Sčítací dotazník 2021

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Kraj

Mesto/obec

Sídlisko

Ulica

Číslo domu a popisné číslo domu

Počet osôb v byte

Poznámka

INFORMÁCIE O DOMÁCNOSTI
ZOZNAM OSÔB
Označte osobu v tejto domácnosti, ktorá je uvedenej
osobe

Poradové
číslo osoby

Osobné
identifikačné
číslo (PIN)

Priezvisko

Meno

Pohlav
ie

Dátum
narodenia

Vzťah k
referenčnej
osobe

Matka
(nevlastná
matka)

Otec
(nevlastný
otec)

Manželský druh/družka;
mimomanželský
druh/družka; životný
partner/ka; neformálny
životný partner/ka
(rovnakého pohlavia)

1
...
Vzťah k referenčnej osobe
1 Referenčná osoba

2 Manžel/manželka

3 Mimomanželský druh/družka

4 Životný partner/ka (rovnakého pohlavia)

5 Neformálny životný partner/ka (rovnakého
pohlavia)
7 Otec/matka alebo nevlastný otec/nevlastná
matka
9 Starí otec/stará mama

6 Syn/dcéra alebo nevlastný syn/nevlastná dcéra

11 Pradedko/Prababka

12 Pravnuk/pravnučka

13 Zať/nevesta

14 Svokor/svokra

15 Švagor/švagrina

16 Iný príbuzný

17 Nepríbuzný

1

8 Brat/sestra
10 Vnuk/Vnučka

Sčítací dotazník 2021

INFORMÁCIE O DOMÁCNOSTI
1. Základ používania bytu
 Súkromný majetok alebo spoluvlastníctvo
 Nájomca s voľne dohodnutým nájomným
 Ďalšie základy používania bytu

 Príbuzenstvo s majiteľom alebo nájomcom bytu
 Nájomca s chráneným nájomným

2. Využíva vaša domácnosť poľnohospodársku pôdu, vlastnú alebo prenajatú, presahujúcu 10 akrov
(1 000 m²) − (orná pôda, sady, vinice, olivové háje, lúky, pasienky atď.)?
 Áno
 Nie
3. Máte vo svojej domácnosti aspoň 1 kus hovädzieho dobytka (dobytok, ovce, kozy, ošípané, kone) alebo
10 kusov hydiny alebo 10 včelích úľov?
 Áno
 Nie
Poznámka

INFORMÁCIE O BYTU
1. Spôsob používania obytnej jednotky
 Len pre bývanie

 Na bývanie a vykonávanie činností

2. Vlastníctvo bytu
Súkromné

 (fyzická osoba)

 Spoločnosť

 Krajina/mesto/obec

Cirkev/náboženská

 komunita

3. Aká je celková plocha bytu v m²?

4. Koľko izieb má byt?

5a. Existuje v byte kuchyňa alebo časť bytu, ktorá je určená na varenie/prípravu jedál?
 Áno
 Nie

5b. Aká je plocha kuchyne alebo časti bytu, ktorá je určená na varenie/prípravu jedál, v m²?
 Až 4 m²

 4 m² a viac

6. Je v byte kúpeľňa (vaňa alebo sprchovací kút)?
 Áno
 Nie
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Iné

Sčítací dotazník 2021

INFORMÁCIE O BYTU
7. Je v byte toaleta, či už je to v samostatnej miestnosti, alebo v kúpeľni a akého druhu?
 Na splachovanie (tlaková nádrž)

 Žiadne splachovanie

 V byte nie je toaleta.

8. Sú v byte vodovodné potrubia a na čo sú pripojené?
Ostatné (dažďová voda, studňa, cisterna

 Verejná sieť

 atď.)

 Nie

9. Sú v byte kanalizačné potrubia a na čo sú pripojené?
 Verejná sieť

Vypúšťanie do

 Septik, čierna jama atď.

 životného prostredia

 Nie

10. Existujú elektrické inštalácie aspoň v jednej miestnosti v byte?
 Áno
 Nie
11. Existujú plynové inštalácie aspoň v jednej miestnosti v byte?
 Áno
 Nie
12. Ako sa vykuroval byt v minulej vykurovacej sezóne?
Ústredné kúrenie zo zariadenia v budove, alebo v

 Ústredné kúrenie z lokálnej teplárne

 byte

 Kúrenie na kachle, krb, sporák apod.

