Vzor sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov typu A
1. Aké je miesto Vášho súčasného pobytu?
1.1. Odkedy sa zdržiavate v mieste svojho súčasného pobytu?
2. Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?
3. Aký je Váš rodinný stav?
3.1. V ktorom roku ste uzavreli súčasné alebo posledné manželstvo?
4. Koľko živých detí sa Vám narodilo?
5. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
6. Aké je Vaše zamestnanie?
7. Aká je adresa miesta výkonu Vášho zamestnania?
8. V akej časovej periodicite dochádzate do zamestnania alebo do školy?
9. Aký spôsob dopravy využívate pri dochádzaní do zamestnania alebo do školy?
10. Aká je Vaša národnosť?
10.1. Hlásite sa aj k inej národnosti?
11. Aký je Váš materinský jazyk?
12. Aké je Vaše náboženské vyznanie?
13. S ktorými osobami bývate v byte v mieste svojho súčasného bydliska?

Pokyny na prácu so sčítacím formulárom:
Vysvetlivky k otázkam v sčítacom formulári:

Vzor sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov typu B
1. Aké je miesto Vášho trvalého pobytu?
2. Aké je miesto Vášho súčasného pobytu?
2. 1. Odkedy sa zdržiavate v mieste svojho súčasného pobytu?
3. Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?
4. Aké je Vaše pohlavie?
5. Aký je Váš dátum narodenia?
6. Aký je štát a miesto Vášho narodenia?
7. Aký je Váš rodinný stav?
7.1. V ktorom roku ste uzavreli súčasné alebo posledné manželstvo?
8. Koľko živých detí sa Vám narodilo?
9. Aká je Vaša štátna príslušnosť?
10. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
11. Aká je Vaša súčasná ekonomická aktivita?
12. Aké je Vaše zamestnanie?
13. Aké máte postavenie v zamestnaní?
14. V akom odvetví ekonomickej činnosti pracujete?
15. Aká je adresa miesta výkonu Vášho zamestnania?
16. Aká je adresa miesta Vašej školy?
17. V akej časovej periodicite dochádzate do zamestnania alebo do školy?
18. Aký spôsob dopravy využívate pri dochádzaní do zamestnania alebo do školy?

19. Aká je Vaša národnosť?
19.1. Hlásite sa aj k inej národnosti?
20. Aký je Váš materinský jazyk?
21. Aké je Vaše náboženské vyznanie?
22. S ktorými osobami bývate v byte v mieste svojho súčasného bydliska?

Pokyny na prácu so sčítacím formulárom:
Vysvetlivky k otázkam v sčítacom formulári:

