Zdá sa, že som zaspala na vavrínoch, Vaša
dôveryhodnosť však ani zďaleka neklesla, občas sa
preľaknem... čo ak čakáte odo mňa akési
fragmenty, ktoré v sebe zahrňujú dôležitosť bytia?
...a to som sa stretla „iba“ s Bohom.
Za Vašu trpezlivosť som nesmierne vďačná,
potrebujem však ešte „trošku“ dozrieť a vyrásť do
takej výšky, aby som „sa videla“ z nadhľadu.
Totiž vždy keď si poviem, že to, o čom sa veľa
rozpráva a píše, túžim zažiť celým svojim srdcom,
moje vlastné pocity ma vyhodia kdesi do terénu,
kde mi nikto dopredu nezaručí, že neskončím so slzami v očiach ležať kdesi v kaluži.
Tentoraz sa dávam „dokopy“ dlhšie...
Človeka čo – to zarazí, ja nepotrebujem osobný počítač k tomu, aby som sa necítila opustená,
cením si vlastný rukopis a „živé“ slnko na nebesiach.
Ak sa však k tomu dostanem, „raz“ sa Vám „vyrozprávam“.
...ale predtým, ako si priznám existenciu vlastného bytia, z práva a povinnosti, ktoré
vyplývajú z určitých zákonov o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 spravím hop
do štatistiky. Čo Vy na to?
To, prečo sa necítim v bezpečí v tomto uponáhľanom materialistickom svete, kde pomenovali
všetky pocity, aby sa dalo o nich veľa rozprávať zrejme nikto riešiť nebude a tak, aby sme
zistili, že kam vlastne patrím musím tuho pouvažovať nad tým, ako dlho mi trvá cesta do
zamestnania. Hm...diskutabilné, klamať nechcem...ja sa vždy
ponáhľam všade pomaly. Na cestu, ktorá by mala trvať
približne 5 minút sa vydám o 3 hodiny skôr.
A vôbec... Chcem sa Vás
opýtať...všimli ste si ako
dokáže skrčiť sedembodková
lienka svoje nôžky, keď sa
chystá na odlet?
Všimli ste si aký reálny obraz
dokáže vytvoriť zakalená
mláka a čo si z reálneho sveta dokáže zachovať zatúlaná kvapka vody ak sa po tej mláke
prejdete? Všimli ste si ako odvážne plachtí vrabec zoči – voči silnému vetru, aby si vzal
vlastné mláďa pod svoje ochranné krídla? Predpokladám, že mu neomieľa stále dookola: „Ja
som Ti povedal, že vypadneš z hniezda, prečo si ma
neposlúchol?!“
Nuž, ale „tu“ sa dejú oveľa dôležitejšie veci, to preto
potrebuje ktosi vedieť, či sa kuchyňa v „mojej“ domácnosti
nenazýva iným spôsobom, kde som študovala, aké mám
vôbec vzdelanie respektíve, kde sa zdržiavala moja mama
v čase môjho narodenia. Ešteže máme dobré rodinné vzťahy,

