3

Správa o vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania  za rok ..........................


Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ):
(uveďte názov, sídlo podľa rozhodnutia o povolení na vykonávanie činnosti ADZ)

Číslo rozhodnutia o vydaní povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania: ........................................................................ zo dňa: ...........................

Názov: ..........................................................................................................................

Sídlo:  ..........................................................................................................................

Adresa sídla ADZ: .........................................................................................................

IČO: ..................................

---	V roku ...............sme nepridelili žiadneho dočasného agentúrneho zamestnanca         (označte krížikom v prípade, že ste v roku ................ nevykonávali činnosť ADZ)

	V roku ................sme pridelili dočasného agentúrneho zamestnanca
(označte krížikom v prípade, že ste v roku ................. vykonávali činnosť ADZ 
 	a uveďte nasledujúce údaje)

A/Počet nových dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorí boli pridelení k užívateľskému zamestnávateľovi od .................................... do ....................................: 
celkový počet: ............................................z toho žien: ....................................................

Tabuľka č.1
Počet nových pridelených dočasných agentúrnych zamestnancov podľa dĺžky zamestnania
(vychádzať z počtu, uvedeného pod písm. A)

Užívateľský zamestnávateľ
(zamestnávateľ, ku ktorému je dočasný agentúrny zamestnanec dočasne  pridelený)
Počet pridelených dočasných agentúrnych zamestnancov
SK ISCO-08 (uviesť podľa nižšie uvedenej klasifikácie)
Doba pridelenia do 24 mesiacov 
Doba pridelenia na 24 mesiacov
IČO:
Názov:




















































Spolu: 




Klasifikácia podľa SK ISCO -08:

zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
špecialisti
technickí a odborní pracovníci
administratívni pracovníci
pracovníci v službách a v obchode
kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
operátori a montéri strojov a zariadení
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
	príslušníci ozbrojených síl





Tabuľka č.2
Počet nových pridelených dočasných agentúrnych zamestnancov podľa SK NACE – odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:  
(vychádzať z počtu, uvedeného pod písm. A)


SK NACE
Celkový počet
Z toho ženy
poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov


ťažba a dobývanie


priemyselná výroba


dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 


dodávka vody,  čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby
odstraňovania odpadov


stavebníctvo


veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov


doprava a skladovanie


ubytovacie a stravovacie služby


informácie a komunikácia


finančné a poisťovacie služby


činnosť v oblasti nehnuteľností 


odborné, vedecké a technické činnosti


administratívne a podporné služby 


verejná správa a obrana,  povinné sociálne zabezpečenie


vzdelávanie


zdravotníctvo a sociálna pomoc 


umenie, zábava a rekreácia


ostatné činnosti


činnosť domácností ako zamestnávateľov


činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení






Tabuľka č.3
Počet dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorí predčasne skončili pridelenie u užívateľského zamestnávateľa


Počet dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorí predčasne skončili dočasné pridelenie u užívateľských zamestnávateľov
Január
Február
Marec
Apríl

Máj

Jún


PP na dobu určitú







PP na dobu neurčitú









Počet dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorí predčasne skončili dočasné pridelenie u užívateľských zamestnávateľov
Júl
August
September
Október
November
December

PP na dobu určitú







PP na dobu neurčitú







Z dôvodu, že údaje uvedené v správe o činnosti ADZ slúžia pre štatistické účely  
a sú poskytované aj iným  inštitúciám,  je potrebné úplné a dôkladné vyplnenie požadovaných údajov.


Stručný popis skutočností, príp. problémov v praxi pri prideľovaní dočasných agentúrnych zamestnancov, návrhy na riešenie :
















Spracoval:                                                                                   dňa:
Kontakt: číslo tel.:                                                                      email:


Podpis a odtlačok pečiatky:


