DOCHÁDZKA A ODCHÁDZKA DO ZAMESTNANIA A ŠKOLY
PODĽA VÝSLEDKOV SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011
Štatistický úrad SR sprístupňuje verejnosti 81 súborov s jedinečnými dátami získanými zo
Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 o dochádzke a odchádzke do zamestnania
a školy. Údaje sú spracované v samostatných zostavách jednotlivo za každý okres
Slovenskej republiky (79) vrátane bratislavských a košických mestských okresov. 1 výstup je
za hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej „Bratislava hl. m. SR“) a 1 za Košice-mesto ako
samostatné obce. Pri obciach s rovnakými názvami je uvedený aj okres, do ktorého územne
patria. Jednoznačnou identifikáciou obcí s rovnakými názvami sa používatelia pri práci
s dátami vyhnú prípadným nepresnostiam.
Údaje v tabuľkách sa vzťahujú na obyvateľov trvalo bývajúcich v SR s ekonomickou aktivitou
pracujúci a pracujúci dôchodcovia, žiaci (deti 5- až 16-ročné) základných škôl (ZŠ),
študenti stredných škôl (SŠ) a študenti vysokých škôl (VŠ). Vo výstupoch nie sú
zahrnutí ekonomicky aktívni obyvatelia s nezisteným vekom a obyvatelia, ktorí denne
dochádzajú/odchádzajú do/zo zamestnania, ale ich čas trvania dochádzky/odchádzky
sa nezistil.
Všetky dátové výstupy sú porovnateľné so zostavami dát týkajúcimi sa Dochádzky do
zamestnania, škôl a učenia podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001.
DOCHÁDZKOU do zamestnania a školy sa rozumie dochádzka do obce, ktorá bola
k rozhodujúcemu okamihu sčítania (21. 5. 2011) miestom výkonu zamestnania, resp.
miestom školy obyvateľa. Táto obec nie je zhodná s obcou trvalého pobytu obyvateľa. Údaje
sú spracované aj za dochádzku obyvateľov do presne neurčenej (nezistenej) obce miesta
zamestnania/školy. Pri dochádzke sú údaje triedené podľa centier odchádzky; jednotlivé
obce odchádzky sú uvedené menovite vtedy, ak z nich za prácou alebo do školy odchádza
spolu 10 a viac osôb.
ODCHÁDZKOU do zamestnania a školy sa rozumie odchod z obce, v ktorej mal obyvateľ
k rozhodujúcemu okamihu sčítania (21. 5. 2011) trvalý pobyt. Obec trvalého pobytu je
rozdielna od obce, kde obyvateľ vykonáva zamestnanie, resp. navštevuje školu. Údaje sú
spracované aj za obyvateľov, ktorí do zamestnania alebo školy odchádzajú do zahraničia. Aj
pri odchádzke sú uvedené menovite centrá dochádzky vtedy, ak z obce dochádza za prácou
alebo do školy spolu 10 a viac osôb.
Každá dátová zostava tabuliek za dochádzku a odchádzku do zamestnania a školy podľa
výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 obsahuje 4 tabuľky s kódovým
označením 702, 703, 704 a 705.
 V tabuľke 702 sú údaje o ekonomicky aktívnom obyvateľstve odchádzajúcom do
zamestnania podľa okresu a obce trvalého pobytu, pohlavia a veku a údaje o žiakoch
a študentoch odchádzajúcich do škôl.
 Tabuľka 703 obsahuje údaje o štruktúre odchádzajúcich ekonomicky aktívnych
obyvateľov podľa okresu a obce trvalého pobytu, odvetví ekonomickej činnosti a čase
trvania jednej cesty od odchodu z miesta bydliska do miesta pracoviska.
VYSVETLIVKY K ÚDAJOM V RIADKOCH A STĹPCOCH TABULIEK 702 A 703
Do úhrnu odchádzajúcich v okrese sa zaraďujú:
 Obyvatelia odchádzajúci v rámci okresu, t. j. obyvatelia trvalo bývajúci v danom okrese
SR, ktorých obec dochádzky do zamestnania/školy nie je nezistená a nie je zhodná s obcou
trvalého pobytu, pričom okres trvalého pobytu a miesta výkonu zamestnania a miesta školy

sú rovnaké. Pri výstupoch za Bratislavu hl. m. SR, Košice-mesto a okres Bratislava I bol
v tabuľkách 702 a 703 tento riadok z logických dôvodov vynechaný.
 Obyvatelia odchádzajúci do iných okresov SR, t. j. obyvatelia trvalo bývajúci v danom
okrese v SR, ktorých okres dochádzky do zamestnania/školy je iný ako okres ich trvalého
pobytu. Obec dochádzky do zamestnania/školy môže byť nezistená.
 Obyvatelia odchádzajúci do zahraničia, t. j. obyvatelia trvalo bývajúci v danom okrese
SR a obec i okres ich dochádzky do zamestnania/školy je v zahraničí.
Odchádzka spolu vyjadruje počet ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádzajúcich do
zamestnania a počet žiakov a študentov odchádzajúcich do škôl.
 V tabuľke 704 sú uvedené údaje o ekonomicky aktívnom obyvateľstve dochádzajúcom
do zamestnania podľa okresu a obce dochádzky, pohlavia a veku a údaje o žiakoch
a študentoch dochádzajúcich do škôl.
 Tabuľka 705 poskytuje údaje o štruktúre dochádzajúcich ekonomicky aktívnych
obyvateľoch podľa okresu a obce dochádzky, odvetví ekonomickej činnosti a čase
trvania jednej cesty od odchodu z miesta bydliska do miesta pracoviska.
VYSVETLIVKY K ÚDAJOM V RIADKOCH A STĹPCOCH TABULIEK 704 A 705
Do úhrnu dochádzajúcich v okrese sa zaraďujú:
 Obyvatelia dochádzajúci v rámci okresu, t. j. obyvatelia s miestom výkonu zamestnania
a miestom školy v danom okrese SR, ktorých obec trvalého pobytu nie je zhodná s obcou
dochádzky do zamestnania/školy, ale okres dochádzky do zamestnania/školy a okres
trvalého pobytu sú rovnaké. Pri výstupoch za Bratislavu hl. m. SR, Košice-mesto a okres
Bratislava I bol v tabuľkách 704 a 705 tento riadok z logických dôvodov vynechaný.
 Obyvatelia dochádzajúci z iných okresov SR, t. j. obyvatelia s miestom výkonu
zamestnania a miestom školy v danom okrese SR, ktorý je iný ako okres trvalého pobytu.
Obec dochádzky môže byť nezistená.
Dochádzka spolu vyjadruje počet ekonomicky aktívnych obyvateľov dochádzajúcich do
zamestnania a počet žiakov a študentov dochádzajúcich do škôl.

