
súhlas k spracúvaniu Vašich údajov. Môžete označiť maximálne štyri odpovede!) 

 telesné postihnutie   – nedoslýchavý 

 porucha autistického spektra   – hluchý 

 mentálne postihnutie   – hluchý nevidiaci (porucha zraku a sluchu) 

 psychosociálne narušenie    – ťažké-viacnásobné postihnutie 

 rečová porucha  – ťažké postihnutie vnútorných orgánov 

 rečové postihnutie   – iné: 
 slabozrakosť, ťažká slabozrakosť   – neželáte si odpovedať 

 nevidiaci 
 

Ďakujeme za Vaše odpovede, prišli ste na koniec dotazníka! 

Ak sa chcete zapojiť do nášho žrebovania, uveďte svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a odsúhlaste 

informácie o spracúvaní údajov. 

Predtým, než stránku opustíte, nezabudnite poslať dotazník kliknutím na tlačidlo Odoslať (Beküldés). 

Po odoslaní už nebudete môcť zmeniť svoje odpovede. 

K prihláške zadajte 

e-mail 

telefónne číslo 

Prehlasujem, že som sa oboznámil/-a s pravidlami žrebovania a súhlasím so spracovaním svojej e-mailovej 

adresy/svojho telefónneho čísla podľa bodu 8 informácií o spracúvaní údajov. 


