Internetový sprievodca trhom práce

Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny

MANUÁL
pre zamestnávateľov
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Vážený zamestnávateľ,
prinášame vám manuál na prácu so systémom Internetový sprievodca trhom práce (ISTP) s cieľom
poskytnúť rýchle a spoľahlivé informácie o jeho funkčnosti a nástrojoch. Ide o informačno-poradenský
nástroj rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je aktuálny najmä v súčasnom období poznačenom
potrebou pomoci nezamestnaným pri hľadaní vhodných pracovných miest, zodpovedajúcich ich
osobným predpokladom. Zamestnávateľom umožňuje ISTP bezplatnú inzerciu pracovných ponúk
a vyhľadávanie potenciálnych zamestnancov. 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.
Základnou víziou ISTP je porovnanie osobných profilov uchádzačov o prácu s opismi zamestnaní
a odporúčanie najvhodnejšieho pracovného uplatnenia. Osobné profily sú sprístupnené registrovaným
zamestnávateľom, ponúkajúcim voľné pracovné miesta. Systém umožňuje ich párovanie s osobnými
profilmi uchádzačov, individuálny potenciál ktorých najviac vyhovuje požiadavkám zamestnávateľov.
V ISTP sa tak vytvára centrálna databáza osobných profilov všetkých uchádzačov o zamestnanie v evidencii
úradov PSVR vzájomne prepojená s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikáciu pracovnej sily.
Želáme vám, aby ste prostredníctvom ISTP získali všetky potrebné informácie vzťahujúce sa na oblasť
hľadania vhodných zamestnancov a odporúčali ho aj vašim kolegom a priateľom.
Váš tím

www.istp.sk

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 používateľského konta a na
výber hlavných nástrojov ISTP. Ide o:

Voľné pracovné miesta
Kurzy
Pracovný kompas

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.

Kartotéka zamestnaní

Prostredníctvom hlavného bannera si môžete urýchlene
vyhľadať vhodného zamestnanca určením vyhľadávacích
kritérií.
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V strednej časti domovskej stránky ISTP máte k dispozícii sekciu Aktuality a poradenstvo - spravodajské informácie a rôzne poradenské články
z oblasti trhu práce a vzdelávania.

Prostredníctvom položky Pracovný agent si môžu uchádzači o prácu vytvoriť agenta, ktorý im bude na určený e-mail zasielať vhodné pracovné
ponuky.

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

TIP:
Ak chcete v ISTP bezplatne zverejniť prezentačné video o vašej spoločnosti alebo zaujímavé
video zo sveta práce, neváhajte nám ho zaslať, napr. prostredníctvom DVD nosiča, USB kľúča
(na adresu TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., tím ISTP, Drobného 29, 844 07 Bratislava) alebo
umiestnením na internet, odkiaľ budeme môcť video stiahnuť.

www.istp.sk

Sekcia Informácie o službách zamestnanosti poskytuje dôležité informácie pre uchádzačov o zamestnanie,
napr. podmienky evidencie na úrade PSVR.

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

Mobilná aplikácia ISTP ► možnosť zadarmo si stiahnuť mobilnú aplikáciu, ktorá zobrazuje nové pracovné ponuky priamo v mobile. GPS lokalizácia upozorní
používateľov na najbližšiu prácu v ich okolí.
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Hlavné nástroje ISTP
Voľné pracovné miesta

ISTP ponúka 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 zamestnávateľov, 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
TIP:
► Údaje o zamestnávateľovi
Ak pracujete s ISTP ako prihlásený používateľ,
v detaile svojej inzerovanej pracovnej
ponuky sa vám zobrazuje tlačidlo „Upraviť“,
prostredníctvom ktorého sa viete urýchlene
dostať k možnosti editácie inzerátu.

www.istp.sk

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 poskytujúceho pre vzdelávacie organizácie možnosť bezplatnej
inzercie kurzov ďalšieho vzdelávania.
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. Uchádzač o prácu má možnosť sprístupniť svoj osobný profil registrovaným zamestnávateľom v ISTP.
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, za ktoré 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, optimálne školské vzdelanie, alternatívne vzdelávacie cesty, odporúčané kurzy, príslušné 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

Funkcie ISTP

TIP:

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).

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.

V hlavičke stránky sa zobrazujú nasledovné položky:

Informácia o aktuálnom dátume
a medzinárodnom alebo svetovom dni, ktorý naň pripadá.

