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Vážený	používateľ,

prinášame vám manuál na prácu so systémom Internetový sprievodca trhom práce (ISTP), aby 
ste	 sa	vedeli	 rýchlo	zorientovať	 v	 jeho	nástrojoch	a	 funkcionalitách.	 Ide	o	 informačno-poradenský	
nástroj	rezortu	práce,	sociálnych	vecí	a	rodiny,	ktorý	vás	môže	každý	deň	sprevádzať	pri	hľadaní si 
práce	zodpovedajúcej	vašim	predpokladom	a	vzdelaniu,	orientácii	na	trhu	práce,	zisťovaní	informácií	
o	 zamestnávateľoch,	 kurzoch,	 školách	a	čerstvých	 informácií	o	 tom,	 čo	 sa	deje	na	Slovensku,	ale	 
i	 v	 zahraničí.	Náš	 tím	 dúfa,	 že	 všetky	 informácie	 o	 postupoch	 pri	 využívaní	 jednotlivých	 nástrojov	
ISTP	budú	pre	vás	zaujímavé	a	prehľadné.	V	prípade	nejasností	sme	tu	pre	vás,	pripravení	a	otvorení	
konzultovať	pripomienky,	návrhy	a	postrehy.	

Výnimočnosťou	 ISTP	 je,	 že	 vie	 porovnať	 váš	 osobný	 profil	 s	 opismi	 zamestnaní,	 vie	 vám	 odporučiť	
najvhodnejšie	pracovné	uplatnenie	a	vyhľadať	všetky	vyhovujúce	voľné	pracovné	miesta	z	viacerých	
zdrojov	na	internete.	ISTP	ponúka	možnosť,	na	základe	vášho	súhlasu,	sprístupniť váš osobný profil 
registrovaným zamestnávateľom	ponúkajúcim	voľné	pracovné	miesta.	Je	to	jedinečná	šanca,	aby	si	
vás	zamestnávateľ	našiel	a	ponúkol	vám	prácu,	na	ktorú	spĺňate	požiadavky.	Ide	o	jedinečné	spojenie	
zamestnávateľov	a	uchádzačov	o	prácu	pod	jednou	strechou.

Želáme	vám,	aby	ste	prostredníctvom	ISTP	získali	všetky	potrebné	informácie	o	trhu	práce,	voľných	
pracovných	miestach	a	stali	sa	úspešnými	pri	hľadaní	zamestnania,	ktoré	bude	zodpovedať	vášmu	
pracovnému	potenciálu	a	odporúčali	ho	aj	vašim	známym	a	priateľom.	

Váš tím
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DOMOVSKÁ STRÁNKA ISTP 

Ako	prvý	krok	vyplňte	do	internetového	prehliadača	adresu	www.istp.sk.	Načíta	sa	domovská stránka ISTP, ktorá 
poskytuje	predovšetkým	možnosti	na	prihlásenie	a	registráciu,	vytvorenie	používateľských	kont	a	na	výber hlavných 
nástrojov ISTP. Ide o:

Voľné pracovné miesta

Kurzy

Pracovný kompas

Kartotéka zamestnaní

Prostredníctvom hlavného bannera	si	môžete	urýchlene	vyhľa-
dať	pracovné	ponuky	určením	vyhľadávacích	kritérií.

TIP:

Uložte	si	www.istp.sk	medzi	svoje	obľúbené	stránky.	
Kedykoľvek	sa	k	nej	budete	môcť	rýchlo	vrátiť.	V	prípade,	že	
ste	sa	na	stránku	zaregistrovali,	prehliadač	si	bude	pamätať	
vaše	používateľské	meno	a	heslo.
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V strednej časti domovskej stránky ISTP máte k dispozícii sekciu Aktuality a po-
radenstvo	-	spravodajské	informácie	a	rôzne	poradenské	články	z	oblasti	trhu	
práce a vzdelávania. 

Prostredníctvom	položky	Pracovný agent si	môžete	vytvoriť	agenta,	ktorý	vám	na	
určený	e-mail	bude	zasielať	pracovné	ponuky	podľa	vášho	želania.	

V	časti	ISTP TV	si	môžete	pozrieť	najnovšie	videá,	napr.	aktuality	 
z oblasti trhu práce a vzdelávania, videá o školách, zamestnaniach 
alebo	zamestnávateľoch.	

Sekcia Informácie o službách zamestnanosti poskytuje	dôležité	
informácie	pre	uchádzačov	o	zamestnanie,	napr.	podmienky	evi-
dencie	na	úrade	PSVR.
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V spodnej časti	domovskej	stránky	ISTP	sú	vám	k	dispozícii	nasledovné	položky:

Európsky životopis ►	možnosť	jeho	vytvorenia	prostredníctvom	pripraveného	formulára.

