
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  PM(MPSVR SR) 1-04  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

             

ŠTVRŤROČNÝ  VÝKAZ  O  PRACOVNÝCH MIESTACH U SZČO 

za .......... štvrťrok 2011 
 

Registrované ŠÚ SR Č. Vk Ochranu  dôverných  údajov upravuje zákon  č. 540/2001 Z. z.  o  štátnej 

302/2011 zo dňa 4.11.2010     štatistike v znení neskorších predpisov  

  

Spravodajská jednotka doručí  Za  ochranu  dôverných   údajov  zodpovedá  Ministerstvo  práce,  

výkaz do 30. kalendárneho dňa   sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Trexima Bratislava. 

po sledovanom  období    
 

              
 
 
 

    Drobného 29, P. O. Box 133 
    844 07 Bratislava 42 

 
I. r. Kód  SK NACE Kód okresu 

 0 2         

Názov a adresa  sídla organizácie          ..................................................................................………............................ 

Okres ...................................................................................................................... ............................................………. 
 

Odoslané dňa: Pečiatka: Podpis vedúceho 

spravodajskej jednotky: 

Výkaz zostavil  

(meno a priezvisko): 

Telefón (smerové číslo): 

     

   E-mail: Klapka: 

 
Vážený respondent,  
  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonáva toto štatistické zisťovanie prostredníctvom spracovateľskej 

organizácie Trexima Bratislava za účelom získať informácie o voľných, vzniknutých a zaniknutých pracovných miestach. Výsledky 

zisťovania sa využijú pri vytvorení uceleného informačného systému na monitorovanie vývoja na trhu práce a jeho dynamiky. 

Zisťovanie je v súlade s európskym vývojom a požiadavkami Eurostatu. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických 

zisťovaní schváleného na roky 2009 až 2011 vydaného v Zbierke zákonov SR. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov 

zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie  

v ustanovenom termíne spracovateľskej organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický 

formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Uvedené dôverné údaje sú 

chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na štatistické účely. 

 Ďakujeme Vám za poskytnutie požadovaných údajov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:           

V riadku 01 

IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch  miestach nuly. 

V riadku 02 

Kód (SK NACE) štatistickej klasifikácie ekonomických činností - vypĺňa sa podľa prevažujúcej činnosti organizácie 
(vypĺňa sa zľava); 

Kód okresu - vypĺňa sa podľa Číselníka okresov Slovenskej republiky. 

MODUL 1           
 

  
              

I.r.  

1 Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k poslednému dňu sledovaného štvrťroka   

                             

2 Počet voľných pracovných miest k poslednému dňu sledovaného štvrťroka     

                               

3 Počet vzniknutých pracovných miest v sledovanom štvrťroku            

                               

4 Počet zaniknutých pracovných miest v sledovanom štvrťroku                  

 

 

 I. r. IČO 

1x Trexima, spol. s r. o. 0 1         



MODUL 2 

          
            

I. r. 

Modul 2 - Charakteristika voľného pracovného miesta  

Popis zamestnania  Kód KZAM 

Pracovné miesto 

neobsadené od 

(deň/mesiac/rok) 

Kód pracovného 

úväzku                                                        

(plný-1, skrátený-2) 

Celkový počet 

voľných  miest 

uvedeného 

zamestnania 

a 1 2 3 4 5 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

 

MODUL 3 Čas vypĺňania formulára (vypĺňa sa za štvrťrok) 

        

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto štatistického formulára z podkladov účtovnej,  hodiny 1   

resp. štatistickej evidencie. minúty 2   




