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Úvod 
 
Štatistický úrad SR od roku 2000 pravidelne zabezpečuje realizáciu doplnkových 

zisťovaní k výberovému zisťovaniu pracovných síl (VZPS) v zmysle legislatívy EÚ, konkrétne 
Nariadenia rady (ES) č. 577/98. Pre rok 2008 stanovila Európska komisia Nariadením (ES) 
č. 102/2007 doplnkové zisťovanie s názvom „Migranti a ich priami potomkovia“, ktoré sa 
bude realizovať vo všetkých členských krajinách EÚ v roku 2008. Metodiku zisťovania 
vypracoval Eurostat, ktorému budú zaslané aj výsledky zisťovania. 

 

Pri zostavovaní doplnkového modulu pre rok 2008 sa vychádzalo z potreby umožniť 
kompletnú identifikáciu populácie migrantov a ich priamych potomkov; poskytnúť 
porovnateľné údaje o situácii migrantov a ich priamych potomkov na trhu práce a analyzovať 
faktory ovplyvňujúce integráciu a adaptáciu migrantov a ich priamych potomkov na trhu 
práce. Výsledky získané realizáciou doplnkového modulu v spojení s údajmi získavanými 
prostredníctvom výberového zisťovania pracovných síl poskytnú dôležité informácie pre 
analýzu migrantov, umožnia presnejšie charakterizovať ich súčasnú situáciu a zároveň 
poslúžia  ako podklady pre vypracovanie rôznych politických stratégií a sociálnych 
programov. 

 
Doplnkové zisťovanie „Migranti a ich priami potomkovia“, ktorého metodika plne 

korešponduje s metodikou vypracovanou Eurostatom, sa uskutoční v rámci výberového 
zisťovania pracovných síl u obyvateľstva vo všetkých vybraných bytoch zaradených 
do vzorky v 2. štvrťroku 2008. Zber údajov prebehne v mesiacoch apríl až jún roku 2008, 
získané výsledky sa budú spracovávať a vyhodnocovať v rokoch 2008 až 2009. 

  
Cieľovou populáciou doplnkového modulu sú všetky osoby vo veku od 15 do 74 

rokov vrátane žijúce v domácnostiach vybraných bytov. Pre doplnkové zisťovanie je 
pripravený samostatný dotazník s metodickými pokynmi pre zber údajov. Zisťovanie podľa 
doplnkového dotazníka C prebehne až po skončení zisťovania kompletného dotazníka B. 
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Vysvetlivky k otázkam v doplnkovom module „C“ 
pre osoby vo veku od 15 do 74 rokov 

 
 

C1  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku 15 až 74 rokov vrátane 

Otázka Uveďte krajinu pôvodu (narodenia) svojho otca 

 � kód krajiny podľa číselníka krajín  

 � neviem, ale narodený v zahraničí 0 
 
 

C2  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku 15 až 74 rokov vrátane 

Otázka Uveďte krajinu pôvodu (narodenia) svojej matky 

 � kód krajiny podľa číselníka krajín  

 � neviem, ale narodená v zahraničí 0 
 

Cieľom otázok C1 a C2 je identifikácia priamych potomkov migrantov (to znamená 
osôb, ktorých aspoň jeden z rodičov bol narodený mimo dnešného územia Slovenska), čo 
umožní analýzu postavenia a uplatnenia sa detí migrantov na trhu práce. 

 
Pri určovaní krajiny pôvodu sa berú do úvahy súčasné národné hranice. Ukazovateľ sa 

kóduje podľa číselníka krajín dvojmiestnym abecedným kódom. Ak nie je možné zistiť krajinu 
priamo, opytovateľ zistí informáciu aspoň o území (skupine krajín), odkiaľ respondent 
pochádza (v číselníku vyznačené numerickým kódom). Výnimkou sú európske krajiny, ktoré 
sa musia vždy zakódovať individuálnym kódom príslušnej krajiny!  

 

Príklady: 

- V prípade, že sa rodič respondenta narodil pred rokom 1918 v bývalom Rakúsko-Uhorsku, 
kód krajiny sa priradí podľa toho, kde sa nachádza miesto narodenia rodiča podľa súčasných 
národných hraníc. To znamená, ak sa narodil napr. v Bratislave, ako krajina pôvodu sa 
uvedie Slovensko, ak v Prahe uvedie sa kód CZ, ak vo Viedni – kód AT a ak v Budapešti 
uvedie sa kód HU. 

- V prípade, že sa rodič respondenta narodil v Podkarpatskej Rusi pripojenej k ZSSR, 

použije sa kód UA (Ukrajina) aj napriek tomu, že mohla byť v tom období ešte súčasťou 
Československa alebo bývalého ZSSR, nakoľko sa do úvahy berú súčasné národné 
hranice. 

 
V prípade pochybností je krajina pôvodu (narodenia) otca resp. matky respondenta 

definovaná ako krajina trvalého pobytu ich matky v čase ich narodenia. 
 
V otázke zisťujeme krajinu pôvodu zákonných rodičov respondenta. V prípade 

adopcie, nás zaujíma krajinu pôvodu adoptívnych rodičov. 
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C3  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku 15 až 74 rokov vrátane 

Otázka FILTER 

 � osoba so slovenskou štátnou príslušnosťou (A7=SK) 1 

 � osoba s inou štátnou príslušnosťou (A7#SK) 2 
 

Jedná sa o filter pre ukazovateľ C4, ktorý je totožný a prebratý z odpovede na otázku 
A7. To znamená odpoveď na otázku C3 sa musí zhodovať s odpoveďou na A7. 

 
U osôb s viacnásobným občianstvom, z ktorých je jedno slovenské, sa označí 

slovenská štátna príslušnosť (rovnako ako pri otázke A7). 
 
 

C4  

Cieľová skupina C3=1 

Otázka Uveďte rok nadobudnutia slovenského štátneho občianstva 

 � slovenské štátne občianstvo som nadobudol(a) 
narodením 

1 

 � slovenské štátne občianstvo mám od vzniku Slovenskej 
republiky 

2 

 � rok nadobudnutia slovenského štátneho občianstva 
(posledné dvojčíslie) 

 

 � neviem rok nadobudnutia slovenského štátneho 
občianstva 0 

 
Cieľom otázky je rozlíšiť spôsob nadobudnutia slovenského štátneho občianstva u osôb 

so slovenskou štátnou príslušnosťou. Ďalším zámerom otázky je zistiť rok nadobudnutia 
štátnej príslušnosti u migrantov, ktorí ju získali na základe pridelenia. 

 
Od roku 1968, kedy vstúpil do platnosti zákon o česko-slovenskej federácii, mal každý 

občan okrem československého občianstva pridelené aj občianstvo českej alebo slovenskej 
republiky. Podľa §2 zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoba, ktorá bola k 
31. decembru 1992 štátnym občanom Slovenskej republiky podľa zákona Slovenskej 
národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej 
socialistickej republiky v znení zákona č. 88/1990 Zb., je štátnym občanom Slovenskej 
republiky podľa tohto zákona (kód 1). Ďalej § 3 stanovuje, že osoba, ktorá bola k 
31. decembru 1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a nebola 
štátnym občanom Slovenskej republiky podľa vyššie uvedeného §2, si do 31.12.1993 mohla 
zvoliť štátne občianstvo Slovenskej republiky a voľbu štátneho občianstva vykonať do 
31. 12. 1993 písomným vyhlásením podaným na príslušnom mieste (kód 2). 