EDUTIP ►	informácie	o	školách,	ich	odboroch	a	kurzoch	ďalšieho	vzdelávania.

EDUTIP je informačno-poradenský nástroj v oblasti školského a ďalšieho vzdelávania, ktorý vám  
v	prehľadnej	podobe	poskytuje	na	jednom	mieste	aktuálne	informácie	o	akreditovaných	programoch	ďalšieho	
vzdelávania,	kurzoch,	školách,	študijných	a	učebných	odboroch	a	študijných	programoch.

V	rámci	nástroja	EDUTIP	môžete	v	časti	Školy	vyhľadávať	konkrétne	školy	na	Slovensku	podľa	rôznych	
kritérií.	Ak	kliknete	na	odbor,	ktorý	daná	škola	vyučuje,	zobrazia	sa	zamestnania,	pre	ktoré	je	tento	odbor	
optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.  

V	časti	Zamestnania	si	môžete	zobraziť	školy,	ktoré	vás	pripravia	na	kvalifikované	vykonávanie	konkrétneho	
zamestnania.

V	 časti	 Ďalšie vzdelávanie	 si	 môžete	 prezrieť	 aktuálnu	 ponuku	 kurzov	 ďalšieho	 vzdelávania.	 
Po	kliknutí	na	záložku	„Akreditované	vzdelávacie	programy“	sa	zobrazí	stránka	Ministerstva	školstva,	vedy,	
výskumu	a	športu	SR,	kde	môžete	vyhľadať	akreditované	vzdelávacie	programy	a	záložka	 „Akreditované	
študijné	programy	pre	zdravotníckych	pracovníkov“	slúži	na	vyhľadanie	študijných	programov	z	databázy	
Ministerstva zdravotníctva SR.

Spýtajte sa nás ►	možnosť	zaslať	otázku	alebo	pripomienku	tímu	ISTP.

Mobilná aplikácia ISTP ►	možnosť	zadarmo	si	stiahnuť	mobilnú	apli-
káciu, ktorá vám zobrazí nové pracovné ponuky priamo v mobile. GPS 
lokalizácia	vás	upozorní	na	najbližšiu	prácu	vo	vašom	okolí.



Hlavné nástroje ISTP

 Voľné pracovné miesta

K dispozícii máte jednu z najväčších databáz pracovných ponúk	dostupnú	na	slovenskom	
internetovom	trhu	práce.	Databáza	voľných	pracovných	miest	je	založená	na	ich	aktuálnej	
ponuke	 z	 údajovej	 základne	 úradov	 PSVR,	 Európskych	 služieb	 zamestnanosti	 a	 od	 za-
mestnávateľov,	ktorí	majú	prostredníctvom	ISTP	možnosť	bezplatne inzerovať pracovné 
ponuky.	Ide	o	kľúčový	zdroj	informácií	pre	uchádzačov	o	prácu	na	vyhľadanie	vhodného	
pracovného	miesta	podľa	svojej	odbornej	spôsobilosti.

Po	kliknutí	na	tlačidlo	„Voľné pracovné miesta“ na hlavnej lište sa vám zobrazí aktuálna 
ponuka.	V	inzerátoch	pracovných	ponúk	môžete	vyhľadávať	podľa	jednoduchých	i	rozšírených	
kritérií. Pri každom inzerovanom voľnom pracovnom mieste sa zobrazujú nasledovné 
položky:

►		Hlavička	voľného	pracovného	miesta	–	najdôležitejšie	informácie	(napr.	miesto	výkonu	práce,	
kontaktná osoba, mzda, termín nástupu a pod.)

►		 „Tlačiť“	–	možnosť	vytlačiť	si	ponuku	voľného	pracovného	miesta

►		 „Poslať	priateľovi“	–	možnosť	upozorniť	známych	na	inzerované	voľné	pracovné	miesto

►		 „Poslať	životopis“	–	možnosť	osloviť	inzerujúceho	zamestnávateľa	prostredníctvom	životopisu

►		Údaje	o	pracovnom	mieste	–	napr.	náplň	(druh) 
práce,	ponúkané	výhody,	pracovné	podmienky

►		Požiadavky	na	zamestnanca	–	napr.	požadované	
vzdelanie,	zručnosti,	schopnosti

►		Údaje	o	zamestnávateľovi

www.istp.sk

TIP:

Ak	ste	zaregistrovaný,	môžete	si	ponuku	práce		
pridať	medzi	svoje	obľúbené	kliknutím	na	srdiečko  
a	neskôr	sa	k	nej	vrátiť	vo	svojom	konte.