 Kúrenie s klimatizáciou

 Byt sa nezohrieva.

13. Aký typ zdroja energie bol použitý na vykurovanie bytu v poslednej vykurovacej sezóne?
 Palivové drevo

 Zemný plyn

 Vykurovací olej (extra ľahký)

 vykurovací olej atď.)

 Elektrina

 Solárna energia

 Drevené pelety alebo brikety

 Tepelné čerpadlo (všetky typy)

Ostatné neobnoviteľné zdroje energie (uhlie,

 Iné obnoviteľné zdroje energie
14. Je v byte klimatizácia?
 Áno
 Nie
15. V akom druhu budovy sa nachádza tento byt?
Výhradne alebo prevažne obytná

 budova

 Väčšinou nebytový dom
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 Byt v budove domov, kláštorov atď.
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INFORMÁCIE O BYTU
16. Koľko bytov má budova, v ktorej sa byt nachádza?
 1 byt
 2 byty
 3 a viac bytov
17. Aká je pozícia bytu?
 Pivnica

 Suterén

 Prízemie

 Podlažie

Byt na dvoch alebo

 viacerých poschodiach

18. Na ktorom poschodí je byt? Zadajte číslo poschodia ______________.

19. V ktorom roku bola dokončená stavba budovy, v ktorej sa byt nachádza?

 Nedokončené byty

Poznámka

INFORMÁCIE O OSOBE
1. Kto poskytuje informácie o tejto osobe?
 Osoba sama
 Člen domácnosti
2. Právny rodinný stav
 Nikdy sa neoženil/nevydala
Celoživotné partnerstvo (s osobou rovnakého

 pohlavia)

 Ženatý/vydatá
 Vdovec/vdova

 Rozvedený/rozvedená
3. Typ komunity, v ktorej osoba žije
 Manželský zväzok


Celoživotné partnerstvo (s osobou rovnakého
pohlavia)

 Mimomanželský zväzok


Neformálne životné partnerstvo (s osobou rovnakého
pohlavia)

 Osoba bez manžela/mimomanželského druha/družky, alebo životného partnera/ky
4. Počet živo narodených detí
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INFORMÁCIE O OSOBE
5. Má táto osoba trvalé bydlisko na tejto adrese?
 Áno
 Nie
6. Bola osoba prítomná v referenčnom čase sčítania ľudu (31. augusta 2021 o 24:00?)
 Áno

 Nie

7a. Miesto bydliska
 Chorvátsko

 Cudzia krajina

(7a.) Kraj bydliska

(7a.) Mesto/obec bydliska

(7a.) Sídlisko bydliska

(7a.) Číslo domu a popisné číslo domu (ulice
bydliska)

(7a.) Ulica bydliska

(7a.) Krajina bydliska

8a. Dôvod prítomnosti na tomto mieste (sídlisku)
 Práca

 Vzdelávanie

Rodinné

Utečenec/žiadate

 dôvody

 ľ o azyl

 Zemetrasenie

Ďalšie

 dôvody

8aa. Má osoba v úmysle vrátiť sa do miesta bydliska po sanácii alebo prestavbe poškodeného domu?


 Nie

Áno

 Neviem

9a. Ako dlho je osoba prítomná na tomto mieste (sídlisku)?
Menej ako

 1 mesiac
7

 mesiacov

 1 mesiac
8

 mesiacov

 2 mesiace

 3 mesiace

 9 mesiacov

 mesiacov

10

 4 mesiace
11

 mesiacov

5

 mesiacov

6

 mesiacov

 Jeden rok a dlhšie

10a. Ako dlho má osoba v úmysle byť prítomná na tomto mieste (sídlisku)?
Menej ako

 1 mesiac
7

 mesiacov

 1 mesiac
8

 mesiacov

 2 mesiace

 3 mesiace

 9 mesiacov

 mesiacov

10

5

 4 mesiace
11

 mesiacov

5

 mesiacov

6

 mesiacov

 Jeden rok a dlhšie
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INFORMÁCIE O OSOBE
11a. Frekvencia návratu do miesta bydliska
 Týždenne
 Zriedkavo
7b. Miesto neprítomnosti
 Chorvátsko