ja si totiž na tento vehementne dôležitý údaj vôbec nepamätám.
Navyše, aby Vám bolo jasné, dnes som bola znova menej láskavá a vyložila som „sčítacieho
komisára“ z dverí...a zo svojho života vôbec...
Má síce na starosti vyše 300 ľudí a preto nemusí byť ku mne milá, ale mala by byť vyškolená
na neinteligentné, hlúpe individuálne prípady medzi ktoré zrejme zapadám.
Totiž pre mňa sa zvýšil už len formulár s odbornými výrazmi v jazyku maďarskom
a akokoľvek sa prikláňam k tejto prekrásnej reči ani za Pána Boha som si nevedela spomenúť,
čo je to „ingázás“. Reku určite mi pomôže, tak som sa k nej vrelo priklonila. Pomohla mi...
Opýtala sa ma, čo by som robila v tom prípade, keby sa pre mňa zvýšil formulár v jazyku
Rómskom?! Toť dobrá otázka...zabodovala.
Nuž, čo?! Nič...snažila by som sa ho poctivo vyplniť, zrejme by som si neodpustila
poznámku, že pre mňa ešte žiaden meter štvorcový štát svojvoľne nepostavil.
...Koniec koncov, všetko dobre dopadlo, pomohla som si sama a to som jej pri odovzdávaní
pakšamétov hrdo pripomenula. Ona má nárok na odmenu a ja povinnosť držať hubu a krok.
Aký slušný nepomer...Snáď mi raz odpustí.
Nuž, nakoľko som tu len halda povinností, zákonov a čiarových
kódov pevne dúfam, že v rámci verejného blaha zapadnem do tabuľky
„nadštandardný priemer“.
Ostatne nemám žiadne majetky, ktoré by mi mohli vziať a to ma robí
neskutočne šťastným človekom.
Ak sa mi však niekto chce z čírej lásky ku mne pomstiť, stačí ak
ukradne hviezdy z neba.
Som si istá, že keby v štatistickom úrade „šéfovali“ deti, ktorých ešte
nepodmanila zloba médií, virtuálneho sveta, značkových vecí, či mobilných telefónov, zrejme
by ich zaujímalo, čo nás dospelých najviac trápi, čo radi robíme vo svojom voľnom čase (ak
vôbec ešte nejaký máme), ktorý z rôznorodých umeleckých rázov hýbe našim svetom a prečo
ich vlastne „nevidíme“ keď kričia o pomoc?!
To by bol smerodajný výskum a zrejme by nemal nič spoločné s číslami.
A možno by úplne stačilo, keby si zopár dospelých oprášilo „Malého Princa“.
Je určená pre čitateľov od 9 rokov :)
Na margo prežitých dní za uplynulých XY rokov mi dovoľte, aby som citovala autora.
„Dospelí majú záľubu v čísliciach. Keď im rozprávate o nejakom novom priateľovi, nikdy sa
vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám nepovedia: „Aký má hlas?“ „Ako sa najradšej
zabáva?“ „Zbiera motýle?“
Spýtajú sa vás: „Koľko má rokov?“ „Koľko má bratov? “ Koľko váži?“ „Koľko zarobí jeho
otec?“ Až potom si myslia, že vedia aký je. Ak dospelým poviete: „Videl som pekný dom
z červených tehál, s muškátmi v oblokoch a s holubmi na streche...“ nevedia si ten dom
predstaviť. Treba im povedať: „Videl som dom za stotisíc frankov.“ Vtedy vykríknu: „To je
krásne!“
Hm...
Vaša Dadka
P.S.: Môj osobný formulár, ktorý nesmiem odovzdať...veď čo by si o mne pomysleli „iní“
ľudia?! Hlavne tí, ktorí tak vrelo posudzujú iných na základe nadobudnutých a zaužívaných
osobných skúseností.
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A. ÚDAJE O OBYVATE¼OVI
Údaje sa zisujú pod¾a zákona è. 263/2008 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2011.
Cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytne iba údaje uvedené v bodoch 2, 3 a 6.
Registrované ŠÚ SR è. Vk 82/10 z 23. 8. 2010.
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S V Ä T Ý

MALÁ PRINCEZNÁ

1 9 8 5

J UR

1. Miesto trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska
zhodné s trvalým pobytom
a) Miesto obvyklého bydliska
obec/
mestská èas

inde v SR

ASTEROID B612

GEMINY

VZ
O
R

okres

MILKY WAY

štát

v zahranièí

b) Pobyt v zahranièí a rok prisahovania do SR (pobyt trvajúci 1 rok a viac kedyko¾vek v minulosti)

nie

áno

2. Pohlavie
muž

rok posledného
p
príchodu
do SR

štát

3. Dátum
narodenia

žena

32

deò

/

13

mesiac

/

slobodný,
dný,

4. Rodinný
odinný slobodnáá
stav

1102

rozvedený,
rozvedená

ženatý, vydatá

rok

1983

vdovec, vdova

5. Štát a miesto narodenia (bydlisko matky v èase vášho narodenia)
naroden
obec/
mestská èas

v SR

NEZNÁMA GALAXIA - MIMO MOJICH OSOBNÝCH SPOMIENOK V
ČASE NARODENIA

okres
štát

v zahranièí

6. Štátna príslušnos

bez štátnej príslušnosti
rísluš

SR

iná

7. Predchádzajúce miesto
o pobytu, dátum a dôvod prisahovania
prisah
do súèasného miesta pobytu
b) Dátum pris
prisahovania do súèasného miesta pobytu

a) Predchádzajúce miesto pobytu
obytu

miesto pobytu
obytu nezmenené
ne

mesiac

obec
obec/
è
mestská èas

v SR

okres

/

rok

TÚŽIM SI NÁJSŤ PRIATEĽOV A HLAVNE
TAKÝCH KTORÍ O LÁSKE A ODPÚŠŤANÍ
NIELEN KECAJÚ

štát

v zahranièí

c) Dôvod prisahovania do
súèasného miesta pobytu

bytový

rodinný

zamestnanie

podnikanie

iný

štúdium

8. Vzahy medzi èlenmi domácnosti
osoba na èele bytovej domácnosti
vnuk, pravnuk

druh, družka/partner, partnerka

manžel, manželka

otec, matka

iný príbuzný

svokor, svokra

syn, dcéra

za, nevesta

cudzia osoba, podnájomník

9. Súèasná ekonomická aktivita
pracujúci (okrem dôchodcov)

osoba na materskej dovolenke

pracujúci dôchodca

nezamestnaný

študent strednej školy

dôchodca

príjemca kapitálových príjmov

VEĽKÉ

10. Zamestnanie (súèasné alebo posledné vykonávané)

DOBRODRUH

študent vysokej školy

diea do 16 rokov (nar. po 20. 5. 1995)

osoba na rodièovskej dovolenke
osoba v domácnosti
iná

11. Postavenie v zamestnaní (súèasné alebo posledné vykonávané)
podnikate¾ so
zamestnancami

zamestnanec

podnikate¾ bez
zamestnancov

iné

PODNIKÁM CESTY

12. Odvetvie ekonomickej èinnosti
Názov
zamestnávate¾a

vypomáhajúci (neplatený) èlen
domácnosti v rodinnom podniku

èlen
družstva

PLANÉTA ZEM

Sídlo zamestnávate¾a
obec/mestská èas

UNIVERZUM

okres

štát

13. Miesto výkonu zamestnania
obec/mestská èas

PLANÉTA ZEM

TU

okres

štát

TERAZ

14. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
uèòovské
(bez maturity)

základné

úplné stredné uèòovské
(s maturitou)

vysokoškolské magisterské,
inžinierske, doktorské

vysokoškolské
bakalárske

úplné stredné odborné
odb
(s maturitou)
vysokoškolské
vyso
doktorandské
do

úplné stredné
všeobecné

bez školského vzdelania
b

VZ
O
R

vyššie odborné
vzdelanie

stredné odborné
(bez maturity)

15. Študijný odbor (zapíšu absolventi strednej/vysokej školy)

POCHOPENIE DOSPELÝCH

16. Miesto školy, vysokej školy alebo univerzity
obec/mestská èas
okres

štát

1 SVETELNÝ ROK

17. Spôsob dopravy do zamestnania, do šk
školy
denne
inak ako denne
a) Periodicita dochádzky
b) Prevažujúci spôsob dopravy

osobné auto

18. Poèet živonarodených detí
tí (iba žženy)
(bezdetné ženy zapíšu nulu)

nedochádza

vlak

PLNO

c) Trvanie cesty (minúty)

MH
autobus (nie MHD)

MHD

pešo

iný

19. Rok
ok uzavretia súèasného
súè
manželstva

(rozvedeníí a ovdovení
d
rok uzavretia posledného manželstva)

20. Národnos

rská
maïarská

slovenská

rómska

bská
srbská

chorvátska
židovská

moravská

rusínska

ukrajinská

èeská

nemecká

po¾ská

èeský

nemecký

po¾ský

ruská

bulharská

iná

21. Materinský
rin
jazyk

slovenský
ský

maïarský

chorvátsky

rómsky

rusínsky

bulharský
b

jidiš

22. Najèastejšie používaný
vaný jazyk

ukrajinský
iný

a) n
na verejnosti

materinský

iný

b) v domácnosti

materinský

iný

23. Náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev

Pravoslávna cirkev
Apoštolská cirkev

Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Náboženská spoloènos Jehovovi svedkovia
Bratská jednota baptistov