  Kurzy

Táto sekcia obsahuje databázu kurzov ďalšieho vzdelávania,	prostredníctvom	ktorých	si	možno	
zvýšiť	svoje	predpoklady	na	uplatnenie	sa	na	trhu	práce	v	konkrétnom	zamestnaní.	Kurzy,	ktoré	
nájdete	na	portáli	ISTP.sk,	sú	inzerované	prostredníctvom	portálu	www.databazakurzov.sk. Nájdete 
tu	kurzy	od	vzdelávacích	inštitúcií	pôsobiacich	na	Slovensku.	

Na	 jednoduchšiu	 orientáciu	 a	 vyhľadávanie	 kurzov	môžete	 využiť	 vyhľadávač,	 ktorý	 nájde	
vami	zadefinované	kľúčové	slovo	v názve	kurzu	alebo	si	môžete	kurzy	vyselektovať	podľa	
povolania, pracovnej oblasti alebo miesta konania kurzu.

  Pracovný kompas

Pracovný kompas je založený na sérii dotazníkov,	 ktoré	 umožňujú	 ohodnotiť	 kvalifikáciu,	 spôsobilosti,	 osobnostné	 a	 ďalšie	 predpoklady	 na	 výkon	 
zamestnania. Vytvára sa tak osobný profil	jednotlivca,	ktorý	hľadá	prácu	alebo	potrebuje	poradiť	pri	voľbe	zamestnania	a	žiaka/študenta,	ktorý	potrebuje	
poradiť	s	výberom	školy.	

Ak	si	chce	používateľ	svoj	vytvorený	osobný	profil	a	jeho	vyhodnotenie	uložiť	a	následne	ho	sprístupniť	zamestnávateľom,	je	potrebné	sa	zaregistrovať.

Formulár sebahodnotenia pozostáva z nasledovných dotazníkov:
►  Základné	údaje
►  Vzdelanie
►  Prax
►  Zručnosti,	 schopnosti	 (certifikáty;	 cudzie	 jazyky;	 počítače;	 všeobecné	 spôsobilosti;	 

vodičské	oprávnenie;	ďalšie	vedomosti,	zručnosti	a	záujmy)
►  Osobnostné predpoklady
►  Zdravotné obmedzenia
►  Moje preferencie

Vo vyhodnotení osobného profilu	 systém	 porovná	 vyplnené	 údaje	 so	 zamestnaniami	 
v	Kartotéke	zamestnaní	a	odporučí	používateľovi	tie,	ktoré	sú	pre	neho	najvhodnejšie.	
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   Kartotéka zamestnaní

Kartotéka zamestnaní predstavuje rozsiahlu databázu opisov zamestnaní slovenského trhu práce s podrobnými informáciami o vybranom 
zamestnaní,	 kvalifikačných,	 osobnostných	 predpokladoch	 a	 ďalších	 požiadavkách	 na	 jeho	 výkon.	 Údaje	 čerpá	 z	 Národnej	 sústavy	 povolaní	 
(www.sustavapovolani.sk).	K	dispozícii	máte	aj	informácie	o	hrubých	mesačných	mzdách.	

Na	úvodnej	stránke	Kartotéky	zamestnaní	nájdete	abecedne	zoradený	zoznam pracovných oblastí,	v	ktorých	sú	spracované	opisy	zamestnaní.	
Kliknutím	na	vybranú	pracovnú	oblasť	sa	vám	zobrazí	zoznam zamestnaní,	ktoré	boli	do	vybranej	oblasti	zatriedené	(zoradené	sú	zostupne	podľa
požadovaného	stupňa	vzdelania).

K dispozícii máte aj rozšírené vyhľadávanie	 podľa	 špecifických	kritérií	 (pracovných	oblastí,	 požadovaného	 stupňa	 vzdelania	 alebo	Štatistickej	 
klasifikácie	ekonomických	činností	SK	NACE	Rev.	2).

Karta zamestnania poskytuje súhrnné informácie o vybranom zamestnaní v členení:

►  Názov zamestnania

►  Charakteristika

►  Alternatívne názvy

►  Požadovaný	stupeň	vzdelania

►  Užitočné	odkazy

►  Voľné	pracovné	miesta

►  Kvalifikácia	(všeobecné	spôsobilosti,	odborné	vedomosti,	odborné	zručnosti,	opti-

málne	školské	vzdelanie,	alternatívne	vzdelávacie	cesty,	odporúčané	kurzy,	prísluš-

né	právne	predpisy,	certifikáty	a	osvedčenia,	odborná	prax)

►  Osobnostné	predpoklady	(osobnostný	typ)

