
SČÍTANIE DOMOV A BYTOV PODĽA TYPU DOMU 

 

Inštitucionálne zariadenia 

 
Na účely sčítania ESDB 2021 sú za inštitucionálne zariadenia považované (tab. 1): 

INŠTITUCIONÁLNE ZARIADENIA 

12 Domov sociálnych služieb  24 Všeobecná nemocnica 

13 Zariadenie pre seniorov  25 Špecializovaná nemocnica 

14 Útulok  26 Liečebňa 

15 Domov na pol ceste  27 Hospic 

16 Zariadenie núdzového bývania  28 Dom ošetrovateľskej starostlivosti 

17 Zariadenie podporovaného bývania  29 Prírodné liečivé kúpele 

18 Zariadenie opatrovateľskej služby  30 Kúpeľná liečebňa 

19 Špecializované zariadenie  31 Zariadenie biomedicínskeho výskumu 

20 Centrum pre deti a rodiny  32 Internát, študentský domov 

21 Diagnostické centrum  33 Náboženská a cirkevná inštitúcia 

22 Liečebno-východné sanatórium  34 Ústav na výkon väzby a ústav na výkon 

odňatia slobody 

23 Reedukačné centrum  35 Ubytovňa (podnikové ubytovacie 

zariadenie bez bytu) 
Tab. 1 Kód a názov inštitucionálneho zariadenia 

 

Ak sú na inštitucionálnom zariadení v katastri nehnuteľností vedené byty, tak sa 

zisťujú všetky údaje o daných bytoch v domoch. Zároveň, ak slúži inštitucionálne 

zariadenie na trvalé bývanie obyvateľov alebo sa plánujú obyvatelia sčítať v týchto 

zariadeniach počas sčítania obyvateľov, sčítajú sa tieto zariadenia ako jeden byt, 

s označením čísla bytu Z-1, počet miestností sa uvedie počet izieb zariadenia.  

 

Zariadenia, ktoré slúžia na trvalé bývanie (+ obyvatelia sa v nich sčítajú počas sčítania 

obyvateľov aj keď v nich nemajú trvalý pobyt) by mali byť sčítané ako Z-1 aj ako reálny byt 

s reálnym číslom bytu (ak existuje v Katastri nehnuteľností). Platí pre nasledujúce „Typy 

domov“: 

- Domov sociálnych služieb 

- Zariadenie pre seniorov 

- Útulok 

- Domov na pol ceste 

- Zariadenie núdzového bývania 

- Zariadenie podporovaného bývania 

- Zariadenie opatrovateľskej služby 

- Špecializované zariadenie 

- Centrum pre deti a rodiny 

- Diagnostické centrum 

- Liečebno-východné sanatórium 

- Reedukačné centrum 

- Liečebňa 

- Hospic 

- Dom ošetrovateľskej starostlivosti 

- Internát, študentský domov – v prípade, ak ide o vysokoškolské zariadenie 

- Náboženská a cirkevná inštitúcia 



- Ústav na výkon väzby a ústav na výkon odňatia slobody 

- Ubytovňa (podnikové ubytovacie zariadenie bez bytu) 

 

Zariadenia, ktoré majú byť sčítané len v prípade, ak sa v nich nachádza byt, ktorý sa 

nachádza v Katastri nehnuteľností. Platí pre nasledujúce „Typy domov“: 

- Všeobecná nemocnica 

- Špecializovaná nemocnica 

- Prírodné liečivé kúpele  

- Kúpeľná liečebňa  

- Zariadenie biomedicínskeho výskumu 

- Internát, študentský domov – v prípade, ak ide o stredoškolské zariadenie 

 

Rekreačné objekty – chaty 

 
Predmetom sčítania domov a bytov sú aj chaty v prípade ak: 

 sú v čase sčítania obývané (súčasný / obvyklý pobyt), 

 ak v nich má obyvateľ registrovaný trvalý pobyt.   

 

Pod súčasný / obvyklý pobyt nezaraďujeme víkendové pobyty, resp. dovolenkové pobyty 

ľudí na ich rekreačných chatách.  

Podľa druhu stavby na Liste vlastníctva (LV) zaraďujeme chaty najčastejšie medzi budovy 

pre šport a na rekreačné účely (kód 19).  Okrem nich však môžu spadať aj pod druh stavby 

Iná budova (kód 20). Prípadne sú chaty zaradené  pod  Budovy lesného hospodárstva (kód 

8).  Ak poverená osoba nemá vedomosť o tom, či je chata obývaná, odporúča sa nechať chatu 

v pôvodnom stave „needitovaný“, pokúsiť sa jej obývanosť / neobývanosť   do konca sčítania 

domov a bytov (12. február 2021) zistiť. Ak sa to nepodarí zistiť ani do 12. 02. 2021 a poverená 

osoba stále nemá istotu, rekreačný objekt sčíta a obývanosť sa doplní po sčítaní obyvateľov.                              

Ak však poverená osoba vie, že chata je neobývaná, nesčíta ju, ale zruší byt v ESDB.                                                                 

Z hľadiska vypĺňania premenných v systéme ESDB vypĺňa poverená osoba pri chatách 

všetky premenné, o ktorých má informáciu alebo ich má možnosť, dohľadaním v evidenciách 

obce, zistiť. 

 

Špeciálne prípady 

 

 Zámok – zaradiť do typ domu – „ostatné budovy určené na bývanie“, v prípade, ak  

sú v zámku určené časti na bývanie. Vtedy je potrebné sčítať tieto časti ako samostatné byty. 

Spoločné premenné bytu v dome sa udávajú za celý objekt (za celý zámok).  

 Kasárne / vojenský tábor – nepodliehajú sčítaniu domov a bytov 2021. 

 

 Mestský / obecný úrad – na obecnom úrade je potrebné ponechať jeden byt a typ domu 

treba uviesť ako „fiktívny objekt“ s označením čísla bytu N-1. Premenné nie je 

nevyhnutné v tomto prípade vypĺňať. V prípade ak sa nachádza na obecnom úrade aj 

reálny byt tak, v takomto prípade je potrebné zmeniť typ budovy na „Prevádzková 

budova s bytmi“, uviesť príslušný počet bytov existujúcich na obecnom / mestskom 

úrade s ich reálnymi číslami bytov a navyše vytvoriť jeden byt s označením N-1 

(pôvodné označenie čísla bytu pre „fiktívny objekt“ – slúžiaci na sčítanie obyvateľov s 

trvalým pobytom na obecnom / mestskom úrade). 

 



 Rodinný dom na podnikanie – v prípade, ak je stavba skolaudovaná ako rodinný dom, 

ale sa ako rodinný dom nevyužíva, je najlepšie realizovať nápravu na Katastri 

nehnuteľností, a tak isto aj v Registri adries, kde sa tiež zadáva typ domu. Ak sa však 

toto určenie typu domu nezmení, je potrebné rodinný dom sčítať a do počtu obytných 

miestností nezahrnúť tie, ktoré sa využívajú na podnikanie. Ako formu vlastníctva bytu 

je potrebné uviesť „iná forma užívania bytu“. 

 

 

 