Tlačidlo „Prihlásenie“ v pravej hornej časti stránky, prostredníctvom 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 zamestnávateľovi sa v pravej hornej časti stránky zobrazuje jeho obchodné meno. 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.
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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 urýchlene vyriešiť zaslanú otázku alebo pripomienku
► Pomocník – vysvetľuje funkcionalitu jednotlivých

tlačidiel a stránok ISTP

www.istp.sk

REGISTRÁCIA ZAMESTNÁVATEĽA A JEHO KONTO
Po kliknutí na tlačidlo „Registrácia“ v hornej časti stránky napravo a výberom možnosti „Zamestnávateľ“ sa na základe
vyplnenia údajov zamestnávateľ zaregistruje do systému.
Pri registrácii je potrebné vyplniť IČO. Prostredníctvom neho
sa vybrané údaje o zamestnávateľovi automaticky doplnia do
registračného formuláru z Registra organizácií vedenom Štatistickým úradom SR: napr. obchodné meno zamestnávateľa,
právna forma, prevažujúca činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, sídlo. Stručná
charakteristika zamestnávateľa, kontaktná osoba a prihlasovacie údaje sú povinné položky na vyplnenie označené červenou hviezdičkou. Registrácia bude úspešná iba vtedy, ak
zamestnávateľ súhlasí so Všeobecnými podmienkami využívania ISTP.

ISTP je učené pre slovenských zamestnávateľov s platným
IČO. Pre zahraničných zamestnávateľov je určený portál
www.eures.sk. Nahlásiť voľné pracovné miesto možno
prostredníctvom EURES poradcu: www.eures.sk/kontakty.php.
Následne sa ponuka zobrazí aj na stránke ISTP.sk
pod zdrojom eures.sk.

TIP:
Položky konta je možné zobraziť aj kliknutím na obchodné
meno zamestnávateľa v pravej hornej časti stránky alebo
nasmerovaním kurzora myši naň.

Konto pre zamestnávateľov je určené pre organizácie ponúkajúce voľné pracovné miesta a hľadajúce
nových zamestnancov. Konto sa vám zobrazí po vašom prihlásení do systému, a to stlačením tlačidla
„Prihlásenie“ a vyplnením používateľského mena a prihlasovacieho hesla.
Konto zamestnávateľa pozostáva z nasledovných položiek:
► Vložiť ponuku práce
► Moje ponuky práce
► Profily uchádzačov
► Moji uchádzači
► Moje adresy
► Kontaktné osoby
► Registračné údaje
► FAQ
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Vložiť ponuku práce
Prostredníctvom stránky ISTP.sk môžete bezplatne inzerovať voľné pracovné miesta.
Je potrebné vyplniť údaje o pracovnom mieste, pracovné podmienky, požiadavky na
zamestnanca, informácie o zabezpečení obsadenia pracovného miesta a kontaktnej
osobe. Povinné položky sú vyznačené červenou hviezdičkou. Údaje o zamestnávateľovi sa zobrazujú automaticky na základe registračných údajov. Ak si ich želáte upraviť,
vstúpte do sekcie „Registračné údaje“ v rámci vášho konta. Ak chcete získať podrobnejšie
informácie o vybranej položke formulára na nahlásenie voľného pracovného miesta,
treba nasmerovať kurzor myši na „otáznik“. Po vyplnení formulára môžete kliknúť na
„Náhľad“ a skontrolovať vyplnené údaje. Na zverejnenie inzerátu je potrebné kliknúť
na tlačidlo „Uložiť – odoslať na zverejnenie“. Zverejnené pracovné miesto je verejne
dostupné v nástroji „Voľné pracovné miesta“ a tiež ho nájdete vo vašom konte v položke
„Moje ponuky práce“.
V inzeráte voľného pracovného miesta máte v časti „Zabezpečenie obsadenia pracovného miesta“ dve možnosti.
1. Ak vyberiete možnosť „V spolupráci s úradom PSVR“, pracovníci úradu majú možnosť tlačiť odporúčanky
na vaše miesto uchádzačom o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úrade a spĺňajú kritériá uvedené v inzeráte
a taktiež vyvesia inzerát na nástenku na úrade (možnosť „Individuálnou formou“). Ak zvolíte možnosť „Skupinovou formou (výberové konanie) za účasti zamestnávateľa“, úrad PSVR v spolupráci s vami zorganizuje
výberové konanie na inzerované voľné pracovné miesto. Pri vytváraní inzercie je k dispozícii položka „Informácia pre úrad PSVR k sprostredkovaniu obsadenia pracovného miesta“, kde môžete do textového poľa
napísať požiadavku pre zamestnancov úradu, ako pracovať s vaším voľným pracovným miestom.
2. Ak zvolíte možnosť „Vlastnou formou“, tak hore uvedené služby úrad PSVR neposkytne, ale ponuka sa
podobne zverejní v časti „Voľné pracovné miesta“, kde na ňu môžu reagovať všetci potenciálni uchádzači.