►  Zdravotné obmedzenia

►  Mzdy	v	regiónoch	(štvrťročný	výkaz	o	cene	práce	ISCP	(MPSVR	SR)	1-04)

►  Doplňujúce	informácie	(pracovné	podmienky,	charakter	práce)

►  Klasifikácie	(národná	Klasifikácia	zamestnaní	SK	ISCO-08,	Štatistická	klasifikácia	

ekonomických	činností	SK	NACE	Rev.	2,	Európsky	kvalifikačný	rámec)

www.istp.sk
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Funkcie ISTP 

Jednotlivé funkcie môžete	aktivovať	počas	celého	procesu	práce	s	ISTP.	Trvalo	
sú	 zobrazované	 v	 hornej	 a	 dolnej	 časti	 stránky	 (označované	aj	 ako	hlavička	 
a	päta	stránky).	

V hlavičke stránky sa zobrazujú nasledovné položky: 

  Tlačidlo	 „Prihlásenie“	 v	 pravej	 hornej	 časti	 stránky,	 pro-
stredníctvom	ktorého	sa	vyplnením	používateľského	mena	
a	prihlasovacieho	hesla	možno	prihlásiť	do	ISTP.	V	prípade,	
že	nemáte	vytvorené	svoje	používateľské	konto	v	ISTP,	kliknite	
na „Registrácia“.	Registrovanému	a	prihlásenému	používateľovi	
sa	v	pravej	hornej	 časti	 stránky	zobrazuje	 jeho	používateľ-
ské meno, resp. meno a priezvisko. Kliknutím naň si možno  
zobraziť položky používateľského konta.

►  Kliknutím na logo ISTP	v	ľavej	časti	stránky	sa	vrátite	na	domovskú	stránku	ISTP.		

►  Fulltextový vyhľadávač	na	vyhľadávanie	voľných	pracovných	miest,	kurzov,	zamestnaní	alebo	článkov.

►  Logo Európskeho sociálneho fondu a Ústredia PSVR s	preklikom	na	internetovú	stránku	koordinátora	projektu.	

►  Ikonka domčeka,	ktorá	vráti	používateľa	na	domovskú	stránku	ISTP.	

►  Hlavné nástroje ISTP	(Voľné	pracovné	miesta,	Kurzy,	Pracovný	kompas,	Kartotéka	zamestnaní).	

►  Položka	Infocentrum	umožňujúca	zobraziť	sekcie	Aktuality	a	poradenstvo,	ISTP	TV,	Európsky	životopis,	Mobilná	aplikácia,	
EDUTIP,	Informácie	o	službách	zamestnanosti,	kontakty	na	tím	ISTP,	úrady	PSVR	a	pod.

  Informácia o aktuálnom dátume  
a medzinárodnom alebo sveto-
vom dni,	ktorý	naň	pripadá.

TIP:

Ak	zabudnete	heslo,	kliknite	v	pravom	hornom	rohu	obrazovky	na	„Prihlásenie“  
a	„Zabudli	ste	heslo?“,	vyplňte	vaše	používateľské	meno	alebo	e-mail,	ktorý	
ste	uviedli	pri	registrácii,	vrátane	overovacieho	kódu	a	ISTP	vám	pošle	nové	
heslo	na	vašu	e-mailovú	adresu.



www.istp.sk

V päte stránky	sa	zobrazujú	najpoužívanejšie	podstránky	ISTP	a	umožňujú	
rýchly	prístup	na	príslušnú	podstránku.

Máte otázky?

Na všetkých stránkach ISTP je v pravom dolnom rohu obrazovky k dispozícii funkcia „MÁTE OTÁZKY?“	ponúkajúca	nasledovné	možnosti:

►  Bezplatná infolinka	–	0800	212	800

►  E-mail –	projekt@istp.sk

►  Spýtajte sa nás	–	verejná	zóna	na	kladenie	otázok	

týkajúcich	sa	portálu	ISTP,	trhu	práce	a	vzdelávania

►  Spustiť chat portálu ISTP	–	položka	umožňuje	

online	komunikáciu	s	tímom	ISTP	s	cieľom	urých-

lene	vyriešiť	zaslanú	otázku	alebo	pripomienku

►  Pomocník –	vysvetľuje	funkcionalitu	jednotlivých	

tlačidiel	a	stránok	ISTP	
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REGISTRÁCIA BEŽNÉHO POUŽÍVATEĽA A JEHO KONTO

Po	kliknutí	na	tlačidlo	„Registrácia“	v	hornej	časti	stránky	napravo	a	výberom	možnosti	„Bežný používateľ“ sa na 
základe	vyplnenia	údajov	zaregistrujete do systému.	Pri	registrácii	je	potrebné	vyplniť	prihlasovacie	(používateľ-
ské meno, prihlasovacie heslo) a ďalšie údaje	(e-mail,	súčasná	ekonomická	aktivita).	Povinné	položky	sú	označené	
červenou	hviezdičkou.	Registrácia	bude	úspešná	iba	vtedy,	ak	budete	súhlasiť	so	Všeobecnými	podmienkami	vyu-
žívania	ISTP.