 Cudzia krajina

(7b.) Kraj neprítomnosti

(7b.) Mesto/obec neprítomnosti

(7b.) Sídlisko neprítomnosti

(7b.) Ulica neprítomnosti

(7b.) Číslo domu a popisné číslo domu

(7b.) Krajina neprítomnosti

8b. Dôvod neprítomnosti v krajine
 Práca

 Vzdelávanie

 Rodinné dôvody

 Zemetrasenie

 Ďalšie dôvody

8c. Dôvod neprítomnosti v zahraničí
Práca (vylúčená práca na diplomatických zastúpeniach Chorvátskej republiky v zahraničí alebo v postavení vyslaného

 zamestnanca)

 Práca na diplomatických zastúpeniach Chorvátskej republiky v zahraničí; vyslaný pracovníci
Pobýva ako člen rodiny osoby v zamestnaní (s výnimkou diplomatických misií Chorvátskej republiky v zahraničí alebo v

 postavení vyslaného pracovníka)

Pobýva ako člen rodiny osoby pracujúcej na diplomatických misiách Chorvátskej republiky v zahraničí alebo v postavení

 vyslaného pracovníka

Vzdelávanie (iba pre osoby, ktorých

 členovia domácnosti majú bydlisko

 Zemetrasenie

 Ďalšie dôvody

v krajine)

8bb. Má osoba v úmysle vrátiť sa do miesta bydliska po sanácii alebo prestavbe poškodeného domu?
 Áno

 Nie

 Neviem
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INFORMÁCIE O OSOBE
9bc. Ako dlho je osoba neprítomná?
Menej ako

 1 mesiac
7

 mesiacov

 1 mesiac
8

 mesiacov

 2 mesiace

 3 mesiace

 9 mesiacov

 mesiacov

10

 4 mesiace
11

5

 mesiacov

6

 mesiacov

 mesiacov

 Jeden rok a dlhšie

 4 mesiace

 mesiacov

10bc. Ako dlho osoba ešte plánuje byť neprítomná?
Menej ako

 1 mesiac
7

 mesiacov

 1 mesiac
8

 mesiacov

 2 mesiace

 3 mesiace

 9 mesiacov

 mesiacov

10

11bc. Frekvencia návratu na túto adresu
 Týždenne
 Zriedkavo
12. Miesto narodenia osoby
 Chorvátsko

 Zahraničie

(12.) Kraj narodenia osoby

(12.) Mesto/obec narodenia osoby

(12.) Sídlisko narodenia

(12.) Krajina narodenia

13. Miesto bydliska matky v čase narodenia osoby
 Chorvátsko
 Zahraničie
(13.) Kraj bydliska matky v čase narodenia osoby

(13.) Mesto/obec bydliska matky v čase narodenia osoby

(13.) Sídlisko bydliska matky v čase narodenia osoby

7

11

 mesiacov

5

6

 mesiacov

 Jeden rok a dlhšie
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INFORMÁCIE O OSOBE
(13.) Krajina bydliska matky v čase narodenia osoby

14. Žije osoba nepretržite od narodenia v tomto sídlisku?
 Áno
 Nie
14a. Odkiaľ sa daná osoba prisťahovala?
 Z inej obce v Chorvátskej republike

 Zo zahraničia

(14a.) Kraj, z ktorého sa osoba presťahovala

(14a.) Mesto/obec, z ktorej sa osoba presťahovala

(14a.) Sídlisko z ktorého sa osoba presťahovala

(14a.) Cudzia krajina, z ktorej sa osoba prisťahovala

14b. Rok prisťahovania

14.b.1. Na rok 2020 zadajte mesiac

14c. Dôvod prisťahovania
 Práca
 Rodinné dôvody
 Návrat (bývalý utečenec)
 Zemetrasenie






Vzdelávanie
Návrat (bývalý vysťahovalec)
Nútená migrácia (žiadateľ o azyl, utečenec)
Iné