(pozri ZÁKON 40/1993 Z.z.  z 19. januára 1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky) 
 

Kód 1  - zahrňuje nielen úzky okruh respondentov narodených až po vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, ale aj osoby, ktoré sa narodili na dnešnom 
území Slovenska a na základe zákona o česko-slovenskej federácii im bolo okrem 
československého občianstva pridelené aj slovenské občianstvo. 
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! Upozornenie 
Získanie slovenského štátneho občianstva narodením ešte automaticky neznamená, 

že sa osoba musela na Slovensku aj narodiť (napr. respondent sa narodil v zahraničí 
v období, kedy tam jeho rodičia so slovenským občianstvom pracovali).  

Podľa §5 zákona o štátnom občianstve štátne občianstvo Slovenskej republiky 
nadobúda narodením dieťa, ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej 
republiky alebo dieťa narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú bez štátnej 
príslušnosti alebo dieťa narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú cudzími 
štátnymi príslušníkmi a narodením nenadobúda štátne občianstvo žiadneho z nich. 
 

Kód 2  zahrňuje len tie osoby, ktoré sa narodili v bývalej ČSFR a na základe zákona 
o česko-slovenskej federácii im bolo okrem československého občianstva pridelené aj české 
občianstvo, po rozdelení bývalej ČSFR sa rozhodli pre život na Slovensku a do 31.12.1993 
podľa § 3 vyššie uvedeného zákona využili možnosť voľby štátneho občianstva SR (jedná sa 
o Čechov, ktorí po rozdelení zostali žiť na Slovensku napr. z dôvodu, že si tu založili rodinu, 
mali tu pracovné zázemie, zvolili si štátne občianstvo Slovenskej republiky a voľbu štátneho 
občianstva vykonali do 31. 12. 1993 písomným vyhlásením podaným na príslušnom mieste). 

V prípade, že takáto osoba do 31.12.1993 nevyužila možnosť voľby slovenského 
občianstva podľa daného zákona a nadobudla ho až neskôr, je nevyhnutné zistiť rok jeho 
nadobudnutia. 
 
! Upozornenie  

U osoby s dvojitým štátnym občianstvom sa kód 1 použije v prípade, ak slovenské 
občianstvo získala narodením. Kód 2 sa použije v prípade, ak osoba nadobudla štátne 
občianstvo vznikom Slovenskej republiky. V prípade, ak osoba nadobudla slovenské 
občianstvo iným spôsobom je nevyhnutné zistiť rok jeho nadobudnutia. 

 
 

Špecifické príklady: 

� V prípade, ak osoba vie, že bola ako dieťa, ktoré nebolo štátnym občanom Slovenskej 
republiky, osvojená (podľa osobitného predpisu 3) § 108 zákona č. 36/2005 Z. z. o 
rodine) osvojiteľom alebo osvojiteľmi, z ktorých aspoň jeden bol štátnym občanom 
Slovenskej republiky, osoba nadobudla osvojením štátne občianstvo Slovenskej 
republiky a ako rok nadobudnutia slovenského štátneho občianstva uvedie rok svojho 
osvojenia 

� Počas testovania sa vyskytol prípad, kedy osoba mala dvojité štátne občianstvo SR aj 
ČR, pričom jej otec sa narodil v Maďarsku a matka na Ukrajine. Respondent sa narodil v 
Čechách, ale základnú školu začal navštevovať na Slovensku (otec bol vojak z 
povolania). Na základe vyššie uvedeného opisu je zložité jednoznačne určiť, ktorý kód sa 
má použiť, a preto pre správne zakódovanie vždy doporučujeme získať informácie 
o občianstve rodičov respondenta v čase jeho narodenia, nakoľko v prípade maloletých 
detí do 14 rokov platí, že nadobúdajú štátne občianstvo republiky spolu s ich rodičmi. 
V prípade, ak osoba: 

1) nadobudla štátne občianstvo SR spolu s rodičmi ako maloletá a vie presný rok 
nadobudnutia uvedie ho, v prípade ak nevie, uvedie poslednú možnosť (kód 0),  

2) požiadala a získala štátne občianstvo SR ešte pred rozdelením ČSFR, uvedie rok 
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nadobudnutia slovenského štátneho občianstva (posledné dvojčíslie) 