Konto pre bežných používateľov	 je	 určené	 pre	 širokú ve-
rejnosť (nezamestnaní,	 zamestnanci,	 SZČO,	 žiaci,	 študenti,	
absolventi	a	ostatní	používatelia,	ktorí	si	hľadajú	prácu	alebo	
sa	 chcú	 otestovať,	 na	 aké	 zamestnania	majú	 najvhodnejšie	
predpoklady). Konto sa vám zobrazí po vašom prihlásení do 
systému,	a	to	stlačením	tlačidla	„Prihlásenie“ a vyplnením po-
užívateľského	mena	a	prihlasovacieho	hesla.

Konto používateľa pozostáva 
z nasledovných položiek:

►  Osobný	profil

►  Ponuky práce

►  Môj	životopis

►  Pracovný agent

►  Zlučovanie	profilov	

►  Plán kariéry

►  Registračné	údaje

►  FAQ

TIP:

Položky	konta	je	možné	zobraziť	aj	kliknutím	 
na	vaše	používateľské	meno,	resp.	meno	 
a	priezvisko	v	pravej	hornej	časti	stránky	 
alebo nasmerovaním kurzora myši na ne.
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 Osobný profil

V	tejto	časti	máte	uložený svoj osobný profil,	na	základe	ktorého	vám	systém	odporúča	
zamestnania,	na	ktoré	máte	najvhodnejšie	predpoklady.	Váš	profil	môže	byť	na	základe	
vášho	rozhodnutia	sprístupnený	zamestnávateľom	ponúkajúcim	voľné	pracovné	miesta.	

V	prípade,	že	je	používateľ	evidovaný	na	úrade	PSVR,	osobný	profil	je	vyplnený	automa-
ticky	na	základe	údajov	zo	Žiadosti	o	zaradenie	do	evidencie	uchádzačov	o	zamestnanie.

Osobný profil sa vytvára z nasledovných dotazníkov: 

►  Základné	údaje	
►  Vzdelanie 
►  Prax 
►  Zručnosti,	schopnosti	
►  Osobnostné predpoklady 
►  Zdravotné obmedzenia 
►  Moje preferencie

TIP:

V	prípade,	že	nahráte	aj	svoju	fotografiu,	je	potrebné	
zaslať	na	adresu	tímu	ISTP	podpísaný	Písomný	súhlas	so	
spracovaním	osobných	údajov,	ktorý	nájdete	v	dotazníku	
Základné	údaje,	v	opačnom	prípade	sa	vaša	fotografia	
zamestnávateľom	nezobrazí.

TIP:

Odporúča	sa	vyplniť	osobný	profil	čo	najdetailnejšie,	zamestnávateľ	si	vás	tak	bude	môcť	ľahšie	vyhľadať	a	v	prípade,	 
že	tak	urobí,	podrobnejší	osobný	profil	je	zárukou	vyššej	pravdepodobnosti	oslovenia	zamestnávateľom.

Moje preferencie

V	záverečnej	časti	osobného	profilu	uvádzate	svoje	preferencie	(preferované	zamestnanie/pracovná	oblasť,	
miesto	výkonu	práce,	pracovné	podmienky	a	pod.),	ktoré	uľahčia	vyhľadanie	vášho	osobného	profilu	zamest-
návateľmi.
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Náhľad profilu 

Všetky	 údaje,	 ktoré	 ste	 vyplnili prostredníctvom série dotazníkov 
sebahodnotenia, sa zobrazia v náhľade,	 ktorý	 je	 rozdelený	 podľa	
jednotlivých	oblastí.	Zobrazený	prehľad	osobného	profilu	si	môžete	
vytlačiť	ako	pomôcku	pri	tvorbe	životopisu,	poslať	priateľovi	na	vybraný	
e-mail	alebo	uložiť	ako	dokument	Word	alebo	PDF.	

V	prípade,	že	chcete	vybraný	údaj	vo	vašom	profile	zmeniť,	kliknite	na	
tlačidlo	„Upraviť“	alebo	na	vybranú	položku	osobného	profilu	v	ľavej	čas-
ti	stránky.	Úpravy	a	doplnenia	v	osobnom	profile	môžete	ukladať pro-
stredníctvom modrého tlačidla „Uložiť“.