TIP:
Vyrušilo vás niečo pri vypĺňaní inzerátu pracovnej ponuky? Kliknite v spodnej časti stránky na tlačidlo „Uložiť ako koncept“,
aby ste sa k inzerátu mohli kedykoľvek vrátiť.

www.istp.sk

Inzercia pracovných ponúk pre štátnych príslušníkov tretích krajín
Kliknete na položku vášho konta s názvom „Vložiť ponuku práce“. Vyplňte formulár, kde zadefinujete požiadavky na budúceho zamestnanca. V časti „Zabezpečenie obsadenia pracovného miesta“ je nutné zakliknúť možnosť „V spolupráci s úradom PSVR“, následne si zvoliť jednu z možností
„Skupinovou formou (výberové konanie) za účasti zamestnávateľa“ alebo „Individuálnou formou“.
V tejto časti je potrebné kliknúť na možnosť „áno“ v rámci položky „V nadväznosti na nahlásené voľné
pracovné miesto sa predpokladá, že zamestnávateľ má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny“. Po uložení a odoslaní inzerátu na zverejnenie budete môcť dodatočne meniť iba
počet voľných miest (zníženie počtu) a ponúkanú hrubú mzdu. Inzerované voľné pracovné miesto musí
byť zverejnené na internete minimálne 30 pracovných dní. Vaša pracovná ponuka bude automaticky
nastavená na dvojmesačnú platnosť, 7 dní a 3 dni pred ukončením platnosti ponuky bude doručená
do e-mailu kontaktnej osoby informácia o možnosti predĺženia platnosti. Platnosť pracovnej ponuky je
potrebné predĺžiť, aby sa naďalej zobrazovala na internete, až do udelenia prechodného pobytu na
účel zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny. Predlžovať platnosť pracovnej ponuky môžete aj
manuálne v časti „Moje ponuky práce“ kliknutím na „Predĺžiť“.
Na žiadosť útvaru Policajného zboru vydá úrad PSVR do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas
s jeho obsadením. Cudzinecká polícia má na vydanie pobytovej karty za účelom zamestnania 90 dní,
pričom táto lehota sa môže predĺžiť, a to v prípade pozastavenia správneho konania kvôli ďalšiemu zisťovaniu, či overovaniu dokumentov. Prostredníctvom portálu ISTP.sk musí byť podaná nahláška voľného
pracovného miesta minimálne 30 pracovných dní (cca 45 kalendárnych) pred podaním žiadosti o pobyt
na polícii. Detailné informácie o zamestnávaní cudzincov nájdete na stránkach Ústredia PSVR.

TIP:
Chcete zrušiť nahlásenú pracovnú ponuku?  V položke „Moje ponuky práce“ vyberiete inzerát, ktorý chcete zrušiť.
V stĺpci napravo kliknite na červený krížik. Systém sa vás opýta, z akého dôvodu rušíte inzerát. Ak bolo miesto
obsadené, do políčka „obsadením“ napíšte počet obsadených voľných pracovných miest. Pole „zrušením“ necháte
prázdne. Alebo naopak. Po zrušení každého inzerátu sa vám pracovná ponuka presúva do záložky „Neaktuálne
ponuky práce“, kde môžete v prípade potreby vytvoriť kópiu v minulosti zverejneného inzerátu.
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Schvaľovanie pracovných ponúk
Po vložení inzerátu voľného pracovného miesta ho tím ISTP skontroluje, aby sa predišlo prípadnej diskriminácii, situáciám v rozpore s dobrými mravmi, gramatickým/formálnym chybám a pod. Po schválení
tímom ISTP (spravidla do jednej hodiny počas pracovných dní, v dňoch pracovného voľna a pokoja do
24 hodín) je pracovná ponuka zverejnená pod zdrojom istp.sk a inzerát je voľne dostupný na internete
pre všetkých záujemcov v časti „Voľné pracovné miesta“. V prípade, že ide o pracovný pomer na neurčitý čas, určitú dobu, kratší pracovný čas minimálne 20 hodín alebo domácku prácu a teleprácu, je
inzerát odoslaný aj na príslušný úrad PSVR podľa miesta výkonu práce. Ak ho agent pre pracovné
miesta na úrade PSVR schváli, mení sa zdroj z istp.sk na upsvar.sk. V prípade, že ide napr. o dohodu
o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce, inzerát nie je zaslaný na úrad PSVR a bude pri ňom uvedený
zdroj istp.sk.

