Методичні пояснення щодо перепису населення типу A

2 рівень
Теперішнє місце проживання
Місцем теперішнього проживання є:
У новонародженої дитини, місце теперішнього проживання це місце проживання матері;
У дитини яка перебуває під чередувальним піклуванням, це місце, де проводить більшу
частину свого часу. Якщо дитина проводить однакову кількість часу в обох батьків, місце
теперішнього проживання вважається місце де почався відлік перепису (1 січня 2021 року)
В учня початкової або середньої школи, місце проживання сім’ї, не дивлячись на те, як
часто повертається до місця проживання сім’ї
У студента університету, який проживає поза власним домом, вважається гуртожиток,
студентський дім, орендована квартира чи інше місце
У студента університету, який навчається за кордоном, вважається місцем проживання
відповідна держава
У працюючої особи, яка під час виконання роботи проживає поза власним домом, і
регулярно повертається додому, вважається місцем проживання її дім
У особи яка працює за кордоном і яка повертається до місця проживання сім’ї, вважається
відповідна держава
У члена збройних сил, який проживає у військовій частині чи військовому таборі,
вважається місце проживання сім’ї або інше місце де проводить більшу частину денного
відпочинку.
У мешканця інституціонального закладу, (наприклад дім соціальних послуг, заклад для
літніх людей, заклад для соціально не захищених,…)місце відповідного закладу
У особи без домівки, місце перебування
Реєстраційний номер
Реєстраційний номер це індивідуальний номер будинку на кожній вулиці (позначений чорним
кольором)
Орієнтовний номер
Орієнтовний номер це індивідуальний номер в межах однієї вулиці в районах з вуличною
системою (позначений червоним кольором)
Номер квартири
Номер квартири – це номерні дані в документі права власності квартир та приватних
будинків, поліфункціональних, торгових та інших будівель.
Номер квартири визначите на основі адреси та імені власника квартири на сайті
zbgis.skgeodesy.sk.
Проживання за кордоном та рік приїзду до країни від 1980 року
Постійне перебування означає перебування резидента за межами території Словацької
Республіки безперервно протягом більше 12 місяців. Перебування в Чеській Республіці до
1 січня 1993 року не вважається перебуванням за кордоном.
Стосунки між членами сім'ї
Односины меджі членами обыстя выражають родинне або інше одношіня к особі або
особам, котры з Вами жыють в єднім бітї к 1. януару 2021 в місцї Вашого сучасного бываня.
Цїлый вопрос ся односить к сучасному бываню, котре може, але не мусить ся згодовати з

місцём сталого бываня (єднако як у вопросї ч. 1). Выповнюють ся і властны і невластны
членове родины, кедь з нима жыєте в єднім обыстю (мати, нянько, сын, дївка). Кедь сьте
жыли з дїтми і/або внучатами, уведьте їх кількость.
Сімейний стан
Сімейний стан виражає юридичний звязок який діє в Словацькій Республіці, по подружньому
відношенню.
Кількість живонароджених дітей
Включіть до числа живонароджених кожну дитину, народжену до 1 січня 2021 р. Дані
збираються як для жінок, так і для чоловіків. Бездітна жінка або бездітний чоловік повинен
вказати "0".
Найвища отримана освіта
Вкажіть найвищий рівень освіти, який ви успішно закінчили до 1 січня 2021 року. На питання
потрібно відповідати якщо ви маєте хоча б 15 років.
Робота
Вкажіть конкретний вид роботи, яку Ви виконуєте станом на 1 січня 2021 року. Ви відповісте
на запитання, чи були Ви робітником, працюючим пенсіонером, особою, яка перебуває у
відпустці по вагітності та пологах або догляду за дитиною станом на 1 січня 2021 року і чи
тривала Ваша робота. Якщо у вас більше ніж одна робота, вкажіть роботу де під час тижня
відпрацьовуєте більше годин чи з якої роботи маєте більший дохід.
Місце виконання роботи
Якщо часто змінюєте місце виконання роботи (наприклад якщо ви працівник на будівництві)
або якщо ви працюєте в транспортній сфері, вкажіть місце виконання роботи без адреси.
Якщо місце виконання роботи знаходиться за кордоном, скажіть назву країни.
Відвідування роботи чи навчального закладу
Вказується частота відвідування роботи чи школи з Вашого поточного місця проживання.
Якщо Ви працюєте 12-годинними змінами (короткий, довгий тиждень), позначайте інакше,
ніж щодня.
Використовуваний вид транспорту на роботу чи навчання
Спосіб використовуваного транспорту до місця роботи чи навчання – це дані про Ваш спосіб
використовуваного транспорту. Якщо Ви приїжджаєте на роботу чи в школу щодня з
поточного місця проживання протягом робочого тижня, відзначайте щодня. Якщо Ви не
ходите на роботу чи в школу з поточного місця проживання щодня протягом робочого тижня,
позначайте інакше, ніж щодня. Якщо використовуєте декілька видів транспорту на роботу чи
навчання, вкажіть один вид транспорту, який використовуєте найдовше чи найчастіше.
Національність
Національність – це Ваша належність до народу чи етнічної групи. Громадянство, рідна
мова або мова, якою Ви переважно користуєтесь, не є визначальним у визначенні
національності.
Якщо Ви вибрали "інше", напишіть національність словами.

Якщо у Вас є стосунки з іншою національністю, Ви можете вказати це в підпитанні. Якщо
батьки мають іншу національність, національність дитини зазначається за взаємною згодою
батьків з можливістю висловити своє ставлення до іншої національності у наступному
підпитанні.
Рідна мова
Рідна мова – це мова, якою з Вами найчастіше розмовляли вдома. Якщо в дитинстві з вами
розмовляли декількома мовами, вкажіть одну рідну мову на власний розсуд, мову якою з
вами говорила мати найчастіше (чи батько, інший родич чи особа без рідних зв’язків). Якщо
вкажете «інша», рідну мову вкажіть словом.
Релігійність
Релігія означає Ваші відносини з церквою, релігійною громадою, релігією або членство в
церкві або релігійній громаді, або участь в релігійному житті.
Релігія дітей у віці до 15 років вказується відповідно з релігією батьків за взаємною згодою
батьків.