Nastavenia 

V	tejto	časti	si	určujete,	či	chcete	vyplnený	osobný	profil	sprístupniť zamestnávateľom ponúkajúcim voľné pracovné 
miesta	(aktívny	profil),	vyberáte	si	položky	z	profilu,	ktoré	zamestnávateľovi	sprístupníte	(napr.	meno,	adresu,	prefe-
rencie,	fotografiu	a	pod.)	a	určujete	dobu	sprístupnenia	(maximálne	3	mesiace).

V	tomto	prípade	je	potrebné	zakliknúť	aj	vyhlásenie	(súhlas).	Uchádzačom	o	zamestnanie	evidovaným	na	úrade	PSVR	
je	osobný	profil,	v	prípade	súhlasu,	sprístupnený	na	neobmedzené	obdobie.	Ak	zakliknete	položku	„Pasívny	profil“,	
osobné	údaje	z	profilu	sa	zamestnávateľom	nezobrazia,	ale	profil	môžete	naďalej	využívať	na	poradenský	proces	pri	
voľbe	zamestnania	(kliknutím	na	modré	tlačidlo	„Zobraziť	vyhodnotenie“).

TIP:

Zmeniť	vaše	rozhodnutie	o	aktívnom/pasívnom	osobnom	profile	môžete	kedykoľvek.	V	prípade	aktívneho	profilu	môžete	
vyplniť	aj	poznámku	pre	zamestnávateľa.
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Vyhodnotenie osobného profilu

Po	stlačení	tlačidla	„Zobraziť vyhodnotenie“	systém	porovná	údaje	vyplnené	v	osobnom	profile	so	zamestnaniami	v	Kartotéke	zamestnaní	 
a odporučí tie, ktoré sú pre vás najvhodnejšie. 

Po	kliknutí	na	odporúčané	zamestnanie	sa	v	novom	okne	zobrazí	jeho	karta (opis) z Kartotéky zamestnaní. 

Percentá	pod	položkou	Vhodnosť vyjadrujú,	do	akej	miery	je	pre	vás	dané	zamestnanie	vhodné	po	kvalifikačnej	a	osobnostnej	stránke.	

Symbol	pod	položkou	Zdravie	vás	upozorní,	že	zdravotný	stav	vás	môže	obmedziť	pri	výkone	vy-
braného	zamestnania.	Po	kliknutí	na	túto	položku	sa	následne	zobrazí	zoznam	chorôb,	ktoré	vám	
môžu	výkon	odporúčaného	zamestnania	sťažiť,	preto	je	vhodné	vykonávanie	tohto	zamestnania	
konzultovať	s	lekárom.	

Ak	chcete	vedieť,	čo	vám	chýba	na	optimálny	výkon	odporúčaného	zamestnania,	v	ktorých	oblas-
tiach	by	ste	sa	mali	zlepšiť,	nasmerujte	kurzor	myši	na	percentuálnu	vhodnosť	pri	vybranom	zamest-
naní a kliknite na „Ako sa zlepšiť?“.	Na	tejto	stránke	získavate	doplňujúce	informácie	o	vybranom	
odporúčanom	zamestnaní	(napr.	o	kurzoch,	optimálnom	školskom	vzdelaní,	hrubých	mesačných	
mzdách,	kompetenciách	a	pod.).	Jednotlivé	položky	(v	závislosti	od	vyplnenia	dotazníkov)	môžu	
upozorniť	na	prípadný	nesúlad	medzi	vašimi	osobnými	charakteristikami	a	požiadavkami	zamest-
návateľov.	V	tomto	prípade	sa	uvádzajú	aj	návrhy	na	rozšírenie	zručností	alebo	vedomostí	formou	
kurzov.

TIP:

V	prípade,	že	chcete	vyhľadať	aktuálne	inzerované	voľné	pracovné	miesta	na	zamestnania,	ktoré	vám	 
boli	systémom	odporúčané,	kliknite	na	„Mám	záujem“	a	následne	stlačte	tlačidlo	„Zobraziť	ponuky	práce“.
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 Ponuky práce 

Počas	prezerania	voľných	pracovných	miest	v	ISTP	máte	možnosť	pridať	vy-
branú	ponuku	do	položky	„Moje ponuky práce“ (kliknutím	na	  ). Takto 
si vytvárate zoznam pracovných ponúk, ktoré si evidujete ako zaujímavé, 
resp.	ponúk,	o	ktoré	máte	záujem.	

V	rámci	položky	„Vhodné ponuky práce“	nájdete	zoznam	voľných	pracovných	
miest,	 ktoré	 vám	 systém	 vybral	 na	 základe	 vyplnených	 údajov	 vo	 vašom		
osobnom	profile.	