Miesto výkonu práce v zahraničí
Aktuálne je systém nastavený tak, že v položke „Miesto výkonu práce“ musí byť uvedený slovenský
okres, na základe ktorého je pracovná ponuka zaslaná na príslušný úrad PSVR. Ak bude miesto výkonu
práce v zahraničí, tak musíte uviesť ako hlavné miesto výkonu práce slovenský okres (napr. sídlo vašej spoločnosti) a skutočnosť, že je práca vykonávaná v zahraničí, uveďte cez položku „Viac ako jedno
miesto výkonu práce“ a zároveň informujte uchádzačov o prácu aj v textovom poli „Náplň (druh) práce“,
prípadne napíšte zahraničnú krajinu do názvu pracovného miesta, napr. Murár - Rakúsko.

Spolupráca ISTP s externými portálmi
Ak uverejníte pracovnú ponuku cez portál ISTP.sk, ponuka sa zobrazí aj na viacerých externých portáloch, ako napr. HN online, Pravda, Avízo a iné.

www.istp.sk

Moje ponuky práce
Po vyplnení formulára na nahlásenie voľného pracovného miesta sa inzerát eviduje prostredníctvom položky „Moje ponuky práce“, ktorá poskytuje prehľad o inzerovaných
aktuálnych pracovných ponukách zamestnávateľa. Inzerát je aktuálny maximálne dva
mesiace, resp. do termínu, ktorý ste stanovili pri vkladaní pracovnej ponuky (nie však
dlhšie ako dva mesiace).
Tri dni pred uplynutím dvoch mesiacov od
zverejnenia voľného pracovného miesta,
resp. termínu, ktorý stanovil zamestnávateľ
pri jeho vkladaní, príde na e-mail kontaktnej osoby informácia o blížiacom sa termíne
ukončenia platnosti inzerátu a o možnosti
predĺženia jeho platnosti. Po ukončení platnosti sa ponuka voľného pracovného miesta
presunie do záložky „Neaktuálne ponuky
práce“.

TIP:
Platnosť pracovnej ponuky môžete predĺžiť
aj manuálne kliknutím na linku „Predĺžiť“
a výberom príslušného dátumu ukončenia
zverejnenia ponuky.

Položka „Neaktuálne ponuky práce“ umožňuje vrátiť sa k vloženým pracovným ponukám a v prípade potreby uverejnenia rovnakého (podobného) voľného pracovného
miesta, resp. neúspešného výberového konania, vybrať už predtým uverejnenú ponuku
práce a opätovne ju zverejniť prostredníctvom tlačidla „Vytvoriť kópiu“. Systém umožňuje do inzerátu aktívne vstúpiť, opraviť údaje, doplniť informácie a znovu ho zverejniť
v databáze voľných pracovných miest. Jednotlivé inzeráty možno kedykoľvek v záložke
„Neaktuálne ponuky práce“ zmazať.

