Ročná správa  – sprostredkovanie zamestnania za úhradu / SZÚ 
za rok  .................


Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu: 

Obchodné meno:  .............................................................
IČO:                     .............................................................
Miesto podnikania: .........................................................

Deň vzniku oprávnenia na SZÚ: .................

	
          V roku ............... som nesprostredkoval žiadne zamestnanie 
          (označte krížikom v prípade, že ste v roku ......... nesprostredkovali  žiadne zamestnanie)

V prípade, že ste sprostredkovali aspoň 1 pracovné miesto, vyplňte nasledujúcu časť.


Celkový počet sprostredkovaných zamestnaní v  roku ........                      - z toho ........... žien



Tabuľka 1: počet sprostredkovaných zamestnaní 

Meno, priezvisko*

Krajina do ktorej bolo  sprostredkované zamestnanie
dĺžka zamestnania
Názov zamestnávateľa
Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO – 08**
 (uviesť číselný kód aj názov)


do 6 mesiacov
nad 6 mesiacov






































*)    možné pripojiť prílohy z mesačného elektronického nahlasovania 
**) podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08, zverejnenej na internetovej stránke Štatistického úradu SR

Textový komentár SZÚ k činnosti za uplynulý rok  - nepovinná časť správy 

Návrhy, pripomienky, komentár SZÚ:

spolupráca

	Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
	legislatívne prostredie činnosti SZÚ – iniciovanie zmeny


Tabuľka 2: počet sprostredkovaných zamestnaní podľa odvetví SK NACE Rev.2 ***:  
    

M+Ž spolu
Ženy
	A. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov



B. Ťažba a dobývanie


C. Priemyselná výroba


D. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu


E. Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov


F. Stavebníctvo


G. Veľkoobchod a maloobchod + oprava motorových vozidiel a motocyklov


H. Doprava a skladovanie


	I. Ubytovacie a stravovacie služby



J. Informácie a komunikácia


K. Finančné a poisťovacie činnosti


L. Činnosť v oblasti nehnuteľností


M. Odborné, vedecké a technické činnosti


N. Administratívne a podporné služby


O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie


P. Vzdelávanie


Q. Zdravotníctvo a sociálna pomoc


R. Umenie, zábava a rekreácia


S. Ostatné činnosti


T. Činnosť domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie


U. Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení


***) podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (2008), zverejnenej na     internetovej stránke Štatistického úradu SR


Kontaktné údaje: 
e-mail: 
Telefonický  kontakt:



 							          Odtlačok pečiatky:
								
Dátum: ........................     

Spracovateľ:   ............................................    
                       Titl. meno, priezvisko,
                       funkcia, podpis oprávnenej osoby                      

