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Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodinyInternetový sprievodca trhom práce

www.istp.sk

UŽ VIEŠ, ČÍM 
BUDEŠ?

MANUÁL pre žiakov
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Klikni na www.istp.sk

ZAREGISTRUJ SA

Prečo? Získaš prístup do svojho konta s možnosťou vyhľadávania škôl a brigád alebo odporúčania, na aké zamestnanie sa 
hodíš. Ak si do svojho konta niečo uložíš, môžeš sa k tomu neskôr vrátiť. Registrácia je bezplatná.
V pravom hornom rohu obrazovky klikni na „Re-
gistrácia“. Zvoľ možnosť „Bežný používateľ“. Po 
vyplnení používateľského mena, hesla, e-mai-
lovej adresy, prípadne telefónneho čísla zvoľ  
v položke „Som“ možnosť žiak/študent.

1. Chceš pokračovať v štúdiu a zarobiť si nie-
čo popritom na brigádach? Zvoľ možnosť 
„Chcem pokračovať v štúdiu“.

2. Myslíš si, že už si študoval dosť a chceš sa za-
mestnať? Zvoľ možnosť „Chcem pracovať“.

Po súhlase so Všeobecnými podmienkami využívania ISTP a opísaní kontrolného kódu môžeš využívať svoje konto v ISTP. 
Kedykoľvek klikneš v pravej hornej časti obrazovky na svoje meno, dostávaš sa do svojho konta, ktoré ponúka  
viacero funkcií.

TIP:

Ulož si stránku www.istp.sk medzi svoje obľúbené  
a kedykoľvek sa k nej budeš môcť rýchlo vrátiť.

TIP:

Používateľské meno, ktoré si vyberieš, už nebude 
možné zmeniť. Zvoľ si preto také, ktoré si ľahko 
zapamätáš. Nezabudni si vyplniť e-mail. Na e-mailovú 
adresu ti príde informácia o úspešnej registrácii. 
E-mail je potrebný aj pre prípad, ak zabudneš heslo 
do svojho konta. ISTP ti vygeneruje nové heslo a 
zašle na e-mail, ktorý si vyplnil pri registrácii.

POZOR! Všetky položky označené červenou hviezdičkou  je nutné vyplniť / zakliknúť.
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Odpovede na tieto i ďalšie 
otázky nájdeš, ak si vyplníš 
svoj PROFIL.

Ak si pri registrácii zvolil možnosť žiak/študent, ktorý chce pokračovať v štúdiu, 
tvoj profil sa skladá z nasledovných častí – dotazníkov. Po ukončení každej časti 
ti odporúčame vyplnené údaje „Uložiť“. 

Základné údaje 

Vyplň jednotlivé položky (povinné sú meno, priezvisko, mesto/obec, kde bý-
vaš a informácia o škole, na ktorej práve študuješ, prípadne si ju už ukončil). 
Poslednou položkou tvojich základných údajov je fotografia. Svoju fotku mô-
žeš do profilu nahrať kliknutím na  a zvolením konkrétneho súboru z tvojho 
počítača. Fotka by mala byť vo formáte .jpg v rozmere 228 x 228 pixlov (po-
mer strán jedna k jednej). 

Druh práce 

Druhou časťou tvojho profilu je zvolenie 
preferovaného druhu pracovných činnos-
tí, ktoré by si chcel vykonávať vo svojom 
budúcom zamestnaní. Vyber si maximál-
ne 2 možnosti. Pokiaľ si chceš predstaviť 
konkrétne zamestnania, ktoré sa ukrývajú 
pod danou pracovnou činnosťou, prejdi 
myšou na otáznik.

Na aké zamestnanie sa hodíš? 

Ktorú školu by si mal absolvovať? 

