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A. DOMOVSKÁ STRÁNKA ISTP

Ako prvý krok je potrebné vyplniť do internetového prehliadača www.istp.sk. Načíta sa 
domovská stránka ISTP. Na hornej modrej lište sú prístupy k hlavným nástrojom ISTP:

◄  databáza aktuálnych pracovných ponúk

◄  pomocník na zhodnotenie pracovného potenciálu 
klientov a pri voľbe povolania

◄  najväčšia databáza opisov zamestnaní na 
slovenskom trhu práce
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Funkcie ISTP

Funkcie ISTP možno aktivovať tlačidlami počas celého procesu práce. Trvalo sú zobrazované v hornej a dolnej časti stránky (označované  
aj ako hlavička a pätička stránky).

V hlavičke stránky sa zobrazujú nasledovné položky: 

►  informácia o aktuálnom dátume a medzinárodnom alebo 
svetovom dni, týždni, mesiaci, ktorý naň pripadá.

►  tlačidlo „Prihlásenie“ v pravej hornej časti stránky, kde 
vyplnením používateľského mena a prihlasovacieho hesla 
sa možno prihlásiť do ISTP. V prípade, že používateľ 
nemá vytvorené používateľské konto v ISTP, klikne na 
„Prosím, zaregistrujte sa“. Registrovanému a prihlásenému 
používateľovi sa v pravej hornej časti stránky zobrazuje jeho 
prihlasovacie meno, resp. meno a priezvisko. 

►  logo ISTP v ľavej časti stránky umožňuje vrátiť sa na domovskú stránku ISTP,
►  fulltextový vyhľadávač, prostredníctvom ktorého možno vyhľadávať voľné pracovné miesta, články alebo zamestnania s ich opisom,
►  tlačidlo „Pomocník“ s informáciami o funkcionalite tlačidiel a stránok ISTP,
►  tlačidlo „Kontakty“ s kontaktnými údajmi na realizátorov projektu a na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v členení podľa krajov SR,
►  logo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny umožňujúce zobraziť internetovú stránku koordinátora projektu,
►  ikonka domčeka, ktorá vráti používateľa na domovskú stránku ISTP, 
►  hlavné nástroje ISTP na modrej lište (Voľné pracovné miesta, Pracovný kompas, Kartotéka zamestnaní),
►  položka „Info“ umožňujúca zobraziť Spravodajstvo, Články, ISTP TV, Európsky životopis a Spýtajte sa nás.

V pätičke stránky sa zobrazujú najpoužívanejšie 
podstránky s urýchleným prístupom na ne.

Dnes je 28.03.2013 Medzinárodný deň učiteľov
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Články na stránkach ISTP

Na domovskej stránke nájde používateľ spravodajské informácie  
a zaujímavé články z trhu práce a vzdelávania, ktoré sú dostupné 
pod názvom Novinky a udalosti alebo prostredníctvom položky „Info“ 
nachádzajúcej sa na hlavnej modrej lište. Ďalej sa tu nachádzajú aj 
informácie o službách zamestnanosti. V Poradenstve v spodnej 
časti domovskej stránky ISTP sú zaujímavé články a rady, ako uspieť 
na trhu práce. 

ISTP TV – Vaša internetová televízia zo sveta práce a vzdelávania

ISTP ponúka informačné videá, napr. o zamestnaniach  
a zamestnávateľoch, ktoré pomôžu uchádzačom o prácu vytvoriť si 
predstavu o pracovných miestach, o školách určené najmä žiakom  
v náročnom procese výberu školy. Denne sa v ISTP TV uverejňujú aj 
aktuálne spravodajské videá prebrané z TASR. Internetová televízia je 
dostupná priamo z domovskej stránky prostredníctvom položky „Info“ 
nachádzajúcej sa na hornej modrej lište alebo kliknutím na tlačidlo 
„Všetky videá“ zo sekcie vyhradenej pre ISTP TV na hlavnej stránke 
ISTP.
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Európsky životopis

ISTP ponúka možnosť vytvorenia elektronickej verzie Európskeho 
životopisu prostredníctvom pripraveného formulára. Formulár 
životopisu je dostupný prostredníctvom položky „Info“ na hlavnej 
modrej lište (v prípade, že je používateľ prihlásený aj po nasmerovaní 
kurzora na jeho meno v pravej hornej časti stránky „Môj životopis“) 
alebo prostredníctvom spodnej časti domovskej stránky ISTP. Ak si 
chce používateľ údaje vyplnené v životopise uložiť a vrátiť sa k nim aj  
v budúcnosti, klikne na tlačidlo „Uložiť životopis“ v spodnej časti 
dokumentu Európsky životopis. Vytvorený životopis možno uložiť do 
formátu Microsoft Word. V prípade, že je používateľ zaregistrovaný 
a v ISTP má vyplnený osobný profil, môže údaje z neho automaticky 
exportovať do formulára životopisu prostredníctvom tlačidla „Načítať 
z profilu“.

Spýtajte sa nás

Položka je učená používateľom ISTP, ak potrebujú poradiť 
s orientáciou na stránke alebo potrebujú odpoveď na otázky z oblasti 
trhu práce a vzdelávania. Je potrebné kliknúť na tlačidlo „Spýtať 
sa“, vyplniť meno (alebo priezvisko či používateľské meno), predmet 
otázky a jej text a potvrdiť tlačidlom „Odoslať“. Položka „Spýtajte sa 
nás“ je dostupná prostredníctvom položky „Info“ nachádzajúcej 
sa na hlavnej modrej lište alebo prostredníctvom spodnej	 časti	
domovskej stránky ISTP.