15. Zdržala sa osoba niekedy mimo Chorvátskej republiky nepretržite rok alebo viac?
 Áno

 Nie

 Pobýva aj teraz

15a. Posledná krajina pobytu (pred príchodom do Chorvátskej republiky)
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INFORMÁCIE O OSOBE
15b. Rok príchodu do Chorvátskej republiky

15c. Dôvod pobytu v zahraničí
 Práca

 Vzdelávanie

 Rodinné dôvody

 Utečenectvo

 Ďalšie dôvody

16. Štátne občianstvo
 Chorvátske

 Chorvátske a iné

 Cudzie

16a. Ktoré je ďalšie občianstvo?

16b. Cudzie štátne občianstvo

17. Národnosť

18. Materinský jazyk

19. Náboženstvo

20. Náboženské spoločenstvo

 Nie som členom žiadnej cirkvi alebo náboženskej komunity

9

 Bez štátnej príslušnosti
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INFORMÁCIE O OSOBE
21. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
 Žiadna škola

 Nedokončená základná škola

 Základná škola

 Stredná odborná škola v trvaní 1 – 3 rokov

 Stredná odborná škola v trvaní 4 a viac rokov

 Gymnázium

Vyššia škola, krátke odborné štúdium (inžinier,

Vyššia škola, I. (VI.) stupeň fakulty, vysokoškolské

 kandidát)

 odborné štúdium (inžinier, bakalár)

Odborné pregraduálne štúdium v trvaní najmenej 4

Pregraduálne vysokoškolské štúdium (vysokoškolský

 rokov, špecializované postgraduálne odborné štúdium

 bakalár)

(absolvent, odborný špecialista)
Fakulta, akadémia umení, postgraduálne
vysokoškolské štúdium, postgraduálne vysokoškolské
 štúdium a integrované postgraduálne vysokoškolské
štúdium (dipl.ing., magister)

Postgraduálne odborné štúdium na univerzite,

 postgraduálne odborné štúdium (magister, univerzitný
špecialista)

Postgraduálne magisterské vedecké štúdium (M.Sc.,

 M.art.)

 PhD

21a. Koľko ročníkov základnej školy ste absolvovali?
[zadajte 1 – 7]

22. Navštevujete školu, štúdium alebo predškolský program vzdelávania?
 Áno

 Nie

22a. Aký stupeň vzdelania navštevujete?
Program predškolského vzdelávania (jasle,

 škôlka)

 1. – 4. ročník základnej školy

 5. – 8. ročník základnej školy

 Priemyselné a remeselné stredné školy

 Technické a súvisiace stredné odborné školy

 Umelecké stredné školy

 Gymnázium

 Krátke odborné štúdium

 Pred graduálne odborné štúdium

 Špecializované postgraduálne odborné štúdium

 Pred graduálne vysokoškolské štúdium

 štúdium, postgraduálne vysokoškolské štúdium

 Postgraduálne špecializované štúdium

 Postgraduálne vysokoškolské štúdium - doktorandské štúdium

Integrované vysokoškolské a postgraduálne vysokoškolské
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INFORMÁCIE O OSOBE
23. Miesto školskej dochádzky/štúdia/predškolského vzdelávania
 Chorvátsko
 Zahraničie
(23.) Kraj školskej dochádzky/štúdia/predškolského vzdelávania

(23.) Mesto/obec školskej dochádzky/štúdia/predškolského vzdelávania

(23.) Sídlisko školskej dochádzky/štúdia/predškolského vzdelávania

(23.) Ulica školskej dochádzky/štúdia/predškolského vzdelávania

(23.) Číslo domu a popisné číslo domu ulice školskej dochádzky/štúdia/predškolského vzdelávania

(23.) Cudzia krajina, v ktorej sa daná osoba vzdeláva/navštevuje štúdijný/predškolský vzdelávací program

24. Ako často sa vraciate z miesta školskej dochádzky/ dochádzky na štúdium/predškolského vzdelávania
do miesta bydliska?
Denne (alebo viackrát

 týždenne)

 Týždenne

Menej často (mesačne,

 ročne, príležitostne)

Dištančné vzdelávanie

 alebo vzdelávanie doma

25. Prostriedky denného cestovania do vzdelávacej inštitúcie (vyberte si jeden z prostriedkov na
prekonanie najdlhšej vzdialenosti)
 Auto (osoba je vodič)

 Auto (osoba je spolujazdec)

 Autobus

 Električka

 Vlak

 Bicykel

 Motocykel

 Ostatné druhy dopravy (loď atď.)