Taktiež	máte	možnosť	v	rámci	položky	„Moje reakcie“	evidovať	tie	pracovné	
ponuky,	na	ktoré	ste	zaslali	svoj	životopis.

 Môj životopis 

Prostredníctvom	 tejto	 položky	 si	 môžete	 vytvoriť a uložiť európsku verziu 
životopisu	 a	 exportovať	 ju	 ako	 dokument	 Microsoft	 Word	 alebo	 PDF.	 
V	prípade,	že	už	máte	vytvorený	osobný	profil,	údaje	z	neho	môžete	auto-
maticky	exportovať	do	životopisu	 (bez	nutnosti	 ich	opätovne	vypĺňať)	pro-
stredníctvom	tlačidla	„Načítať	z	profilu“.
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 Pracovný agent

Prostredníctvom	 tejto	položky	 získavate	možnosť	automatického zasielania informácií o vhodných 
pracovných ponukách na váš e-mail.	Nového	agenta	si	môžete	vytvoriť	kliknutím	na	tlačidlo	„Vytvoriť	agen-
ta“.	Na	vytvorenie	agenta	špecifikujte	vyhľadávacie	kritériá.	Povinné	položky	sú:	e-mail,	názov	agenta	
a	pracovná	oblasť	alebo	zamestnanie,	o	ktoré	máte	záujem.	E-mail	sa	zobrazuje	automaticky	na	základe	
registračných	údajov,	máte	však	možnosť	vyplnený	e-mail	upraviť.	V	prípade,	že	e-mail	nie	je	vyplnený,	
nie	 je	možné	vytvoriť	agenta.	Odporúča	sa	vyplniť	 iba	tie	kritériá,	na	ktorých	trváte,	aby	ich	pracovné	
ponuky	spĺňali.	Príliš	veľa	stanovených	kritérií	môže	výrazne	zredukovať	počet	voľných	ponúk.	Agenta	si	
môžete	vytvoriť	aj	na	základe	údajov	vyplnených	v	osobnom	profile	prostredníctvom	tlačidla	„Načítať	 
z	profilu“.	Môžete	mať	aktívnych/vytvorených	aj	niekoľko	agentov	súčasne.

Po	vyplnení	údajov	o	agentoch	sa	zobrazuje	ich	prehľad.	Platnosť	
vytvoreného	 agenta	 je	 časovo	 ohraničená	 na	 obdobie	 dvoch	
mesiacov. Pred uplynutím tejto lehoty vás systém automaticky 
e-mailom	upozorní	na	možnosť	predĺženia	platnosti	agenta.	Stav	
agenta	(aktívny/neaktívny)	si	môžete	kedykoľvek	meniť	kliknutím	
na	 tlačidlo	 zmeny	stavu.	 Jednotlivých	agentov	môžete	odstrá-
niť	kliknutím	na	„krížik“	alebo	zmeniť/upraviť	kliknutím	na	názov	
agenta	alebo	„ceruzku“.

 Zlučovanie profilov 

Zlučovanie	profilov	slúži	na	spojenie dvoch používateľských kont 
(profilov), ktoré máte vytvorené v ISTP. Prihláste sa do konta, kto-
ré	chcete,	aby	zostalo	zachované	a	kliknite	na	„Pripojiť	konto“.	Na	
overenie	pôvodného	konta,	z	ktorého	budete	prenášať	údaje,	vy-
plňte	používateľské	meno	a	heslo,	ktoré	pre	toto	konto	používate.	
Zo	zobrazeného	zoznamu	položiek	(vzdelanie,	prax...)	si	vyberte	tie,	
ktoré	si	chcete	preniesť	do	nového	profilu	a	kliknite	na	„Zlúčiť	úda-
je“.	Okrem	profilu	máte	možnosť	preniesť	aj	údaje	o	obľúbených	
pracovných	ponukách,	vaše	reakcie	na	pracovné	ponuky,	európ-
sku	verziu	životopisu,	agentov	a	karty	kariérového	plánovania.

TIP:

Názov agenta je pomôcka pre vás, aby 
ste	po	jeho	doručení	do	e-mailu	vedeli	
okamžite	identifikovať,	o	aké	ponuky	ide,	
napr. TOP ponuky, ponuky pre mamu, 
ponuky pre kuchára a pod.