TIP:
Na základe požiadaviek definovaných zamestnávateľom možno pri každej pracovnej ponuke
zobraziť prostredníctvom tlačidla „Vyhovujúce profily“ zoznam najvhodnejších uchádzačov
z databázy osobných profilov sprístupnených v ISTP.
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Profily uchádzačov
Položka vám umožňuje pracovať s profilmi uchádzačov o prácu (vrátane životopisov), ktorí súhlasili s ich uverejnením. ISTP poskytuje vyhľadávanie vhodných uchádzačov pomocou filtra. V ňom si zadefinujete kritériá na
budúceho zamestnanca (napr. vzdelanie; prax; zručnosti, schopnosti; osobnostné predpoklady; preferencie
uchádzača). Následne vám systém vygeneruje uchádzačov, ktorí majú najlepšie predpoklady na výkon pracovnej pozície podľa vami určených požiadaviek. Máte možnosť prezrieť si vybrané profily potenciálnych kandidátov a následne ich jednoduchým spôsobom osloviť telefonicky alebo pomocou e-mailu (preddefinovaným
formulárom) a pozvať na osobný pohovor. Uvedené platí pre záložku „Sprístupnené profily“.
V záložke „Nesprístupnené profily“ máte k dispozícii databázu uchádzačov o zamestnanie evidovaných na
úradoch PSVR, ktorí nesprístupnili svoj profil na účely ISTP (dostupné sú nasledovné údaje: okres trvalého
pobytu, vzdelanie, prax, certifikáty, znalosť cudzích jazykov, PC, vodičské oprávnenie, všeobecné spôsobilosti
a osobnostné predpoklady). Ak si vyberiete uchádzačov o zamestnanie s nesprístupneným profilom, musíte
vždy kontaktovať najskôr úrad PSVR v pôsobnosti vášho sídla alebo miesta výkonu práce (podľa toho či máte,
resp. nemáte nahlásené pracovné miesto). Na úrade PSVR sa môžete počas úradných hodín obrátiť na dvoch
kontaktných zamestnancov, ktorých môžete osloviť telefonicky alebo e-mailom (úrad vás bude najneskôr do
troch pracovných dní kontaktovať pre vybavenie vašej požiadavky).

TIP:
Vyplňte hlavné požiadavky na svojho budúceho zamestnanca a stlačte tlačidlo „Vypočítať“. Ak bude počet
vyhovujúcich uchádzačov príliš vysoký, pokračujte v definovaní ďalších požiadaviek.

Moji uchádzači
V rámci tejto položky si môžete vytvoriť vlastný zoznam uchádzačov o prácu, ktorí vás zaujali (kliknutie na
pri vyhľadanom uchádzačovi) alebo ktorých ste už oslovili formou pozvania na pracovný pohovor.

www.istp.sk

Moje adresy

Moje adresy predstavujú register všetkých adries miest výkonu práce,
ktoré ste použili pri tvorbe inzerátov pracovných ponúk. Tieto máte
potom k dispozícii vo formulári nahlášky voľného pracovného miesta vo
forme rolovacej lišty (položka „Miesto výkonu práce - Moje adresy“), aby
ste ich nemuseli opätovne celé vpisovať. Do zásobníka adries možno kedykoľvek doplniť novú adresu.

Kontaktné osoby
Kontaktné osoby predstavujú register všetkých kontaktných
osôb, ktoré ste použili pri tvorbe inzerátov pracovných
ponúk. Rovnako ich máte k dispozícii vo formulári nahlášky
voľného pracovného miesta v podobe rolovacej lišty (položka „Kontaktná osoba - Moje kontaktné osoby“), aby ste ich
nemuseli opätovne celé vpisovať. Do zásobníka kontaktných
osôb možno kedykoľvek doplniť nový kontakt.
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Registračné údaje
Údaje o zamestnávateľovi automaticky načítané z Registra organizácií vedenom Štatistickým úradom SR (ako napr. IČO,
obchodné meno, právna forma a sídlo zamestnávateľa) je možné
meniť iba zaslaním e-mailu s požadovanými úpravami na adresu
projekt@istp.sk. Ostatné údaje, do ktorých máte prístup, je možné
meniť v rámci tejto položky. Zmeny je potrebné potvrdiť stlačením tlačidla „Uložiť“.

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

Odhlásiť sa
Položka „Odhlásiť sa“ je dostupná po nasmerovaní kurzora myši na obchodné meno zamestnávateľa zobrazované v pravej hornej časti
stránky a je určená na odhlásenie sa zo systému.

www.istp.sk

KONTAKTY
Koordinátor ISTP

Tím ISTP

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

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

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

www.trexima.sk
projekt@istp.sk

Kontakt pre médiá:
media@upsvr.gov.sk
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Bezplatná infolinka: 0800 212 800
Tel.: 02/333 222 09
Fax: 02/333 222 55

www.istp.sk