 Pešo
26. Vykonávali ste od 25. do 31. augusta nejaké hotovostné alebo vecné kompenzačné práce najmenej
jednu hodinu alebo ste pracovali ako neplatený pomocný člen v rodinnom podniku, ktorý generuje
príjem? Nezahŕňa sa tu výroba tovarov alebo služieb (napr. poľnohospodárskych) určených hlavne alebo
výlučne na vlastnú spotrebu domácnosti (vyberte odpoveď NIE). Práca z domu v dôsledku okolností
COVID-19 sa rovná práci na pracovisku.
 Áno
 Nie, ale mám prácu, do ktorej sa môžem vrátiť
 Nie
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INFORMÁCIE O OSOBE
27. Hľadali ste v priebehu augusta prácu alebo ste sa pokúsili založiť si vlastnú firmu, remeslo,
poľnohospodársku farmu alebo samostatnú zárobkovú činnosť?
 Áno
 Nie

28. Keby vám teraz ponúkli prácu, mohli by ste nastúpiť do práce v nasledujúcich dvoch týždňoch?
 Áno

 Nie

29. Pozícia v zamestnaní od 25. do 31. augusta
 Pracujete pre zamestnávateľa v akomkoľvek sektore vlastníctva.
 Pracujete vo vlastnej spoločnosti, remesle, na voľnej nohe alebo na farme a NEZAMESTNÁVATE pracovníkov.
 Pracujete vo vlastnej spoločnosti, remesle, na voľnej nohe alebo na farme a ZAMESTNÁVATE pracovníkov.
 Pracujete ako pomocný člen (neplatený) na rodinnej farme, remesle, podniku alebo na voľnej nohe.
 Iné formy zamestnania

30. Povolanie

30a. Vyberte príslušnú skupinu povolaní, v ktorej pracujete (príklady povolaní sú uvedené v zátvorkách)
Zákonodarcovia, úradníci a riaditelia (poslanec, štátny tajomník, riaditelia vzdelávacích inštitúcií, riaditeľ ústavu

 zdravotnej starostlivosti, riaditeľ ústavu sociálnej starostlivosti, vedúci odbornej komory, líder politickej strany, predseda
súdu, obchodný riaditeľ, výrobný riaditeľ, riaditeľ hotela atď.)
Vedci, inžinieri a odborníci (lekár, vrchná sestra, zubár, fyzioterapeut, farmaceut, veterinárny lekár, učiteľ, univerzitný

 profesor, priestupkový sudca, finančný odborník, programátor, chemik, architekt, grafik, kňaz, novinár, herec, režisér
atď.)
Technici a profesionálni spolupracovníci (obchodný referent, technik strojov a zariadení, technológ výroby vína,

 laborant, zdravotná sestra, optik, profesionálny športovec, obchodný tajomník, poisťovací agent, fotograf, kuchár,
dizajnér, kapitán lode, pilot atď.)
Administratívni pracovníci (účtovník, bankový úradník, administratívny úradník, skladník, poštový úradník, recepčný,

 anketár atď.)

Servisné a obchodné povolania (policajt, ochranka, hasič, pomocník v domácnosti, vedúci obchodu, predavač,

 pokladník, čašník, kuchár, kaderník, kozmetička, opatrovateľka, turistický sprievodca, inštruktor jazdy atď.)
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INFORMÁCIE O OSOBE
Poľnohospodári, lesníci, rybári, poľovníci (farmár, ovocinár, vinohradník, chovateľ dobytka, chovateľ hydiny, včelár,

 záhradník atď.)

Zamestnania v remeslách a individuálnej výrobe (staviteľ, murár, automechanik, inštalatér, stolár, zámočník, montér

 kovových konštrukcií, inštalatér telekomunikačných zariadení, elektrikár, čalúnnik, krajčírka, pekár, mäsiar, obuvník,
potápač, pyrotechnik atď.)
Prevádzkovatelia závodov a strojov, priemyselní výrobcovia a montéri výrobkov (obsluha kotúčových píl, obsluha

 textilných lisov, kotolník, vodič nákladných vozidiel, rušňovodič, vodič vysokozdvižného vozíka, opravár pneumatík,
kormidelník, námorník atď.)
Jednoduché povolania (upratovačka, chyžná, výrobný robotník, ručný balič, pomocný robotník v stavebníctve, zberač

 ovocia a zeleniny, poľnohospodársky robotník, zberač dreva, pripravovateľ rýchleho občerstvenia, umývač riadu,
pouličný predavač, kuriér atď.)

 Vojenské povolania (dôstojník, poddôstojník, regrút, vojak, kadet atď.)
31. Činnosť

31a. Vyberte príslušnú skupinu činností spoločnosti, živnosti, inštitúcie alebo iného podnikateľského
subjektu, v ktorom pracujete (príklady činností sú uvedené v zátvorkách)
 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (obilniny, ovocinárstvo, vinohradníctvo, chov zvierat, rybolov, poľovníctvo atď.)
Ťažba a dobývanie (ťažba ropy a zemného plynu, činnosti súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, ťažba štrkovísk,

 solivarní atď.)

Spracovateľský priemysel (výroba potravinárskych výrobkov, výroba kovových výrobkov, výroba strojov, výroba
motorových vozidiel, stavba lodí, tlač, kamenárstvo, drevársky priemysel, oprava a údržba strojov, lodí, lietadiel,
 koľajových vozidiel apod.). VYLUČUJE: opravy motorových vozidiel a motocyklov, opravy počítačov a komunikačných
zariadení a predmetov pre osobnú potrebu a pre domácnosť.
Dodávka elektriny, plynu a pary (výroba, prenos, distribúcia a obchod s elektrinou, výroba, distribúcia a obchod s

 plynom, dodávka pary atď.)

Dodávka vody; činnosti v oblasti likvidácie odpadových vôd, odpadového hospodárstva a sanácie životného prostredia

 (zber, úprava a likvidácia odpadu, recyklácia, odmínovanie atď.)

Pozemné stavby (pozemné stavby, inžinierske stavby, elektroinštalačné práce, zatepľovacie práce, inštalácia vodovodu,

 kanalizácie a plynových zariadení a inštalácie pre kúrenie a klimatizáciu, inštalácia stolárstva, maliarske a sklárske
práce, plechové práce atď.)
Veľkoobchod a maloobchod a sprostredkovanie obchodu; oprava motorových vozidiel a motocyklov (ZAHŔŇA: činností

 umývania áut, lekární)

Doprava a skladovanie (pozemná, vodná a letecká doprava, preprava taxíkov, potrubná doprava, parkovacie služby,

 poštové a kuriérske činnosti atď.)

Ubytovacie a stravovacie služby (hotely, letoviská, kempy, študentské domovy, stravovacie služby, reštaurácie,

 cukrárne, praženie ovocia, bary, donášky jedál atď.)
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Informácie a komunikácie (vydavateľstvo, filmová a televízna produkcia, rozhlasové a televízne vysielanie, záznam

 zvuku, telekomunikácie, počítačové programovanie a poradenstvo, internetové portály, spravodajské agentúry atď.)
 Finančné a poisťovacie činnosti (banky, zmenárne, poisťovne, penzijné fondy, komoditné burzy atď.)
 Realitný obchod (nákup a predaj, prenájom alebo správa nehnuteľností, realitné kancelárie atď.)
Odborné, vedecké a technické činnosti (právne a účtovnícke činnosti, právne kancelárie, účtovné služby, audit, daňové
poradenstvo, architektonické a inžinierske činnosti, výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných, technických a
 spoločenských vied, marketing, prieskum trhu, grafický dizajn, fotografické činnosti, prekladateľské činnosti, veterinárne
činnosti, meteorológia atď.)
Administratívne a podporné činnosti (prenájom (okrem nehnuteľností), pracovné agentúry, cestovné kancelárie,
súkromné bezpečnostné činnosti, správa budov, upratovacie služby pre budovy a stavby, deratizácia, terénne úpravy a
 údržba zelených plôch a cintorínov, administratívne a podporné kancelárske činnosti, činnosť call centier, služby
balenia atď.)
Verejná správa a obrana; povinné sociálne poistenie (súdnictvo, hasiči, ministerstvá, štátna správa, colná správa,

 polícia, povinné dôchodkové a zdravotné poistenie atď.)