TIP:

Túto	funkciu	využijete	napríklad	vtedy,	 
ak	ste	si	na	ISTP	už	vytvorili	osobný	profil	
a	na	úrade	PSVR	dostanete	používateľské	
meno	a	heslo	k	ďalšiemu	novému	profilu.	
Pri	zlučovaní	konta	vytvoreného	úradom	
PSVR s kontom, ktoré ste si vytvorili sami, 
je	dôležité	zachovať	úradné	konto,	cez	ktoré 
je	možné	sledovať	aktivitu	pri	hľadaní	práce.
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  Plán kariéry 

Na	 tejto	stránke	nájdete	uložené	karty kariérového plánovania pre jednotlivé zamestnania, ktoré si ako  
registrovaný	používateľ	môžete	nechať	vyhodnotiť	prostredníctvom	nástroja	Kartotéka	zamestnaní.	Vyhod-
notené	 zamestnania	 možno	 opakovane	 prezerať,	 jednotlivé	 dotazníky	 sebahodnotenia	 (vzdelanie,	 prax,	 
certifikáty,	osobnostné	predpoklady	či	kompetencie)	upravovať	alebo	vybrané	zamestnania	vymazať	zo	zo-
znamu	uložených	zamestnaní.	

V rámci Kartotéky zamestnaní	si	môžete	vyhľadať	jednotlivé	zamestnania.	Ak	sa	chcete	otes-
tovať,	do	akej	miery	spĺňate	predpoklady	na	 ich	kvalifikovaný	výkon	a	zistiť,	 v	čom	 je	po-
trebné	sa	ešte	zlepšiť,	kliknite	na	tlačidlo	„Otestujte sa“	a	vyplňte	prednastavené	dotazníky.	 
V	prípade,	že	máte	vyplnený	svoj	osobný	profil	v	ISTP,	kliknite	na	tlačidlo	„Načítať	údaje	z	pro-
filu“	a	vybrané	dotazníky	sa	vám	vyplnia	automaticky.	Následne	doplňte	položky,	ktoré	nie	je	
možné	automaticky	pridať	z	vášho	profilu:	kompetencie	(úrovne	pri	všeobecných	spôsobilos-
tiach,	odborné	vedomosti	a	odborné	zručnosti)	a	úrovne	pri	osobnostných	predpokladoch.	
Po	vyplnení	dotazníkov	kliknite	na	tlačidlo	„Zobraziť vyhodnotenie“.

V	 záverečnom	 vyhodnotení	 sa	 vám	 zobrazí	 karta kariérového plánovania pre vybrané  
zamestnanie.	Dozviete	sa,	do	akej	miery	spĺňate	predpoklady	na	jeho	plnohodnotný	výkon	 
a	v	čom	je	potrebné	sa	ešte	zlepšiť.	Systém	vás	napr.	upozorní	na	chýbajúce	vzdelanie,	prax,	
certifikáty	alebo	vodičské	oprávnenie,	vyhodnotí	vaše	kompetencie	alebo	osobnostné	pred-
poklady. 

Pozrieť	si	môžete	aj	odporúčané kurzy,	absolvovaním	ktorých	možete	zvýšiť	vaše	predpokla-
dy	na	kvalifikovaný	výkon	zamestnania.	Vyhodnotenie	–	kartu	kariérového	plánovania	si	mô-
žete	vytlačiť,	uložiť	ako	dokument	Microsoft	Word	alebo	PDF	alebo	poslať	na	vybraný	e-mail.

TIP:

V	procese	tvorby	karty	kariérového	plánovania	sa	v	ľavej	časti	stránky,	pod	hlavným	menu,	
zobrazujú	aj	informácie	o	voľných	pracovných	miestach	a	mzdách	pre	vybrané	zamestnanie.
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 Registračné údaje 

Ak chcete zmeniť údaje, ktoré ste vyplnili pri registrácii,	prípadne	zmeniť	
vaše	prihlasovacie	heslo,	nahraďte	pôvodné	údaje	aktuálnymi	v	príslušných	
položkách	a	stlačte	tlačidlo	„Uložiť“.

 FAQ 

V	tejto	časti	nájdete	najčastejšie otázky a odpovede,	týkajúce	sa	vášho	
konta a funkcionality s ním spojenej.

Odhlásiť sa

Položka	„Odhlásiť sa“ je dostupná po nasmerovaní kurzora myši na vaše 
používateľské	meno,	resp.	meno	a	priezvisko	zobrazované	v	pravej	hornej	
časti	stránky	a	je	určená	na	odhlásenie sa zo systému.
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Koordinátor ISTP 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Špitálska	ulica	č.	8	
812 67 Bratislava 

Sekcia služieb zamestnanosti
sekretariát sekcie:
02/20	444	897
02/20	444	860

Kontakt pre médiá:
media@upsvr.gov.sk

Tím ISTP 

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 
Drobného 29 
844 07 Bratislava 

www.trexima.sk
projekt@istp.sk

Bezplatná infolinka: 0800 212 800
Tel.:	02/333	222	09	
Fax:	02/333	222	55

KONTAKTY