Ústredný zväz židovských náboženských obcí
Novoapoštolská cirkev
iné

Gréckokatolícka cirkev
Evanjelická cirkev metodistická

Cirkev adventistov siedmeho dòa
Starokatolícka cirkev

Bahájske spoloèenstvo

Reformovaná kresanská cirkev
Kresanské zbory
Cirkev bratská

Cirkev èeskoslovenská husitská
bez vyznania

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

VERÍM V DEŤOCH A LÍŠKE

24. Poèítaèová znalos NEMÁM ICH
a) práca s textom
nie
áno
b) práca s tabu¾kami

áno

RADA - OCHABUJÚ CITY

nie

c) práca s elektronickou poštou (e-mail)
d) práca s internetom

nie

áno
áno

VIEME SI PÍSAŤ E-MAILY, ALE NEMÁME ODVAHU SA ZOČI VOČI STRETNÚŤ

nie

SÈÍTANIE OBYVATE¼OV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2011
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B. ÚDAJE O BYTE
Údaje sa zisujú pod¾a zákona è. 263/2008 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2011.
Registrované ŠÚ SR è. Vk 82/10 z 23. 8. 2010.
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S V Ä T Ý

J UR

MALÁ PRINCEZNÁ

1 9 8 5

1. Forma vlastníctva bytu

8. Teplá voda
družstevný byt

mimo bytu (kotolòa, tepláreò)

byt vo vlastnom rodinnom dome

byt v nájme

vlastné ústredné kúrenie

obecný byt

byt v bezplatnom užívaní

služobný byt

elektrický bojler alebo prietokový ohrievaè

iný zdroj

bez teplej vody

plynový bojler alebo prietokový ohrievaè

iná

2. Obývanos bytu

9. Záchod

obývaný

v byte

z dôvodu zmeny vlastníka

bez splachovacieho záchoda

10. Kúpe¾òa

urèený na rekreáciu

v byte

uvo¾nený na prestavbu

nespôsobilý na bývanie
po kolaudácii

mimo bytu

O

neobývaný

solárny ohrev

R

vlastný byt v bytovom dome

mimo bytu

bez kúpe¾ne/sprchovacieho kúta

11. Typ kúrenia

ústredné kúrenie dia¾kové

samostatné vykurovacie teleso

v dedièskom alebo súdnom konaní

ústredné kúrenie lokálne

iný

z iných dôvodov

etážové kúrenie

bez kúrenia

VZ

ubytovanie mimo bytu

12. Zdroje energie používané na vykurovanie

3. Podlahová plocha bytu

celková podlahová plocha bytukv m2

510 065 600

plyn

kvapalné palivo

elektrina

pevné palivo

solárna energia

iný

žiadny

2

podlahová plocha kuchyne v m

13. Klimatizácia

nie

áno

4. Obytná plocha bytu

14. Kuchyòa

podlahová plocha obytných miestností v m2

6

5. Poèet obytných miestností v byte

6. Poloha bytu v dome
a) Poloha bytu v dome
suterén/pivnica

7. Zásobovanie vodou
vodovod v byte zo spoloèného zdroja

spoloèná kuchyòa

kuchynský kút

bez kuchyne

15. Pripojenie na telefón a internet

prízemie

b) Bezbariérový prístup k bytu

kuchyòa

poschodie
áno

nie

pripojenie na pevnú telefónnu linku
prístup na internet

nie

áno
nie

áno

95

16. Vybavenos domácnosti (mobilný telefón, poèítaè, auto)
mobilný telefón

100

75

nie

áno

vodovod v byte z vlastného zdroja
vodovod mimo bytu
bez vodovodu

osobný poèítaè/notebook
osobné auto

nie

áno
áno

nie

PODĽA POTREBY VYPÍNAM,
ZAPÍNAM, POUŽÍVAM

25
5
0