Koľko budeš zarábať?
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Pracovisko 

Predstav si, že by si mal stráviť 8 alebo viac hodín denne na rovnakom mieste. 
Ktoré ťa najviac oslovuje? Ak si napríklad rád v kontakte s mnohými ľuďmi, vy-
ber možnosť „Pracoviská, kde stretneš veľa ľudí“. V rámci tejto položky si môžeš 
vybrať maximálne 3 možnosti. Ak chceš vedieť príklady zamestnaní pre vybrané 
pracovisko, prejdi myšou na otáznik.

Školské predmety

Ktoré školské predmety ťa najviac bavia a dostávaš z nich (pravidelne) dobré známky? Zo zoznamu oblastí si vyber 
tie, z ktorých máš najlepšie výsledky. Prejdením myšou na otáznik sa ti zobrazia konkrétne predmety, ktoré do danej 
oblasti patria. Môžeš si vybrať maximálne 2 možnosti.

Osobnostný typ

Máš rád nezávislosť, si spoločenský, tvorivý alebo skôr fyzicky zdatný a manuálne zručný? Každý človek je osobnos-
ťou s charakteristickými črtami. Aké sú tie tvoje? Pozri si jednotlivé osobnostné typy. Prejdením myšou na otáznik 
sa ti zobrazí charakteristika vybraného typu. Vyber si ten, ktorý ťa najviac vystihuje. Môžeš si vybrať maximálne 2.

Zdravie 

Trpíš alergiou? Nie je ti dobre, keď si zaťažený prachom, dymom alebo chemi-
káliami? Keď si v teple, ťažko sa ti dýcha? Niektoré zdravotné ťažkosti či prob-
lémy ťa môžu obmedziť v tvojom ďalšom zamestnaní. Vedel si napríklad, že 
ak nosíš okuliare, nemôžeš pracovať ako rušňovodič? Je preto potrebné ešte 
predtým, ako si vyberieš konkrétne zamestnanie, overiť si, či je ho možné s tvojím 
zdravotným problémom vykonávať. Zaznač kategóriu, prípadne viac ako jednu, 
pod ktorú spadá tvoje zdravotné obmedzenie. Charakteristiku si môžeš prečítať 
prejdením myšou na otáznik.



Po vyplnení položiek v rámci profilu si ich môžeš všetky zobraziť kliknutím na „Náhľad profilu“, kde si môžeš svoj 
profil vytlačiť, prípadne uložiť ako dokument Word. Pokiaľ si našiel nejakú chybu alebo chceš niektorú z položiek 
upraviť, resp. doplniť, klikni na „Upraviť“. ISTP ťa nasmeruje na konkrétnu časť profilu. Po ukončení zmien stlač 
„Uložiť“. 

Zaujíma ťa už konečne výsledok?

Na akú prácu sa hodíš, čo by si mal študovať  
a koľko budeš zarábať?

Kliknutím dostaneš ponuku zamestnaní, na ktoré sa najviac hodíš a získaš infor-
mácie o tom, aké štúdium a na ktorej škole si vybrať (záložka „Vhodné odbory“). 
Vhodné zamestnania si môžeš filtrovať podľa oblastí (napr. IT a telekomunikácie, gas-
tronómia a pod.), výšky mzdy, školy alebo vhodnosti podľa tvojej školy či preferencií.

Ak ťa zaujímajú informácie, ako požadované zručnosti, vzdelanie, osobnostné 
predpoklady a pod., klikni na názov zamestnania. Otvorí sa ti samostatná stránka  
s rôznymi informáciami o vybranom zamestnaní. Kliknutím na  dostaneš infor-
mácie o školách, ktoré ťa na vybrané zamestnanie pripravia. Taktiež dostaneš in-
formáciu o výške mzdy, ktorú môžeš zarobiť a oblasti, do ktorej zamestnanie patrí. 
Stĺpec zdravie ti napovie, ktoré zamestnania sú pre teba vzhľadom na tvoj zdravotný 
stav vyhovujúce, prípadne nejakým spôsobom obmedzujúce.

Zamestnania, ktoré ťa zaujali, si môžeš presunúť do záložky „Moje zamestnania“, 
a to kliknutím na .

„Zobraziť vyhodnotenie“ 
je to tlačidlo, ktoré hľadáš.

TIP:

Pri zobrazení náhľadu konkrétnej školy si ju kliknutím na    môžeš zaradiť medzi svoje obľúbené školy. K svojim školám sa môžeš  
kedykoľvek vrátiť prostredníctvom položky „Moje školy“.

Náhľad a vyhodnotenie profilu
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Hľadáš, aké školy sa nachádzajú v konkrétnom kraji alebo potrebuješ kontaktné údaje na niektorú z nich?

Tlačidlo „HĽADAŤ ŠKOLY“ je to, čo potrebuješ.

V rámci tejto položky si môžeš nájsť školy s kontaktnými údajmi, ktoré sa nachádzajú v tvojom kraji, 
resp. okrese. Ak klikneš na odbor, ktorý škola ponúka, zobrazia sa ti zamestnania, pre ktoré je tento 
odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Ak ťa zaujíma konkrétne zamestnanie a si zvedavý, čo by si mal vyštudovať a kde, aby si ho mohol 
vykonávať, klikni na záložku „Hľadať zamestnanie“ a napíš názov zamestnania. Systém ti ponúkne zo-
znam odborov, ktoré ťa pripravia na vybrané zamestnanie. Po kliknutí na vybraný odbor dostaneš kon-
krétne školy s adresami, kde sa daný odbor študuje. Ak ťa niektorá škola zaujme, klikni na    a škola 
sa ti objaví v tvojom súkromnom zozname škôl (položka „Moje školy“).

„MOJE ŠKOLY“ 
Nájdeš tu zoznam škôl, ktoré si si označil ako obľúbené kliknutím na . Kliknutím na  môžeš kedykoľvek 
vybranú školu zo zoznamu vymazať.

Chceš si privyrobiť? 

Hľadáš brigádu? 

V rámci tejto položky si môžeš nájsť brigádu, prípadne si rozšíriť svoje skúsenosti pro-
stredníctvom dobrovoľníckej práce. Ponuky môžeš triediť aj podľa miesta výkonu práce 
alebo typu brigády. Inzerát si môžeš vytlačiť alebo poslať priateľovi na e-mail. V prípade, 
že ťa zaujala konkrétna ponuka, môžeš si ju kliknutím na  presunúť do tvojho zoznamu 
brigád („Moje brigády“). Na brigádu môžeš aj priamo reagovať (v  jej detaile) cez tlačidlo 
„Poslať životopis“.

Klikni na 
„HĽADAŤ BRIGÁDY“

www.istp.sk
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Zoznam brigád

Klikni na „MOJE BRIGÁDY“.

Nájdeš tu evidenciu brigád, ktoré si si pridal kliknutím na  z položky „Hľadať brigády“. 
Ak chceš pridať k tvojej brigáde komentár, klikni na . Kliknutím na  môžeš kedy-
koľvek vybranú pracovnú ponuku zo zoznamu vymazať. 

Potrebuješ napísať životopis?

Klikni na „MÔJ ŽIVOTOPIS“. Prostredníctvom formulára, ktorý sa ti otvorí, si môžeš vytvoriť európsku verziu životopisu (Euro-
pass). Vyplň potrebné položky, následne ich skontroluj a ulož (tlačidlo „Uložiť životopis“). Systém ti umožní životopis uložiť do  
     formátu .doc (Word), prípadne ako .pdf alebo poslať na vybraný e-mail. 

Chceš zistiť, či sa hodíš na vybrané zamestnanie?

Klikni na Kartotéku zamestnaní, vyhľadaj si zamestnanie, ktoré ťa zaujíma a klikni na tlačidlo 
„Otestuj sa“. Následne vyplň príslušné dotazníky a klikni na tlačidlo „Zobraziť vyhodnotenie“. 

V záverečnom vyhodnotení sa ti zobrazí karta kariérového plánovania pre vybrané 
zamestnanie, prostredníctvom ktorej sa dozvieš, do akej miery spĺňaš predpoklady na 
jeho kvalifikovaný výkon a v čom sa musíš ešte zlepšiť.

Vyhodnotené zamestnania sa ti uložili v položke „Plán kariéry“. Tieto zamestna-
nia si môžeš opakovane prezerať, jednotlivé dotazníky upravovať alebo vybrané 
zamestnania vymazať zo zoznamu uložených zamestnaní. 

Potrebuješ si zmeniť heslo, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo?

V rámci položky „REGISTRAČNÉ ÚDAJE“ tak môžeš spraviť.
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Čo všetko nájdeš na ISTP alebo ZHRNUTIE

Prihlásenie/registrácia: 
Tu sa môžeš prihlásiť alebo zaregistrovať do ISTP.

Pomocník: 
Na všetkých stránkach ISTP je v pravej dolnej časti v sekcii „MÁTE OTÁZKY?“ k dispozícii „Pomocník“, kde nájdeš pomoc a vysvet-
lenie jednotlivých tlačidiel a funkcionality stránky, na ktorej sa práve nachádzaš. Ak narazíš na problém, môžeš nám zavolať alebo 
napísať na e-mail a online chat. 

Tu nájdeš jednu z najväčších databáz voľných pracovných miest na internete.

Databáza kurzov ďalšieho vzdelávania.

Nástroj, ktorý ti pomôže na základe tvojho vzdelania, zručností a osobnostných predpokladov vybrať zamestnania, na ktoré sa 
hodíš. Ak chceš ďalej študovať, poradí ti s výberom vhodnej školy. Pracovný kompas ti umožní vytvoriť tvoj profil.

Zoznam zamestnaní zoradený podľa jednotlivých pracovných oblastí. Nájdeš tu napríklad, čo robí operátor, koľko zarába kuchár 
alebo aké vzdelanie potrebuje lekár.

Hlavný banner umožňuje rýchly prístup k zoznamu inzerovaných 
pracovných ponúk podľa tvojich kritérií.

Voľné pracovné miesta

Kurzy

Pracovný kompas

Kartotéka zamestnaní

www.istp.sk
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Aktuality a poradenstvo:
Aktuálne dianie z oblasti trhu práce, vzdelávania 
a ekonomiky. Chystáš sa na pohovor? Potrebuješ 
pomôcť s motivačným listom? Nájdeš tu aj množstvo 
tipov a poradenských článkov z oblasti trhu práce.

Európsky životopis:
Potrebuješ napísať životopis? Kliknutím na    sa ti 
otvorí formát európskeho životopisu – stačí vyplniť 
a uložiť jednotlivé položky.

EDUTIP:
Nástroj, ktorý ti pomôže vyhľadať školu s kontaktnými 
údajmi a odbory, ktoré vyučuje. Pri každom odbore 
si môžeš pozrieť zamestnania, na výkon ktorých 
budeš pripravený, ak daný odbor vyštuduješ.

Pätička:
Rýchly prístup k najpoužívanejším podstránkam ISTP.

Pracovný agent:
Ak si budeš priať, ISTP ti bude zasielať vhodné 
pracovné ponuky priamo na tvoj e-mail na základe 
tvojich požiadaviek.

ISTP TV:
Nájdeš tu aktuálne spravodajské videá, videá  
o jednotlivých školách, zamestnaniach, 
osobnostiach a zamestnávateľoch.

Spýtajte sa nás:
Ak máš otázku, klikni sem.

Mobilná aplikácia:
Stiahni si zadarmo našu mobilnú aplikáciu a už ti 
neunikne žiadna pracovná ponuka. Upozorníme 
ťa na ňu priamo v mobile. GPS lokalizácia ti ukáže 
najbližšiu prácu v tvojom okolí.
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Poznámky

Používateľské meno:  .............................................................................................................................................................................................................................................



www.istp.sk◄ 1  |  2 ►

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