3) bola k 31. 12. 1992 štátnym občanom ČSFR, ale nie štátnym občanom SR a podľa 
§ 2 príslušného zákona si zvolila štátne občianstvo Slovenskej republiky, potom sa 
použije kód 2 - slovenské štátne občianstvo mám od vzniku Slovenskej republiky 

 
 

C5  

Cieľová skupina Všetky osoby vo veku 15 až 74 rokov vrátane 

Otázka FILTER 

 � osoba sa narodila na Slovensku (A8=SK) 1 

 � osoba sa nenarodila na Slovensku (A8#SK) 2 
 
Jedná sa o filter pre ukazovateľ C6, ktorý je totožný a prebratý z odpovede na otázku 

A8. To znamená odpoveď na otázku C5 sa musí zhodovať s odpoveďou na A8. 
 
 

C6  

Cieľová skupina C5=2 

Otázka Uveďte celkovú dĺžku pobytu v SR (v rokoch) 

 � počet rokov  
 
Cieľom otázky je zistiť celkovú dĺžku pobytu osoby na území SR, ktorú zisťujeme 

jednak u cudzincov s trvalým pobytom na území SR (pozri definíciu „obyvateľ SR“ 
v pokynoch pre rok 2008), ako aj u štátnych občanov SR, ktorí sa nenarodili na Slovensku 
(napr. osoby narodené v ČR a majú slovenské štátne občianstvo).  

 
Na rozdiel od otázky A9, v rámci ktorej zisťujeme len dĺžku respondentovho 

posledného pobytu na Slovensku, otázkou C6 sledujeme  celkovú dĺžku pobytu na území 
Slovenska. Krátke návštevy krajiny z dôvodu cestovania alebo návštevy rodiny sa do 
celkovej dĺžky nezapočítavajú. 

 
Do tabuľky o celkovej dĺžke pobytu v SR sa osobám s pobytom kratším ako 1 rok 

uvedie ako počet rokov 1 rok, osobám s pobytom dlhším ako 1 rok vrátane a menej ako 
2 roky sa uvedú 2 roky; osobám s pobytom dlhším ako 2 roky vrátane a menej ako 3 roky sa 
uvedú 3 roky atď. 

 
Prerušenia do 1 roka sa neberú do úvahy, nemajú vplyv na dĺžku pobytu v SR 

a započítavajú sa do celkovej dĺžky pobytu v SR. 
 
Prerušenia pobytu v SR na jeden rok a viac sa nezapočítajú do celkovej dĺžky pobytu. 
 

Príklady: 

- osoba žila na Slovensku 6 mesiacov, potom sa na 2 roky vrátila späť do svojej krajiny 
a potom zasa prišla žiť na Slovensko, kde momentálne od svojho posledného príchodu 
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žije 2 roky. Nakoľko bolo prerušenie pobytu dlhšie ako jeden rok, toto obdobie sa 
nezapočíta do celkovej dĺžky. Z tohto dôvodu bude celková dĺžka pobytu zisťovanej 
osoby 2 a pol roka a v dotazníku sa ako celkový počet rokov uvedú 3 roky 

- osoba žila na Slovensku 6 mesiacov, potom sa na 9 mesiacov vrátila späť do svojej 
krajiny a potom zasa prišla žiť na Slovensko, kde momentálne od svojho posledného 
príchodu žije 5 rokov. Nakoľko prerušenie pobytu do jedného roka nemá vplyv na 
celkovú dĺžku pobytu respondenta na území SR, celková dĺžka pobytu bude 6 rokov 
a 3 mesiace a v dotazníku sa ako celkový počet rokov uvedie 7 rokov 

 
 
PLATNOSŤ POKYNOV 
 
 

Tieto pokyny nadobúdajú účinnosť dňom 1.apríla 2008. 
 
 
 
 
 Ing. Milan Olexa PhD. 

 generálny riaditeľ 
 sekcie sociálne štatistiky a demografie 
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POZNÁMKY: 