Vzdelávanie (predškolské, základné a stredoškolské vzdelávanie, vysoké školy, autoškoly, vzdelávanie v oblasti športu,

 rekreácie a kultúry, kurzy neurčené podľa úrovní atď.)

Zdravotná a sociálna starostlivosť (nemocnice, zdravotnícke zariadenia, zubné lekárstvo, domovy pre seniorov a osoby

 so zdravotným postihnutím, centrum sociálnej starostlivosti atď.)

Umenie, zábava, šport a rekreácia (práce kultúrnych inštitúcií, divadiel, múzeí, archívov, knižníc, botanických a

 zoologických záhrad, prírodných rezervácií, zábavných a tematických parkov, stávkových kancelárií, prevádzka
športových zariadení, športových klubov, fitnescentier, aktivít v prístavoch atď.)
Ostatné služby (členské organizácie, združenia, odbory, náboženské organizácie, politické organizácie, čistiarne,

 kaderníctva a kozmetické salóny, pohrebné činnosti, opravy počítačov a komunikačných zariadení, oprava nábytku,
obuvi, odevov, elektrických spotrebičov, šperkov, hodiniek atď.)
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; činnosti v domácnosti, ktoré vyrábajú rôzny tovar a poskytujú rôzne služby

 pre svoje vlastné potreby

Činnosti exteritoriálnych organizácií a orgánov (zahraničné diplomatické a konzulárne misie, medzinárodné organizácie

 atď.)

32. Ktorá z nasledujúcich kategórií najlepšie vystihuje vašu pozíciu v aktivite 25. - 31. augusta?
 Ste študent.

 Ste žena v domácnosti.

 Vyrábate tovar pre vlastnú spotrebu.

 Ste dôchodca.

 Ste práceneschopný.

 väzby, vo výchove apod.

 Ste schopní pracovať, ale momentálne nepracujete.

 Iné

Ste vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone
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33. Pracovné miesto
 Chorvátsko

 Zahraničie

(33.) Kraj zamestnania

(33.) Mesto/obec zamestnania

(33.) Sídlisko zamestnania

(33.) Číslo domu a popisné číslo domu
zamestnania

(33.) Ulica zamestnania

(33.) Krajina zamestnania

34. Ako často sa vraciate z miesta výkonu práce do miesta bydliska?
 Denne (alebo viackrát týždenne)

 Týždenne

 Menej často (mesačne, ročne, príležitostne)

 Osoba pracuje z domu

35. Prostriedky denného cestovania do práce (vyberte si jeden z prostriedkov na prekonanie najdlhšej
vzdialenosti)
 Auto (osoba je vodič)

 Auto (osoba je spolujazdec)

 Autobus

 Električka

 Vlak

 Bicykel

 Motocykel

 Ostatné druhy dopravy (loď atď.)

 Pešo
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36. Aký je váš hlavný zdroj príjmu? (vyberte najdôležitejší zdroj príjmu za posledných 12 mesiacov)
 Príjem z práce

 Dôchodok

 Príjem z majetku

 Sociálne benefity

 Iný príjem

 Príležitostná podpora od ostatných

 Žiadny príjem

37. Bola osoba ako civilista zranená v súvislosti s vlasteneckou vojnou?
 Áno

 Nie

38. Zomrela osobe, v súvislosti s vlasteneckou vojnou, ako civilná osoba otec alebo matka,
manžel/manželka, dieťa, brat/sestra, starý otec/stará mama, vnuk/vnučka?
 Áno

 Nie

38a. Aký je počet týchto osôb?

38b.1. Priezvisko
zabitej/nezvestnej civilnej osoby

38b.2. Meno zabitej/nezvestnej
civilnej osoby

Poznámka
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38b.3. Dátum narodenia

